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א

תקציר
בני האדם חשופים כל העת לקרינה מייננת ממקורות טבעיים .קיימים שני גורמים עיקריים
לחשיפה זו :קרינה קוסמית באנרגיה גבוהה הפוגעת באטמוספרת כדור הארץ ורדיונוקלידים
טבעיים שמקורם בקרום כדור הארץ .מטרת העבודה הנוכחית היא להעריך את מנת הקרינה
הממוצעת לציבור בישראל בעקבות החשיפה לקרינה זו בהתחשב במאפיינים המקומיים
(גיאולוגיה ,גיאוגרפיה) ובמאפיינים ייחודיים של החיים בישראל .במסגרת העבודה הוערכה
התרומה של כל רכיב למנת הקרינה ופותח מודל אשר יאפשר להעריך את המנה הממוצעת
גם אם ישתנו המאפיינים המקומיים בעתיד.

מאפיינים בעלי השפעה על המנה בתוך מבנים כוללים את אופי הבנייה בישראל :רוב המבנים
בישראל בנויים בטון או בלוקי בטון ומשנת  1985החלו להשתמש בחומרי בנייה ,כגון אפר
פחם ,בהם ריכוזי הרדיונוקלידים הטבעיים גבוהים יותר מאשר בחומרי בנייה נפוצים אחרים.
מאפיין נוסף הוא הממ"ד הבנוי בטון יצוק ונכלל בכל בית שנבנה מתחילת שנות ה.90 -

התורם העיקרי לחשיפה מהמקורות הטבעיים הוא גז הראדון .בשנת  2006בוצע בישראל
סקר ראדון בבתים צמודי קרקע על מנת להעריך את ריכוז הראדון הממוצע בבתים אלו .כיוון
שרוב אוכלוסיית ישראל אינה מתגוררת בבתים צמודי קרקע ,בוצע סקר נוסף במסגרת
העבודה הנוכחית בדירות שאינן צמודות קרקע ושולבו תוצאות שני הסקרים.

הסקר שבוצע בעבודה הנוכחית העריך את השפעתם המשולבת של שימוש במוצרי בנייה
בעלי ריכוזים גבוהים יחסית של רדיונוקלידים טבעיים ,קיומם של ממ"דים והאיטום המשופר
של הדירות במבנים חדשים על ריכוז הראדון בתוך מבנים .השפעה זו נבחנה על ידי השוואת
ריכוז הראדון הממוצע שהתקבל בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים חדשים (שגילם נמוך
מ 10 -שנים ומקיימים את התכונות שפורטו לעיל) לריכוז שהתקבל בדירות במבנים ישנים
(שגילם עולה על  20שנים ואינם בעלי התכונות הנ"ל) .בדירות בהן ממ"ד נמדד ריכוז הראדון
בממ"ד ובחדר נוסף.

ב
נמצא כי ריכוז הראדון הממוצע בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים חדשים ()41.9 Bq·m-3
גבוה באופן מובהק מריכוז הראדון בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים ישנים
( .)22.9 Bq·m-3מחישוב ריכוז הראדון הממוצע בבתים בישראל על פי התפלגות האוכלוסייה
בסוגי המבנים השונים (בתים צמודי קרקע ודירות במבנים רבי קומות חדשים וישנים) עולה
כי הוא שווה ל .31.1 Bq·m-3 -על בסיס זה ,הוערכה המנה השנתית הממוצעת לציבור
בישראל בעזרת מקדם ההמרה החדש מחשיפה למנה ,כפי שפורסם בהצהרת הICRP -
בנושא הראדון משנת  ,2009ונמצא כי היא שווה ל.1.2 mSv -

בנוסף ,הוערכו המנות לציבור כתוצאה מחשיפה חיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים בתוך
מבנים ומחוץ להם .המנה בתוך מבנים הוערכה באמצעות מודל אשר לוקח בחשבון את
ריכוזי הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה ,מימדי החדר ועובי הקירות ,וצפיפות מוצרי הבנייה.
המנה בתוך מבנים הוערכה בהתחשב בתוספת אפר הפחם למוצרי הבנייה ותפוצת מוצרי
הבנייה השונים במבנים בישראל והתקבל כי קצב המנה הממוצע בתוך מבנים שווה
ל .25 nSv·h-1 -כמו כן ,חושב קצב המנה הממוצע מחוץ למבנים באזורים הטבעיים בישראל.
קצב המנה הממוצע בכל אזור טבעי חושב על בסיס מדידות של קצב המנה הממוצע מעל
תצורות הקרקע הנפוצות בישראל שבוצעו במסגרת סקר מוטס ,והתקבל כי הוא שווה
ל.20 nSv·h-1 -

המנה כתוצאה מחשיפה לקרינה הקוסמית חושבה בהתחשב בגובה מעל פני הים של 120
היישובים הגדולים ביותר בהם מתגוררים כ 85% -מהאוכלוסייה .המנה כתוצאה מצריכה של
מזון המכ יל את הרדיונוקלידים הטבעיים הוערך על סמך מאזן אספקת המזונות בישראל
וריכוזי רדיונוקלידים טבעיים ממוצעים שהתקבלו בסקרים עולמיים.

נמצא כי המנה השנתית הממוצעת לציבור בישראל שווה ל ,2.0 mSv -כאשר טווח הערכים
הוא  ,1.7 - 2.7 mSvוכי תרומת הראדון היא כ 60% -מהמנה.

ג

מילות מפתח
ראדון ,קרינה קוסמית ,רדיונוקלידים טבעיים ,רדיונוקלידים בקרקע ,רדיונוקלידים במוצרי
בנייה ,רדיונוקלידים במים ,רדיונוקלידים במזון ,קרינת רקע ,מקורות קרינה טבעיים ,קרינה
מייננת ממקורות טבעיים ,קרינת הרקע בישראל ,סקר ראדון.

ד

הבעת תודה
תודתי נתונה למנחי העבודה,
ד"ר ז'אן קוך (שטח בטיחות קרינה ,המרכז למחקר גרעיני שורק) ,על הצעת נושא העבודה,
על ההנחיה המסורה ,על ההשקעה ,על ההקפדה ,על הסבלנות ועל השאיפה לשלמות.
ד"ר יצחק אוריון (המחלקה להנדסה גרעינית ,אוניברסיטת-בן גוריון בנגב) ,על ההנחיה ועל
התמיכה הרבה לאורך כל שנותיי באוניברסיטה.
כמו כן ,ברצוני להביע תודתי לגוסטבו חקין (ראש שטח בטיחות קרינה ,המרכז למחקר
גרעיני שורק) ,על הנחיה שלא מן המניין ,על שסיפק נתונים והכוונה לאורך כל העבודה.
לכל אלא אשר סייעו בהשגת נתונים ובתמיכה לאורך העבודה,
טל רימר (שטח בטיחות קרינה ,המרכז למחקר גרעיני שורק) ,על סערות המוחין ועל
התמיכה המדעית הנרחבת ,על מציאת פתרונות יצירתיים ובעיקר על קריאת מאות גלאי
ראדון; ארז דניאלי (שטח בטיחות קרינה ,המרכז למחקר גרעיני שורק) על סיוע בפיתוח
ובקריאת הגלאים; עומרי לולב (מנהלת אפר הפחם) על מימון חלקי וסיוע בהשגת נתונים;
גדעון אירוס (ג.אירוס יועצים בע"מ) על מסירת נתונים ומתן מענה נרחב לשאלות;
פרופ' קונסטנטין קובלר (הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,הטכניון – מכון טכנולוגי
לישראל) על ההכוונה הרבה בנושא חשיפה חיצונית בתוך מבנים.
תודה מיוחדת לחברי ועמיתי לעבודה,
חנן ורן תודה על החברות ,העצות וההכוונה ועל כך שהיוויתם עדות חייה לכך ששורדים את
זה .דוד ורודי תודה על העבודה המשותפת ,על הדאגה והתמיכה .לאה ,נורית מיכל וכל שאר
חברי שטח בטיחות קרינה על אוזן קשבת ,הרצון לעזור תמיד ועל הנעמת הזמן.
למשפחתי האהובה (שכוללת את משפחת אפשטיין המדהימה כמובן),
תודה על הכל ,שתמכתם כשצריך ,שהנחתם כשצריך ושתמיד הייתם שם.
ובעיקר לבעלי המדהים,
על שאספת את החלקים ,שהיית משענת לכל אורך הדרך ,על ההשראה והאמונה ועל
העזרה ובעיקר על האהבה .עבודה זו לא הייתה יכולה להיכתב בלעדיך.
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ח

מילון מונחים
אינברסיה – תופעה מטאורולוגית בה ,בניגוד למצב הנפוץ בו הטמפרטורה יורדת עם העלייה
בגובה מעל הקרקע ,גרדיאנט הטמפרטורה עם העליה בגובה חיובי.

אפקט הארובה – כניסת אוויר למבנים והוצאתו בעקבות הפרשי טמפרטורה .אפקט זה גורם
להסעה של ראדון מהקרקע לתוך מבנים בעקבות תנועת אוויר חם כלפי מעלה.

אפקט  – Venturiירידת לחץ של נוזל או גז בעקבות הגברת מהירותו הנגרמת בעת מעבר
באזור צר או מוגבל .הירידה בלחץ גורמת ליצירת ואקום חלקי אשר יכול לגרום לשאיבה של
נוזל או גז .אוויר הנע במהירות גבוהה על גבי חלונות יכול ליצור אפקט זה אשר יגרום
לשאיבה של אוויר והסעה של ראדון מהקרקע לתוך המבנה.

אקטיביות – כמות חומר רדיואקטיבי המבוטאת באמצעות קצב ההתפרקויות או
הטרנספורמציות הגרעיניות המתרחשות בחומר רדיואקטיבי ,ב 1 Bq( Bq -שווה להתפרקות
אחת לשנייה).

גבול מנה – ערך מנת הקרינה לאדם ממקור מסוים ,אותו אין לעבור.

הנחתה – הפחתה בעוצמת הקרינה העוברת דרך חומר בעקבות תהליכים של בליעה ופיזור.

זמן מחצית חיים ( – )T 1/2הזמן הדרוש לאקטיביות של רדיונוקליד לפחות פי  ,2בעקבות
דעיכה רדיואקטיבית.

חשיפה חיצונית – חשיפה לקרינה ממקור הנמצא מחוץ לגוף.

חשיפה פנימית – חשיפה לקרינה ממקור הנמצא בתוך הגוף.

חשיפה כרונית (או חשיפה מתמשכת) – חשיפה למקור קרינה המתקיים לאורך זמן.

ט
תכולת המים בקרקע – תכולת המים המסית (הגרבימטרית) בקרקע מחושבת על ידי
חלוקת מסת המים בקרקע במסת הקרקע והמים .תכולת המים הנפחית בקרקע מחושבת על
ידי חלוקת נפח המים בקרקע בסך נפח הקרקע הכולל את נפח המים.

מנת קרינה (נבלעת) – כמות של אנרגיה הנבלעת ביחידת מסה של חומר ,כגון רקמה,
בעקבות פגיעה של קרינה ,ב.)1 Gy = 1 J·kg-1( Gy -

מנה אפקטיבית – סכום המנות השקולות לאיברים או לרקמות שונים המוכפלות כל אחת
במקדם השקלול הרלוונטי לאיבר או לרקמה ,ב .Sv -מקדם השקלול לסוג האיבר מהווה מדד
לרגישותו לקרינה.

מנה שקולה (אקוויוולנטית) – מכפלת המנה הנבלעת ברקמה או באיבר במקדם השקלול
לסוג הקרינה הפוגעת ,ב .Sv -מקדם השקלול לסוג הקרינה מהווה מדד ליעילות הקרינה
בגרימת נזק סטוכסטי.

מקדם שיווי המשקל – היחס בין ריכוז הראדון האקוויוולנטי במצב של שיווי משקל לבין ריכוז
הראדון האמיתי.

נטילה – כמות חומר רדיואקטיבי החודרת לגוף בעקבות נשימה או בליעה או חדירה דרך
העור.

רדיונוקליד – אטום שאינו יציב גרעינית ופולט קרינה מייננת.

ריכוז אקוויוולנטי במצב של שיווי משקל – EEC -

Equilibrium Equivalent

 – Concentrationריכוז האקטיביות של ראדון או תורון הנמצא בשיווי משקל עם תוצרי
דעיכתו קצרי החיים שהוא בעל אותו ריכוז אנרגיית אלפא פוטנציאלית כמו התערובת
האמיתית (שאינה בשיווי משקל) (אנרגיית האלפא הפוטנציאלית – סך אנרגיית האלפא
הנפלטת במהלך הדעיכה של כל תוצרי הדעיכה של ראדון או תורון).

י
רמת הייחוס (רמת הפעולה) –המנה או ריכוז האקטיביות אשר מעליו יש לנקוט צעדים
מתקנים במצבים של חשיפה קיימת או במצבי חשיפה בחירום (לדוגמא ,חשיפה כרונית
לראדון בדירות מגורים).

רקע טבעי – המנות ,קצבי המנה או ריכוזי האקטיביות של המקורות הטבעיים בטבע שאינם
כפופים לבקרה .בעבודה זו ,נפולת גרעינית כתוצאה מהניסויים הגרעיניים באטמוספרה או
רדיונוקלידים שמקורם בתאונה שהתרחשה בצ'רנוביל או בפוקושימה אינם נכללים במקורות
הטבעיים.

שיווי משקל – מצב של שרשרת התפרקות (או חלק ממנה) בו האקטיביות של כל
הרדיונוקלידים בשרשרת (או בחלק ממנה) שווה.
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 1מבוא
 1.1כללי
בני האדם חשופים כל העת לקרינה מייננת ממקורות קרינה טבעיים .הם מהווים את אחת
התרומות העיקריות לחשיפה של מרבית האוכלוסייה לקרינה והיא שווה או שנייה רק
לחשיפה הרפואית ( .)UNSCEAR 2010קיימים שני גורמים עיקריים לחשיפה זו :קרינה
קוסמית בעלת אנרגיה גבוהה הפוגעת באטמוספרת כדור הארץ ורדיונוקלידים טבעיים
שמקורם בקרום כדור הארץ.

ברחבי העולם נערכו וממשיכים להיערך סקרים על מנת להעריך את חשיפת בני האדם
לקרינה ממקורות טבעיים .לסקרים אלו מספר מטרות :קביעת מנת הקרינה הממוצעת לבני
האדם ,הערכת התרומה היחסית של כל רכיב למנה וזיהוי אזורים בעולם בהם מתקבלות
מנות גבוהות יחסית .בנוסף ,הערכות אלו משמשות לבחינת השפעות הקרינה על גוף האדם
והמנה הממוצעת מהווה רמת ייחוס אליה משווים את המנות המתקבלות כתוצאה מחשיפה
לקרינה מייננת ממקורות שאינם טבעיים (כגון ,חשיפה רפואית או תעסוקתית).

הועדה המדעית של האו"ם בנושא השפעות הקרינה האטומית (United – UNSCEAR
 )Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiationמפרסמת מדי
מספר שנים הערכה של החשיפה התעסוקתית ,החשיפה הרפואית ,החשיפה לקרינה
ממקורות טבעיים והחשיפה כתוצאה מתאונות ,כגון צ'רנוביל .הערכה זו מבוססת על סקרים
ומדידות שבוצעו במדינות שונות ברחבי העולם ובאמצעותם היא מסיקה מסקנות אודות
השפעות הקרינה על בני האדם.

 1.2מטרת העבודה
מטרת העבודה הנוכחית היא להעריך את מנת הקרינה השנתית הממוצעת ממקורות טבעיים
לציבור בישראל וטווח הערכים של מנת הקרינה השנתית .בעבר נערכו מדידות והערכות
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חלקיות של המנה כתוצאה מחשיפה לחלק מהמקורות הטבעיים בישראל ובמסגרת זו
לראשונה ,אוגדו הנתונים שנאספו ,נבחנו הנתונים החסרים ונערכו מדידות להשלמתם לצורך
הערכת המנה לציבור בישראל.

בהערכת מנת הקרינה הממוצעת לציבור התחשבתי במאפיינים המקומיים והייחודיים
לישראל ,כגון ,קיום ממ"דים וצריכת המזון הממוצעת ,והשפעתם על מנת הקרינה .התרומה
של כל רכיב למנת הקרינה הוערכה ופותח מודל אשר יאפשר להעריך את המנה הממוצעת
גם אם ישתנו המאפיינים המקומיים בעתיד.

 1.3החידושים בעבודה
 1.3.1חישוב המנה הממוצעת של הציבור בישראל בעקבות
חשיפה למקורות טבעיים
המנה העולמית הממוצעת כתוצאה מחשיפה למקורות קרינה

טבעיים הוערכה

כ ,2.4 mSv·y-1 -על פי דו"ח  UNSCEARלשנת  )UNSCEAR 2000( 2000וצוין כי היא
נעה בטווח  .1-10 mSvבדו"ח  UNSCEARלשנת  )UNSCEAR 2010( 2008נותרה
המנה הממוצעת ללא שינוי ,בעוד שהערך העליון של הטווח הועלה ל .13 mSv -עד כה
הניחו כי המנה הממוצעת ממקורות טבעיים בישראל קרובה לממוצע העולמי (,)2.4 mSv·y-1
אך לא בוצעה הערכה ממשית של מנה זו.

בדו"חות  UNSCEARנהוגה החלוקה של חשיפת הציבור למקורות טבעיים ולמקורות מעשי
ידי אדם .חשיפת בני האדם לקרינה כתוצאה מהניסויים הגרעיניים באטמוספרה או בעקבות
תאונות כגון צ'רנוביל מסווגת כמקורות מעשי ידי אדם .מסיבה זו ,וכיוון שתרומתם למנה
נמוכה ,הם לא יכללו בהערכה הנוכחית של המנה הממוצעת של הציבור בישראל.
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 1.3.2פיתוח מודל לחישוב החשיפה לפ י מאפייני אורח החיים
בישראל
חשיפת בני האדם לקרינה מייננת ממקורות טבעיים תלויה באורח חייהם :במקום מגוריהם,
במקום עבודתם ובמשך השהייה בכל מקום ,ובצריכת המזון והמים .לדוגמא ,מגורים במבנה
בעל ריכוז רדיונוקלידים גבוה במוצרי בנייה יכול לגרום למנת קרינה גבוהה בתוך המבנה.
אורח החיים בישראל ייחודי מבחינות רבות ,כגון מאפייני מבני המגורים (קיומם של ממ"דים
במבנים ,שימוש באפר פחם בחלק ממוצרי הבנייה ושימוש נרחב בבטון לבנייה) ,משך
השהייה בתוך מבנים וצריכת המזון הממוצעת.

בעבודה הנוכחית פותח מודל להערכת מנת הקרינה לציבור בישראל כתוצאה מהחשיפה
למקורות טבעיים .מודל זה יאפשר להעריך את המנה הממוצעת לציבור בישראל גם בעקבות
שינוי של אורח החיים .שינוי כזה יכול להיות לדוגמא שינוי של ריכוזי הרדיונוקלידים במוצרי
הבנייה או שינוי החלקים באוכלוסייה המתגוררים במבנים חדשים (בהם נעשה שימוש
בטכניקות ומוצרי בנייה חדשים) ובמבנים ישנים ,או בבתי קומות ובבתים צמודי קרקע.

 1.3.3שימוש במקדם הסיכון החדש עבור חשיפה לראדון
הועדה הבינלאומית להגנה רדיולוגית (– ICRP

International Commission on

 )Radiological Protectionפרסמה בחודש נובמבר  2009הצהרה העוסקת גם במקדם
הסיכון עבור חשיפה לראדון ( .)ICRP 2009הצהרה זו מבוססת ,בין היתר ,על ממצאי
 UNSCEARבדו"ח לשנת .)UNSCEAR 2008 ( 2006

הועדה המליצה להשתמש בתוספת סיכון לתמותה מסרטן ריאות של 8·10-10 per Bq·h·m-3
בעקבות חשיפה לגז ראדון הנמצא בשיווי משקל עם תוצרי דעיכתו .עוד מעריכה הועדה כי
המנה האפקטיבית ליחידת חשיפה תוכפל .בהתחשב בממצא זה שינתה הועדה את רמת
הייחוס (רמת פעולה) לגז ראדון בתוך בתי מגורים מהערך שצוין בהמלצותיה משנת 2007
( )ICRP 2007( )600 Bq·m-3ל.300 Bq·m-3 -
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מקדם ההמרה מחשיפה לראדון למנה כפי שפורסם בפרסום  65של ה ICRP -שווה
ל 1.1 mSv per mJ·h·m-3 -בתוך מבנים ( .)ICRP 1993מקדם זה לוקח בחשבון מקדם
שיווי משקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו בתוך מבנים השווה ל 0.4 -ושהייה של  7,000שעות
בתוך הבית.

לצורך

חישוב

מקדם ההמרה מריכוז ראדון למנה ביחידות

של

 mSv per Bq·m-3·hנשתמש במקדם ההמרה מ mJ·h·m-3 -ל Bq·m-3 -השווה
ל .1.56·10-2 mJ·h·m-3 per Bq·m-3-על ידי חלוקת מקדם ההמרה מחשיפה לראדון למנה
במקדם שיווי המשקל ובמשך השהייה בתוך מבנים והכפלת התוצאה במקדם ההמרה
מ mJ·h·m-3 -ל ,Bq·m-3 -מתקבל כי ערכו של מקדם ההמרה שווה ל.6 nSv·h-1·Bq-1·m3 -
בעקבות ההצהרה של  )ICRP 2009( ICRPיש להכפיל את ערכו והוא לכן שווה
ל.12 nSv·h-1·Bq-1·m3 -

עבודה זו היא בין העבודות הראשונות אשר עושות שימוש במקדם ההמרה החדש משאיפת
ראדון למנה.

 1.3.4יישום המחקר  -הוספת נתוני החשיפה הממוצעת
למקורות

טבעיים

בישראל

למסד

הנתונים

של

UNSCEAR
ועדת  UNSCEARהוקמה על ידי האספה הכללית של האו"ם ב .1955 -מטרתה לאמוד את
החשיפה לקרינה מייננת של בני האדם ולהעריך את השפעותיה .ממשלות וארגונים ברחבי
העולם נשענים על מסקנותיה והמלצותיה כבסיס המדעי להערכת הסיכון שבחשיפה לקרינה
מייננת ולצורך נקיטת צעדים להגנה מקרינה .מדי מספר שנים מתפרסם דו"ח UNSCEAR
אשר עוסק בהערכת החשיפה הממוצעת של בני האדם לקרינה מייננת .ההערכות
המתפרסמות בדו"ח מתבססות על נתונים אשר מסופקים על ידי המדינות החברות .בדו"ח
 UNSCEARלשנת  )UNSCEAR 2010( 2008השתתפו כ 60 -מדינות וישראל אינה
ביניהן .התוצאות המופיעות בעבודה הנוכחית ידווחו ל UNSCEAR -לקראת פרסום הדו"ח
הבא.
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 1.4מחקרים בולטים שנעשו בנושא
מדינות רבות בעולם מבצעות סקרים נרחבים להערכת מנות הקרינה הממוצעות לאוכלוסייתן
ממקורות הקרינה הטבעיים .בשנת  2009התפרסם בארה"ב דו"ח מספר  160של המועצה
הלאומית להגנה מקרינה (National Council on Radiation Protection & – NCRP
 )Measurementsאשר כולל הערכות של מנת הקרינה הממוצעת לציבור בארה"ב מכל
מקורות הקרינה ,כולל המקורות הטבעיים ( .)NCRP 2009ה NCRP -מצאה כי מנת
הקרינה הממוצעת ממקורות טבעיים לציבור בארה"ב שווה ל 3.1 mSv -ומעל  70%ממנה
נגרם כתוצאה משאיפת ראדון ותורון.

המחלקה להגנה מקרינה במשרד הבריאות הבריטי (Health Protection – HPA-RPD
 )Agency – Radiation Protection Divisionפרסמה הערכות בנוגע לחשיפת הציבור
בבריטניה לקרינה ממקורות טבעיים .מנת הקרינה הממוצעת לציבור בבריטניה שווה
ל 2.2 mSv -וכ 60% -ממנה נגרם משאיפת ראדון (.)Watson et al. 2005

כפי שצוין בסעיפים לעיל ,דו"ח  UNSCEARמרכז את המידע שמספקות המדינות השונות
אודות החשיפה לקרינה בתחומן .בנוסף מפרט הדו"ח שיטות חישוב ומדידה של החשיפה
לגורמים השונים ומוצגים מודלים בהם נעשה שימוש במסגרת הדו"ח .בשל כך היווה דו"ח
 UNSCEARבסיס לעבודה זו .טבלה  1מציגה את המנה הממוצעת הכלל עולמית כתוצאה
מחשיפה למקורות הקרינה הטבעיים ותרומת כל רכיב למנה.

יש להדגיש כי העבודות הנסקרות בסעיף זה קודמות לפרסום ההצהרה של הICRP -
העוסקת במקדם הסיכון עבור חשיפה לראדון ( .)ICRP 2009המנות המצויינות בסעיף זה
לא חושבו לכן בהתבסס על מקדם ההמרה החדש מחשיפה לראדון למנה שהוצג בסעיף
 1.3.3לעיל .סביר כי שימוש בו היה מעלה את המנה כתוצאה מחשיפה לראדון ואת תרומתו
למנה השנתית כתוצאה מהחשיפה לקרינה מהמקורות הטבעיים.
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טבלה  .1חשיפה ממוצעת כלל עולמית למקורות קרינה טבעיים (.)UNSCEAR 2010
מנה שנתית
מקור החשיפה

אפקטיבית ()mSv·y-1
ממוצע

קרינה קוסמית

הרכיב המיינן והפוטונים

0.28

רכיב הניטרונים

0.10

רדיונוקלידים קוסמוגניים

0.01

סה"כ קרינה קוסמית ורדיונוקלידים קוסמוגניים

0.39

חשיפה חיצונית מחוץ למבנים
לרדיונוקלידים

בתוך מבנים

בקרקע

סה"כ

0.48

שאיפה

שרשראות ההתפרקות של אורניום ותוריום

0.006

222

בליעה

א

0.3-1.0

0.07
0.41

ראדון (Rn

טווח

)

1.15

תורון ()220Rn

0.1

סך המנה משאיפה

1.26

40

K

0.3-1.0

ב

ג

0.2-10

0.17

שרשראות ההתפרקות של אורניום ותוריום

0.12

סך המנה מבליעה

0.29

0.2-1.0

2.4

1.0-13

סה"כ

ד

א הטווח בין גובה פני הים לגובה רב.
ב

בתלות בהרכב הרדיונוקלידים בקרקע ובמוצרי הבנייה.

ג

בתלות בריכוז הראדון בתוך מבנים.

ד

בתלות בריכוז הרדיונוקלידים במזון ובמי שתייה.

 1.5היבטי הגנה מקרינה
עד אמצע שנות ה 80 -לא היה נהוג לכלול את החשיפה לקרינה מייננת ממקורות טבעיים
במערכת הבקרה ודרישות ההגנה מקרינה .בפרסום מס'  26של ה ICRP -הודגש כי גבולות
המנה המצויינים בהמלצות אינם כוללים הגבלות על המנה ממקורות קרינה טבעיים ( ICRP
 .)1977עם זאת ,בפרסומה מס'  39הדן בהגבלת החשיפה של הציבור לקרינה ממקורות
טבעיים הכירה הועדה באפשרות שיהיה צורך להגביל ,במידת האפשר ,מנות גבוהות במיוחד
ממקורות קרינה טבעיים (.)ICRP 1984
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בהמלצות שבפרסום  60מציינת ה ICRP -כי חשיפה אותה לא ניתן לבקר פטורה מתקינה,
לדוגמא חשיפה לקרינה קוסמית על פני הקרקע ( .)ICRP 1991התקן הבינלאומי להגנה
מקרינה ( )IAEA 1996אימץ את המלצות ה ICRP -ופטר מתקינה כל חשיפה שאינה ניתנת
לבקרה .עם זאת ,חשיפה למקורות טבעיים מסווגת על פי ה IAEA -כחשיפה כרונית אשר,
במידת הצורך ,תטופל כהתערבות .בהמלצותיה העדכניות ( ,)ICRP 2007ה ICRP -חוזרת
על המלצותיה הקודמות (פרסום מס'  60שצוין לעיל) ומסווגת את החשיפה למקורות קרינה
טבעיים כמצב חשיפה קיים ,כלומר חשיפה הקיימת בזמן קבלת ההחלטה לגבי בקרתה.

ה ICRP -מדגישה כי יש לבחון האם העלויות הכלכליות וההשלכות של האמצעים שינקטו
להפחתת המנה ממקורות קרינה טבעיים מוצדקות (לפי עקרון  )ALARAוממליצה להשתמש
ברמות ייחוס לצורך הגבלת המנה במקרים של מצבי חשיפה קיימים ,לדוגמא לצורך הגבלת
ריכוז הראדון בתוך מבנים או החשיפה לקרינת הגמא הנפלטת ממוצרי הבנייה ( ICRP
 .)2007עוד מציינת ה ICRP -כי כאשר לאורח החיים השפעה ניכרת על המנה יש לבצע
הערכה או מדידה של מנת הקרינה ולהקפיד על חינוך הציבור לצורך הפחתתה.

בישראל החשיפה לקרינה ממקורות טבעיים אינה כלולה במערכת החוקים והתקנות .עם
זאת ,קיים תקן של מכון התקנים ,ת"י  ,5098אשר מגביל את ריכוז הרדיונוקלידים במוצרי
הבנייה ומבטיח כי מנת הקרינה בתוך מבנה כתוצאה מחשיפה לקרינת הגמא הנפלטת
ממוצרי הבנייה ומהחשיפה הנשימתית לגז הראדון הנפלט מהם לא תעלה על רמת ייחוס
(מת"י .)2009

בנוסף ,המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות למדידות ריכוזי ראדון במבנים חדשים
המוקמים באזורים בהם צפויים להתקבל ריכוזי ראדון גבוהים מהממוצע הארצי (ירושלים,
מעלה אדומים ,כרמיאל וערד) (שטיינר  .)2004לפי הנחיות אלו ,הרשויות המקומיות
ביישובים אלו יאשרו אכלוס של מבנה חדש רק לאחר ביצוע בדיקת ראדון אשר תוודא כי
ריכוז הראדון בתוך המבנה לא עולה על  .200 Bq·m-3תקנות דומות להנחיות אלו פרסם
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משרד הפנים אשר קבע כי בעת בניית מבנה באזור בעל פוטנציאל גבוה לראדון (אזור שבו
ריכוז הראדיום בקרקע גבוה מ )50 Bq·kg-1 -יי נקטו אמצעים למניעת חדירת גז ראדון לתוך
המבנה וכי בכל האזורים יינתן אישור לאכלוס מבנה רק לאחר ביצוע בדיקת ראדון (משרד
הפנים .)2008

תקנות נוספות ,תקנות בריאות העם (משרד הבריאות  )2001מגבילות את ריכוז
הרדיונוקלידים במי השתייה על מנת לוודא כי המנה השנתית כתוצאה מצריכת מי שתייה לא
תעלה על .0.1 mSv
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 2החשיפה לקרינה הקוסמית
הקרינה הקוסמית התגלתה ב 1912 -על ידי  Victor F. Hessשמצא כי קיים מפל חלקיקים
המגיע מהשמים אשר מתגבר עם העלייה בגובה ( .)Hess 1912השם קרינה קוסמית ניתן
לה על ידי  Robert A. Millikanבשנת  1925וב 1936 -קיבל  Hessפרס נובל על תגליתו.

ניתן לחלק את הקרינה הקוסמית על פי מספר מאפיינים :מקורה ,סוג החלקיקים המרכיבים
אותה ,אנרגיית החלקיקים והשטף שלהם .ישנם שני מקורות עיקריים לקרינה הקוסמית –
קרינה קוסמית גלקטית וקרינה קוסמית סולרית (מקור נוסף הוא הקרינה מחגורות הקרינה
של כדור הארץ על שם  ,Van Allenאך כיוון שתרומתו נמוכה יחסית על פני כדור הארץ הוא
לא יידון בעבודה זו).

שטף הקרינה הקוסמית עולה עם העלייה בגובה ובקו הרוחב והוא גבוה במידה ניכרת בגבהי
טיסה .בשל כך ,מחקרים רבים עסקו בהערכת המנה מקרינה קוסמית בגובה טיסה לצוותי
האוויר .בישראל נערכה עבודה המעריכה את חשיפת צוותי האוויר לקרינה קוסמית בנתיבי
טיסה אופייניים לחברות התעופה הישראליות ( ,)Ashkenazi et al. 2004אך עד כה לא
נערכה עבודה המעריכה את חשיפת הציבור בישראל לקרינה קוסמית על פני הקרקע.

על פי דו"ח  UNSCEARלשנת  ,)UNSCEAR 2010( 2008החשיפה הממוצעת העולמית
השנתית לקרינה קוסמית היא  0.4 mSvוהיא תורמת לכ 16% -מהמנה האפקטיבית
השנתית ממקורות קרינה טבעיים ,כאשר טווח הערכים הוא .0.3-2.0 mSv

 2.1מקורות הקרינה הקוסמית
המקור העיקרי לקרינה הקוסמית הוא הקרינה הקוסמית הגלקטית (Galactic – GCR
 )Cosmic Radiationאשר מגיעה מחוץ למערכת השמש ופוגעת בשכבות העליונות של
האטמוספרה באופן איזוטרופי .שטף הקרינה הקוסמית הגלקטית מורכב מ 85% -פרוטונים,
 12%גרעיני הליום ו 1% -גרעינים כבדים יותר ואילו  2%הם אלקטרונים ופוזיטרונים.
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האנרגיות שלהם הן לרוב בעלות סדר גודל של  100 MeVוהן אף יכולות להגיע עד
ל.1020 eV -

רכיב נוסף של הקרניים הקוסמיות נוצר סמוך לפני השמש על ידי הפרעות מגנטיות והוא קרוי
קרינה קוסמית סולרית ( .)Solar Cosmic Radiation – SCRקרינה קוסמית סולרית נוצרת
בעקבות התפרצויות סולריות ( )solar flaresאשר יוצרות חלקיקים אנרגטיים המגיעים
לכדור הארץ .אירועי חלקיקים סולריים מורכבים בעיקר מפרוטונים (כ )99% -עם אנרגיות
הנמוכות לרוב מ 100 MeV -ולעיתים נדירות המגיעות עד ל .10 GeV -לא ניתן לחזות את
ההתפרצויות הסולריות ,אך הן תכופות יותר כאשר פעילות השמש מרבית ובעיקר בסוף
תקופת הפעילות הסולרית המרבית (.)UNSCEAR 2010

החלקיקים הקוסמיים מהמקורות הנ"ל מכונים חלקיקים ראשוניים .כאשר חלקיקים אלו
פוגעים בשכבות העליונות של האטמוספרה הם מבצעים אינטראקציות עם האטומים
המרכיבים את האטמוספרה ויוצרים חלקיקים משניים .החלקיקים המשניים כוללים ניטרונים,
מיואונים ,אלקטרונים ,פוזיטרונים ופוטונים .שטף החלקיקים המשניים יורד ככל שיורדים
בגובה ומתקרבים לגובה פני הים .בנוסף ,יוצרות האינטראקציות של הקרניים הקוסמיות גם
מספר רדיונוקלידים קוסמוגניים וביניהם  7Be ,14C ,3Hו ,22Na -אשר גם תורמים למנה לבני
האדם.

 2.2הגורמים המשפיעים על עוצמת הקרינה הקוסמית הפוגעת
באטמוספרה
 2.2.1מחזור השמש
הגורם הסולרי המשפיע ביותר על שטף החלקיקים הקוסמי ים הפוגע בשכבות העליונות של
האטמוספרה הוא מחזור השמש בן ה 11 -שנה לערך .במהלך המחזור מתרחשים שינויים
בשדה המגנטי של השמש והתפלגות השדה על פני השמש משתנה.

11
באטמוספרת השמש (הקורונה) פלסמה המורכבת ברובה מחלקיקים טעונים כגון פרוטונים
ואלקטרונים .הטמפרטורה הגבוהה של הקורונה מאפשרת בריחה של החלקיקים הטעונים
בצורת "רוח סולרית" ( .)Solar Windהרוח הסולרית הינה פלסמה מיוננת שבה קיים שדה
מגנטי חזק .עוצמת הרוח הסולרית אינה קבועה והיא משתנה על פי מחזור השמש.

במהלך תקופת פעילות מוגברת של השמש ,כמות החלקיקים הנפלטים מהשמש
בהתפרצויות מתגברת ועימה גם עוצמת הרוח הסולרית .כאשר חלקיקי הקרינה הקוסמית
הגלקטית המתקרבים לעבר מערכת השמש פוגשים ברוח הסולרית הנעה בכיוון מנוגד לכיוון
תנועתם הם עוברים האטה .לרוב ,הרוח הסולרית משפיעה על חלקיקים בעלי אנרגיה נמוכה
יחסית (עד  .)10 GeVאפקט זה מספק מיגון נוסף לכדור הארץ ובשל כך ,בזמנים בהם
פעילות השמש מרבית ,עוצמת הקרינה הקוסמית הגלקטית המגיעה לפני כדור הארץ
מינימלית.

רוב החלקיקים הנפלטים מהשמש ברוח הסולרית הם בעלי אנרגיות שאינן מספיקות כדי
להגיע לגובה פני הים או ליצור חלקיקים משניים שיגיעו אליו (פחות מ .)1 GeV -לרוב,
השפעת מחזור השמש על המנה בגובה פני הים יכולה להגיע עד ל.10% -

כתמי השמש הם המאפיין הקל ביותר לזיהוי של פעילות השמש ).(Sandström 1965
מספר כתמי השמש משתנה במהלך מחזור השמש והוא מדד לעוצמתו .ככל שמופיעים יותר
כתמי שמש פעילות השמש חזקה יותר .השפעת פעילות השמש על עוצמת הקרינה
הקוסמית המגיעה לפני כדור הארץ נמדדת באמצעות מנטרי ניטרונים .מנטרים אלו מספקים
מידע לגבי כמות הניטרונים המשניים שנוצרים באטמוספרה כתוצאה מאינטראקציות של
החלקיקים הראשוניים עם אטומי האטמוספרה .ניתן לראות את הקשר ההפוך בין פעילות
השמש (המיוצגת על ידי מספר כתמי השמש) לעוצמת הקרינה הקוסמית המגיעה לפני כדור
הארץ ( המיוצגת על ידי מספר הניטרונים המשניים הנוצרים באטמוספרה ומגיעים לפני כדור
הארץ) באיור .1
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איור  .1השפעת המחזור הסולרי על עוצמת הקרינה הקוסמית ( Space Physics Data
.)System 2006
בירוק מספר כתמי השמש ובכחול מספר הניטרונים שנמדדו על פני כדור הארץ במנטר הניטרונים .Climax

 2.2.2השדה המגנטי של כדור הארץ
השדה המגנטי של כדור הארץ מפחית את עוצמת הקרינה הקוסמית המגיעה לשכבות
העליונות של האטמוספרה .צורת השדה המגנטי גורמת לכך שספקטרום האנרגיה של
החלקיקים הפוגעים בשכבות העליונות של האטמוספרה משתנה בין הקטבים לקו המשווה.
קווי השדה המגנטי באזור קו המשווה מקבילים לכדור הארץ ,בעוד שבקטבים הם כמעט
ניצבים לפני הקרקע .לפיכך ,באזור הקטבים ,חלקיקים בעלי אנרגיה נמוכה יכולים לחדור
לאטמוספרה בתנועה לאורך קווי השדה (אפקט הזוהר הצפוני) ,בעוד שבקו המשווה הם
יוסטו ולא יכנסו לאטמוספרה .איור  2מציג את צורת השדה המגנטי של כדור הארץ.

איור  .2צורת השדה המגנטי של כדור הארץ.
בכדי לקבוע אם חלקיק כלשהו המגיע לשדה המגנטי יהיה בעל אנרגיה מספקת לחדור את
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השדה המגנטי ולהגיע לאטמוספרה ,יש להתייחס למיקום ולזווית הכניסה לשדה המגנטי.
יכולתו של חלקיק לחדור את השדה המגנטי ולהגיע לשכבות העליונות באטמוספרה תלויה
בקשיחות המגנטית שלו Rc ,ב ,V -אשר מחושבת על ידי נוסחא (:)1
((1

כאשר

הוא תנע החלקיק ב,eV·m-1·s -

(של האלקטרון) ,ב C -ו-

הוא מהירות האור ב,m·s-1 -

המטען הבסיסי

מספר המטען של החלקיק.

חלקיקים הפוגעים בכדור הארץ עם קשיחות נמוכה לא יצליחו לחדור את השדה המגנטי והם
יוסטו אחורה לחלל .לעומתם ,חלקיקים עם קשיחות גבוהה מספיק חודרים את השדה
המגנטי אך יעברו הסטה ממסלולם המקורי .בכל נקודה על פני השכבה העליונה של
האטמוספרה ועבור כל כיוון הגעה של חלקיק רק חלקיקים בעלי קשיחות הגבוהה מסף
מסוים – סף הקשיחות המגנטית ( - )Cutoff Rigidityיצליחו לחדור את השדה המגנטי
ולהיכנס לאטמוספרה .סף הקשיחות המגנטית בישראל שווה לכ.11 GV -

 2.3הקרינה הקוסמית באטמוספרה
 2.3.1יצירת חלקיקים משניים
חלקיקים ראשוניים באנרגיות גבוהות הפוגעים בשכבות העליונות של האטמוספרה מבצעים
אינטראקציות עם האטומים והמולקולות באוויר .הם מאבדים אנרגיה באינטראקציות ינון
ומואטים לאורך מסלולם .באינטראקציות הללו נוצר מפל של חלקיקים משניים טעונים ולא
טעונים ,כולל פרוטונים ,ניטרונים ,פאיונים וגרעינים עם מספר אטומי נמוך .איור  3מציג את
החלקיקים המשניים הנוצרים בעקבות האינטראקציות שמבצע החלקיק הראשוני
באטמוספרה.
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איור  .3יצירת חלקיקים משניים באטמוספרה.
נהוג לחלק את תוצרי האינטראקציות הללו ל 3 -סוגים:
 .1נוקלאונים (פרוטונים וניטרונים).
 .2פאיונים/מיואונים.
 .3תוצרים אלקטרומגנטיים (פוטונים ,אלקטרונים/פוזיטרונים).
הרכיב הנוקלאוני במפל החלקיקים מהווה את הבסיס לרכיב המיואוני ולרכיב האלקטרומגנטי.
הפרוטונים הראשוניים והמשניים מבצעים אינטראקציות עם אטומי האטמוספרה עד
שהאנרגיה שלהם יורדת מתחת לאנרגיה הדרושה לייצור פאיונים (כ .)1 GeV -הרכיב
המיואוני נוצר בעקבות דעיכה של פאיונים טעונים למיואונים .המיואונים הם חלקיקים שאינם
בעלי נטייה חזקה לבצע אינטראקציות עם האטמוספרה ולכן יש להם סיכוי גבוה לחדור אותה
ולהגיע לפני כדור הארץ .הפאיונים הנוצרים דועכים גם לפוטונים ותורמים בכך לרכיב
האלקטרומגנטי .בנוסף ,המיואונים דועכים לאלקטרונים ולכן הם מלווים גם בשטף קטן של
אלקטרונים הנוצרים לאורך מסלולם ותורמים לרכיב האלקטרומגנטי.

הפוטונים באנרגיות הגבוהות הנוצרים מדעיכת הפאיונים יוצרים ,בתהליך של יצירת זוגות,
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אלקטרונים ופוזיטרונים באנרגיות גבוהות שיוצרים עוד פוטונים כקרינת בלימה
( )Bremsstrahlungוכך הלאה .החלק האלקטרומגנטי מהווה את החלק הגדול ביותר של
מפל החלקיקים.

 2.3.2השפעת הגובה מעל פני הים
החלקיקים הראשוניים בעלי האנרגיה הגבוהה שפוגעים בשכבות העליונות של האטמוספרה
יוצרים במהירות מפלי חלקיקים גדולים המגיעים עד לגובה פני הים .שטף החלקיקים
הקוסמיים מתגבר לאט עם הירידה בגובה עד שהוא מגיע למקסימום בגובה של כ 15 -ק"מ
( .)The Pfotzer Maximumמתחת לגובה זה ,למרבית החלקיקים הראשוניים לא נותרה
מספיק אנרגיה כדי ליצור חלקיקים משניים והשטף הכולל יורד בעקבות הפסדי אנרגיה
ואינטראקציות .רוב החלקיקים דועכים באופן ספונטני (לפאיונים אורך חיים של מספר
ננו-שניות ולמיואונים של מספר מיקרו-שניות) או שהם מאבדים את האנרגיה שלהם לפני
שהם מגיעים לפני כדור הארץ ונעלמים ממפל החלקיקים .הפרוטונים מהווים חלקיקים
ראשוניים ולכן השטף שלהם יורד לינארית לאורך כל מסלולם.

 2.4המנה מקרינה קוסמית
המנה מקרינה קוסמית על פני כדור הארץ משתנה בתלות בקו הרוחב ,בגובה מעל פני הים
ומושפעת ממחזור השמש .על פני כדור הארץ ,קצב המנה נמוך בכ 10% -בקו המשווה
מאשר בקווי רוחב מעל  30°ומחזור השמש גורם לשינוי של כ 10% -בקצב המנה (השפעת
מחזור השמש נמוכה יותר בגובה פני הים מאשר בגובה רב).

התרומה של כל רכיב בקרינה הקוסמית למנה משתנה עם הגובה מעל פני הים .בגובה פני
הים המיואונים הם הגורם בעל התרומה המשמעותית ביותר למנה ,בעוד שניטרונים,
אלקטרונים ,פוזיטרונים ,פוטונים ופרוטונים הם המשמעותיים ביותר בגבהי טיסה .התרומה
היחסית של כל רכיב בקרינה הקוסמית לקצב המנה בתלות בגובה מופיעה באיור .4
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איור  .4תרומת רכיבי הקרינה הקוסמית השונים לקצב המנה בתלות בגובה באטמוספרה
(.)UNSCEAR 2010

 2.5שיטות חישוב המנה מקרינה קוסמית על פני הקרקע
להלן יוצגו שתי שיטות המשמשות לחישוב מנות הקרינה מהקרינה הקוסמית בעבודה זו.
הראשונה עושה שימוש במודל אנליטי שפותח על בסיס ההשוואה של תוצאות חישובי מונטה
קרלו למדידות והשנייה כוללת מודל אנליטי בלבד .בנוסף ,יוצג אופן חישוב מנת הקרינה
השנתית הממוצעת בהתחשב בהנחתה שמספקים המבנים .בסעיף הבא יוצגו תוצאות
החישובים ותיערך השוואה בין התוצאות המתקבלות באמצעות שתי השיטות.

 2.5.1שיטת EXPACS – PARMA
מודל )PHITS based Analytical Radiation Model in the Atmosphere( PARMA
פותח במטרה להעריך את מנות הקרינה בגבהי טיסה ( Sato and Niita 2006; Sato et al.
 .)2008המודל מתבסס על תוצאות סימולציות מונטה קרלו שבוצעו באמצעות תוכנת PHITS
( .)Particle and Heavy Ion Transport code Systemעל בסיס תוצאות הסימולציות
פותח מודל אנליטי ( )PARMAהמאפשר להציג את ספקטרום הקרינה הקוסמית המתאים
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לכל מקום באטמוספרה (מיקום גיאומגנטי וגובה ,עד לגובה של  20ק"מ) ולכל שלב במחזור
השמש ,עבור כל סוגי החלקיקים (ניטרונים ,פרוטונים ,חלקיקי אלפא ,מיואונים ,אלקטרונים,
פוזיטרונים ופוטונים) .המודל האנליטי מתחשב גם במבנה האטמוספרה וגם בהרכב הקרקע
(תכולת מים בקרקע) והשפעתו על המנה כתוצאה מהחזרת ניטרונים בעקבות התנגשויות
(תופעת האלבדו .)albedo -

המודל שפותח הושווה לתוצאות סימולציות מונטה קרלו ואומת מול מדידות ספקטרום
הקרינה הקוסמית עבור כל סוגי החלקיקים מלבד אלקטרונים ,וזאת בשל חוסר היכולת של
 PHITSלבצע טרנספורט של אלקטרונים בעלי אנרגיה הגבוהה מ .1 GeV -מלבד מגבלה זו,
המודל האנליטי מאפשר להציג את ספקטרום הקרינה הקוסמית באטמוספרה באנרגיות של
.1 MeV – 200 GeV

 PARMAמניח כי ספקטרום הקרינה הקוסמית אינו תלוי בסף הקשיחות המגנטית מתחת
ל ,1 GV -כיוון שחלקיקי קרינה קוסמית עם קשיחות הנמוכה מ 1 GV -והחלקיקים המשניים
שהם יוצרים לא מגיעים לרוב לפני כדור הארץ .חסרון של  PARMAהוא בכך שהוא משתמש
בסף קשיחות מגנטית אנכית בלבד ולא בסף קשיחות מגנטית דו מימדית ,אך צפוי
שהשגיאות המתקבלות יהיו נמוכות מאוד בכל האזורים מלבד בקו המשווה.

תוכנת EXcel-based Program for calculating Atmospheric Cosmic-( EXPACS
 )ray Spectrumמטמיעה את המודל האנליטי שפותח ( )PARMAומציגה את הספקטרום
של שמונה סוגי חלקיקים :פרוטונים ,חלקיקי אלפא ,ניטרונים ,מיואונים חיוביים ,מיואונים
שליליים ,אלקטרונים ,פוזיטרונים ופוטונים .התוכנה לוקחת גם בחשבון את השפעת מחזור
השמש על ידי הטמעת נתונים המתקבלים ממנטר הניטרונים  .Thuleהמנה האפקטיבית
מחושבת על ידי שימוש במקדמ י המרה משטף למנה עבור גיאומטרית ההקרנה האיזוטרופית
שחושבו על ידי  .PHITSמקדמי השקלול לסוג הקרינה המשמשים בחישובים הם המקדמים
שבפרסום  103של ה.)ICRP, 2007( ICRP -
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 PARMAעתיד לשמש להערכת מנות הקרינה לצוותי אוויר של חברות התעופה היפניות
(.)Sato et al. 2008

 2.5.2שיטת UNSCEAR
בחישוב המנה מקרינה קוסמית מבחינה שיטת  UNSCEARבין הרכיב המיינן לבין
הניטרונים .המנה מהרכיב המיינן מחושבת על פי קצב יצירת זוגות היונים בגובה פני הים
כתוצאה מקרינה קוסמית ,השווה ל .2.1 cm-3·s-1 -ערך זה הומר לקצב מנה של
 ,32 nGy·h-1השווה לקצב המנה האפקטיבית מהרכיב המיינן בגובה פני הים ונותן מנה
שנתית השווה ל.)UNSCEAR 2000( 0.28 mSv -

ניתן לחשב את קצב מנת הקרינה מהרכיב המיינן בקרינה הקוסמית מעל פני הים,

,

באמצעות נוסחא (:)UNSCEAR 2010( )2

()2

כאשר

הוא קצב המנה מהרכיב המיינן בגובה פני הים ,השווה ל ,0.28 mSv·y-1 -ו-

הוא הגובה מעל פני הים בק"מ.
קצב המנה מהרכיב המיינן בקרינה הקוסמית משתנה גם עם קו הרוחב ,אך השינוי אינו
משמעותי .כאמור ,קצב המנה נמוך בכ 10% -בקו המשווה מאשר באזורים מרוחקים מקו
המשווה (  .)UNSCEAR 2010בנוסף ,חישוב זה אינו לוקח בחשבון את השפעת מחזור
השמש כיוון שהיא אינה משמעותית יחסית לאי הוודאות שבחישובים.

קיימת אי וודאות גדולה בהערכת תרומת הניטרונים למנה מהקרינה הקוסמית ,בעיקר בשל
הקושי למדוד את הניטרונים באנרגיה גבוהה ,אשר מהווים רכיב חשוב בספקטרום.
הניטרונים נוצרים לרוב בהתנגשויות של פרוטונים באנרגיות גבוהות בשכבות העליונות של
האטמוספרה .הפרוטונים ,המתחילים את קסקדת הניטרונים ,מאוד מושפעים מהשדה
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המגנטי של כדור הארץ ולכן שטף הניטרונים בקו המשווה נמוך מהשטף בקטבים .איור 5
מציג את השפעת קו הרוחב על קצב המנה האפקטיבית מניטרונים בגובה פני הים.

איור  .5השפעת קו הרוחב הגיאומגנטי על קצב המנה מניטרונים בגובה פני הים
(.)UNSCEAR 2000
קצב המנה מהניטרונים מושפע גם מהגובה מעל פני הים .ניתן לחשב את קצב המנה
האפקטיבית מניטרונים בתלות בגובה,

 ,על פי נוסחא (:)UNSCEAR 2010( )3

()3

כאשר

הוא קצב המנה האפקטיבית בגובה פני הים מניטרונים z ,הוא הגובה מעל פני

הים ,בק"מ a ,ו b -הם ערכים אמפיריים המחושבים באופן הבא:


עבור z < 2 km

a=1 km-1 ,bN=1



עבור z > 2 km

a=0.7 km-1 ,bN=2

 2.5.3ההנחתה שמספקים מבנים
הקרינה הקוסמית מונחתת על ידי מבנים ,ולכן חישוב המנה לציבור מהקרינה הקוסמית צריך
להתחשב במשך הזמן בו שוהים בני האדם בתוך מבנים ובהנחתה שהם מספקים .על פי
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( ,)UNSCEAR 2010ההנחתה העולמית הממוצעת שמספקים מבנים לרכיב המיינן בקרינה
הקוסמית מוערכת ב ,20% -אך הערכה זו כוללת גם את מבני העץ אשר מספקים הנחתה
נמוכה ביותר לקרינה הקוסמית .הניטרונים שבקרינה הקוסמית עוברים הנחתה כאשר הם
פוגעים במוצרי בנייה ,אך קיים גם תהליך היבנות ,ולכן הם אינם מונחתים על ידי מבנים כמו
הרכיב המיינן ( .)UNSCEAR 2000לכן ,סביר כי ההנחתה שמספקים מבנים לקרינת
הניטרונים נעה בין  .10-20%על פי  ,)1988( Bouville and Lowderמבני עץ מנחיתים
כ 10% -מהמנה (מהרכיב המיינן ומקרינת הניטרונים) ,בעוד מבנים גדולים העשויים בטון,
בלוקים או לבנים מנחיתים  40-90%מהקרינה .בישראל רוב המבנים בנויים בטון ואין כמעט
מבני עץ .לכן ,ניתן להניח כי ההנחתה שמספקים המבנים בישראל גבוהה מהממוצע העולמי
המצוין בדו"ח .)2010( UNSCEAR

מבני המגורים שהוקמו בעשור האחרון בישראל מאופיינים על ידי מספר קומות רב יותר
מאשר המבנים שהוקמו בשנים שקדמו לו .עם זאת ,מספר הקומות הממוצע במבנים שנבנו
ב 10 -השנים האחרונות (בתים צמודי קרקע ורבי קומות) עומד על  2.2בלבד (למ"ס
2011ב) .בשל גובה המבנים הממוצע הנמוך יחסית וכיוון שההנחתה בקומות העליונות של
המבנה מינימלית ודומה להנחתה בבתים צמודי קרקע ,נאמץ את הגבול התחתון של טווח
ההנחתה ונניח כי ההנחתה שמספקים המבנים בישראל לרכיב המיינן שווה ל.40% -

עבור הרכיב הניטרוני ,ניתן להניח כי המבנים בישראל מנחיתים  20%מהקרינה ,לפי הגבול
העליון המצוין בפרסום של  )2010( UNSCEARלהנחתה של ניטרונים על ידי מבנים .גבול
זה נבחר כיוון שרוב המבנים בישראל בנויים בטון שהוא בעל כושר הנחתה טוב לניטרונים.

כאמור ,משך הזמן בו שוהי ם אנשים בתוך מבנים גם משפיע על המנה מהקרינה הקוסמית.
מעריכים לרוב כי בני האדם מבלים כ 80-85% -מזמנם בתוך מבנים ( Bouville and
 )Lowder 1988; UNSCEAR 2000; NCRP 2009; UNSCEAR 2010וסקרים שנערכו
בבריטניה ובצרפת אף מעריכים כי מדובר ב 90% -מהזמן ( ;Smith and Jones 2003

21
 .)Billon et al. 2005בהתחשב באקלים הנוח השורר בישראל ,ניתן להניח כי משך השהייה
של הציבור בישראל בתוך מבנים מכלל הזמן דומה לגבול התחתון של הממוצע העולמי
( )UNSCEAR 2010ושווה ל.80% -

 2.6חישוב המנה השנתית הממוצעת מקרינה קוסמית בישראל
בסעיף זה נציג את חישובי מנות הקרינה כתוצאה מחשיפה לקרינה קוסמית ,כפי שהתקבלו
משימוש בשתי השיטות שתוארו בסעיף  2.5לעיל .בסעיף  2.6.3מפורטות מנות הקרינה
בהתחשב במשך השהייה בתוך מבנים ובהנחתה שמספקים מבנים לקרינה הקוסמית.

 2.6.1שיטת EXPACS – PARMA
בעזרת תוכנת  EXPACSחושבו מנות הקרינה הממוצעות בשנת  2009כתוצאה מחשיפה
לקרינה קוסמית ב 120 -היישובים המאוכלסים ביותר בישראל (למ"ס 2011א) .ביישובים אלו
מתגוררים כ 85% -מתושבי ישראל .בשנת  2009פעילות השמש הייתה מינימלית ולכן
המנה מהקרינה הקוסמית הייתה מרבית.

איור  6מציג את המנה מקרינה קוסמית מחוץ למבנים בישראל .איור זה התקבל באמצעות
תוכנת  .)Sato and Niita 2006; Sato et al. 2008( EXPACS-Vבאיור ניתן לראות את
תלות המנה בגובה מעל פני הים .כצפוי ,המנה בהרי ירושלים גבוהה מהמנה במישור החוף.
המנה הממוצעת בשנת  2009מחוץ למבנים בירושלים הינה  ,0.34 mSvבעוד בתל אביב
היא .0.26 mSv

 2.6.2שיטת UNSCEAR
החישוב המפורט ב UNSCEAR -מתבסס על קצב המנה בגובה פני הים מהרכיב המיינן
ומהניטרונים .על פי  UNSCEARהמנה השנתית האפקטיבית מהרכיב המיינן של הקרינה
הקוסמית בגובה פני הים ומחוץ למבנים שווה ל.280 μSv -

22

איור  .6המנה השנתית מקרינה קוסמית בישראל.
מנת הקרינה כתוצאה מהרכיב הניטרוני חושבה בהתחשב בקצב המנה בגובה פני הים .על
פי איור  5קצב המנה מהניטרונים בגובה פני הים בקו הרוחב הגיאומגנטי של ישראל
(כ )30° -שווה לכ.5 nSv/h -

על ידי הצבת נתונים אלו בנוסחאות ( (2ו )3( -חושבו המנות השנתיות מחוץ למבנים ב120 -
היישובים המאוכלסים ביותר בישראל .נמצא כ י המנה השנתית הממוצעת מחוץ למבנים שווה
ל 0.40 mSv -בירושלים ,בעוד היא  0.33 mSvבתל אביב.
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 2.6.3מנת הקרינה מהקרינה קוסמית
מנת הקרינה הממוצעת לציבור בישראל מהקרינה הקוסמית חושבה בהתחשב בהנחתת
הקרינה על ידי המבנים ובחלק הזמן בו שוהים בני האדם בהם .בנוסף ,חלק האוכלוסייה
המתגורר בכל ישוב נלקח בחשבון בחישובים.

כפי שהוסבר בסעיף  ,2.5.3מקדם ההנחתה של המבנים (היחס שבין המנה בתוך מבנים
במנה מחוץ למבנים) לרכיב המיינן המשמש בעבודה הנוכחית שווה ל 0.6 -וגורם השהייה
בתוך מבנים שווה ל .0.8 -בנוסף ,הונח כי מקדם ההנחתה של מבנים לרכיב הניטרוני שווה
ל .0.8 -המנה האפקטיבית השנתית מהקרינה הקוסמית,

 ,תחושב על פי נוסחא (:)4

()4

כאשר

הוא המנה השנתית כתוצאה מהניטרונים מחוץ למבנים,

ההנחתה של המבנים לניטרונים (שווה ל,)0.8 -
בתוך מבנים (שווה ל,)0.8 -
ו-

הוא מקדם

הוא חלק הזמן בו מבלים בני האדם

הוא המנה השנתית כתוצאה מהרכיב המיינן מחוץ למבנים

הוא מקדם ההנחתה של המבנים לרכיב המיינן (שווה ל.)0.6-

נספח א' מציג את המנות השנתיות הממוצעות מהקרינה הקוסמית שחושבו באמצעות שתי
השיטות שתוארו ובהתבסס על הנחתת הקרינה הקוסמית על ידי מבנים וחלק הזמן בו שוהים
בני האדם בתוך מבנים .כמו כן ,מוצג ההבדל היחסי באחוזים בין המנות שחושבו בשתי
השיטות (היחס של ההפרש שבין המנה שחושבה בשיטת  UNSCEARוהמנה שחושבה
בשיטת  EXPACSלמנה שחושבה בשיטת .)UNSCEAR

איור  7מציג את תלות המנה מחוץ למבנים בגובה מעל פני הים ,כפי שחושבה על ידי שימוש
בשתי השיטות .שיטות אלה מיועדות לחישוב מנות הקרינה מעל לגובה פני הים .לצורך
אימות המנות שהתקבלו באמצעות השיטות הללו ביישובים הממוקמים מתחת לגובה פני
הים (טבריה ובית שאן) ,הן הושוו למנות המתקבלות על ידי אקסטרפולציה ובאמצעות קווי
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המגמה המוצגים באיור.
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איור  .7המנה השנתית מהקרינה הקוסמית מחוץ למבנים בתלות בגובה מעל פני הים ,כפי
שחושבה באמצעות שיטת  EXPACSושיטת .UNSCEAR
לבסוף ,חושבה מנת הקרינה הממוצעת לציבור בישראל מהקרינה הקוסמית על פי חלק
האוכלוסייה המתגורר בכל ישוב .המנה השנתית הממוצעת על פי שיטת החישוב של
 EXPACSשווה ל 0.20 mSv -ואילו המנה על פי השיטה של  UNSCEARשווה
ל .0.24 mSv -ערכים אלו נמוכים מהערך התחתון בטווח המנה מהקרינה הקוסמית המופיע
ב ,)UNSCEAR 2010( UNSCEAR -וזאת בשל ההנחתה הגבוהה יחסית שמספקים
המבנים בישראל.

 2.7רדיונוקלידים קוסמוגניים
האינטראקציה של הקרינה הקוסמית עם גרעינים באטמוספרה יוצרת ,בנוסף לחלקיקים
המשניים ,מספר רדיונוקלידים הנקראים קוסמוגניים .רוב הרדיונוקלידים הקוסמוגניים נוצרים
בשכבות העליונות של האטמוספרה ,אך ניטרונים ופרוטונים ראשוניים או משניים שמגיעים
עד לשכבות התחתונות של האטמוספרה יוצרים את הרדיונוקלידים הללו גם בגובה פני הים.
קצב היווצרותם תלוי בגובה מעל פני הים ובקו הרוחב ,ומעט במחזור השמש.

הטבלה בנספח ב' מפרטת  14רדיונוקלידים קוסמוגניים ( .)UNSCEAR 2000ארבעת

25
14

הרדיונוקלידים החשובים ביותר מבחינת המנה הם C ,7Be ,3H

22

וNa -

אשר תורמים

בעיקר למנה כתוצאה מחדירתם לשרשרת המזון ,בעוד החשיפה הנשימתית לרדיונוקלידים
אלו היא יחסית זניחה .המנה הגבוהה ביותר נגרמת מ ,14C -אשר בנוסף להיותו איזוטופ של
יסוד מרכזי בגוף ,הוא ארוך חיים.

הרדיונוקלידים הקוסמוגניים נוצרים בעקבות אינטראקציות של הקרינה הקוסמית עם גרעיני
22

חנקן ,חמצן וארגון באטמוספרה .לאחר היווצרותם ,אטומי  )T1/2=53.3 d( 7BeוNa -

( )T1/2=949.7 dנקשרים לאירוסולים באוויר ונעים באטמוספרה בעקבות תהליכים
14

אטמוספריים ומשקעים .לעומתםC ,
14

בסביבה כגזיםC :

( )T1/2=5,730 yו )T1/2=12.3 y( 3H -מופיעים

מתחמצן במהרה לCO2 -

14

ו 3H -נמצא בסביבה בשתי צורותHT :

ו.HTO -

הרדיונוקלידים הקוסמוגניים שאינם גזים ( 7Beו )22Na -נקשרים לאירוסולים תת-מיקרונים
באוויר .בגלל גודלם של האירוסולים ,שקיעה גרביטציונית לא תורמת משמעותית להסרה של
רדיונוקלידים אלו מהאטמוספרה ( .)UNSCEAR 2000המנגנון העיקרי שגורם להפחתת
ריכוז רדיונוקלידים אלה באוויר הוא שקיעה רטובה ,כלומר שטיפתם עם משקעים .תהליך זה
מסיר ביעילות רבה רדיונוקלידים קוסמוגניים מהאטמוספרה ומעביר אותם לקרקע עם הגשם,
הברד או השלג .בנוסף ,הם עוברים דיפוזיה טורבולנטית אשר גורמת לשקיעה יבשה של
הרדיונוקלידים על פני הקרקע.

קצב היווצרות הרדיונוקלידים הקוסמוגניים ,קצב המעבר שלהם בין הסטרטוספרה (בגובה
 10-50ק"מ מעל פני הים) לטרופוספרה (בגובה  7-20ק"מ מעל פני הים) וקצב השקיעה
שלהם על פני הקרקע תלויים בקו הרוחב ,בערבול האטמוספרי ,במשקעים ובעונות השנה.
לכן ,ריכוזי הרדיונוקלידים באוויר משתנים בטווח רחב מאוד ויש למדוד אותם לאורך תקופות
ארוכות על מנת לקבוע את הריכוז האטמוספרי הממוצע שלהם.
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 2.7.1ריכוזי הרדיונוקלידים הקוסמוגניים באטמוספרה
הטבלה הבאה מפרטת את קצב ההיווצרות של הרדיונוקלידים הקוסמוגניים והריכוזים
הממוצעים שלהם באטמוספרה .הריכוזים הממוצעים שלהם יושוו למדידות שנערכו בישראל
וברחבי העולם.

טבלה  .2קצב ההיווצרות של הרדיונוקלידים הקוסמוגניים באטמוספרה והריכוזים הממוצעים
שלהם (.)UNSCEAR 2000
רדיונוקליד

3

H

7

Be

14

C

22

Na

קצב היווצרות
כמות שנתית
ליחידת שטח
-1
( )PBq·y
()atoms·m-2·s-1
72
2,500

א

ריכוז
בטרופוספרה
()mBq·m-3
1.4

810

1,960

12.5

25,000

1.54

56.3

0.86

0.12

0.0021

ב

א בהנחה ששטח פני כדור הארץ שווה ל.5.1005·1014 m2 -
ב

בהנחה שנפח הטרופוספרה שווה ל.3.62275·1018 m3 -

הטבלה המקורית של  UNSCEARכוללת רדיונוקלידים נוספים ומידע נוסף ואילו טבלה זו מציגה רק את המידע
הרלוונטי לרדיונוקלידים הקוסמוגניים הנידונים בסעיף זה.

בממ"ג שורק מבוצע ניטור רציף של חלקיקים רדיואקטיביים מרחפים במשטר דגימה ומדידה
המיועד לנטר רדיונוקלידים ארוכי חיים (רימר ושות'  .)2008הניטור מבוצע באמצעות
משאבה בעלת ספיקה גבוהה הדוגמת את החלקיקים המרחפים באמצעות פילטר סיבי
זכוכית.
7

בין הרדיונוקלידים שזוהו במדידות קיימים הרדיונוקלידים הקוסמוגניים  7BeוBe .22Na -

נמדד ב 99% -מהמדידות וריכוזו השתרע בטווח  ,1-100 mBq·m-3כאשר הריכוז הממוצע
22

שלו היה  .6 ± 2 mBq·m-3לעומתוNa ,

התגלה רק ב 20% -מהמדידות וריכוזו נע בטווח

רחב המתפרש על  5סדרי גודל בתחום  ,10-3-102 μBq·m-3כאשר ריכוזו הממוצע הוא
 ,0.5 μBq·m-3והוא נמוך ב 4 -סדרי גודל מזה של .7Be

ריכוזי  7Beהממוצעים שנמדדו בממ"ג נמוכים פי  2מהריכוזים הממוצעים בטרופוספרה
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המצוינים בטבלה  2לעיל וריכוזי  22Naהממוצעים שנמדדו בממ"ג נמוכים פי  4מהם .הבדלים
אלה נובעים מהשפעת המיקום (קו הרוחב) ותהליכים אטמוספריים על ריכוז הרדיונוקלידים
הקוסמוגניים באוויר כפי שתוארו בסעיף  2.7לעיל.

עם זאת ,ניתן להשוות את ריכוזי  7Beשנמדדו בממ"ג למדידות שבוצעו ביפן (בעיר
 Yamagataשבקו רוחב  )38.25°Nבין השנים  2000-2008בהן נמצא כי ריכוזו הממוצע
שווה ל.)Kikuchi et al. 2009( 4 mBq·m-3 -

 2.7.2מנת הקרינה מהרדיונוקלידים הקוסמוגניים
לא ניתן למדוד באופן ישיר את מנות הקרינה מהרדיונוקלידים הקוסמוגניים ויש לחשב אותן
על פי ריכוזי הרדיונוקלידים בסביבה .המנות האפקטיביות השנתיות בעקבות בליעה של ,3H
22

 7BeוNa -

עם המזון והמים מחושבות על סמך הצריכה השנתית הממוצעת שלהם ,תוך

שימוש במקדמי המרה מיחידת נטילה למנה ( .)UNSCEAR 2000הערכת המנה מC -

14

מתבססת על ריכוזו והתפלגותו בגוף .כיוון שריכוזי הרדיונוקלידים הקוסמוגניים באוויר
שנמדדו בישראל קרובים לממוצעים העולמיים ובהעדר מדידות של ריכוזיהם במוצרי מזון
ובמי השתייה ,ניתן להניח כי מנת הקרינה הממוצעת של הציבור בישראל מהרדיונוקלידים
הקוסמוגניים זהה לממוצע העולמי ,אם מניחים צריכה ממוצעת זהה של מזון ומים .הטבלה
הבאה מפרטת את הנטילה השנתית והמנה האפקטיבית השנתית מארבעת הרדיונוקלידים
העיקריים.

מטבלה  3עולה כי חשיפת האוכלוסייה לרדיונוקלידים הקוסמוגניים גורמת למנה שנתית של
כ ,12 μSv -כאשר התורם העיקרי הוא  .14Cמנה זו זניחה יחסית למנה מהקרינה הקוסמית.

28
טבלה  .3הנטילה השנתית הממוצעת והמנה האפקטיבית השנתית מהרדיונוקלידים
הקוסמוגניים (.)UNSCEAR 2000; UNSCEAR 2010
רדיונוקליד
3

H

7

Be

14

C

22

Na

נטילה

מנה אפקטיבית שנתית

()Bq·y-1

()μSv

500

0.01

1,000

0.03

20,000

12

50

0.15
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 3החשיפה לקרינה מרדיונוקלידים שמקורם בקרום כדור הארץ
רדיונוקלידים טבעיים הנמצאים בריכוזים משתנים בסביבה ובגוף האדם מהווים את הרכיב
העיקרי במנה השנתית הממוצעת ממקורות קרינה טבעיים לאוכלוסייה .הרדיונוקלידים בעלי
התרומה הגדולה ביותר למנה הם  ,40Kאשר מהווה  0.0117%מהאשלגן הטבעי,
238

והרדיונוקלידים בשרשראות ההתפרקות של U
235

מאוד גם שרשרת ההתפרקות של U

232

וTh -

(בטבע קיימת בשכיחות נמוכה

בשל תרומתו הנמוכה למנה היא לא תטופל בעבודה

זו).

הרדיונוקלידים הטבעיים גורמים לחשיפה חיצונית ופנימית לבני האדם .התרומה העיקרית
לחשיפה החיצונית לקרינה נגרמת מקרינת הגמא הנפלטת מהרדיונוקלידים הללו שנמצאים
בקרקע ובמוצרי הבנייה .בנוסף ,הם נכנסים לגוף האדם בעקבות נשימתם או בליעתם
וגורמים לחשיפה פנימית לקרינת האלפא ,הביתא והגמא שהם פולטים .בטבלה בנספח ב'
ניתן לראות את התכונות הפיסיקליות של הרדיונוקלידים הטבעיים השכיחים הגורמים
לחשיפת בני האדם לקרינה.

התורם העיקרי לחשיפה מהרדיונוקלידים הטבעיים הוא גז הראדון ,השייך לשרשרת
ההתפרקות של  ,238Uאשר גורם למנה שנתית ממוצעת השווה לכמחצית מהמנה השנתית
העולמית הממוצעת מכל מקורות הקרינה הטבעיים .בסעיפים הבאים נעריך את המנה
הממוצעת לציבור בישראל מהרדיונוקלידים הטבעיים בעלי התרומה המשמעותית ביותר על
פי אופי ומקור החשיפה :חשיפה חיצונית ופנימית לרדיונוקלידים הטבעיים וחשיפה פנימית
לראדון.

 3.1חשיפה חיצונית
נהוג לחלק את החשיפה החיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים על פי מקום החשיפה :מחוץ
למבנים ובתוך מבנים .מחוץ למבנים החשיפה נובעת מרדיונוקלידים הנמצאים בסלעים
ובאדמה ובתוך המבנים החשיפה נובעת מהרדיונוקלידים הנמצאים במוצרי הבנייה.

30
הגורמים העיקריים אשר משפיעים על המנה כתוצאה מחשיפה חיצונית לרדיונוקלידים
טבעיים הם :ריכוז הרדיונוקלידים באדמה ובמוצרי הבנייה ,הזמן הממוצע שמבלים בני אדם
מחוץ למבנים והמיגון שמספקים המבנים .בשל תכולת הרדיונוקלידים הטבעיים במוצרי
הבנייה ,יחד עם המיגון שהמבנים מספקים לקרינה הנפלטת מהרדיונוקלידים בקרקע ,הם גם
תורמים למנה .לרוב ,כאשר מדובר במבנים העשויים בטון או בלוקים המנה בתוך המבנים
נובעת מהרדיונוקלידים שבמוצרי הבנייה ותרומת הרדיונוקלידים שבקרקע מזערית כתוצאה
מהמיגון שהם מספקים.

יש שתי שיטות להערכת החשיפה החיצונית לקרינת הגמא הנפלטת מהרדיונוקלידים
הטבעיים .השיטה הראשונה היא מדידה ישירה של קרינת הגמא באוויר מחוץ למבנים
ובתוכם והחסרת התרומה של הקרינה הקוסמית .השיטה השנייה מחשבת את המנה בעזרת
מקדמי מעבר מריכוז הרדיונוקלידים בקרקע לקצב מנה באוויר או באמצעות חישוב ישיר של
קצב המנה בתלות בריכוז הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה או בקרקע .השיטה הראשונה
שימשה בעבודה זו להערכת קצב המנה מחוץ למבנים בעוד השניה שימשה להערכת קצב
המנה בתוך מבנים .השוואות שנערכו בין המנות שחושבו בשתי השיטות הראו התאמה
טובה ).(UNSCEAR, 2000

 3.1.1חשיפה חיצונית מחוץ למבנים
החשיפה החיצונית לרדיונוקלידים טבעיים מחוץ למבנים נובעת מרדיונוקלידים הנמצאים
בריכוזים משתנים בקרקע .ריכוז הרדיונוקלידים בקרקע תלוי בסוג המסלע והוא משתנה
בטווחים רחבים מאוד .הריכוזים העולמיים הממוצעים בקרקע הם  33 Bq·kg-1של ,238U
232

 32 Bq·kg-1של  45 Bq·kg-1 ,226Raשל Th
( )2010לחלק משרשרת הדעיכה של U

238

ו 412 Bq·kg-1 -של K

המתחיל בRa -

226

40

( UNSCEAR

התרומה הגבוהה ביותר

למנה מהמקורות הטבעיים ולכן לעיתים נהוג להתייחס אליו כמקור העיקרי בשרשרת).
למרות ההבדלים בריכוזים הממוצעים ,תרומתם של K

40
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ושל שרשראות הU -

232

והTh -
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למנה מקרינת הגמא שווה (.)UNSCEAR 2000

ריכוזים גבוהים של רדיונוקלידים קיימים בסלעי יסוד ,כגון גרניט העשיר בעיקר בראדיום,
ונמצאים בריכוזים נמוכים יותר בסלעי משקע (סלעים סדימנטריים) .רוב הסלעים הנחשפים
בישראל הם סלעי משקע .באזור אילת ותמנע נחשפים סלעי יסוד (מגמתיים) ,בעוד סלעים
וולקניים (בעיקר בזלות) נחשפים על פני שטחים נרחבים בגליל המזרחי ,בגולן ומעט במכתש
רמון ובכרמל (שירב ושות'  .)1998אחת מחבורות הסלעים הבולטות בתרומתן למנה היא
חבורת הר הצופים ,שחלק מתצורותיה הן בעלות תכולת אורניום גבוהה (מגיעה עד
ל 150 ppm -שהם  .)Shirav 2004( )1,850 Bq·kg-1איור  8מראה את פריסתה של חבורת
הר הצופים על פני ישראל.

איור  .8פריסת חבורת הר הצופים ברחבי ישראל (חקין ושות' .)2006
חבורת הר הצופים מסומנת בכחול .החלוקה לאזורים המופיעה על גבי המפה היא החלוקה של הלמ"ס לאזורים
הטבעיים.

32
קצב המנה מחוץ למבנים מושפע מריכוז הרדיונוקלידים בקרקע ,אך גם מתכולת המים
40

בקרקע .המים בקרקע מספקים מיגון לקרינה הנפלטת ונמצא כי קצב המנה באוויר מK -

יורד בכ 30% -כאשר תכולת המים בקרקע עולה מ 0 -ל .)NCRP 1987( 30% -בנוסף,
המים מעכבים את מעבר הראדון מהקרקע לאוויר ולכן ,עליה בתכולת המים בקרקע גורמת
לעליה בריכוז הראדון ותוצרי דעיכתו בה .עם זאת ,השפעת המיגון שמספקים המים מאזנת
את השפעתה של העלייה בריכוז הראדון ותוצרי דעיכתו בקרקע וקצב המנה באוויר
238

משרשרת הU -

נותר קבוע ללא תלות בתכולת המים בקרקע .לעומת זאת ,עבור שרשרת

התוריום ,כמו עבור  ,40Kקצב המנה יורד משמעותית בעקבות עליה בתכולת המים בקרקע.
גורם נוסף המשפיע על קצב המנה הוא ההתפלגות של הרדיונוקלידים על פני השטח ולעומק.
התפלגות זו לרוב אינה הומוגנית .גלאי הממוקם בגובה  1מ' מעל הקרקע דוגם קרינת גמא
מנפח אדמה בעל רדיוס של כ 10 -מ' ועומק של כ 30 -ס"מ עבור אנרגיות הפוטונים
הרלוונטיות (.)Miller 1997

3.1.1.1

מדידות ריכוזי רדיונוקלידים בקרקע ברחבי הארץ

בישראל נערכו מספר סקרים אשר מדדו את ריכוז הרדיונוקלידים בקרקע וכללו הערכות
לקצב המנה .בשנת  1998התפרסמה מפת הקרינה הקרקעית הטבעית של ישראל (שירב
ושות'  )1998המתבססת על עיבוד הנתונים שהתקבלו משלושה מקורות:
 .1תוצאות המדידה של סקר רדיומטרי מוטס שבוצע בשנת  1981ברחבי ישראל,
אשר במסגרתו נערכו מדידות של ריכוזי רדיונוקלידים ממוצעים וקצבי מנת
קרינה מסוגי המסלע הנפוצים בישראל.
 .2מדידות קרקעיות של רמת הקרינה מסוגי מסלע שונים.
 .3נתונים גיאולוגיים.
המדידות בסקר המוטס נערכו באמצעות גבישי ) NaI(Tlבנפח  40ליטר אשר מדדו את
קרינת הגמא הנפלטת מהקרקע ובוצעה החסרה של תרומת הקרינה הקוסמית והראדון

33
באוויר .הערכת ריכוז האורניום והתוריום בקרקע בוצעה על ידי מדידת קרינת הגמא הנפלטת
מתוצרי דעיכתם והונח כי קיים שיווי משקל סקולרי ביניהם לבין תוצריהם.
הסקר המוטס כלל את רוב מחשופי הסלעים בישראל ובאזורים בהם לא בוצעו מדידות
מוטסות הושלמו הנתונים עם מדידות קרקעיות .המדידות על פני הקרקע בוצעו בגובה  1מ'
מעל קרקע מסוג מוגדר ואופייני לסביבה (מבחינת חבורות הסלע) .בהסתמך על תוצאות
המדידות הללו חושבו מנות הקרינה הממוצעות לתצורות הסלע השונות בישראל .ברוב
תצורות הסלעים החשופות בישראל נמדדו קצבי מנת קרינה הנעים בין  6ל.10 pGy·s-1 -
בסלעי חבורת הר הצופים התקבלו קצבי מנה גבוהים יותר המגיעים עד ל,20 pGy·s-1 -
בשל ריכוז האורניום הגבוה יחסית .מספר תצורות סלעים הציגו קצבי מנה ממוצעים גבוהים
יחסית וזאת בשל תכולת אורניום או תוריום גבוהה .לדוגמא ,קצבי מנה גבוהים יחסית
( )17.5 pGy·s-1מתקבלים באזור אילת שם נחשפים סלעי גרניט.

3.1.1.2

חישוב מנת הקרינה מחוץ למבנים

לצורך הערכת המנה הממוצעת לציבור בישראל מחוץ למבנים ,חישבתי את המנה
האפקטיבית הממוצעת בכל אזור טבעי על פי החלוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
אזור טבעי על פי הגדרה זו הינו תחום רצוף ,אחיד ככל שניתן מבחינת המבנה הפיזי,
האקלים והקרקעות (למ"ס 2011א) .בנוסף ,הוא אחיד גם מבחינת התכונות הדמוגרפיות,
הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה .אזור יהודה ושומרון וחבל עזה אינם מחולקים
לאזורים טבעיים.

מנת הקרינה הממוצעת בכל אזור טבעי חושבה על פי סוגי הקרקעות הנפוצים ביותר באותו
אזור ,מתוך המפה הגיאולוגית של המכון הגיאולוגי לישראל ( ,)Sneh et al. 1998וקצב
המנה הממוצע מעל סוגי הקרקעות הללו ,מתוך מפת הקרינה הקרקעית (שירב ושות'
 .)1998בחישוב מנ ת הקרינה הממוצעת בכל אזור טבעי לא נלקחו בחשבון סוגי קרקעות
אשר מעליהם אזורים שאינם מיושבים ,גם אם הם מתפרשים על פני שטחים נרחבים באזור

34
הטבעי .קצבי המנה הממוצעים שחושבו נעו בין  15.3ל ,30 nSv·h-1 -תוך לקיחה בחשבון
של מקדם המרה ממנה נבלעת באוויר למנה אפקטיבית השווה ל0.7 Sv·Gy-1 -
(.)UNSCEAR 2010

איור  9מציג את קצבי המנה מחוץ למבנים באזורים הטבעיים בישראל כפי שחושבו על פי
קצבי המנה הממוצעים מעל סוגי הקרקע הנפוצים בישראל .נספח ג' מציג את קצבי המנה
הממוצעים שחושבו בכל אזור טבעי (ב.)nSv·h-1 -

מנות שנתיות ממוצעות נמוכות התקבלו באזור חיפה ,זכרון יעקב ,שפרעם ,יחיעם ,אילון,
החרמון ואזור הרי יהודה .חלקים מאזורים אלו ,מלבד אזור החרמון ,נמצאים על חבורת
יהודה הכוללת סלעים קרבונטיים – גיר ,קירטון ,דולומיט וחוואר (שירב ושות'  .)1998קצבי
המנה שחושבו במסגרת מפת הקרינה הקרקעית מעל סוגי קרקע אלו נמוכים יחסית ונעים
בין  9.4ל .17.7 nSv·h-1 -אזור החרמון נמצא על חבורת ערד המורכבת בעיקר מאבני חול
ומעט דולומיטים ,חרסיות וגירים .קצבי המנה מעל סוגי קרקע אלו נעים בין 15.8
ל.16.7 nSv·h-1 -

קצבי מנה גבוהים יחסית התקבלו באזור מודיעין ובאזור הר הנגב הדרומי .שטח גדול מאזור
מודיעין נמצא על חבורת הר הצופים ובה מתקבלים קצבי מנה המגיעים עד
ל .44.5 nSv·h-1 -קצב מנה זה נצפה גם באזור הר הנגב הדרומי בו מתפרשים שטחים
נרחבים של חבורת הר הצופים.

אזור מישור החוף מתאפיין במשקעים אלוביאליים צעירים אשר כוללים בעיקר קרקעות
אלוביאליות (סחף) ,קרקעות חמרה ,קרקעות טיניות ,חולות נודדים ,משקעי כורכר ומשקעי
טרוורטין (סוג של אבן גיר) .קצבי המנה המתקבלים באזורים אלו הם נמוכים יחסית (בין 18
ל.)21 nSv·h-1 -
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קצב מנה ממוצע ()nSv·h-1
15≤D<18
18≤D<21
21≤D<24
24≤D<27
27≤D<30

איור  .9קצב המנה הממוצע מחוץ למבנים באזורים הטבעיים בישראל (ב.)nSv·h-1 -
קצב המנה האפקטיבית הממוצע מחוץ למבנים בישראל חושב על פי ריכוז האוכלוסייה בכל
אזור והוא שווה ל .20.0 nSv·h-1 -ערך זה קרוב לקצב המנה הממוצע בישראל שחושב
בהכנת המפה הקרקעית הטבעית של ישראל ,העומד על  22.4 nSv·h-1וקרוב מאוד לערך
הממוצע

שנמצא

במדידות

הקרקעיות

ל.)Haquin et al. 2002( 21.8 nSv·h-1 -

שבוצעו

בין

השנים

1998-2000

השווה

36

 3.1.2חשיפה חיצונית בתוך מבנים
החשיפה החיצונית לרדיונוקלידים טבעיים בתוך מבנים נובעת מרדיונוקלידים הנמצאים
בכמויות משתנות במוצרי הבנייה .לעץ ,פלסטיק ,מתכת וזכוכית אקטיביות נמוכה יחסית
לבלוקים ולבטון אשר ריכוזי האקטיביות בהם תלויים בסוג הקרקע והמסלע ממנו נחצבו
חומרי הגלם לייצורם .בשנים האחרונות החלו להוסיף למוצרי הבנייה תוצרי לוואי ופסולת
מהתעשייה המכילים רדיונוקלידים טבעי ים בריכוזים גבוהים מאלו המופיעים בטבע .תוצרי
הלוואי הללו כוללים בעיקר את אפר הפחם והוספתם יכולה לגרום לעליה בריכוזי
הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה.

ההבדל בין החשיפה מחוץ למבנים לחשיפה בתוך מבנים נובעת מגיאומטריית המקור .בעוד
שמחוץ למבנה מקור הקרינה הוא רק הקרקע ,בתוך המבנה האדם מוקף מכל עבריו במקור
ולכן קצב המנה צפוי להיות גבוה יותר.

קיימות שלוש שיטות להערכת קצב המנה בתוך מבנים .הראשונה מבוססת על מדידות של
קצב המנה בתוך המבנה .השנייה עושה שימוש במקדם אשר מייצג את היחס בין המנה
מחוץ למבנים למנה בתוכם ומאפשר לחשב את קצב המנה בתוך מבנים על פי תוצאות
מדידות של קצב המנה מחוץ למבנים (מקדם זה מבוסס על מדידות שנערכו בתוך מבנים
ומחוץ להם במספר סוגי מבנים אופייניים) .השיטה השלישית מחשבת את קצב המנה בתוך
המבנה באמצעות מודל אשר לוקח בחשבון את ריכוזי הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה ,עובי
הקירות ואת מימדי החדר .השיטה האחרונה שימשה לחישוב המנה בתוך המבנים בעבודה
הנוכחית.

בישראל החלו להוסיף אפר פחם לחומרי הבנייה בשנת ( 1985אירוס  .)2011בתחילה
שימש אפר הפחם כתוסף לצמנט בשיעור של  10-15%והיווה עד  1.5%מהבטון .אחוז
האפר בצמנט נותר קבוע לאורך השנים ומשנת  1998החלו להוסיפו גם לבטון כתחליף לחול.
טבלה  4מתארת את אחוזי אפר הפחם בצמנט ובבטון לאורך השנים.
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טבלה  .4אחוזי אפר הפחם בצמנט ובבטון לאורך השנים (אירוס .)2011
תוסף בצמנט
תקופה

 %בצמנט

 %בבטון

תוסף בבטון

 %מתעשיית
הבטון

 %בבטון

 %מתעשיית
הבטון

1997 - 1985

10 - 8

1.5 – 1

90 - 85

-

-

2004 - 1998

10 - 8

1.5 – 1

90 - 85

עד 3

 0עד 45 - 40

2008 - 2005

10 - 8

1.5 – 1

90 - 85

4.5 - 4

65 - 60

2011 - 2009

8-5

1 – 0.5

90 - 85

4.5 - 4

60 - 55

הירידה באחוז האפר בין  2009ל 2011 -נובעת ממחסור באפר פחם .בעתיד אחוז אפר
הפחם בבטון עשוי להגיע לכ 8-10% -ממשקל הבטון (אם יהיה אפר בנמצא) בעקבות
הוספת אפר לצמנט בשיעור של עד  20%ממשקלו והכנסת תוספים חדשים שיאפשרו
הגדלת כמות האפר כתוסף לבטון (אירוס .)2011

 3.1.2.1חישוב מנת הקרינה בתוך מבנים
מנת הקרינה בתוך מבנים חושבה באמצעות מודל אשר לוקח בחשבון את ריכוזי
הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה ,את צפיפות ועובי הקירות ומימדי החדר ואף את התרומה של
מוצרי הבנייה המרכיבים חדרים סמוכים ( .)de Jong and van Dijk 2008bהמודל מתבסס
על נוסחא לחישוב קצב המנה בתוך חדר סטנדרטי ללא חלונות ודלתות ובעל מימדים השווים
ל 4 X 5 X 2.8 m3 -ועובי קירות של  20ס"מ בתלות בריכוזי הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה
(נוסחא ( )5להלן).

()5

כאשר,

הוא קצב המנה מקיר (או חלק אחר מהמבנה) ב,nSv·h-1 -

הם מקדמי

ההמרה מריכוז הרדיונוקליד במוצרי הבנייה לקצב מנה ,ב nGy·h-1·Bq-1·kg -השווים
232

ל 1.1 ,0.9 -ו 0.08 -עבור Th ,238U

ו ,40K -בהתאמה ,ו-

במוצרי הבנייה בקיר  ,ב ,Bq·kg-1 -בהתאמה.

הם ריכוזי הרדיונוקלידים

הוא חלק הראדון השופע ממוצרי

38
הבנייה בקיר  0.7 .הוא מקדם ההמרה מ Gy -ל.)UNSCEAR 2010( Sv -

לצורך חישוב המנה בתוך חדרים השונים מזה המצויין לעיל מפרטים מפתחי המודל מקדמי
תיקון למימדי החדר או צפיפות מוצרי הבנייה שלו .בנוסף ,מפורטים מקדמים אשר מאפשרים
לקחת בחשבון את קיומם של פתחים בקירות (חלונות או דלתות) ואת התרומה של מוצרי
בנייה בחדרים סמוכים ( de Jong and van Dijk 2008a; de Jong and van Dijk
 .)2008bמודל זה עבר ולידציה על ידי השוואה לתוצאות חישובי מונטה קרלו והשוואה
למדידות (.)de Jong and van Dijk 2008a; de Jong and van Dijk 2008b

בעזרת המודל חושבו מנות הקרינה השנתיות בתוך חדר סטנדרטי הבנוי ממוצרי בנייה בעלי
ריכוזי רדיונוקלידים וצפיפות שונים .ריכוזי הרדיונוקלידים ששימשו בחישובים הם ריכוזי
הרדיונוקלידים הממוצעים שנמצאו במדידות של מוצרי בנייה נפוצים ( ;Haquin 2008
 ;Kovler 2011מרגליות ושות'  ;1998חקין ושות'  ;2000קובלר  ;2005קובלר ושות' .)2009
232

ריכוזי Th ,226Ra

40

וK -

בבטונים נפוצים בישראל נעים בטווחים 10-70 Bq·kg-1

(ממוצע( 3-15 Bq·kg-1 ,)30 Bq·kg-1 :ממוצע )9 Bq·kg-1 :ו( 20-100 Bq·kg-1 -ממוצע:
238

 ,)65 Bq·kg-1בהתאמה .עבור שרשראות הU -

232

והTh -

ריכוזים אלו קרובים לריכוזים

הממוצעים שנמדדו בקרקע (ממוצעים הנדסיים השווים ל 35.4 -ו ,13.1 Bq·kg-1 -בהתאמה)
40

( .)Haquin et al. 2002עם זאת ,ריכוז הK -

נמוך פי  2מהממוצע שנמדד בקרקע

( )118.7 Bq·kg-1בשל השימוש בחומרי גלם דלים באשלגן .ריכוז K

40

ממוצע בחומרי גלם

לבנייה כפי שנמדד במחצבות בישראל שווה ל( 16.8 Bq·kg-1 -חקין ושות'  .)2005עוד נמצא
כי ריכוזו אינו אחיד בין מחצבים מאותו סוג מסלע ,וכי בין סוגי מסלע שונים הריכוזים משתנים
עד פי .100

גבס ,המשמש לבניית קירות פנים במבנים ,מכיל ריכוזים נמוכים יותר של רדיונוקלידים
232

ובמדידה של דוגמת גבס נמצא כי ריכוזי Th ,226Ra

וK -

40

שווים ל,13.5 Bq·kg-1 -

 1.2 Bq·kg-1ו ,30.2 Bq·kg-1 -בהתאמה (חקין ושות'  .)2005קיימים בישראל מוצרי בנייה
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המכילים ריכוזים גבוהים יותר של רדיונוקלידים טבעיים ,כגון בלוקי פומיס בהם הריכוזים
מגיעים ל 60 Bq·kg-1 ,55 Bq·kg-1 -ו ,870 Bq·kg-1 -בהתאמה ,אך לרוב מדובר במוצרי
בנייה שאינם נמצאים בשימוש נרחב (אירוס .)2011

החישוב בוצע עבור חדר סטנדרטי בעל מימדים השווים ל 3 X 3 X 2.7 m3 -עם קירות בעובי
ממוצע של  15ס"מ ובעלי צפיפות הנעה בין  ,500 kg·m-3עבור בלוק בטון תאי – אוטוקלב
(איטונג) ,ל ,2,300 kg·m-3 -עבור בטון יצוק (קובלר ושות'  .)2009הטבלה שבנספח ד'
מפרטת את קצבי מנת הקרינה מקירות אופייניים בישראל הבנויים ממוצרי בנייה בעלי
צפיפות ואחוז אפר פחם שונים ,בהתחשב בקיומם של חלונות ודלתות ותרומה של מוצרי
בנייה המרכיבים חדרים סמוכים .קצבי המנה שבטבלה נעים בין  1.0ל .7.8 nSv·h-1 -לצורך
חישוב קצב המנה בתוך החדר יש לסכום את קצבי המנה מהקירות המתאימים ,מהתקרה
ומהרצפה.

קצב המנה הממוצע בתוך מבנים חושב על פי התפלגות האוכלוסייה במבנים הבנויים ממוצרי
בנייה בעלי ריכוזים שונים של רדיונוקלידים טבעיים ותפוצת מוצרי הבנייה השונים .אחוזי
המבנים הבנויים ממוצרי בנייה בעלי ריכוזי אפר פחם שונים חושבו על פי הנתונים שבטבלה
 4ומספר המבנים שנבנו בכל שנה על פי נתוני הלמ"ס (למ"ס  .)2010מנתונים אלו עולה
שכ 60% -מהמבנים בנויים ממוצרי בנייה שאינם כוללים אפר פחם כלל ,כ 30% -בנויים
ממוצרי בנייה המכילים  1.5%אפר פחם בלבד ורק כ 3.5% -מהמבנים בנויים ממוצרי בנייה
המכילים את התכולה המרבית של אפר פחם (.)6%

בשנת  2002פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר טכנולוגיות בנייה למגורים
בישראל ,הכולל פירוט של מוצרי הבנייה בהם נעשה שימוש בין השנים 1998-2002
ותפוצתם (למ"ס  .)2004על פי סקר זה ,קירות החוץ ב 54% -מהמבנים שנבנו בתקופת
הסקר היו עשויים בטון יצוק ,ב 35% -מהמבנים הם היו עשויים מבלוקי איטונג והיתר מבלוקי
בטון .עוד עולה מהסקר כי  55%מקירות הפנים היו עשויים בלוקי בטון 25% ,קירות גבס
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והיתר בלוקי איטונג.

בהעדר נתונים מקיפים יותר על טכנולוגיות הבנייה בתקופות אחרות ,נתוני הלמ"ס לשנים
 1998-2002ישמשו להערכת המנה הממוצעת בתוך המבנים .ייתכן כי זוהי הנחה מחמירה
כיוון שבניית ממ"דים (הבנויים בטון יצוק וגורמים לעליית תפוצתו במבנים) החלה רק לפני
כ 20 -שנה (משרד הביטחון  .)1992מאידך ,היא עשויה להוות הנחה מקלה כיוון שהערכה זו
אינה מייצגת כראוי תקופות בהן נעשה שימוש נרחב בבנייה טרומית (בטון יצוק) .ייתכן כי
תופעות אלו מאזנות אחת את השנייה ותפוצת מוצרי הבנייה בכל המבנים הקיימים דומה לזו
שהוזכרה בסקר הלמ"ס לעיל.

המנה הממוצעת בתוך מבנים חושבה על פי תפוצת מוצרי הבנייה השונים וריכוז אפר הפחם
בהם .בהתבסס על קצבי המנה המפורטים בנספח ד' ,קיומם של פתחים בקירות (דלתות
וחלונות) ותרומת מוצרי הבנייה המרכיבים חדרים שכנים ,נמצא כי היא שווה ל25 nSv·h-1 -
(טווח מ 18 -עד  ,)31 nSv·h-1כלומר פי  1.3מקצב המנה מחוץ למבנים .יחס זה קרוב ליחס
הממוצע של  1.4בין קצב המנה בתוך מבנים ומחוץ להם ,כפי שחושב על ידי UNSCEAR
(.)UNSCEAR 2010

 3.1.3מנת הקרינה כתוצאה מחשיפה חיצונית
קצב המנה הממוצע מחוץ למבנים ,המשוקלל לפי האוכלוסייה בכל אזור ,חושב בסעיף
 3.1.1.2לעיל ונמצא שווה ל .20.0 nSv·h-1 -קצב המנה בתוך מבנים שווה כאמור
ל.25 nSv·h-1 -

ניתן לחשב את המנה השנתית הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה מחשיפה חיצונית
לרדיונוקלידים בקרקע ובמוצרי הבנייה ,

()6

ב ,mSv·y-1 -באמצעות נוסחא (:)6
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הוא קצב המנה הממוצע בתוך מבנים ,ב,nSv·h-1 -

כאשר

בני האדם בתוך מבנים (שווה ל ,)0.8 -ו-

הוא חלק הזמן בו מבלים

הוא קצב המנה הממוצע מחוץ למבנים,

ב.nSv·h-1 -

מתוך נוסחא ( )6עולה כי מנת הקרינה השנתית הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה מחשיפה
חיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים שבקרקע ובמוצרי הבנייה שווה ל.0.21 mSv·y-1 -

 3.2חשיפה פנימית לראדון ותוצרי דעיכתו
הראדון הוא גז אציל רדיואקטיבי והוא תוצר הדעיכה של Ra

226

238

(שרשרת הדעיכה של U

מופיעה בנספח ב') .ראדון הינו בעל מחצית חיים של  3.8 dאשר מאפשרת לו ,יחד עם
תכונת האינרטיות שלו ,לנוע בקלות ממקור היווצרו (לדוגמא ,בקרקע או במוצרי הבנייה)
לאוויר הפתוח .הראדון נוטה להתרכז במקומות סגורים כגון מכרות תת קרקעיים או בתוך
238

מבנים לא מאווררים ומגיע לריכוזים גבוהים יחסית באזורים בהם הקרקע עשירה בU -
ובמרכיבי שרשרת ההתפרקות שלו ובעיקר ב.226Ra -

בניגוד לגז הראדון ,תוצרי ההתפרקות שלו הם מוצקים הנקשרים לאירוסולים באוויר .שאיפת
האירוסולים הללו ושקיעתם על דפנות דרכי הנשימה היא הדרך העיקרית לחשיפה נשימתית.
חשיפה זו נגרמת מחלקיקי האלפא והביתא הנפלטים מתוצרי דעיכת הראדון ובעיקר
מארבעת התוצרים קצרי החיים 214Bi ,214Pb ,218Po :ו.214Po -

 3.2.1מקורות הראדון
 3.2.1.1ראדון שמקורו בקרקע
הסלעים ,האדמה וגם מוצרי הבנייה בנויים כשריג מוצק המורכב מגרגרים שביניהם אוויר
ומים .גז הראדון משתחרר מהשריג המוצק בעיקר בעקבות רתיעת הראדיום בעת דעיכתו,
הוא נע בנקבוביות ויכול להגיע לאוויר החופשי.
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רק חלק מאטומי הראדון משתחררים מהשריג המוצק כיוון שעל מנת שאטום של ראדון יברח
מהגרגר לנקבוביות ,על הדעיכה להתרחש קרוב לפני שטח הגרגר (במרחק הקטן ממרחק
הרתיעה) .מרחק הרתיעה של הראדון נע בין  20-70 nmבמינרלים נפוצים 100 nm ,במים
ו 63 μm -באוויר (.)UNSCEAR 2000

אחוז אטומי הראדון המשתחררים לנקבוביות מהגרגר המכיל ראדיום נקרא מקדם האמנציה
או כח האמנציה .מקדם האמנציה נע לרוב בין  0.05ל ,0.7 -כאשר הוא מושפע מגודל
הגרגר ,צורתו (קיום סדקים וחריצים בגרגר) ,לחות ופילוג הראדיום בתוכו (ריכוז ראדיום
גבוה על פניו לעומת ריכוז גבוה במרכזו או ריכוז אחיד) .לרוב ,מקדם האמנציה של ראדון
הוא בעל יחס הפוך לגודל הגרגר.

לאחר שהגיעו לנקבוביות ,נעים אטומי הראדון על פי העקרונות הפיסיקליים של הסעה
( )convectionודיפוזיה (:)diffusion
א .הסעה – מעבר אטומי ראדון מאזור אחד למשנהו עקב מפל לחצים (מלחץ גבוה
לנמוך) הגורם לזרימת גזים.
ב .דיפוזיה– מעבר אטומי ראדון מאזור בעל ריכוז גבוה למקום בעל ריכוז נמוך (כלומר,
מלחץ חלקי גבוה לנמוך) .תופעה זו תלויה בריכוז ,בטמפרטורה ובלחות ,יחד עם
נקבוביות התווך ובעיקר חדירותו.

תופעות אלו גורמות למעבר הראדון מהקרקע לאוויר הפתוח או לתוך המבנים ולהימצאותו
בבתים צמודי קרקע בריכוז גבוה מהריכוז באוויר הפתוח.

 3.2.1.2ראדון שמקורו במוצרי הבנייה
מוצרי הבנייה מהווים את המקור העיקרי להימצאות הראדון בתוך המבנה בחדרים להם אין
קשר ישיר לקרקע (באמצעות מגע ישיר או חיבור באמצעות צנרת) .קצב מעבר הראדון
ממוצרי הבנייה לפנים המבנה תלוי בתכולת הראדיום במוצרי הבנייה ,נקבוביות מוצר
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הבנייה ,צפיפותו ומקדם האמנציה שלו.

יציאת הראדון מהתווך הנקבובי של מוצרי הבנייה לאטמוספרה או לאוויר בתוך המבנה
נקראת שפיעה (אקסהלציה) .קצב השפיעה מוגדר כאקטיביות היוצאת ממוצר הבנייה לתוך
החדר ,ליחידת זמן וליחידת שטח של הקיר (ביחידות .)Bq·h-1·m-2

 3.2.2הגורמים המשפיעים על ריכוז הראדון בתוך המבנים
ומחוץ להם
הגורם העיקרי המשפיע על ריכוז הראדון באוויר הוא ריכוז הראדיום בקרקע או במוצרי
הבנייה .כאשר מדובר על ראדון שמקורו בקרקע ,לא רק לריכוזו של הראדיום במטרים
העליונים של הקרקע יש השפעה על קצב מעבר הראדון לאטמוספרה ,אלא גם לסוג הקרקע
ולחדירותה .במקרה של ראדון שמקורו במוצרי הבנייה ,הגורמים המשפיעים על ריכוזו בחדר
הם קצב שפיעתו ממוצרי הבנייה ,הגורם לעליית ריכוז הראדון בחדר ,וקצב תחלופת האוויר,
שגורם להפחתת ריכוזו בחדר.

כניסת ראדון שמקורו בקרקע לתוך מבנים מתרחשת בשל הבדל לחצים בין הקרקע לפנים
המבנה הנוצר כיוון שהאוויר בתוך המבנה נמצא בטמפרטורה גבוהה מהאוויר שמחוץ
למבנה .תופעה זו מכונה "אפקט הארובה" ,ויחד עם הרוח הנושבת על פתחים במבנה
(אפקט  ,)Venturiהיא גורמת להסעת ראדון מהקרקע לתוך המבנה .הראדון חודר למבנה
דרך פתחים וסדקים ברצפה ,דרך הרצפה עצמה ודרך הצנרת .הראדון חודר גם דרך
החלונות והדלתות ,אולם לרוב ריכוזו באוויר שמחוץ למבנה קטן מריכוזו בתוך המבנה ולכן
פתחים אלו דווקא גורמים להקטנת ריכוזו במבנה.

ניתן לחלק את הגורמים המשפיעים על ריכוז הראדון במבנים לגורמים סביבתיים ולגורמים
פיזיים .הגורמים הסביבתיים המשפיעים על מידת כניסתו וסילוקו מהמבנה הם :ריכוז הראדון
בקרקע מתחת למבנה ותופעות אקלימיות כמו כיוון ומהירות רוח ,כמות המשקעים ,הלחץ
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האטמוספרי ושינויי טמפרטורה .בנוסף ,קיימים גורמים פיזיים המשפיעים על הריכוז וכוללים
את איכות הבנייה (איטום ואופן חיבור המבנה לקרקע) ,ריכוז הראדון במוצרי הבנייה ואורח
החיים המשפיע על קצב תחלופת האוויר במבנה והפרש הטמפרטורות בין פנים המבנה
לאוויר הפתוח.

 3.2.3מדידות ריכוז הראדון בתוך מבנים
כפי שצוין בסעיף  3.2.2לעיל ,ריכוז הראדון בתוך המבנה משתנה במהלך היום בתלות
במספר גורמים – ריכוזו עולה בשעות הערב והלילה ויש ירידה חדה בשעות הבוקר עם
תחילת הפעילות בחדר (פתיחת חלונות ודלתות) .לכן ,הערכת החשיפה השנתית הממוצעת
מתבצעת רק באמצעות מדידות ארוכות טווח של ריכוז הראדון הממוצע (למשך שלושה
חודשים לפחות).

להלן יתוארו שני סקרים אשר מדדו את ריכוז הראדון הממוצע בתוך מבנים בישראל.
הסקרים המתוארים כללו מדידות ארוכות טווח בלבד אשר בוצעו באמצעות גלאי עקבות
גרעיניים ( .)Solid State Nuclear Track Detectors – SSNTDsאורכן של הבדיקות נע
בין  90ל 360 -ימים ובהן נמדד ריכוז הראדון הממוצע.

הגלאי מבוסס על לוחית פלסטיק מסוג  Polyallyldiglycol carbonateהמכונה גם .CR-39
הלוחית בגודל  42 X 30 mm2ועוביה כ .500 μm -הלוחית מוצבת בתוך קופסא בגודל
 70 X 50 X 25 mm3לה פתח יחיד המכוסה מסנן הנועד למנוע כניסת אבק ותוצרי דעיכה
של ראדון הספוחים על אירוסולים באוויר ,כך שרק גז הראדון חודר לקופסא.

חלקיקי האלפא הנפלטים בעת דעיכת אטומי הראדון ותוצריו (הנוצרים בתוך הקופסא)
פוגעים בלוחית וגורמים לה נזקים מיקרוסקופיים .בתום המדידה ,מגדילים את הפגיעות
המיקרוסקופיות באמצעות איכול כימי במעבדה עד כדי גומות שניתן לראות באמצעים
אופטיים .צפיפות הגומות לסמ"ר הינה יחסית לחשיפה לראדון (מכפלת ריכוז הראדון באוויר
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בחדר במשך החשיפה) .ערכו של יחס זה (קבוע הכיול  ) -מתקבל בתהליך כיול בו נחשף
גלאי ראדון לריכוז ראדון ידוע לפרק זמן קצוב.

ריכוז הראדון בתוך המבנה,

ב ,Bq·m-3 -מתקבל על ידי הנוסחא (חקין ושות' :)2006

()7

כאשר

הוא צפיפות הגומות לסמ"ר (,)p·cm-2

הוא צפיפות הגומות על הלוחית לפני

החשיפה המתקבלת ממדידת הרקע של כל אצוות גלאים (לוח) ב,p·cm-2 -
בימים ו-

משך החשיפה

קבוע הכיול ,ב.p·cm-2·d-1·Bq-1·m3 -

השגיאה במדידות,

ב ,Bq·m-3 -מחושבת באמצעות נוסחא (:)8

()8

כאשר

היא סטיית התקן של צפיפות הגומות לסמ"ר ( ),

צפיפות גומות הרקע ( ),

היא השגיאה במשך החשיפה ( ) ו-

היא סטיית התקן של
היא סטיית התקן של

קבוע הכיול ( ).
נוסחא ( )9שימשה להערכת הריכוז המינימלי הניתן לגילוי (Minimum Detectable – MDC
 )Concentrationוהיא מחושבת על בסיס פיתוח של Currie 1968; ( Currie
:)Hurtgen et al. 2000

()9

כאשר

הוא קבוע מתוך התפלגות נורמלית בהתאם לרמת הסמך הרצויה (

 Confidence Factorשל ,(95%
הנוסחא הבאה:

הוא קבוע הכיול ,ו-

עבור

הוא הרקע המחושב על פי
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()10

כאשר

היא צפיפות גומות הרקע ,ב,p·cm-2 -

לקרינה הקוסמית ,ב,p·cm-2·d-1 -

קצב יצירת גומות ממוצע מהחשיפה

משך החשיפה ,בימים.

מנוסחא ( )9עולה כי הריכוז המינימלי הניתן לגילוי הינו  .5 Bq·m-3ממוצע השגיאות במדידה,
כפי שחושבו על ידי נוסחא ( ,)8שווה ל .15% -בסף הגילוי ( )5 Bq·m-3השגיאה היא .35%

 3.2.3.1סקר הראדון בבתים צמודי קרקע
בשנת  2000בוצע בממ"ג שורק סקר ראדון ארצי במבנים צמודי קרקע בישראל (חקין ושות'
 .)2006הסקר היה מורכב ממדידות שהוזמנו על ידי המשרד להגנת הסביבה ומדידות
משלימות שנערכו על ידי ממ"ג (בעיקר באזורים בהם המידע הקיים לא היה מספיק על מנת
להעריך במדויק את ריכוז הראדון הממוצע באזור).

לסקר הראדון בבתים צמודי קרקע היו שתי מטרות:
 .1למדוד את ריכוז הראדון הממוצע בבתי מגורים באזורים הטבעיים השונים בישראל
ולחשב את ריכוז הראדון הממוצע אליו חשופה אוכלוסיית ישראל.
 .2לאתר אזורים מועדים לראדון אשר מוגדרים כאזורים בהם ב 1% -מן המבנים או
יותר מצוי ריכוז ראדון הגבוה לפחות פי  10מהממוצע הארצי.

במסגרת הסקר חולקה הארץ לאזורים טבעיים על פי החלוקה של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .נמצא קשר מובהק בין סוג המסלע באזור לבין ריכוז הראדון באותו אזור.
באזורים אחדים בהם המבנה בנוי על מסלע המשתייך לחבורת הר הצופים ,נמצא כי ריכוז
הראדון הממוצע בתוך המבנה גבוה פי שתיים ואף יותר מזה שנמדד בבתים הבנויים על סוגי
מסלע אחרים.

בסקר זה התקבל כי הריכוז הארצי הממוצע הינו ( 47.3 Bq·m-3ממוצע הנדסי) וסטיית התקן
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ההנדסית שווה  .2.0ניתוח התוצאות בהתאם לסוג הקרקע מראה כי הממוצע ההנדסי של
הריכוזים שנמדדו בבתים הבנוי ים מעל סלעים השייכים לחבורת הר הצופים עומד על
( 80 Bq·m-3סטיית התקן ההנדסית שווה  )3ואילו הממוצע ההנדסי של הריכוזים בבתים
שאינם על חבורת הר הצופים הוא ( 43 Bq·m-3סטיית התקן ההנדסית שווה  .)2ריכוז
הראדון הממוצע בכל אזור טבעי מוצג באיור .10

איור  .10ריכוזי הראדון הממוצעים בבתים צמודי קרקע ,על פי החלוקה לאזורים טבעיים
(חקין ושות' .)2006
אזור חבורת הר הצופים ,בו והתקבלו ריכוזי ראדון גבוהים במיוחד ( )>100 Bq·m-3מסומן בחום.

התפלגות ריכוז הראדון שהתקבלה בסקר מתוארת על ידי התפלגות לוג-נורמלית ,כפי
שנצפה בסקרי ראדון רחבי היקף שבוצעו בעולם ,כאשר ברוב הבתים נצפו ריכוזי ראדון
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נמוכים יחסית .לצורך קביעה האם אזור הוא מועד לראדון חולץ האחוזון העליון מתוך
ההתפלגות.

 3.2.3.2סקר הראדון בדירות שאינן צמודות קרקע
רוב המחקרים שעסקו בריכוזי ראדון בתוך מבנים שנערכו בעולם התרכזו במדידת ריכוז
הראדון בבתים צמודי קרקע כיוון שהקרקע מהווה מקור משמעותי יותר לראדון ממוצרי
הבנייה .עם זאת ,רוב האוכלוסייה בישראל מתגוררת בבתים שאינם צמודי קרקע .לכן ,לצורך
השלמת התמונה ערכתי סקר ראדון בבתים שאינם צמודי קרקע.

כפי שצוין בסעיף  3.2.2לעיל ,הגורמים המשפיעים על ריכוז הראדון בתוך מבנים שאינם
צמודי קרקע הם ריכוז הראדיום במוצרי הבנייה (המשפיע על קצב שפיעת הראדון ממוצרי
הבנייה) וקצב האוורור במבנה .התמורות שחלו באופי הבנייה בישראל בעשרים השנים
האחרונות צפויות להשפיע על שני גורמים אלה .ראשית ,ריכוז הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה
במבנים חדשים גבוה מאשר במבנים ישנים בשל הוספת אפר פחם למלט ולבטון .שנית ,קצב
תחלופת האוויר נמוך יותר במבנים החדשים בשל האיטום המשופר .מאפיין נוסף של הבנייה
בישראל אשר צפוי להגדיל את ריכוז הראדון הממוצע בתוך המבנים הוא קיום ממ"דים בהם
קצב תחלופת האוויר עשוי להיות נמוך יותר והם בנויים מבטון יצוק אשר ,בגלל צפיפותו
הגבוהה יחסית לבלוקים ,מכיל ריכוז גבוה יותר של ראדיום.

בסקר בחנתי את השפעתם המשולבת של שלושת הגורמים הללו על ריכוז הראדון בתוך
המבנה .במסגרתו ,גוייסו משתתפים המתגוררים בכל רחבי הארץ בדירות שאינן צמודות
קרקע .הדירות המשתתפות חולקו למבנים ישנים (מעל  20שנה) ומבנים חדשים (מתחת
ל 10 -שנים) הכוללים ממ"ד .מבנה ישן הוגדר כך כיוון שלפני כ 20 -שנה החלו להוסיף אפר
פחם בריכוזים שונים למוצרי הבנייה (אירוס  )2011ותוקנו תקנות הדורשות לבנות מרחב
מוגן בכל מבנה חדש (משרד הביטחון  .)1992מבנה חדש הוגדר כמבנה שגילו נמוך מ10 -
שנים על מנת לכלול בסקר מבנים בעלי איטום משופר ועל מנת להבטיח שהם מקיימים את
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כל התכונות שצויינו לעיל.

גלאי הראדון ששימשו במחקר היו גלאים ארוכי טווח שהונחו בחדר השינה או בחדר המגורים
לתקופה של  3חודשים ולאחריה הם נשלחו לקריאה בממ"ג שורק .דיירים במבנים חדשים
(מתחת ל 10 -שנים) אשר כוללים ממ"ד קיבלו לביתם שני גלאים :אחד המיועד למדידת
ריכוז הראדון בחדר השינה או המגורים והשני למדידת ריכוז הראדון בממ"ד.

 385גלאי ראדון נשלחו לכ 300 -בתים כאשר כשליש היו חדשים והיתר ישנים .מתוך כל
הגלאים שנשלחו הופקו תוצאות אמינות מ 313 -גלאים ( ,)81%כאשר הסיבות העיקריות
לפסילת גלאים היו :אבדן הגלאי ,העברת הגלאי מחדר אחד לשני ,פתיחת הגלאי ,הנחת
הגלאי בצורה שגויה ופסילת התג הפלסטי לאחר הפיתוח בשל רקע גבוה .היחס בין מספר
המשתתפים המתגוררים במבנים חדשים לעומת אלו המתגוררים במבנים ישנים נבחר באופן
זה כיוון שכ 40% -מהדירות שנבנו בישראל נבנו ב 20 -השנים האחרונות וכ 20% -נבנו
ב 10 -השנים האחרונות (למ"ס .)2010

סקרי ראדון הנערכים בבתים צמודי קרקע כוללים לעיתים מדגמים גדולים מזה ששימש
בסקר הראדון בדירות שאינן צמודות קרקע ,כמו סקר הראדון שתואר בסעיף  3.2.3.1שכלל
כ 2,000 -בתים (חקין ושות'  .)2006עם זאת ,המדגם ששימש לסקר הראדון בדירות שאינן
צמודות קרקע מהווה מדגם בגודל בינוני בהתחשב באוכלוסיית ישראל .ניתן להשוותו
למדגמים של סקרי ראדון שנערכו בדנמרק (כ 500 -בתים מתוכם  350צמודי קרקע ,עבור
אוכלוסייה של  5.5מיליון) ( ,)Ulbak et al. 1988בניו-זילנד ( 700-800בתים ,עבור
אוכלוסייה של  4.3מיליון) ( ,)Robertson et al. 1988בקפריסין (כ 90 -בתים ,עבור
אוכלוסייה של  1.1מיליון) ( ,)Christofides and Christodoulides 1993באיטליה
(כ 4,900 -בתים ,עבור אוכלוסייה של  61מיליון) ( )Bochicchio et al. 1996ואפילו ארה"ב
(כ 7,000 -בתים ,עבור אוכלוסייה של  313מיליון) ( .)Marcinowski 1992המדגם הנוכחי
גדול ממדגמים במדינות כגון יוון (כ 70 -בתים ,עבור אוכלוסייה של  11מיליון) ( Georgiou et

50
 ,)al. 1988צ'ילה (כ 120 -בתים ,עבור אוכלוסייה של  17מיליון) ()Stuardo 1996
וארגנטינה ( 180בתים ,עבור אוכלוסייה של  42מיליון) (.)Gomez et al. 1993

לאחר קבלת הגלאים וקריאתם הם חולקו ל 3 -קבוצות:
 .1גלאים ששהו במבנים ישנים.
 .2גלאים ששהו במבנים חדשים בממ"ד.
 .3גלאים ששהו במבנים חדשים בחדרים שאינם ממ"ד.

רוב ריכוזי הראדון שנמדדו היו בטווח של  .10-100 Bq·m-3טבלה  5מפרטת את ריכוזי
הראדון הממוצעים (החשבוני וההנדסי) שנמצאו עבור הקבוצות השונות:

טבלה  .5ריכוזי הראדון הממוצעים במבנים ישנים ,בחדרי ממ"ד במבנים חדשים ובחדרים
שאינם ממ"ד במבנים חדשים.
קבוצה

ממוצע חשבוני

ממוצע הנדסי
-3

סטיית תקן

()Bq·m-3

( )Bq·m

הנדסית

מבנים ישנים

25.5

22.9

1.6

חדרים שאינם ממ"ד במבנים חדשים

44.6

41.3

1.5

חדרי ממ"ד

49.5

43.6

1.6

איור  11מציג השוואה של התפלגות ריכוזי הראדון במבנים ישנים עם התפלגותם בחדרים
שאינם ממ"ד במבנים חדשים ,בעוד איור  12מציג השוואה של התפלגות ריכוזי הראדון
בממ"דים עם התפלגותם בחדרים שאינם ממ"ד במבנים חדשים .ריכוזי הראדון נתונים על
סקאלה לוגריתמית.
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איור  .11התפלגות ריכוזי הראדון במבנים ישנים וחדשים (בחדרים שאינם ממ"ד) בסקאלה
לוגריתמית.

איור  .12התפלגות ריכוזי הראדון בממ"דים ( )Dwelling shielded Space – DSSלעומת
חדרים שאינם ממ"ד במבנים חדשים בסקאלה לוגריתמית.
האיורים לעיל מציגים התפלגויות לוג-נורמליות כפי שהתקבלו בסקרי ראדון בינלאומיים
ובסקר הישראלי של בתים צמודי קרקע .לבחינת המובהקות הסטטיסטית של ההבדל בין
הקבוצות שהושוו לעיל נערכו מבחני  .tמבחן  tנועד לבחון אם ההבדלים בין שני מדגמים הם
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מובהקים או לחילופין האם שני מדגמים נדגמו מאותה אוכלוסייה .תוצאות מבחני ה t -שיוצגו
להלן חושבו באמצעות תוכנת .)van Rossum 1995( Python
נערך מבחן  tלהשוואה בין ריכוזי הראדון בדירות שבמבנים חדשים ובמבנים ישנים .נמצא
הבדל מובהק מאוד מבחינה סטטיסטית בין שתי הקבוצות ברמת מובהקות P<0.001
( .)t=7.35בכך מאומתת ההשערה כי השפעתם המשולבת של מאפייני המבנים החדשים
(ריכוזי הרדיונוקלידים הגבוהים יותר במוצרי הבנייה ,קיומם של ממ"דים והאיטום המשופר)
גורמת לריכוז גבוה יותר של ראדון בתוכם.
לבחינת ההבדל בין ריכוזי הראדון בממ"דים לבין ריכוזי הראדון בחדרים שאינם ממ"דים
במבנים חדשים ,נערך מבחן  tמזווג ( .)paired t-testמבחן זה נבחר כיוון שמדובר במשתנים
תלויים  -ריכוזי הראדון בשני חדרים באותה דירה (ממ"ד וחדר נוסף) .מבחן ה t -המזווג
הראה כי קיים הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי הקבוצות שכן התקבל ערך  Pהשווה
ל .)t=1.77( 0.04 -הבדל זה מחזק את ההנחה כי השילוב בין הצפיפות הגבוהה יותר של
מוצרי הבנייה המרכיבים את הממ"ד וריכוזי הרדיונוקלידים הגבוהים יותר בהם והאיטום
המשופר גורם להופעת ריכוז ראדון ממוצע גבוה יותר בחדרי ממ"ד מאשר בחדרים שאינם
ממ"ד .ריכוז הראדון הממוצע במבנים החדשים (המשוקלל לשכיחות חדרי הממ"ד מתוך כלל
החדרים) ,הוא ( 45.8Bq·m-3ממוצע חשבוני) ואילו הממוצע ההנדסי שווה ל41.9 Bq·m-3 -
וסטיית התקן ההנדסית שווה .1.5

לבסוף ,נבחן ההבדל בין הריכוזים שנמדדו בסקר הראדון בבתים צמודי קרקע לבין ריכוזי
הראדון בדירות שאינן צמודות קרקע (במבנים ישנים ובמבנים חדשים בחדרים שאינם ממ"ד)
באמצעות מבחן  .tכצפוי ,המבחן הראה הבדל מובהק מאוד מבחינה סטטיסטית בין שתי
הקבוצות ברמת מובהקות .)t=13.5( P<0.001
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 3.2.4ריכוז הראדון מחוץ למבנים
ריכוז הראדון מחוץ למבנים מושפע מקצב שפיעתו מהקרקע יחד עם תופעת הערבול
האטמוספרי .במהלך היום ,חום השמש גורם לערבול אשר מסיע את הראדון הרחק מפני
הקרקע ( )UNSCEAR 2008ובמהלך הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות ,תופעת
האינברסיה לוכדת אותו קרוב לפני הקרקע .תופעות אלו יכולות לגרום לשינוי ריכוז הראדון
במהלך היום של עד כדי סדר גודל .גם משקעים ורוחות גורמים לשינויים בריכוז הראדון.

ריכוז הראדון העולמי הממוצע מחוץ למבנים הוא  ,10 Bq·m-3אך הוא נע בין 1
ל .)UNSCEAR 2008( 100 Bq·m-3 -רק מדידות ספורות נערכו בישראל להערכת ריכוז
הראדון באוויר הפתוח .במדידות שבוצעו בגובה  1מ' ועד  20מ' נמצא כי ריכוז הראדון נמוך
ביותר והוא נע בין  5ל .)Haquin et al. 2005( 10 Bq·m-3 -הערך הגבוה יותר10 Bq·m-3 ,
שהוא גם הריכוז הממוצע העולמי ,ישמש לחישובי המנה לציבור.

 3.2.5מנת הקרינה כתוצאה משאיפת ראדון
מנת הקרינה הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה משאיפת ראדון חושבה על פי ריכוז הראדון
הממוצע אליו נחשפת האוכלוסייה .ריכוז זה תלוי בחלקים מתוך האוכלוסייה המתגוררים
בבתים צמודי קרקע ,בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים חדשים ובדירות כאלו במבנים
ישנים .כיוון שהשינויים באופי הבנייה שצויינו לעיל החלו לפני כ 20 -שנה והתרחשו באופן
הדרגתי עד שהפכו נפוצים מאוד במבנים שנבנו ב 10 -השנים האחרונות ,ניתן להניח כי
המבנים שגילם  10-20מתחלקים בין שתי הקבוצות (מבנים חדשים וישנים) באופן שווה.

את ריכוז הראדון הממוצע בתוך כלל המבנים בישראל,
(:)11

()11

ב ,Bq·m-3 -נחשב על פי נוסחא
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כאשר

הוא חלק הבתים צמודי הקרקע בישראל,

צמודי קרקע ,ב,Bq·m-3 -

הוא ריכוז הראדון הממוצע בבתים

הוא חלק הדירות שאינן צמודות קרקע במבנים החדשים,

הוא ריכוז הראדון הממוצע בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים החדשים ,ב,Bq·m-3 -
הוא חלק הדירות שאינן צמודות קרקע במבנים הישנים,

הוא ריכוז הראדון הממוצע

בדירות שאינן צמודות קרקע במבנים הישנים ,ב.Bq·m-3 -
בישראל נבנו עד שנת  2010כ 2.1 -מיליון דירות (הכוללות בתים צמודי קרקע ודירות
במבנים רבי קומות) שמתוכן כ 0.3 -מיליון נבנו ב 10 -השנים האחרונות וכ 0.8 -מיליון נבנו
ב 20 -השנים האחרונות (למ"ס  .)2010אחוז האוכלוסייה המתגורר בבתים צמודי קרקע הינו
כ( 15% -ינאי  ,)2011כלומר כ 0.3 -מיליון דירות .נחלק את מספר הדירות שאינן צמודות
קרקע שנבנו ב 10-20 -השנים האחרונות בין שתי הקבוצות (ישנים וחדשים) מתוך הערכות
אלו עולה כי

,

ו-

.

ריכוז הראדון הממוצע בתוך מבנים יחושב על ידי הצבת חלק האוכלוסייה המתגוררים בסוגי
הדירות השונים והריכוזים הממוצעים שחושבו בסעיפים שלעיל בנוסחא (:)11

וסטיית התקן ההנדסית שווה ל .1.8 -יש לציין כי אם מצטמצמים לדירות שאינן צמודות קרקע
ריכוז הראדון הממוצע בהן המשוקלל על פי שכיחות הבניינים החדשים והישנים שווה
ל 28.3 Bq·m-3 -וסטיית התקן ההנדסית שווה .1.7

בשל ההבדלים במצבי הצבירה ,לא נמצאים הראדון ותוצרי דעיכתו בשיווי משקל ובעת חישוב
המנה יש לקחת בחשבון את מקדם שיווי המשקל בינהם .במדידות שבוצעו בשנת 2004
באזורים שונים בארץ ( )Haquin et al. 2005נמצא כי מקדם שיווי המשקל בין הראדון
לתוצרי דעיכתו מחוץ למבנים שווה בממוצע ל ,0.6 -המתאים לערך עליו מדווח דו"ח
 UNSCEARלשנת  .)UNSCEAR 2008( 2006לא נערכו מדידות של מקדם שיווי המשקל
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הממוצע בתוך מבנים בישראל והערך המשמש בחישובים הוא לכן הממוצע העולמי השווה
ל.)UNSCEAR 2008( 0.4 -

קיימות שתי שיטות להערכת המנה המתקבלת בעקבות שאיפת גז ראדון .השיטה הראשונה
מבוססת על מחקרים אפידמיולוגיים והשנייה עושה שימוש במודל דוזימטרי .הICRP -
מאמצת את הגישה האפידמיולוגית ומציגה מקדם המרה מריכוז ראדון למנה בפרסומה מס'
 65השווה ל .)ICRP 1993( 6 nSv·h-1·Bq-1·m3 -לעומתה UNSCEAR ,העריך את המנה
ליחידת חשיפה על ידי הטמעת הערך מפרסום  65של ה ICRP -במודל דוזימטרי המעריך
את המנה לדרכי הנשימה .באופן זה התקבלו ערכים בטווח  6-15 nSv·h-1·Bq-1·m3וערך
ממוצע של  .9 nSv·h-1·Bq-1·m3ערך ממוצע זה משמש להערכות המנה בפרסומי
.)UNSCEAR 2000; UNSCEAR 2008; UNSCEAR 2010( UNSCEAR

לחישוב המנה השנתית הממוצעת

 ,ב ,mSv -כתוצאה משאיפת ראדון נשתמש בנוסחא

(:)12
()12

כאשר

הוא ריכוז הראדון הממוצע בתוך מבנים ,ב,Bq·m-3 -

בין הראדון לתוצרי דעיכתו בתוך מבנים,
(שווה ל,)0.8 -

מקדם שיווי המשקל

חלק הזמן ששוהים אנשים בממוצע בתוך מבנים

הוא ריכוז הראדון הממוצע מחוץ למבנים ,ב,Bq·m-3 -

המשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו מחוץ למבנים ו-

מקדם שיווי

מקדם ההמרה מריכוז הראדון

למנה.

מנת הקרינה השנתית הממוצעת לציבור בישראל תחושב באמצעות מקדמי ההמרה שהוצגו
בשתי השיטות שפורטו לעיל .על פי הצהרת ה )ICRP 2009( ICRP -שפורטה בסעיף
 1.3.3הועדה מעריכה כי המנה האפקטיבית ליחידת חשיפה תוכפל .לכן ,מקדם ההמרה
מחשיפה לראדון למנה בו יעשה שימוש הוא  12 nSv·Bq-1·h-1·m3השווה פי  2מהערך
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שהיה בשימוש עד כה ( .)6 nSv·h-1·Bq-1·m3מקדם ההמרה השני בו יעשה שימוש הוא
המקדם מפרסום .)9 nSv·h-1·Bq-1·m3( UNSCEAR

המנה השנתית הממוצעת לציבור ישראל כתוצאה משאיפת ראדון בהצבת המקדם של ICRP
שווה ל:

ועל ידי הצבת הערכים לעיל והמקדם של  UNSCEARהמנה שווה ל – .0.9 mSv

 3.3חשיפה פנימית שאינה משאיפת ראדון
חשיפה פנימית נובעת מחדירה של הרדיונוקלידים הטבעיים לגוף דרך נתיב הנשימה ונתיב
הבליעה ( שאיפת חלקיקי אבק הנמצאים באוויר המכילים את הרדיונוקלידים משרשראות
ההתפרקות של  238Uושל  ,232Thבליעה של מוצרי מזון ומים המכילים רדיונקלידים טבעיים).
מרבית המנה בנתיב הנשימה מתקבלת בעקבות שאיפה של תוצרי הדעיכה של הראדון
( ,)222Rnהמחוברים לאירוסולים באוויר כפי שתואר בסעיף  3.2לעיל .תרומת הרדיונוקלידים
האחרים ,ובינהם התורון ( ,)220Rnתטופל בסעיף  3.3.1להלן.

 3.3.1חשיפה פנימית בעקבות נשימה
שאיפת הרדיונוקלידים הטבעיים שאינם ראדון ,תורון או תוצרי דעיכתם קצרי החיים (,218Po
214

Bi ,214Pb

ו )214Po -היא בעלת תרומה מועטה למנה .רדיונוקלידים אלו נמצאים באוויר

בעקבות הרחפה של חלקיקים מהקרקע .לעומתם ,תוצרי הדעיכה ארוכי החיים של הראדון
והתורון נמצאים באוויר בעקבות דעיכת הראדון והתורון באוויר והיקשרות תוצרי דעיכתם
לאירוסולים .ריכוז הרדיונוקלידים באוויר מאוד מושפע מגורמים מטאורולוגיים ,סוג הקרקע
וריכוז הרדיונוקלידים בקרקע .הרדיונוקלידים הטבעיים לא נמצאים בשיווי משקל סקולרי כיוון
שבעת הדעיכה מתרחשת לעיתים הפרדה בינהם אשר מקלה על תנועתם בסביבה .לדוגמא,
תוצרי דעיכת גז הראדון ארוכי החיים 210Pb ,ו ,210Po -נמצאים בריכוזים גבוהים יותר באוויר
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238

מאשר אבות הראדוןU ,

ו ,226Ra -בשל יציאתו של הראדון מהקרקע ודעיכתו באוויר.

טבלה  6מפרטת את הריכוזים הכלל עולמיים הממוצעים באוויר של הרדיונוקלידים הטבעיים.

טבלה  .6ריכוזים כלל עולמיים של רדיונוקלידים טבעיים באוויר (.)UNSCEAR 2010
ריכוז באוויר

רדיונוקליד

()µBq·m-3

210

500

210

50

Pb
Po
228

Th

238

U, 226Ra, 228Ra,
232

Th

1
0.5

המנה השנתית העולמית הממוצעת כתוצאה מנשימת הרדיונוקלידים הטבעיים שבטבלה 6
מוערכת בכ .)UNSCEAR 2010( 0.006 mSv -כיוון שבמדידות שנערכו בממ"ג שורק בין
210

השנים  2010 - 2004נמצא ריכוז Pb

השווה לערך המופיע בטבלה  6להלן (דץ ושות'

 )2011ובהעדר נתונים אודות ריכוז הרדיונוקלידים האחרים ,ערך זה ישמש להערכת המנה
המקומית.

רדיונוקליד נוסף אשר גורם לחשיפה נשימתית שאינה זניחה הוא התורון ,220Rn ,איזוטופ של
ראדון ( )222Rnשהוא תוצר דעיכה של  .232Thהוא בעל מחצית חיים של  55.6 sולכן ,שלא
כמו הראדון ,הוא לא יכול לנוע מרחקים גדולים מעומק האדמה ולצאת לאטמוספרה .מסיבה
זו ,מקורו של רוב התורון באטמוספרה בשכבות העליונות של הקרקע וממוצרי הבנייה.

רק בשנים האחרונות החלו להתייחס לתורון כגורם שאינו זניח לחשיפת בני האדם לקרינה
מייננת ולכן המידע על ריכוזו במבנים ובאוויר הפתוח וההשפעות הבריאותיות כתוצאה
מנשימתו דל .המחסור במידע אודות תורון נובע מכך שעיקר העניין הופנה לראדון ,שהוא קל
יותר למדידה והוא גורם משמעותי בהרבה למנת הקרינה .בישראל לא נערכו מדידות של
ריכוזו באוויר הפתוח ובתוך מבנים ולכן ,כל הנתונים שיובאו להלן מבוססים על סקרים
עולמיים.
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כמו תוצרי דעיכתו של הראדון ,גם תוצרי דעיכתו של התורון נקשרים לאירוסולים באוויר
וגורמים לחשיפת דרכי הנשימה לקרינת האלפא והביתא שהם פולטים כאשר הם ננשמים
ושוקעים בהם .הגורמים המשפיעים על מעבר התורון מהקרקע וממוצרי הבנייה לאוויר
הפתוח ולתוך מבנים ועל ריכוזו בהם דומים לגורמים המשפיעים על הראדון ואשר פורטו
בסעיף  3.2לעיל.

לצורך חישוב המנה כתוצאה משאיפת התורון נהוג להפריד בין ריכוז התורון בתוך מבנים
ומחוץ להם כמו בחישוב המנה מהראדון ,אך בשונה ממנו ,לא נהוג להשתמש במקדם שיווי
משקל בין התורון לתוצרי דעיכתו כיוון שהוא אינו קבוע ומשתנה ממקום למקום
( .)UNSCEAR 2000לכן ,נהוג להשתמש בערך השווה לריכוז האקוויוולנטי במצב של שיווי
משקל ( ,)Equilibrium Equivalent Concentration – EECאשר לוקח בחשבון את ריכוז
התורון ואת מקדם שיווי המשקל בינו לבין תוצרי דעיכתו בכל מקום מדידה.

ריכוז התורון האקוויוולנטי העולמי הממוצע מחוץ למבנים שווה ל )EEC( 0.1 Bq·m-3 -והוא
משתנה בטווח רחב .גם ריכוזו האקוויוולנטי בתוך מבנים משתנה בטווח רחב וערכו הממוצע
שווה ל .)EEC( 0.3 Bq·m-3 -נוסחא ( )13תשמש לחישוב המנה,

ב,mSv·y-1 -

כתוצאה משאיפת תורון:

()13

כאשר

הוא ריכוז התורון האקוויוולנטי הממוצע בתוך מבנים ,ב,)EEC( Bq·m-3 -

הוא חלק הזמן ששוהים אנשים בממוצע בתוך מבנים (שווה ל,)0.8 -
ריכוז התורון האקוויוולנטי הממוצע מחוץ למבנים ,ב )EEC( Bq·m-3 -ו-

הוא
מקדם

ההמרה מריכוז התורון למנה השווה ל.)UNSCEAR 2000( 40 nSv·h-1·Bq·m3 -

מהצבה בנוסחא ( )13עולה כי המנה השנתית הממוצעת כתוצאה מחשיפה לתורון שווה

59
ל.)UNSCEAR 2000( 0.09 mSv·y-1 -

 3.3.2חשיפה פנימית בעקבות צריכה של מזון ומים
המנה כתוצאה מצריכה של מזון ומים נובעת מקיום הרדיונוקלידים הטבעיים בהם והיא תלויה
בריכוז הרדיונוקלידים בסוגי המזונות השונים ובמים ובצריכה השנתית הממוצעת שלהם.
ריכוז הרדיונוקלידים בצמחים תלוי בריכוז הרדיונוקלידים בקרקע ובסוג הקרקע אשר משפיע
על קצב המעבר של הרדיונוקלידים מהקרקע לצמח.

דו"ח  UNSCEARמפרט את הצריכה השנתית הממוצעת של סוגי מזונות ומים והיא מופיעה
בטבלה  .)UNSCEAR 2010( 7הערכים הללו משתנים מאוד ממדינה למדינה ויש לכן עניין
להשתמש בנתונים מקומיים להערכת מנת הקרינה כתוצאה מצריכה של מזון.

טבלה  8מציגה את מאזן אספקת המזון בישראל ,כפי שמתפרסם בשנתון הסטטיסטי
לישראל (למ"ס 2011ב).

טבלה  .7צריכה שנתית ממוצעת כלל עולמית של מזון ומים (.)UNSCEAR 2010
קצב צריכת מזון ()kg·y-1
צריכה
מבוגרים
ילדים
פעוטות
חלב ומוצריו
105
110
120
בשר

15

35

50

דגנים

45

90

140

ירקות עליים

20

40

60

שורשים ופירות

60

110

170

דגים ומוצריהם

5

10

15

מים ומשקאות

150

350

500

60
טבלה  .8מאזן אספקת המזון בישראל (למ"ס 2011ב).
מזון (נטו)

מצרך

מזון (נטו)

מצרך

ק"ג לשנה

ק"ג לשנה

דגנים ומוצריהם

127.2

פירות

172.1

תפוחי אדמה ועמילנים

41.5

שמנים ושומנים

27.3

סוכר ,ממתקים ודבש

21.0

בשר

67.8

קטניות ,גרעיני שמן

18.9

ביצים

13.9

דגים

7.7

ואגוזים
ירקות ומקשה

חלב ומוצריו

218.1

174.5

השוואת הנתונים בטבלאות  7ו 8 -מראה כי צריכת הדגים הממוצעת בישראל נמוכה פי 2
מצריכת הדגים הממוצעת העולמית ,בעוד שצריכת הירקות והפירות גבוהה פי  2לערך
(קיימים הבדלים בסיווג הגידולים ,כאשר  UNSCEARמפריד בין ירקות עליים לשאר הפירות
והירקות ,לעומת הלמ"ס אשר מבחין בין ירקות ומקשה ,פירות ,ותפוחי אדמה ועמילנים).

טבלה  9מציגה את הריכוזים הממוצעים הכלל עולמיים של הרדיונוקלידים משרשראות
232

238

ההתפרקות של U

בסוגי המזונות לפי הסיווג של UNSCEAR ( UNSCEAR

ושל Th

.)2000

238

טבלה  .9ריכוז ממוצע של הרדיונוקלידים משרשראות הU -

232

במזון ובמים

והTh -

(.)UNSCEAR 2000
ריכוז רדיונוקלידים ממוצע ()mBq/kg
238

U

230

Th

226

Ra

210

Pb

210

Po

232

Th

228

Ra

228

Th

דגנים

20

10

80

50

60

3

60

3

ירקות עליים

20

20

50

80

100

15

40

15

ירקות ופירות

3

0.5

30

30

40

0.5

20

0.5

בשר

2

2

15

80

60

1

10

1

דגים

30

10

100

200

2,000

10

0

100

חלב ומוצריו

1

0.5

5

15

15

0.3

5

0.3

מים

1

0.1

0.5

10

5

0.05

0.5

0.05
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210

מטבלה  9עולה שלPb -

ולPo -

210

הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר במזון ואילו
228

ו.232Th -

הריכוזים הנמוכים ביותר מתקבלים עבור האיזוטופים של תוריוםTh ,230Th :

210

ו,210Pb -

מבין סוגי המזון יש לציין את הריכוזים הגבוהים יותר בדגים ,ובמיוחד של Po

בשל היכולת של יצורים מימיים לרכז בגופם חומרים שבמים (.)bioaccumulation

המנה לציבור בישראל חושבה על פי ריכוזי הרדיונוקלידים הממוצעים הכלל עולמיים
שבטבלה  9ומאזן אספקת המזון בישראל שבטבלה ( 8צריכת הירקות העליים בישראל
הוערכה כ( 36.5 kg·y-1 -קוך  )1983והיא הוחסרה מסך צריכת הירקות) .נמצא כי המנה
הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה מצריכת המזון וצריכת מים (לפי הנתון שבטבלה  )8שווה
ל .0.11 mSv·y-1 -אם כי מנה זו שווה למנה העולמית הממוצעת (,)UNSCEAR 2010
התרומה של סוגי מזון שונים למנה הכוללת שונה :בעוד הדגים תורמים כ 35% -מהמנה
העולמית הממוצעת ,בישראל תרומתם היא  20%בלבד; לעומת זאת ,תרומת הירקות
והפירות למנה בישראל מהווה  33%ואילו תרומתם למנה העולמית הממוצעת עומדת על
 14%בלבד.

40

התרומה העיקרית מהרדיונוקלידים הטבעיים נובעת מ .40K -לאחר כניסתו לגוףK ,

מתפלג

בגוף באופן אחיד וריכוזו בגוף נותר קבוע ,בהתאם למטבוליזם של האשלגן .בגוף של אדם
40

מבוגר תכולת האשלגן היא קבועה ועומדת על כK .0.18% -

מהווה  0.0117%מהאשלגן

הטבעי והוא גורם למנה אפקטיבית שנתית ממוצעת השווה לUNSCEAR ( 0.17 mSv -
.)2010

 3.3.3המנה כתוצאה מנשימה ובליעה של רדיונוקלידים
טבעיים
המנה כתוצאה מצריכת מזון נגרמת כתוצאה ממעבר ומהצטברות הרדיונוקלידים הטבעיים
ברקמות הגוף .אורניום ,ראדיום ועופרת מצטברים בעיקר בעצמות ,תוריום נאגר בעיקר על
פני העצמות ופולוניום בעיקר ברקמות רכות .על פי התפלגות הרדיונוקלידים הטבעיים בגוף
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העריך  UNSCEARאת המנה ומצא כי היא שווה ל ,0.12 mSv·y-1 -ערך הקרוב מאוד
למנה שחושבה כתוצאה מצריכה של מזון (.)UNSCEAR 2010

המנה השנתית הכוללת בעקבות שאיפה ובליעה של רדיונוקלידים טבעיים מוערכת
כ 0.4 mSv -מתוכה  0.09 mSvכתוצאה משאיפת תורון 0.11 mSv ,כתוצאה מבליעה של
הרדיונוקלידים ארוכי החיים משרשראות ההתפרקות של אורניום ותוריום ו0.17 mSv -
כתוצאה מבליעת .40K
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 4פיתוח מודל להערכת החשיפה הממוצעת לקרינה ממקורות
טבעיים בישראל
בפרקים לעיל חושבה המנה השנתית הממוצעת לציבור בישראל ממקורות הקרינה הטבעיים.
המנה הממוצעת מכל מקור מושפעת מגורמים שונים ,לדוגמא המנה כתוצאה מצריכה של
מזון ומים מושפעת ממאזן המזונות המקומי ומריכוז הרדיונוקלידים הממוצע בהם בעוד המנה
כתוצאה מחשיפה חיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים בתוך מבנים מושפעת מריכוז
הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה .בפרק זה יתואר מודל אשר יאפשר להעריך את המנה
הממוצעת לציבור בישראל גם אם ישתנה אחד או יותר מהגורמים המשפיעים ביותר על
המנה הממוצעת מכל מקור .הוא אינו מתאר כל תופעה וכל גורם אשר יכולים להיות בעלי
השפעה על המנה הממוצעת ,אלא רק את הגורמים בעלי ההשפעה המהותית ביותר על
המנה השנתית הממוצעת.

 4.1בניית המודל
 4.1.1חשיפה לקרינה קוסמית
החשיפה לקרינה הקוסמית מושפעת בעיקר מהגובה מעל פני הים ,מעוצמת פעילות השמש
ומההנחתה שמספקים המבנים .ניתן לחשב את המנה השנתית הממוצעת בתלות בשלב
במחזור השמש ,בקו הרוחב ובגובה מעל פני הים באמצעות תוכנת  EXPACSאשר לוקחת
בחשבון את עוצמת פעילות השמש ומתחשבת בסף הקשיחות המגנטית המקומי.

ניתן לחשב את המנה השנתית הממוצעת לציבור,

ב ,mSv·y-1 -בהתחשב במשך

השהייה בתוך מבנים ובהנחתה שהם מספקים באמצעות נוסחא (:)14

()14

כאשר

הוא גודל האוכלוסייה המתגוררת בישוב ,

היא המנה האפקטיבית השנתית
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כתוצאה מהניטרונים מחוץ למבנים בישוב ,

הוא ההנחתה שמספקים המבנים לניטרונים,

הוא משך הזמן הממוצע שמבלים בני האדם בישראל בתוך מבנים,
האפקטיבית השנתית כתוצאה מהרכיב המיינן מחוץ למבנים בישוב

ו-

הוא המנה
הוא ההנחתה

שמספקים המבנים לרכיב המיינן.

באופן זה ניתן יהיה לחשב את המנה השנתית הממוצעת מקרינה קוסמית גם אם משך
השהייה הממוצע של הציבור בישראל בתוך מבנים ישתנה או ההנחתה הממוצעת שמספקים
המבנים בישראל לקרינה הקוסמית תשתנה (בעקבות שינוי אופי הבנייה בישראל).

 4.1.2חשיפה חיצונית לרדיונוקלידים טבעיים
החשיפה החיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים מושפעת מריכוזי הרדיונוקלידים בקרקע ובעיקר
במוצרי הבנייה .בעוד החשיפה החיצונית מחוץ למבנים לא צפויה להשתנות ,החשיפה בתוך
מבנים תשתנה אם ישתנו ריכוזי הרדיונוקלידים במוצרי הבנייה ,לדוגמא בעקבות הוספת
תוצרי לוואי מהתעשייה או ייבוא של חומרי או מוצרי בנייה מחו"ל.

החישובים בעבודה זו בוצעו באמצעות מודל אשר לוקח בחשבון את ריכוזי הרדיונוקלידים
במוצרי הבנייה ,את עוביים וצפיפותם של מוצרי הבנייה ,את מימדי החדר ואף את התרומה
של מוצרי הבנייה המרכיבים את החדרים השכנים ( de Jong and van Dijk 2008a; de
 .)Jong and van Dijk 2008bהמנה מכל קיר תחושב באמצעות נוסחא ( )5ותוכפל
במקדמי התיקון לגורמים הבאים:

 .1מקדם תיקון לצפיפות ועובי מוצרי הבנייה (

) – גורמים אלו באים לידי ביטוי

באמצעות גודל המכונה צפיפות שטחית ( )surface densityומסומן

ביחידות

 ,kg·m-2השווה למכפלת הצפיפות בעובי מוצר הבנייה .עבור בטון בצפיפות 2,350
 kg·m-3ועובי של  20ס"מ הוא שווה ל.1 -
 .2מקדם תיקון לשטח היחסי של הקיר (

) – מקדם זה מאפשר להעריך את
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התרומה היחסית של הקיר למנה על פי יחס השטח שלו לסך שטחי הקירות ,התקרה
והרצפה .יחס זה מסומן כ-

והוא חסר יחידות.

 .3מקדם תיקון לחלונות ודלתות (

) – מקדם זה לוקח בחשבון את קיומם של
 .בהעדר חלונות או

פתחים בקירות .השטח היחסי של הפתח מסומן כ-
דלתות הוא שווה ל.1 -

) – מקדם זה מאפשר להתחשב

 .4מקדם תיקון למוצרי בנייה בחדרים סמוכים (

בתרומה של מוצרי הבנייה המרכיבים חדרים סמוכים למנה בתוך החדר בהתחשב
בהנחתה שמספקים קירות החדר .מקדם זה מחושב בעזרת הצפיפות השטחית של
מוצר הבנייה בחדר הנדון אשר מסומנת כ-

 .כאשר אין תרומה של חדרים סמוכים

מקדם זה שווה ל.1 -

בנוסף  ,קיימים מקדמים אשר לוקחים בחשבון את קיומם של קירות פנימיים בתוך החדר ואת
התרומה של מוצרי הבנייה כאשר המבנה כולל קירות חיצוניים כפולים ,כמקובל בהולנד.
מקדמים אלו אינם רלוונטיים לחדרים הסטנדרטיים בישראל ולכן לא יפורטו כאן .מידע נוסף
ניתן למצוא בפרסומים ( de Jong and van Dijk 2008a; de Jong and van Dijk
.)2008b

מקדמי התיקון מחושבים בעזרת נוסחאות פולינומיאליות .מקדמי הפולינום עבור כל מקדם
תיקון מופיעים בטבלה .10

לצורך חישוב מקדמי התיקון,

 ,יש להציב את מקדמי הפולינום המתאימים (

הערך של המשתנה המתאים למקדם התיקון הספציפי (
בנוסחא (:)15

()15

,

,

,

) ואת
במקום )
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טבלה  .10מקדמי הפולינום לחישוב מקדמי התיקון המשמשים להערכת קצב המנה בתוך
מבנים (.)de Jong and van Dijk 2008a

מקדם

המשתנה

התיקון

המתאים

*

-

-1.51·10-12

5.33·10-9

-7.16·10-6

4.48·10-3

-

-15.9

9.4

-1.35·10-1

-

-

-

-

-1

1

3.56·10-11

-6.57·10-8

4.66·10-5

-1.57·10-2

3.3

* הנוסחא המוצגת לחישוב מקדם התיקון לתרומת מוצרי בנייה בחדרים שכנים היא זו המתאימה לבתים רבי
קומות ,כיוון שהם מהווים את מירב המבנים בישראל ( .)85%בנוסף ,כיוון שגם בבתים צמודי קרקע החדרים
סמוכים אחד לשני ,סביר כי תרומת החדרים הסמוכים לחדר הנדון בבתים אלו תהיה דומה לתרומת חדרים או
דירות סמוכים במבנים רבי קומות.

לצורך חישוב קצב המנה הממוצע לציבור בישראל בתוך מבנים,

ב ,nSv·h-1 -יש להציב

את קצב המנה שחושב באמצעות נוסחא ( )5ואת מקדמי התיקון שחושבו לעיל בנוסחא (:)16
()16

כאשר הוא סוג מוצר הבנייה,

הוא חלק המבנים הבנויים ממוצר הבנייה ו-

הוא

קצב המנה ,ב ,nSv·h-1 -מקיר הבנוי ממוצר בנייה .

יש לחשב את קצב המנה הממוצע מחוץ למבנים באמצעות קצב המנה מחוץ למבנים
באזורים הטבעיים המופיעים בנספח ג' וחלק האוכלוסייה המתגורר בכל אזור .ניתן לחשב
את המנה הממוצעת לציבור בישראל מחשיפה חיצונית בתוך מבנים ומחוץ להם באמצעות
נוסחא (.)6
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 4.1.3חשיפה פנימית לראדון
הגורמים המשפיעים ביותר על המנה השנתית הממוצעת של הציבור בישראל כתוצאה
משאיפת ראדון הם ריכוז הראדון הממוצע בכל אחד מסוגי הדירות (דירות צמודות קרקע
ודירות חדשות וישנות שאינן צמודות קרקע) וחלק הדירות באוכלוסייה .גורמים נוספים אשר
הם בעלי השפעה ניכרת על המנה הם משך השהייה בתוך המבנים ומקדם שיווי המשקל בין
הראדון לתוצרי דעיכתו.

אם תשתנה צורת הבינוי בישראל (שינוי משמעותי במשטר האוורור במבנים או שינוי
משמעותי במוצרי הבנייה ,כגון שימוש בחומרי בנייה בעלי שפיעת ראדון גבוהה או נמוכה
במיוחד) או תבוצע הערכה של מקדם שיווי המשקל בתוך ומחוץ למבנים בישראל ,תידרש
הערכה מחודשת למנת הקרינה הממוצעת לציבור בישראל.

ניתן לחשב את ריכוז הראדון הממוצע בתוך כלל הבתים בישראל,

ב ,Bq·m-3 -בעזרת

נוסחא (:)17

()17

כאשר

הוא ריכוז הראדון הממוצע בתוך מבנים בישראל ,ב,Bq·m-3 -

הדירה ( כגון בית צמוד קרקע או דירה שאינה צמודת קרקע במבנה חדש),
הדירות מסוג ,m

הוא ריכוז הראדון הממוצע בדירות מסוג

מציין את סוג
הוא חלק

.

באמצעות נוסחא ( )18ניתן לחשב את המנה הממוצעת לציבור בישראל,

ב,mSv·y-1 -

בהתחשב בחלק הזמן בו שוהים אנשים מחוץ למבנים ,בריכוז הראדון הממוצע מחוץ למבנים
ובמקדמי שיווי במשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו בתוך המבנים ומחוץ להם:

()18
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הוא מקדם שיווי המשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו בתוך מבנים,

כאשר

הזמן ששוהים אנשים בממוצע בתוך מבנים,
ב,Bq·m-3 -

הוא חלק

הוא ריכוז הראדון הממוצע מחוץ למבנים,

הוא מקדם שיווי המשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו מחוץ למבנים

הוא מקדם ההמרה מריכוז הראדון למנה ,ב.mSv·h-1·Bq-1·m3 -

ו-

לעיתים מתעדכן מקדם ההמרה מריכוז ראדון למנה בעקבות הצטברות מידע רלוונטי חדש.
נוסחא זו תאפשר לחשב את המנה הממוצעת לציבור בישראל גם בעקבות עדכונו .בנוסף,
אם י יערכו מדידות של מקדם שיווי המשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו בתוך מבנים או
מדידות נוספות של ריכוז הראדון מחוץ למבנים ,ניתן יהיה לעדכן את המנה הממוצעת.

 4.1.4חשיפה פנימית שאינה משאיפת ראדון
238

החשיפה הפנימית כתוצאה מבליעה תלויה בריכוזי הרדיונוקלידים משרשראות הU -
232

והTh -

במזון ובמים ובצריכתם .בהעדר נתונים אודות ריכוזיהם במזון ובמי השתייה

בישראל ,נעשה שימוש בריכוזים הממוצעים העולמיים .כמו כן ,מסתמכת הערכת מנת
הקרינה הממוצעת לציבור בישראל מצריכת מזון על מאזן אספקת המזון כפי שפורסם על ידי
הלמ"ס (למ"ס 2011ב).

אם ייערכו מדידות מפורטות של ריכוזי הרדיונוקלידים הטבעיים הממוצעים במי השתייה ובכל
סוגי המזון שבמאזן אספקת המזון הישראלי ,ניתן יהיה לחשב את המנה הממוצעת לציבור,
ב ,mSv·y-1 -באמצעות נוסחא (:)19

()19

כאשר

הוא סוג המזון,

הרדיונוקליד,

היא הצריכה השנתית הממוצעת של סוג מזון

הוא הריכוז של הרדיונוקליד

בסוג המזון

מקדם ההמרה מאקטיביות נבלעת של רדיונוקליד
הציבור ,המופיע בטבלה .11

ב,kg -

ב Bq·kg-1 -ו-

הוא
הוא

למנה ב ,mSv·Bq-1 -עבור מבוגר מן
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טבלה  .11מקדמי ההמרה מנטילה למנה (.)ICRP 1996
רדיונוקליד

מקדמי המרה ()mSv·Bq-1

238

4.5·10-5

U

230

2.1·10-4

226

2.8·10-4

210

6.9·10-4

210

1.2·10-3

232

2.3·10-4

228

6.9·10-4

228

7.2·10-5

Th

Ra
Pb
Po
Th

Ra
Th

המקדמים המופיעים בטבלה לוקחים בחשבון את תרומת הרדיונוקליד עצמו למנה ,אך גם את תרומת
הרדיונוקלידים אליהם הוא דועך בעת שהייתו בגוף.
40

ריכוז K

בגוף נותר קבוע ,כפי שצוין בסעיף  0לעיל ,ולכן מנה זו נותרת קבועה ושווה

ל.0.17 mSv·y-1 -

אם יי ערכו מדידות של תורון ניתן יהיה להעריך את המנה כתוצאה משאיפתו באמצעות
נוסחא ( )18שפורטה בסעיף  4.1.3לעיל על ידי החלפת הערך

בריכוז התורון

האקוויוולנטי הממוצע במצב של שיווי משקל ( )EECוהצבת מקדם ההמרה מריכוז תורון
למנה השווה ל( 40 nSv·h-1·Bq-1·m3 -או ערך מעודכן אם יימצא) .יש לחשב את ריכוז
התורון האקוויוולנטי הממוצע באמצעות נוסחא ( .)17צפוי כי ריכוז התורון האקוויוולנטי
232

ישתנה בתלות בריכוז הTh -

במוצרי הבנייה ובקרקע .לכן ,יש לבצע מדידות של ריכוזי

תורון אקוויוולנטיים במבנים הבנויים ממוצרי בנייה בעלי ריכוזי  232Thאופייניים ובבתים צמודי
232

קרקע מעל קרקעות בעלות ריכוזי Th

שונים ולהציב את חלקם באוכלוסיית הדירות

בנוסחא (.)17

 4.2אי הוודאות בהערכת מנות הקרינה
לעיתים נדירות נמדדות המנות לאנשים מן הציבור ממקורות קרינה טבעיים באופן ישיר.
לרוב ,מוערכות המנות הממוצעות לציבור בהתבסס על נתונים סביבתיים ובאמצעות מודלים
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אשר מדמים את אופני החשיפה .קיימת אי ודאות בתוצאות של הערכות אלו כתוצאה מאי
וודאויות במדידות עליהן הן מתבססות ,בעקבות שימוש במודלים הדוזימטרים ,בערכי
הפרמטרים המרכיבים את המודל ותוצאות המדידות המוכנסות אליו ,במספר האנשים
הנחשפים ומההנחות שהונחו בהיעדר מידע.

אי וודאות בחשיפה לקרינה ממקורות טבעיים קיימת בהערכת המנה כתוצאה מהחשיפה
החיצונית והפנימית .בהערכת המנה מחשיפה חיצונית היא נובעת מהבעייתיות להעריך את
המנה בעקבות חשיפה לרדיונוקלידים שבמוצרי הבנייה ,את המיגון שמספקים מבנים לקרינה
הקוסמית ולרדיונוקלידים שבקרקע ,ואת משך הזמן בו מבלים בני האדם בתוך מבנים.
מאידך ,אי הוודאות בהערכת המנה מחשיפה פנימית נובעת מהקושי להעריך את ריכוז
הרדיונוקלידים הממוצע בסל המזון ,את מידת הקליטה של הרדיונוקלידים ברקמות הגוף ואת
ריכוז הראדון בתוך מבנים .אי וודאות גדולה במיוחד קיימת בהערכת המנה כתוצאה
משאיפת ראדון.

טבלה  12מפרטת את הגורמים השונים שהם בעלי השפעה על המנה ואת מידת השפעתם
על המנה המחושבת מכל מקור (( )NCRP 2009מק – השפעה מאוד קטנה ,ק – קטנה ,ב –
בינונית ,ג – גדולה ,מג – מאוד גדולה ,אמ – אין מידע ,ל – ללא השפעה) .בנוסף ,מצויינת
בסוף הטבלה ההשפעה של כל גורם על סך המנה מהמקורות הטבעיים.

מטבלה  12עולה כי לגיאוגרפיה השפעה בינונית עד גבוהה על החשיפה החיצונית והפנימית
238

לשרשראות הU -

וה .232Th -עוד עולה מטבלה  12כי אי הוודאות הגדולה ביותר

מתקבלת מהערכת המנה כתוצאה מחשיפה לראדון ולתורון ,וכי אי הוודאות בהערכת המנה
מכל המקורות גבוהה .לצורך הפחתת אי הוודאות בהערכת המנה כתוצאה מחשיפה לראדון,
נעשה שימוש בעבודה זו במקדם ההמרה המעודכן ביותר מחשיפה למנה (.)ICRP 2009
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טבלה  .12השפעת גורמים שונים על המנה ממקורות הקרינה הטבעיים.
הגורמים המשפיעים על המנה
מקור
גיל מין BMI

*

משך שהייה

סוג

אי

גיאוגרפיה
בתוך מבנים

המבנה

וודאות

קרינה קוסמית

ק

ק

ק

ב

ב

ב

ק

רדיונוקלידים בקרקע

ק

ק

ק

ג

ב

ב

ב

ק

ק

ק

מק

ל

ל

ק

40

K

חשיפה פנימית
238

לשרשראות הU -

אמ

ק

אמ

ב

ל

ל

ב

232

והTh -
ראדון

ב

ק

אמ

ג

ב

ג

ג

תורון

ב

ק

אמ

ג

ב

ג

מג

סך המקורות

ב

ק

ק

ג

ב

ג

ג

*  - )Body Mass Index ( BMIמדד מסת הגוף של אדם המבוטא כיחס בין המסה לגובה בריבוע (.)kg·m-2

אי הוודאויות המצויינות לעיל מהוות חלק מכל הסקרים שמטרתם הערכת המנה הממוצעת
לציבור (  .)Kendall et al. 2006; NCRP 2009; UNSCEAR 2010על מנת להקטין את אי
הוודאות יש לבצע מדידות רחבות היקף ולהשוותן לתוצאות חישובים ולבצע ניתוח של אורח
החיים בישראל (הכולל את משך השהייה בתוך מבנים ואת סל המזון).

72

 5דיון ומסקנות
 5.1דיון
 5.1.1מגבלות העבודה
לצורך הערכת חשיפת הציבור בישראל לקרינה ממקורות טבעיים נאסף החומר הקיים ובוצעו
מדידות בהיקף המינימלי הנדרש להשלמת החסר .בשל מגבלות תקציב בוצעו מדידות
בהיקף המינמלי המספק והוחלט כי מירב המאמצים יושקעו בתורם העיקרי למנה – הראדון.
בשל כך ובהיעדר נתונים אודות ריכוז הראדון בדירות שאינן צמודות קרקע בוצע סקר ראדון
בדירות אלו.

אחת המגבלות נובעת מהסתמכות על נתונים קיימים וביצוע ניתוח מחדש שלהם (כפי שבוצע
לצורך חישוב המנה הממוצעת מחוץ למבנים ,לדוגמא) .ייתכן כי תוצאות שפורסמו לוקחות
בחשבון הנחות ,שלא פורטו בדו"ח הסופי ,שאינן מתאימות לניתוח הנוכחי .בנוסף ,ייתכן כי
השינוי בניתוח הנתונים לצורך התאמה לסיווגים שאומצו בעבודה זו ,השפיע על התוצאה.
השפעה שכזו יכולה להופיע לדוגמא בחישוב המנה כתוצאה מחשיפה פנימית לרדיונוקלידים
הטבעיים (כתוצאה מצריכת מים ומזון) .לצורך חישוב זה סווגו מחדש המזונות המפורטים
במאזן אספקת המזון בישראל כפי שפורסם על ידי הלמ"ס ,על מנת להתאים לסיווג של
 .UNSCEARלצורך הערכה מדוייקת של המנה יש לבצע מדידות של ריכוזי הרדיונוקלידים
בסוגי המזונות המופיעים במאזן אספקת המזון בישראל.

מגבלה נוספת היא החיבור בין ערכים מחושבים לתוצאות מדידות .בפרק העוסק בחשיפה
החיצונית לרדיונוקלידים הטבעיים מורכבת המנה הכוללת מהמנה מחוץ למבנים והמנה בתוך
מבנים .המנה מחוץ למבנים הינה תוצאה של מדידות שנערכו בסקר המוטס ובמדידות
קרקעיות ,בעוד המנה בתוך מבנים מחושבת באמצעות מודל .מומלץ לבצע מדידות אשר
יאמתו את הערכים שהתקבלו תוך שימוש במודל.
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לבסוף ,העבודה הנוכחית כללה הערכה של מנות הקרינה למבוגרים בלבד ,כפי שמקובל
בסקרים רבים ( .)Watson et al. 2005; UNSCEAR 2010עם זאת ,קיימים באוכלוסייה
קבוצות בעלי רגישות גבוהה לקרינה ,או בעלי אורח חיים ומאפיינים ייחודיים המשפיעים על
המנה ,לדוגמא ילדים ופעוטות אצלם צריכת המזון והפיזור של הרדיונוקלידים בגוף שונה
מאשר אצל מבוגרים ומשך השהייה שלהם בתוך מבנים שונה ( ;Kendall et al. 2006
.)NCRP 2009; UNSCEAR 2010

למרות המגבלות שפורטו לעיל ,ניתן להגיע לתובנות אמינות אודות המנה השנתית הממוצעת
לציבור בישראל מהמקורות הטבעיים כפי שיפורט בסעיפים  5.1.2 – 5.1.5להלן.

 5.1.2החשיפה לקרינה הקוסמית
המנה השנתית הממוצעת מקרינה קוסמית לציבור בישראל חושבה עבור  120היישובים
המאוכלסים ביותר המהווים כ 85% -מאוכלוסיית ישראל .המנה חושבה בשתי שיטות ,כאשר
השיטה הראשונה ( )EXPACSעושה שימוש במודל אנליטי שפותח באמצעות חישובי מונטה
קרלו והשוואת התוצאות למדידות ,בעוד השיטה השניה ( )UNSCEARכוללת חישובים
אנליטיים בלבד.

המנות שחושבו באמצעות שיטת  UNSCEARגבוהות מאלו שחושבו באמצעות שיטת
 .EXPACSההבדל בין המנות הממוצעות לאוכלוסיית ישראל שחושבו באמצעות שתי
השיטות שווה ל .20% -ההבדל הגדול ביותר בין המנות המחושבות מתקבל ביישובים
שנמצאים מתחת לגובה פני הים ,עקב המוגבלות של שתי השיטות לחשב את המנה מתחת
לגובה זה (.)UNSCEAR 2000; Sato 2010

לשני המודלים קיימות מגבלות נוספות .המודל האנליטי של  UNSCEARאינו מתחשב
במחזור השמש אשר יכול לגרום לשינוי של עד  10%במנה .לעומתו EXPACS ,לוקחת
בחשבון את השפעת מחזור השמש ,אך הערכים שהוצגו בעבודה זו הם הערכים הממוצעים
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שהתקבלו במהלך שנה אחת ( ,)2009בה פעילות השמש הייתה מינימלית והמנה שחושבה
הייתה לכן מרבית.

 EXPACSלוקחת בחשבון את סף הקשיחות המגנטית האנכית בלבד בעוד שברוב האזורים
על פני כדור הארץ ,סף הקשיחות המגנטית הכוללת גבוה מסף הקשיחות המגנטית האנכית
( .)O'Brien 2008פישוט זה מוביל לכן להערכת חסר של שטף הקרינה הקוסמית הפוגע
בכדור הארץ .עם זאת ,צפוי כי רק בקו המשווה יהיה ההבדל משמעותי ויגרום להערכה
שגויה של שטף הקרינה הקוסמית (.)Sato et al. 2008

המודל שפותח על ידי  UNSCEARאינו לוקח בחשבון את השפעת קו הרוחב על קצב המנה
מהרכיב המיינן .צפוי כי יתקבל קצב מנה נמוך ב 10% -בקו המשווה מאשר באזורים
מרוחקים ממנו (.)UNSCEAR 2000

שני המודלים אינם מתאימים לחישוב מנות הקרינה מתחת לגובה פני הים .עם זאת ,מנות
הקרינה שחושבו באמצעות שני המודלים בערים הנמצאות מתחת לגובה פני הים ,טבריה
ובית שאן ,הושוו למנות המתקבלות על ידי אקסטרפולציה ועל ידי התאמת קו מגמה למנות
שחושבו בגבהים שונים והתקבלה התאמה טובה.

כפי שצוין לעיל ,שיטת  UNSCEARמזניחה גורמים בעלי השפעה על המנה בגובה פני הים
אותם לוקחת  EXPACSבחשבון .ייתכן כי בשל כך שיטת  UNSCEARשמרנית יותר
ומניבה מנות גבוהות יותר .לכן ,מומלץ להשתמש בתוכנת  EXPACSלהערכות עתידיות של
מנת הקרינה .מסיבה זו ,מנת הקרינה השנתית הממוצעת שתשמש להערכת המנה השנתית
הממוצעת לציבור בישראל מהקרינה הקוסמית היא זו שחושבה באמצעות .EXPACS

מהחישובים שנערכו תוך שימוש ב EXPACS -ובמודל של  ,UNSCEARעולה כי המנה
השנתית שווה ל 0.20 mSv -ו ,0.24 mSv -בהתאמה .המנה העולמית הממוצעת לפי דו"ח
 UNSCEARלשנת  )UNSCEAR 2010( 2008גבוהה מהערכים שהתקבלו בעבודה זו
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בשל ההנחתה הגבוהה שמספקים המבנים בישראל לקרינה הקוסמית.

בנוסף ,חושבה המנה המתקבלת כתוצאה מחשיפה לרדיונוקלידים הקוסמוגניים .ריכוזי
רדיונוקלידים קוסמוגניים שנמדדו בממ"ג ( 7Beו )22Na -הושוו לממוצע העולמי ולמדידות
שבוצעו באזורים אחרים בעולם ונמצאה התאמה .הונח כי נטילת הרדיונוקלידים הקוסמוגניים
בישראל שווה לממוצע העולמי ומכאן שהמנה האפקטיבית השנתית מהרדיונוקלידים
הקוסמוגניים שווה ל 12 µSv -והתורם העיקרי לה הוא  .14Cמנה זו לכן זניחה יחסית למנה
מהקרינה הקוסמית על פני הקרקע.

 5.1.3חשיפה חיצונית לקרינה מרדיונוקלידים שמקורם
בקרום כדור הארץ
המנה כתוצאה מהחשיפה החיצונית לרדיונוקלידים שמקורם בקרום כדור הארץ הוערכה
עבור החשיפה מחוץ למבנים לרדיונוקלידים בקרקע ועבור החשיפה בתוך מבנים
לרדיונוקלידים במוצרי הבנייה .המנה הממוצעת לציבור בישראל מחוץ למבנים חושבה על
בסיס מדידות של קצב המנה מהקרקע (מפת הקרינה הקרקעית הטבעית) .לעומת זאת,
המנה בתוך מבנים חושבה באמצעות מודל אשר לוקח בחשבון את ריכוזי הרדיונוקלידים
במוצרי הבנייה ,עובי וצפיפות הקירות ומאפיינים נוספים שהם בעלי השפעה על קצב המנה
בתוך החדר.

קצבי המנה הממוצעים שחושבו מחוץ למבנים באזורים הטבעיים נעים בין 15.3
ל 30 nSv·h-1 -וקצב המנה הממוצע לציבור בישראל הוא  .20.0 nSv·h-1קצב מנה זה שווה
לכמחצית מהממוצע העולמי ( .)UNSCEAR 2010( )40.6 nSv·h-1הבדל זה נובע בעיקר
מהריכוזים הנמוכים של הרדיונוקלידים הטבעיים בתצורות הסלע בישראל יחסית לממוצעים
העולמיים .הריכוז הממוצע בקרקע בישראל שווה ל 35.4 Bq·kg-1 -עבור ,238U
232

 13.1 Bq·kg-1עבור Th
238

הU -

40

ו 118.7 Bq·kg-1 -עבור K

( .)Haquin et al. 2002ריכוז
232

שנמדד אומנם קרוב לריכוז העולמי הממוצע ( ,)33 Bq·kg-1אך ריכוזי הTh -

76
והK -

40

נמוכים פי  3.5לערך מהממוצעים העולמיים ( 45 Bq·kg-1ו,412 Bq·kg-1 -

בהתאמה) (.)UNSCEAR 2010

קצב המנה הממוצע בתוך המבנים ,25.0 nSv·h-1 ,נמוך מהממוצע העולמי פי  2לערך
( .)UNSCEAR 2010( )58.8 nSv·h-1הבדל זה נובע מהשימוש במוצרי בנייה דלים יחסית
ברדיונוקלידים טבעיים .רוב מוצרי הבנייה בעולם מכילים ריכוזים גבוהים יותר של
רדיונוקלידים טבעיים מאלו המופיעים בקרקע ( ,)UNSCEAR 2010בעוד שריכוזי
הרדיונוקלידים הממוצעים במוצרי הבנייה הנפוצים בישראל נמוכים מאלו שבקרקע (הריכוזים
הממוצעים

232

של Th ,226Ra

ו-

40

K

בבטון רגיל שווים ל9 Bq·kg-1 ,30 Bq·kg-1 -

ו ,65 Bq·kg-1 -בהתאמה) בשל שימוש בחומרי גלם לבנייה הדלים ברדיונוקלידים הטבעיים
(הריכוזים הממוצעים של  232Th ,226RaוK -

40

בחומרי גלם לבנייה שווים ל,20.2 Bq·kg-1 -

 1.2 Bq·kg-1ו ,16.8 Bq·kg-1 -בהתאמה) (חקין ושות'  .)2005גם תוספת של אפר פחם
למוצרי הבנייה אינה מעלה משמעותית את ריכוזי הרדיונוקלידים במוצר הבנייה הסופי ואת
232

קצב המנה בתוך המבנה (הריכוזים הממוצעים של Th ,226Ra

40

וK -

בבטון בעל 6%

אפר פחם שווים ל 17 Bq·kg-1 ,40 Bq·kg-1 -ו ,76 Bq·kg-1 -בהתאמה).

כאמור ,קצב המנה בתוך חדר תלוי במוצרי הבנייה המרכיבים את קירותיו וריכוזי
הרדיונוקלידים בהם .לצורך הערכה מדויקת של קצב המנה הממוצע בתוך מבנים בישראל
דרוש מידע נוסף אודות טכנולוגיית הבנייה הנפוצות למגורים ותפוצת מוצרי הבנייה בישראל.

היחס העולמי הממוצע בין קצב המנה בתוך מבנים לקצב המנה מחוץ להם שווה ל1.4 -
(ממוצע משוקלל לאוכלוסייה) והוא נע בין  0.8לבין  .)UNSCEAR 2010( 2.3היחס בין
קצבי המנה בתוך מבנים ומחוץ להם בישראל שווה ל 1.3 -והוא לכן קרוב מאוד לממוצע
העולמי.

ניתן להסביר את קצבי המנה הנמוכים המתקבלים בתוך מבנים בישראל ביחס לעולם בכך
שהוספת תוצרי לוואי מהתעשייה או חומרים טבעיים העשירים ברדיונוקלידים טבעיים למוצרי
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הבנייה מאוד מקובלת בחלק ממדינות העולם ,לדוגמא הוספת ( alum-shaleסוג של סלע
משקע) למוצרי הבנייה בשבדיה או פוספו-גבס (תוצר לוואי של יצירת חומצה זרחתית)
ששימש בעבר לייצור לוחות גבס בפינלנד ( .)Nordic Countries 2000בישראל ,לעומת
זאת ,נהוג להוסיף רק אפר פחם למוצרי הבנייה ובריכוזים מוגבלים .גורם נוסף אשר משפיע
על קצב המנה בתוך המבנה הוא צפיפות מוצרי הבנייה .מוצרי בנייה נפוצים בעולם כגון
לבנים ,הם בעלי צפיפות גבוהה יותר מאלו המשמשים בישראל ( 1,900-2,800 kg·m-3
לעומת  ,500-2,300 kg·m-3בהתאמה) ובמבנים הבנויים מלבנים יתקבלו קצבי מנה גבוהים
יותר.

יש להדגיש כי המנות המחושבות אינן לוקחות בחשבון את השפעת דרכים וכבישים על המנה
מחוץ למבנים וייתכן כי בפועל היא שונה מזו המצויינת לעיל בשל תרומת הרדיונוקלידים
שבמוצרי בניית הדרכים והכבישים למנה יחד עם הנחתה שהם מספקים לקרינה הנפלטת
מהרדיונוקלידים שבקרקע .עם זאת ,בסקרים שנערכו בעולם מקובל להתייחס למנה כפי
שחושבה לעיל כמנה מחוץ למבנים (.)UNSCEAR 2010

לבסוף ,חושבה המנה השנתית הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה מחשיפה חיצונית
לרדיונוקלידים הטבעיים בהתחשב בחלק הזמן ששוהים בני האדם בתוך מבנים .מנה זו שווה
לכמחצית מהמנה העולמית הממוצעת המתאימה ( )UNSCEAR 2010וזאת כאמור בעיקר
בשל הריכוזים הנמוכים בקרקע ובמוצרי הבנייה המקומיים.

 5.1.4חשיפה פנימית לראדון
לצורך חישוב המנה הממוצעת לציבור בישראל כתוצאה משאיפת ראדון נאספו נתונים מסקר
הראדון בבתים צמודי קרקע ובוצע סקר ראדון בדירות שאינן צמודות קרקע ברחבי הארץ.
ריכוז הראדון הממוצע שהתקבל בדירות צמודות קרקע ( )47.3 Bq·m-3גבוה באופן מובהק
מאוד מבחינה סטטיסטית מזה שהתקבל בדירות שאינן צמודות קרקע (.)28.3 Bq·m-3
ממצא זה צפוי לאור העובדה כי ,בעוד דירות שאינן צמודות קרקע חשופות לראדון ממוצרי
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הבנייה בלבד ,דירות צמודות קרקע חשופות לראדון הנפלט הן מהקרקע והן ממוצרי הבנייה.

בדירות שאינן צמודות קרקע הגורמים העיקריים שמשפיעים על ריכוז הראדון הם ריכוז
הראדיום במוצרי הבנייה ,קצב שפיעת הראדון מהם וקצב תחלופת האוויר .בהתחשב
בגורמים אלו חולקו הדירות שהשתתפו בסקר הראדון לדירות במבנים חדשים (מתחת ל10 -
שנים) ולדירות במבנים ישנים (מעל  20שנים) .חלוקה זו נקבעה מתוך הנחה כי במבנים
חדשים קצב תחלופת האוויר נמוך יותר (בעקבות שיפור האיטום) וריכוז הראדיום במוצרי
הבנייה גבוה יותר (בעקבות שימוש בחומרי בנייה בעלי ריכוזים גבוהים יותר של
רדיונוקלידים ,כגון אפר פחם) ולכן צפוי כי במבנים אל ו ריכוז הראדון הממוצע יהיה יותר
גבוה.

בניתוח התוצאות נמצא הבדל מובהק מאוד מבחינה סטטיסטית בין ריכוז הראדון הממוצע
בדירות שבמבנים ישנים ( )22.9 Bq·m-3לריכוזו הממוצע בדירות שבמבנים חדשים
( .)41.9 Bq·m-3בנוסף ,נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין ריכוז הראדון הממוצע בחדרי
הממ"ד במבנים חדשים ( )43.6 Bq·m-3לבין ריכוזו בחדרים אחרים באותן דירות
( .)41.3 Bq·m-3כאמור ,גם בין ריכוז הראדון הממוצע בבתים צמודי קרקע לבין ריכוזו
הממוצע בדירות שאינן צמודות קרקע (במבנים ישנים ובמבנים חדשים בחדרים שאינם
ממ"ד) נמצא הבדל מובהק מאוד מבחינה סטטיסטית.

למרות שריכוז גבוה יותר של ראדי ום במוצרי הבנייה מתבטא גם בריכוז גבוה יותר של ראדון
בהם ,קיימים מספר מחקרים אשר השוו את קצב שפיעת הראדון מדוגמאות בטון עם וללא
אפר פחם ונמצא כי המבנה הזגוגיתי של אפר הפחם גורם לכליאתו של הראדון במוצרי
הבנייה ( ;Stranden 1983; Maraziotis 1985; Van der Lugt and Scholten 1985
 .)Roelofs and Scholten 1994; Kovler et al. 2005; Haquin 2008בנוסף ,נטען כי
גרגירי אפר הפחם סותמים ערוצים מיקרוסקופיים בבטון ומפחיתים את שפיעת הראדון ( van
 ;Dijk and de Jong 1991חקין ושות'  .)2002לכן ,נראה כי הגורם המשמעותי יותר
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להימצאות ריכוז ראדון גבוה יותר בתוך מבנים חדשים הוא האיטום הטוב יותר המושג
במבנים אלו.

ההבדל בין הריכוזים בחדר הממ"ד ובחדרים אחרים בדירה נובע מריכוז הרדיונוקלידים
בבטון המרכיב את הממ"ד ומצפיפותו .גורם נוסף אשר יכול להיות בעל השפעה על ריכוז
הראדון בממ"ד הוא אופן השימוש בו .ייתכן כי תחלופת האוויר בחלק מהממ"דים נמוכה
מאשר בחדרים שאינם ממ"דים כיוון שחלקם אינם משמשים כחדרי מגורים ,אלא כחדרי
אחסון .אכן נמצא כי כאשר הממ"ד משמש כחדר מגורים (לדוגמא ,חדר שינה או משרד),
קצב האוורור בו דומה לזה של חדרים אחרים בדירה (חקין ושות' .)2002

ניתן להשוות את ריכוז הראדון הממוצע בממ"דים לריכוזים הממוצעים שנמדדו בסקר הראדון
בממ"דים אשר הוזמן על ידי המשרד להגנת הסביבה (חקין ושות'  )2002ולמדידות של ריכוז
הראדון בממ"דים בדירות שאינן צמודות קרקע שבוצעו על ידי ממ"ג שורק עבור לקוחות
פרטיים (חקין  .)2011ריכוז הראדון הממוצע שנמצא בממ"דים בסקר הנוכחי נמוך מריכוז
הראדון הממוצע שנמצא בסקר הממ"דים –  43.6לעומת ( 66 Bq·m-3ממוצעים הנדסיים).
עם זאת ,המדידות שהוזמנו על ידי לקוחות פרטיים בממ"ג שורק הצביעו על ערכים נמוכים
יותר (ממוצע הנדסי השווה ל )41 Bq·m-3 -המתאימים לממצאי הסקר הנוכחי.

סקר הראדון בממ"דים משנת  2002כלל גם ממ"דים בקומת קרקע וממ"דים שאינם
משמשים כחדרי מגורים (לדוגמא ,ממ"דים המשמשים כמחסן) .ניתן להניח כי מאפיינים אלו
הם שתרמו לריכוזים הגבוהים יותר בממ"דים בשל חדירת גז ראדון שמקורו בקרקע או בשל
חוסר אוורור ,בהתאמה .בנוסף ,מדידות רבות בוצעו באזורים המועדים לראדון (אזור
כרמיאל ,ערד וירושלים) ,לבקשת המשרד להגנת הסביבה ,והוא לכן לא היווה מדגם מייצג
להתפלגות האוכלוסייה בישראל.

ריכוז הראדון הממוצע שנמצא בסקר הראדון בבתים צמודי קרקע ,47.3 Bq·m-3 ,אינו ממוצע
משוקלל על פי התפלגות האוכלוסייה .שקלול שכזה הינו בעייתי כיוון שחלק האוכלוסייה
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המתגורר בבתים צמודי קרקע בכל אזור טבעי אינו ידוע (בעבודה הנוכחית נעשה שימוש
בהערכה של  15%עבור כל הארץ (ינאי .))2011

מנת הקרינה חושבה תוך כדי שימוש בשני מקדמי המרה מריכוז ראדון למנה :מקדם ההמרה
של  ICRPומקדם ההמרה של  .UNSCEARנמצא כי המנה השנתית הממוצעת לציבור
בישראל תוך כדי שימוש במקדם של  ICRPשווה ל ,1.2 mSv -ואילו היא שווה
ל 0.9 mSv -בעקבות שימוש במקדם של  .UNSCEARהמקדם המעודכן יותר הינו המקדם
המופיע בהצהרת ה ICRP -משנת  )ICRP 2009( 2009ולכן המנה שחושבה באמצעותו
תשמש להערכת מנת הקרינה הממוצעת לציבור בישראל משאיפת ראדון.

ערך נוסף המשמש לחישוב המנה הוא מקדם שיווי המשקל בין הראדון לתוצרי דעיכתו .רק
מקדם שיווי המשקל מחוץ למבנים נמדד ונמצא כי הוא מתאים לממוצע העולמי ( Haquin et
 .)al. 2005כיוון שלא נערכו מדידות בתוך מבנים הונח מקדם שיווי המשקל שמופיע בסקרים
עולמיים (.)UNSCEAR 2008

 5.1.5חשיפה פנימית שאינה מראדון
להערכת המנה לציבור בישראל כתוצאה משאיפת הרדיונוקלידים הטבעיים (שאינם ראדון או
תורון או תוצרי דעיכתם) נעשה שימוש בערך שחושב על ידי 0.006 mSv ,UNSCEAR
( ,)UNSCEAR 2010בגלל העדר נתונים מקומיים .עם זאת ,בשל הריכוזים הממוצעים
232

המקומיים של Th

40

ושל K

בקרקע הנמוכים יחסית לממוצעים העולמיים ,ניתן להניח כי

ערך זה מהווה הערכת יתר של המנה לציבור בישראל.

בנוסף ,ריכוז התורון האקוויוולנטי העולמי הממוצע בתוך המבנים ומחוץ להם שימש להערכת
המנה כתוצאה משאיפת תורון כיוון שלא נערכו מדידות שלו בישראל .צפוי כי גם הערכה זו
232

מהווה הערכת יתר בשל הריכוזים הממוצעים הנמוכים יותר של Th

בקרקע ובמוצרי

הבנייה המקומיים .יידרשו מדידות של ריכוז התורון האקוויוולנטי בתוך המבנים ומחוץ להם
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לשם הערכה מדויקת יותר של המנה לציבור בישראל.

לבסוף ,הוערכה המנה כתוצאה מצריכת מוצרי מזון המכילים את הרדיונוקלידים הטבעיים.
הירקות והפירות מהווים כ 40% -ממאזן אספקת המזון בישראל .כיוון שרוב הפירות והירקות
232

הינם תוצרת מקומית והריכוזים הממוצעים של Th

40

ושל K

בקרקע נמוכים מהממוצעים

העולמיים ,סביר כי הריכוזים בתוצרת המקומית יהיו נמוכים מאלו ששימשו לחישובי המנה
לציבור בישראל .תורמים משמעותיים למנה העולמית הממוצעת הם הדגים (כ )35% -בהם
מופיעים ריכוזים גבוהים של הרדיונוקלידים הטבעיים ,ובייחוד של Pb

210

ושל  .210Poבשל

הצריכה הנמוכה יחסית שלהם בישראל (חצי מהצריכה העולמית הממוצעת) תרומתם למנה
בישראל מהווה רק  .20%בנוסף ,קיימת אי התאמה בין הסיווג של פירות וירקות הנהוג על
ידי הלמ"ס לסיווג של  UNSCEARאשר יכולה לגרום להבדלים באופן הערכת המנה .הלמ"ס
מבחין בין  3סוגים (פירות ומקשה ,ירקות ותפוחי אדמה) ,בעוד  UNSCEARמבחין בין
ירקות עליים לבין שורשים ופ ירות שכן ירקות עליים מכילים ריכוזים גבוהים יותר של
הרדיונוקלידים הטבעיים לעומת הירקות האחרים (שורשים) והפירות.

לצורך הערכה מדויקת יותר של המנה כתוצאה מצריכה של מזון יש לבצע מדידות של ריכוזי
הרדיונוקלידים במזון בישראל או לחילופין לבצע הערכה של ריכוז הרדיונוקלידים ברקמות
הגוף של תושבי ישראל.

 5.2מסקנות
במסגרת העבודה הנוכחית חושבו מנות הקרינה השנתיות הממוצעות לציבור בישראל
ממקורות הקרינה הטבעיים .חושבה המנה מהקרינה קוסמית וחושבו מנות הקרינה
40

מהרדיונוקלידים הטבעיים שבקרום כדור הארץK ,
238

ההתפרקות של U

והרדיונוקלידים שבשרשראות

ושל  ,232Thכתוצאה מחשיפה חיצונית ופנימית .נמצא כי המנה

השנתית הממוצעת לציבור בישראל שווה ל 2.0 mSv -וכי התרומה העיקרית היא של
הראדון המהווה  60%מהמנה.
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טבלה  13מפרטת את המנות שחושבו עבור המקורות השונים ואיור  13מציג את תרומתם
למנה הממוצעת.

טבלה  .13מנת הקרינה השנתית הממוצעת לציבור בישראל ממקורות הקרינה הטבעיים
מקור החשיפה

מנות אפקטיביות שנתיות

טווח

()mSv·y-1

()mSv·y-1

קרינה קוסמית
חלקיקים קוסמיים

0.20

רדיונוקלידים קוסמוגניים

0.012

סה"כ

0.21

0.17-0.28

חשיפה חיצונית
בתוך מבנים

0.18

מחוץ למבנים

0.03

סה"כ

0.21

0.15-0.26

חשיפה פנימית שאינה מראדון
 40Kבמזון

0.17

שרשראות  238Uו 232Th -במזון

0.11

שרשראות  238Uו 232Th -באויר

0.006

תורון

0.09

סה"כ

0.39

*-

חשיפה פנימית מראדון

1.2

1.0-1.7

סה"כ

2.0

1.7-2.7

* לחשיפה הפנימית שאינה מראדון לא קיים טווח כיוון שחישובי המנה מתבססים על ריכוזי
רדיונוקלידים ממוצעים עולמיים ולא על מדידות מקומיות.
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קרינה
קוסמית
11%

חשיפה
חיצונית
10%

חשיפה
פנימית
מראדון
59%

חשיפה
פנימית שאינה
מראדון
20%

איור  .13תרומת מקורות הקרינה הטבעיים השונים למנת הקרינה השנתית הממוצעת
לציבור בישראל.
מקורם של כל דרכי החשיפה ,מלבד הקרינה הקוסמית ,ברדיונוקלידים הטבעיים שבקרום כדור הארץ.

מטבלה  13עולה כי המנה השנתית הממוצעת לציבור בישראל נמוכה מהמנה העולמית
הממוצעת ( )2.4 mSv·y-1וכי תרומת הראדון למנה בישראל גבוהה מתרומתו למנה
העולמית ,זאת בשל השימוש במקדם ההמרה המעודכן מחשיפה למנה .המנה הממוצעת
לציבור בישראל בעקבות החשיפה לראדון הוערכה על סמך ריכוז הראדון הממוצע שחושב
על ידי שילוב תוצאות סקר ראדון בדירות שאינן צמודות קרקע שבוצע בעבודה הנוכחית עם
סקר ראדון בבתים צמודי קרקע שבוצע בעבר .נמצא כי ריכוז הראדון הממוצע במבנים
בישראל שווה ל 31.1 Bq·m-3 -וכי קיים הבדל מובהק בין ריכוזי הראדון בכל אחד מסוגי
המבנים.
עוד נמצא כי הגורם העיקרי לכך שהמנה בישראל נמוכה מהממוצע העולמי הוא ריכוזי
הרדיונוקלידים בקרקע המקומית .ריכוז הU -

238

אמנם דומה לריכוז העולמי הממוצע ,אך

ריכוזי ה 232Th -וה 40K -נמוכים מהם פי  3לערך.

לסיכום ,כיוון שהחשיפה הפנימית שאינה מראדון מהווה את התורם השני בחשיבותו אחרי
הראדון למנה ,מומלץ לבצע מדידות של ריכוזי הרדיונוקלידים במזון ומדידות של ריכוז התורון
בתוך מבנים ומחוץ להם ,לשם הרחבת העבודה וחישוב מדויק יותר של המנה הממוצעת
לציבור בישראל.
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נספח א' -
חישובי המנה מקרינה קוסמית לציבור בישראל בהתחשב
בהנחתה שמספקים מבנים ובמשך השהייה בתוך מבנים
שם הישוב

מספר

גובה מעל
פני הים
(ק"מ)

מנה אפקטיבית ()mSv/y
הבדל
UNSCEAR EXPACS
יחסי)%( 1

1

אבו סנאן

0.08

0.19

0.23

17

2

אבן יהודה

0.04

0.19

0.23

19

3

אום אל-פחם

0.38

0.22

0.26

15

4

אופקים

0.14

0.20

0.24

18

5

אור יהודה

0.03

0.19

0.23

20

6

אור עקיבא

0.02

0.19

0.23

19

7

אזור

0.02

0.19

0.23

19

8

אילת

0.01

0.18

0.23

22

9

אכסאל

0.16

0.20

0.24

16

10

אלעד

0.12

0.20

0.24

18

11

אעבלין

0.10

0.20

0.24

17

12

אריאל

0.56

0.24

0.28

14

13

אשדוד

0.02

0.19

0.23

20

14

אשקלון

0.01

0.19

0.23

20

15

באקה-ג'ת

0.05

0.19

0.23

19

16

באר יעקב

0.08

0.19

0.23

18

17

באר שבע

0.26

0.21

0.25

17

18

בית ג'ן

0.91

0.28

0.33

15

19

בית שאן

-0.13

0.18

0.23

23

20

בית שמש

0.22

0.20

0.24

17

21

ביתר עילית

0.87

0.27

0.33

16

22

בני ברק

0.01

0.19

0.23

20

23

בנימינה-גבעת עדה

0.02

0.19

0.23

19

 1חלוקת ההפרש בין המנה שחושבה בשיטת  UNSCEARלמנה שחושבה בשיטת  EXPACSבמנה שחושבה
בשיטת .UNSCEAR
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שם הישוב

מספר

גובה מעל
פני הים
(ק"מ)

מנה אפקטיבית ()mSv/y
הבדל
UNSCEAR EXPACS
יחסי)%( 1

24

בת ים

0.02

0.19

0.23

20

25

ג'דיידה-מכר

0.06

0.19

0.23

18

26

ג'סר א-זרקא

0.02

0.19

0.23

19

27

גבעת זאב

0.77

0.26

0.31

15

28

גבעת שמואל

0.05

0.19

0.23

19

29

גבעתיים

0.01

0.19

0.23

20

30

גדרה

0.06

0.19

0.23

19

31

גן יבנה

0.04

0.19

0.23

19

32

גני תקווה

0.07

0.19

0.23

18

33

דאלית אל-כרמל

0.45

0.23

0.27

14

34

דייר אל-אסד

0.35

0.22

0.25

14

35

דימונה

0.55

0.23

0.28

16

36

הוד השרון

0.05

0.19

0.23

19

37

הרצלייה

0.02

0.19

0.23

20

38

זכרון יעקב

0.07

0.19

0.23

18

39

חדרה

0.03

0.19

0.23

19

40

חולון

0.02

0.19

0.23

20

41

חורה

0.42

0.22

0.26

15

42

חיפה

0.14

0.20

0.24

17

43

טבריה

-0.20

0.17

0.23

26

44

טורעאן

0.23

0.21

0.24

15

45

טייבה

0.07

0.19

0.23

19

46

טירה

0.08

0.19

0.23

19

47

טירת כרמל

0.06

0.19

0.23

18

48

טמרה

0.05

0.19

0.23

19

49

יבנה

0.03

0.19

0.23

20

50

יהוד

0.04

0.19

0.23

19

51

יפיע

0.32

0.22

0.25

14

52

יקנעם עילית

0.17

0.20

0.24

16
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שם הישוב

מספר

גובה מעל
פני הים
(ק"מ)

מנה אפקטיבית ()mSv/y
הבדל
UNSCEAR EXPACS
יחסי)%( 1

53

ירושלים

0.63

0.25

0.29

15

54

ירכא

0.28

0.21

0.25

15

55

כאבול

0.08

0.19

0.23

17

56

כסיפה

0.46

0.23

0.27

15

57

כפר יונה

0.05

0.19

0.23

18

58

כפר כנא

0.25

0.21

0.25

15

59

כפר מנדא

0.17

0.20

0.24

16

60

כפר סבא

0.03

0.19

0.23

20

61

כפר קאסם

0.12

0.20

0.24

17

62

כפר קרע

0.12

0.20

0.24

17

63

כרמיאל

0.26

0.21

0.25

15

64

לוד

0.07

0.19

0.23

19

65

מבשרת ציון

0.74

0.26

0.30

15

66

מג'ד אל-כרום

0.28

0.21

0.25

15

67

מגאר

0.23

0.21

0.24

15

68

מגדל העמק

0.22

0.21

0.24

16

69

מודיעין-מכבים-רעות

0.26

0.21

0.25

16

70

מודיעין עילית

0.31

0.21

0.25

16

71

מעלה אדומים

0.50

0.23

0.27

15

72

מעלה עירון

0.23

0.21

0.24

15

73

מעלות-תרשיחא

0.52

0.24

0.27

13

74

נהרייה

0.02

0.19

0.23

19

75

נחף

0.30

0.21

0.25

14

76

נס ציונה

0.02

0.19

0.23

20

77

נצרת

0.30

0.21

0.25

15

78

נצרת עילית

0.43

0.23

0.26

14

79

נשר

0.01

0.19

0.23

20

80

נתיבות

0.14

0.20

0.24

18

81

נתניה

0.04

0.19

0.23

19
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שם הישוב

מספר

גובה מעל
פני הים
(ק"מ)

מנה אפקטיבית ()mSv/y
הבדל
UNSCEAR EXPACS
יחסי)%( 1

82

סח'נין

0.25

0.21

0.25

15

83

עין מאהל

0.47

0.23

0.27

14

84

עכו

0.01

0.19

0.23

19

85

עספיא

0.52

0.24

0.27

14

86

עפולה

0.06

0.19

0.23

19

87

עראבה

0.24

0.21

0.25

16

88

ערד

0.57

0.24

0.28

15

89

ערערה

0.17

0.20

0.24

17

90

ערערה-בנגב

0.45

0.22

0.27

15

91

פוריידיס

0.03

0.19

0.23

19

92

פרדס חנה-כרכור

0.06

0.19

0.23

19

93

פתח תקווה

0.02

0.19

0.23

20

94

צפת

0.39

0.22

0.26

14

95

קדימה-צורן

0.05

0.19

0.23

18

96

קלנסווה

0.04

0.19

0.23

19

97

קריית אונו

0.07

0.19

0.23

19

98

קריית אתא

0.01

0.19

0.23

20

99

קריית ביאליק

0.01

0.19

0.23

20

100

קריית גת

0.13

0.20

0.24

18

101

קריית טבעון

0.10

0.20

0.24

17

102

קריית ים

0.01

0.19

0.23

20

103

קריית מוצקין

0.01

0.19

0.23

20

104

קריית מלאכי

0.06

0.19

0.23

19

105

קריית שמונה

0.08

0.19

0.23

18

106

ראש העין

0.03

0.19

0.23

20

107

ראשון לציון

0.04

0.19

0.23

20

108

רהט

0.22

0.20

0.24

17

109

רחובות

0.03

0.19

0.23

20

110

ריינה

0.35

0.22

0.26

14
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מנה אפקטיבית ()mSv/y
הבדל
UNSCEAR EXPACS
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111

רמלה

0.08

0.19

0.23

19

112

רמת גן

0.01

0.19

0.23

20

113

רמת השרון

0.03

0.19

0.23

20

114

רעננה

0.04

0.19

0.23

19

115

שדרות

0.09

0.19

0.24

18

116

שוהם

0.09

0.19

0.24

18

117

שפרעם

0.07

0.19

0.23

18

118

תל אביב -יפו

0.01

0.19

0.23

20

119

תל מונד

0.06

0.19

0.23

18

120

תל שבע

0.31

0.21

0.25

16
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נספח ב' -
נתונים פיסיקליים של הרדיונוקלידים הטבעיים
()UNSCEAR 2000
רדיונוקליד

צורת דעיכה

זמן מחצית חיים
רדיונוקלידים קוסמוגניים

3

H

12.33 y

7

53.29 d

10

6

Be
Be

)β (100%
)EC (100%
)β (100%

1.51·10 y

14

א

5730 y

)β (100%

22

2.602 y

)EC (100%

26

7.4·105 y

)EC (100%

32

172 y

)β (100%

32

14.26 d

)β (100%

33

25.34 d

35

87.51 d

36

5

3.01·10 y

37

35.04 d

)EC (100%

39

269 y

)β (100%

81

2.29·105 y

)EC (100%

C

Na
Al
Si
P
P
S

Cl

Ar
Ar
Kr

)β (100%
)β (100%
)EC (1.9%), β (98.1%

רדיונוקלידים בקרקע
40

K

1.28·109 y

87

y

138

y

Rb
La

147

Sm

176

Lu

y
y

10

4.75·10

11

1.05·10

11

1.06·10

10

3.73·10

)β (89.3%), EC (10.7%
)β (100%
)β (33.6%), EC (66.4%
)α (100%
)β (100%
238

שרשרת ההתפרקות של U
4.47·109 y

)α (100%

238
234

24.10 d

)β (100%

234m

1.17 m

ITב β (100%),

234

5

U

Th
Pa

U

2.45·10 y

)α (100%

230

4

7.54·10 y

226

1600 y

222

3.824 d

)α (100%

218

3.05 m

)α (99.98%), β (0.02%

Th

Ra
Rn
Po

)α (100%
)α (100%

90

β (100%)

26.8 m

214

α (0.02%), β (99.98%)

19.9 m

214

α (100%)

164 μs

214

β (100%)

22.3 y

210

β (100%)

5.013 d

210

138.4 d

210

יציב

206

α (100%)
-

Pb
Bi

Po
Pb
Bi

Po
Pb

232

Th שרשרת ההתפרקות של

α (100%)

1.405·1010 y

232

β (100%)

5.75 y

228

β (100%)

6.15 h

228

α (100%)

1.912 y

228

α (100%)

3.66 y

224

55.6 s

220

0.145 s

216

10.64 h

212

α (36%), β (64%)

60.55 m

212

α (100%)

0.299 μs

212

β (100%)

3.053 m

-

יציב

α (100%)
α (100%)
β (100%)

Th

Ra
Ac
Th

Ra
Rn
Po
Pb
Bi

Po

208

Tl

208

Pb

235

U שרשרת ההתפרקות של

α (100%)

7.038·108 y

235

U

25.52 h

231

32760 y

231

α (1.4%), β (98.6%)

21.77 y

227

α (100%)

18.72 d

227

β (100%)

21.8 m

223

α (100%)

11.44 d

223

α (100%)

3.96 s

219

1.781 ms

215

36.1 m

211

2.14 m

211

4.77 m

207

β (100%)
α (100%)

α (100%)
β (100%)
α (99.7%), β (0.3%)
β (100%)
-

יציב

Th

Pa
Ac
Th
Fr

Ra
Rn
Po
Pb
Bi
Tl

207

Pb

Electron Capture א
Internal Transition ב
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נספח ג' -
חישוב קצבי מנת הקרינה הממוצעים מחוץ למבנים באזורים
הטבעיים כתוצאה מהחשיפה לרדיונוקלידים הטבעיים

מחוז

נפה

מחוז ירושלים

נפת צפת

נפת כנרת

נפת יזרעאל

מחוז הצפון

נפת עכו

נפת גולן

שם האזור הטבעי

קצב מנה ממוצע
()nSv·h-1

הרי יהודה

15.3

שפלת יהודה

18.2

עמק חולה

21.7

גליל עליון מזרחי

18.3

אזור חצור

21.8

כנרות

23.8

גליל תחתון מזרחי

19.5

עמק בית שאן

24.9

עמק חרוד

21.4

רמת כוכב

22.8

עמק יזרעאל

21.0

אזור יקנעם

20.4

רמת מנשה

18.1

הרי נצרת-תירען

21.5

אזור שפרעם

17.5

אזור כרמיאל

18.8

אזור יחיעם

17.3

אזור אילון

17.3

אזור נהריה

19.9

אזור עכו

22.0

חרמון

16.2

גולן צפוני

26.8

גולן תיכוני

24.5

גולן דרומי

21.7

92
נפת חיפה
מחוז חיפה

נפת חדרה

נפת השרון
נפת פתח תקווה
מחוז המרכז

נפת רמלה

נפת רחובות

מחוז תל אביב

נפת תל אביב

נפת אשקלון

מחוז הדרום
נפת באר שבע

אזור יהודה והשומרון

-

אזור חיפה

17.2

חוף הכרמל

24.2

אזור זכרון יעקב

16.9

הר אלכסנדר

18.4

אזור חדרה

19.8

מערב השרון

20.6

מזרח השרון

19.1

דרום השרון

19.8

אזור פתח תקווה

19.1

אזור מודיעין

29.5

אזור רמלה

19.2

אזור רחובות

21.1

אזור ראשון לציון

20.6

אזור תל אביב

20.6

אזור רמת גן

19.1

אזור חולון

20.6

אזור מלאכי

21.1

אזור לכיש

20.9

אזור אשדוד

21.5

אזור אשקלון

20.6

אזור גרר

25.0

אזור בשור

22.2

אזור באר שבע

25.9

אזור ים המלח

21.5

הערבה

22.2

הר הנגב הצפוני

22.4

הר הנגב הדרומי

28.2

-

23.4
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נספח ד' -
קצבי מנת הקרינה מקירות אופייניים* בתלות בריכוז
הרדיונוקלידים ובצפיפות מוצרי הבנייה
סוג מוצר

קיר פנימי/

קיום

אחוז

ריכוז רדיונוקלידים

הבנייה

חיצוני

חלונות/

אפר

()Bq·kg-1

דלתות

פחם

226

Ra

232

Th

צפיפות
40

K

-3

( )kg·m

קצב מנה
מהקיר
()nSv·h-1

גבס

פ

דלת

0

10.5

5.9

51.4

1200

1.82

גבס

פ

-

0

10.5

5.9

51.4

1200

2.03

איטונג

פ

דלת

0

30.6

9

52.2

500

2.50

איטונג

פ

-

0

30.6

9

52.2

500

2.92

איטונג

ח

חלון

0

30.6

9

52.2

500

1.02

איטונג

ח

-

0

30.6

9

52.2

500

1.24

בלוק בטון

פ

דלת

0

30.6

9

52.2

1300

3.74

בלוק בטון

פ

-

0

30.6

9

52.2

1300

4.18

בלוק בטון

ח

חלון

0

30.6

9

52.2

1300

2.18

בלוק בטון

ח

-

0

30.6

9

52.2

1300

2.66

בטון יצוק

ח

חלון

0

30.6

9

52.2

2300

3.05

בטון יצוק

ח

-

0

30.6

9

52.2

2300

3.71

בטון יצוק

ח

חלון

1.5

32.9

10.9

55.3

2300

3.38

בטון יצוק

ח

-

1.5

32.9

10.9

55.3

2300

4.11

בלוק בטון

פ

דלת

3

35.2

12.7

58.3

1300

4.55

בלוק בטון

פ

-

3

35.2

12.7

58.3

1300

5.08

בלוק בטון

ח

חלון

3

35.2

12.7

58.3

1300

2.65

בלוק בטון

ח

-

3

35.2

12.7

58.3

1300

3.23

בטון יצוק

ח

חלון

6

39.8

16.4

64.4

2300

4.35

בטון יצוק

ח

-

6

39.8

16.4

64.4

2300

5.29

בטון יצוק

תקרה/רצפה

-

0

30.6

9

52.2

2300

5.47

בטון יצוק

תקרה/רצפה

-

1.5

32.9

10.9

55.3

2300

6.06

בטון יצוק

תקרה/רצפה

-

6

39.8

16.4

64.4

2300

7.81

* כל החישובים נעשו עבור קירות בעובי  15ס"מ ושטח של .3 X 2.7 m2
שטח הרצפה/תקרה  3 X 3 m2ועוביה  15ס"מ.
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מקורות מידע
אירוס ג .אפר פחם בתעשיית הבטון  .ג.אירוס יועצים בע"מ .התכתבות פרטית; .2011

דץ ח ,.אבן-חן א ,.יונגרייס ז ,.רימר ט ,.ברושי ל ,.קניון נ ,.קוך ז .בחינת העמידה של
ממ"ג שורק בהגבלת החשיפה של אנשים מן הציבור .דו"ח ממ"ג  .4222המרכז למחקר
גרעיני שורק ,יבנה; .2011

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) .סקר טכנולוגיות בנייה למגורים בישראל .פרסום
מס'  .1221הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלים; .2004

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) .הבינוי בישראל  .2009פרסום מס' .1428
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלים; .2010

הלשכה

המרכזית

לסטטיסטיקה

(למ"ס).

ישובים

בישראל.

זמין

באתר:

 .http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htmבתאריך 21/05/2011א.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) .שנתון סטטיסטי לישראל  .2011מס'  .62הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלים; 2011ב.

חקין ,ג .מדידות של ריכוז הראדון בממ"דים בדירות שאינן צמודות קרקע שבוצעו על ידי
ממ"ג שורק עבור לקוחות פרטיים .המרכז למחקר גרעיני שורק .התכתבות פרטית; .2011

חקין ג ,.יונגרייס ז ,.גזית יערי נ ,.בראון מ .רדיואקטיביות טבעית בחומרי גלם לבניה
ממחצבות בישראל .דו"ח ממ"ג  .c3477המרכז למחקר גרעיני שורק ,יבנה; .2005

חקין ג ,.מרגליות מ ,.רימר ט ,.שירב-שורץ מ ,.קנת ר ,.שמאי י .סקר ראדון ארצי במבנים
צמודי קרקע בישראל .דוח ממ"ג  .3530המרכז למחקר גרעיני שורק ,יבנה; .2006
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חקין ג ,.רימר ט ,.אבן ע ,.יונגרייס ז ,.שמש ש ,.מרגליות מ ,.שמאי י .ראדון בחדרי ממ"ד
 -סקירה כללית .דו"ח ממ"ג  .3266המרכז למחקר גרעיני שורק ,יבנה; .2002

חקין ג ,.רימר ט ,.מרגליות מ ,.שמאי י .בדיקות קרינה רדיואקטיבית בבלוקים אופייניים
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Abstract
Natural sources account for the greatest part of the exposure to ionizing
radiation for most individuals. Natural sources have two origins: natural
radionuclides in the earth's crust and cosmic radiation. The goal of this study
was to assess the average radiation dose from natural sources to the
population of Israel, taking into account local characteristics (geology,
geography) as well as specific features of the local lifestyle.
The building industry in Israel has a few distinctive characteristics: almost all
buildings are made of concrete or concrete blocks and since 1985 building
materials, such as fly ash, in which concentrations of natural radionuclides are
higher than in other building materials are being widely used. Another
characteristic of buildings built since the early 1990's is a shielded area built in
every apartment that is known as a DSS (Dwelling Shielded Space). The DSS
is a room built from thick concrete walls and ceiling that can be hermetically
sealed and is intended to protect its residents from a missile attack. In many
apartments the DSS is used as a bedroom.

In order to assess the average indoor radon concentration, results of a 2006
radon survey in single-family houses were combined with results from a radon
survey performed in the present study in apartments of multistory buildings.
The survey in multistory buildings assessed the combined influence of the
DSS and the use of building materials that have higher concentrations of
natural radionuclides on the radon concentration by dividing the dwellings into
two groups: apartments in buildings older than 20 years, that do not include
the above mentioned building characteristics, and apartments in buildings
newer than 10 years, that do include them. Another feature that could cause

ii

higher radon concentrations inside new buildings is the better sealing of doors
and windows achieved using new building techniques. It was found that the
average radon concentration in new buildings (41.9 Bq·m-3) is significantly
higher than its concentration in old buildings (22.9 Bq·m-3). The average radon
concentration inside Israeli dwellings was calculated according to the
distribution of apartment types (single-family houses, apartments in new and
in old multistory buildings) and was found to be 31.1 Bq·m-3. The average
dose due to radon inhalation was estimated to be 1.2 mSv, based on the
updated information included in the 2009 ICRP Statement on Radon.
The dose rate inside buildings was assessed using a model that takes into
account the concentrations of natural radionuclides in the building materials,
the dimensions of the room and the density and thickness of the walls. The
dose rates above different geological units in Israel, as measured by the aerial
survey conducted in 1998, were used to calculate the average dose rate
outdoors. The average dose rate inside buildings was found to be 25 nSv·h-1,
approximately 1.3 times the average dose rate outdoors (20 nSv·h-1).

Internal exposure due to food and water consumption was estimated on the
basis of the average consumption of different food categories in Israel and the
average concentrations of natural radionuclides in each category.

The distribution of the annual dose from cosmic radiation was assessed,
taking into account the elevation above sea level of the different cities and
towns. The average dose was found to be 0.2 mSv.

The average annual dose to the population of Israel from all natural sources is
equal to 2.0 mSv, while the range of values extends from 1.7 mSv to 2.7 mSv.
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