
עידן אדמון

כיל ישראל, מחלקת הנדסת חשמל
2018נובמבר 

קרינה בלתי מייננת בתעשייה

מהנדס חשמל
ממונה קרינה בלתי מייננת



?על מה נדבר

לקחים ומסקנות

רקע-קרינה בלתי מייננת 

קרינה בלתי מייננת בתעשייה

מפעלי ים המלח

חוק הקרינה הבלתי מייננת

2



3

Google maps



4

שטח הזיכיון

צומת  
הערבה

צומת
זהר

מצדה

מלונות  



5

מפעלי ים המלח
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מרכזי אנרגיה הצפויים לפלוט קרינה
ELFמקורות קרינה 

יחידות' מסמתקן  
300MW3עם כושר ייצור של כ כחתחנות 

KV3 161/33תחנות משנה 

KV17 33/11תחנות טרנספורמציה 

~250שוניםבהספקיםשנאים 

~km200רשתות חשמל במתח גבוה

~  33KV79ועד  6,6KVלוחות מתח גבוה מ 

~  MCC 190לוחות 

MW2.11גנרטורים עד 

~6000מנועים  

~42לוחות שירותים

~50)'וכוPLC, DCS(לוחות פיקוד ובקרה 

 1,214,000MWh-הינה כה"במיצריכת אנרגיה שנתית 



. אנרגיההיא אחת הצורות של התפשטותקרינה
ומתפשטים  , היוצאים ממקור כלשהו, נושאי אנרגיהחלקיקים יסודייםזרם של

.אחד או יותר, ממנו בכיוון מסוים
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הגדרות בסיס-רקע

קרינה בלתי מייננתקרינה מייננת
לגרוםכדימספיקגבוההשלהשהאנרגיהקרינה

ואלקטרוניםבודדיםלאטומיםהמולקולותלשבירת
בותהליךהואיינון.החומרשלליינוןדהיינו,חופשיים
כך.אלקטרוניםמקבליםלעתיםאו,מאבדיםאטומים

ונקראיםחשמליבמטעןטעוניםלהיותהופכיםהם
.)(Ionsיוניםבשם

שהיאהאטומיםאתמייננתשאינהקרינה
מסוכנתמייננתבלתיקרינה.דרכםעוברת
להיותעלולהלהגםאך,מייננתמקרינהפחות

עלולהוהיאהבריאותעלשליליתהשלכה
.חייםבתאיםעקיףבאופןלפגוע

.)'וכוהשמשקרינת,רדיוגלי,אור(נדיף

?  מהי קרינה 
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אורכי גל-רקע
תדרים  ספקטרום
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2006חוק הקרינה בלתי מייננת 

חוק זה מטרתו להגן על הציבור ועל הסביבה מפני השפעות של חשיפה"
הקמתם, ולהסדיר את העיסוק במקורות קרינה, לקרינה בלתי מייננת

בין השאר על ידי קביעת איסורים,והפעלתם ובמתן שירות למדידת קרינה
".לעקרון הזהירות המונעתוחובות בהתאם 

מטרת החוק 
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עקרון הזהירות המונעת
World Health 
Organization

או,מייננתבלתימקרינהכתוצאהבריאותייםנזקיםאודותמלאמידעבהעדר
.יתרשאננותפניעליתרהזהירותעדיפה,אפשרייםנזקיםעלמדעיתהסכמה

ביןסיבתיקשרמדעיבאופןהוכחלאכאשרגםזהירותבאמצעילנקוטחובהיש
....לבריאותנזקלבין,מסויםמעשהאומסוימתתופעה

העברת חובת הזהירות ונטל  שמשמעותו מהבחינה המשפטית היא , עקרון מנחה
.ההוכחה ממי שעלול להיפגע למי שעלול לגרום לפגיעה

שיהיושעדיתכןכיהבנהמתוך,לציבורמקסימליתהגנהלספקבמטרה,זאתכל
או,האוכלוסייהלכללנזקיםיגרמו,עורריןעליהןשאיןמדעיותמסקנותבידינו

.מסוימתלאוכלוסייה
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המלצות המשרד להגנת הסביבה
חשיפה מותרת

חשיפה  (מיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח 1000קיימות המלצות לסף של
). רגעית

2כמו כן קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של
עם צריכת חשמל  מיליגאוס ממוצע ביממה 4או, ממוצעת על פני שנהמיליגאוס

.אופיינית מרבית

ונשים הרות הינם בעלי סיכון מרבי משום שהם בעלי  15ילדים מתחת לגיל 
ולכן הוא בעל רגישות מוגברת ) בבניה(אורגניזם שעדיין לא עוצב באופן מוחלט 

.  לשדות מגנטים
4mGעבור מוסדות חינוך הוגדר כי הקרינה לא תעלה באף מקום ישיבה על 
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קריטריון בטיחות 
גרף חשיפה לשדה מגנטי

מבלי להביא בחשבון את החשיפה הנמוכה בימי המנוחה  , בשיקולים אלו ההתייחסות לחומרה
.כדי לקיים את עקרון הזהירות המונעת, ובסופי השבוע
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חוקים ותקנות
ו"תשס' ב31סעיף 

ו"לחוק הקרינה תשס' ב31סעיף 
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קרינה בלתי מייננת בתעשייה
הסדרת מקורות קיימים

למעלה מ  ה"במיבוצעו 2016-2017במהלך השנים 
.סקרים לבדיקת שטף השדה המגנטי150

נמצאו אתרים בודדים הדורשים התייחסות בהתאם  
.לערכי הסף שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה

.בוצע מיגון פאסיבי ואקטיבי באתרים השונים

.כלל מקורות האנרגיה קיבלו היתר הפעלה כדת וכדין
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דרכי התמודדות  
מיגון  

הפחתת השדה המגנטי על ידי ביצוע מיסוך בין מקור  -מיגון פאסיבי
.השדה המגנטי ובין האזור שבו יש לצמצם את רמות השדה

) + אלומיניום/ נחושת (שימוש בחומרים בעלי מוליכות חשמלית גבוהה 
).סיליקון/פלדה(חומרים בעלי מוליכות מגנטית גבוהה 

G-IRON 2017שימוש בטכנולוגיה שהוצגה בכנס חשמל .

הפחתת השדה המגנטי על ידי יצירת שדות מגנטיים  -מיגון אקטיבי
באמצעות תילים נושאי , מנוגדים לשדות הקיימים בשטח הממוגן

. זרם המבוקרים דרך מערכת חישה ובקרה
.  יצירת שדה מגנטי מנוגד לשדה המקורי, שיכול פאזות

.כבל ירוק ולוחות חשמל מופחתים קרינה
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מיגון פאסיבי
החדשההכחמשרדי תחנת 

רציפות 
לפני המיגוןרצפה& קיר  לפני המיגון לפני המיגון

לאחר המיגוןלאחר המיגוןלאחר המיגון
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מיגון אקטיבי+ מיגון פאסיבי 
מפעל לייצור אשלג

סף חשיפה במקום
עבודה

מילי גאוס10עד 



19

מיגון פאסיבי
G-Iron
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קרינה בלתי מייננת בתעשייה
מקורות אנרגיה חדשים  

האגף לבטיחות וגהות  , אקולוגיהלות"סמנכהוגדרו נהלי עבודה בשיתוף 
מ לעמוד בדרישות הרגולטור בהתאם לחוק "ומחלקת הנדסת חשמל ע

. הקרינה

שיתוף פעולה עם ממונה בטיחות מפעלי לקביעת ספי חשיפה ומניעת  
.  חשיפת העובדים

בוצעו הדרכות למנהלי הפרויקטים באתר בדבר התהליך הנדרש לקבלת  
.הפעלה/ היתר הקמה 

הגברת המודעות לעובדי המפעל בדבר קרינה בלתי מייננת בעמדות  
.העבודה
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ה"במימיישום החוק מסקנות ולקחים
ה"במיפעולות 

לעובדי המפעל בדבר קרינה בלתי  הדרכותבוצעו עשרות 2018במהלך 1.

.  מייננת בסביבת העבודה

בלתי מייננת מטעם המשרד להגנת הסביבה לצורך הכשרת ממונה קרינה 2.

.מעקב ופיקוח על הנושא

,  בדיקות תקופתיות, והוראות עבודה בדבר דרישות כל דיןכתיבת נהלים 3.

.     'וכומדריך קרינה 

.  סקרי הקרינה בלוחות המודעותפרסום תוצאות 4.

.  הדבקת מדבקות לידוע העובדים בדבר קרינה בסביבת העבודה5.

.הרחקת פינות ישיבה ועישון ממקורות אנרגיה6.

.  עמדות עבודה אישיות7.
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