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תמצית
רדיואקטיביות מוגדרת כשינוי ספונטני בגרעי& של אטו; לא יציב ,הגור; לפליטה ספונטנית של
חלקיקי; או קרינה אלקטרומגנטית מייננת.
המשרד לאיכות הסביבה מציי& כי סיכוני הקרינה עלולי; להיגר; ה& מקרינה חיצונית ,דהיינו,
ממקור חיצוני לגו< כולו ,וה& מ"קרינה פנימית" ,הנובעת מנשימה או בליעה של יסודות
רדיואקטיביי; המקריני; את האברי; הפנימיי; אליה; ה; מגיעי;.
פסולת רדיואקטיבית ,הינה כל חומר רדיואקטיבי שאינו נחו= לתהלי 9או שימוש כלשהו.
הסיכוני; הנובעי; מפסולת רדיואקטיבית ואות; מבקש המשרד לאיכות הסביבה למנוע ,הינ;
התפתחות מחלת הסרט& בדור זה או בדורות הבאי; ,או שינויי; גנטיי; אחרי;.
המשרד לאיכות הסביבה ,מציי& כי ההבחנה בי& סוגי הפסולת הרדיואקטיבית ,קשורה לצורה בה
הופיע החומר הרדיואקטיבי מלכתחילה אצל יצר& הפסולת ,וכי באר= קיי; אתר סילוק אחד
לפסולת רדיואקטיבית ,הנמצא בשטח הקריה למחקר גרעיני 1והמנוהל על4ידה.
המשרד לאיכות הסביבה ,מוסי< כי הפיקוח על חומרי; רדיואקטיביי; מתחיל מס< ריכוז מסוי;
או מכמות מסוימת ,הנקבעי; בהתא; לרמת הקרינה הנפלטת מהחומר אליה עלולי; להיחש<
בני4אד;.
הוועדה לאנרגיה אטומית מציינת כי מרבית הפסולת הרדיואקטיבית ,נאגרת אצל יצרני הפסולת
)כגו& בתי חולי;( בחביות מיוחדות ,המסופקות על4ידי הגור; המפנה ,ומסולקת על4ידי המחלקה
להעברות וגניזה בקמ"ג .באשר לאפשרות פינוי הפסולת לביוב ,מסבירה הוועדה לאנרגיה אטומית
כי חומרי; רדיואקטיביי; ,כמו חומרי; רעילי; אחרי; ,עשויי; להתפנות לביוב בכמויות
מוגבלות ,על4פי קריטריוני; בטיחותיי; .קריטריוני; אלה ,מתייחסי; למידת הרעילות
הרדיואקטיבית של החומר וכמותו ומידת המעשיות שבמניעת פינוי זה.

 .1קרינה ופסולת רדיואקטיבית
רדיואקטיביות מוגדרת כשינוי ספונטני בגרעי& של אטו; לא יציב ,הגור; לפליטה ספונטנית של
חלקיקי; או קרינה אלקטרומגנטית מייננת.
השינוי מלווה בפליטה של חלקיקי; ו/או קרינה אלקטרומגנטית ואנרגיה ,כשהחלקיקי; והקרינה
האלקטרומגנטית הנפלטי; בתהלי ,9נקראי; קרינה רדיואקטיבית.
פסולת רדיואקטיבית ,הינה כל חומר רדיואקטיבי שאינו נחו= לתהלי 9או שימוש כלשהו.
חומר רדיואקטיבי יכול לחדור לגו< באמצעות נשימה ,בליעה ,חדירה דר 9העור ודר 9פצעי;
פתוחי; ,אול; הדר 9בעלת הסבירות הגבוהה לחדירת חומר רדיואקטיבי לגו< ,תלויה בסוג
ובסביבה העבודה.
רדיואקטיביות איננה תופעה חדשה .כדור האר= ,מרגע היווצרותו ,חשו< כל הזמ& לקרינה
רדיואקטיבית ממקורות שוני; :קרינה קוסמית ,קרינה כתוצאה מהתפרקות איזוטופי;
רדיואקטיביי; הנמצאי; בקרקע ובי; )כמו אורניו;( ואפילו קרינה מאיזוטופי; רדיואקטיביי;
הנמצאי; בתו 9גופנו באופ& טבעי.

 1להל& :הקמ"ג.
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 .2החשיפה לקרינה רדיואקטיבית
בחשיפה לקרינה רדיואקטיבית ,מתרחש בגו< תהלי 9של יינו& והיווצרות רדיקאלי; חופשיי;.
אטומי; שמרכיבי; את התאי; בגו< ,מאבדי; אלקטרו& ומתקבל אלקטרו& חופשי ויו& .במצב זה,
יתרחשו תהליכי; כימיי; בי& חומרי המבנה של התאי; לבי& הרדיקלי; החופשיי; והיוני;,
כאשר התוצאה הינה הרס של תאי; בגו< ובמקרי; קיצוניי; ,הרס של רקמות וכ& שינוי תכונות
של תאי; או חומרי מבנה בתאי; ,כמו ג; שינויי; גנטיי; אפשריי;.
חומרי; רדיואקטיביי; פולטי; קרינה "מייננת" באופ& ספונטני ,דהיינו ,קרינה אשר האנרגיה
שלה חזקה דיה כדי ליינ& אטומי; של חומר הנקרי; בדרכה .כאשר יינו& כזה מתרחש בתאי;
וברקמות של גו< האד; ,קיי; חשש מסוי; לפגיעה בלתי הפיכה בה; ,כשחלק קט& מתוצאות
פגיעה כזו ,עלול לגרו; לסרט& או לתופעות גנטיות שליליות בדורות הבאי;.
חשוב להדגיש כי היכולת של קרינה רדיואקטיבית להרוס תאי; מנוצלת ג; לטובת האד;:
התאי; הרגישי; ביותר לקרינה ה; תאי; שמתחלקי; כל הזמ& ולכ& משתמשי; בקרינה כדי
להרוס גידולי; סרטניי;.

 .3סוגי הפסולת הרדיואקטיבית הקיימי5
לפי המשרד לאיכות הסביבה ,ההבחנה בי& סוגי הפסולת הרדיואקטיבית ,קשורה לצורה בה קיי;
החומר הרדיואקטיבי אצל יצר& הפסולת .לעניי& זה ,יש להבחי& בי& מקורות רדיואקטיביי;
"חתומי;" ,(SEALED SOURCES) 2לבי& מקורות "פתוחי;".(UNSEALED SOURCES) 3
השימוש העיקרי שנעשה במקורות חתומי; הוא בתעשייה .החומר הרדיואקטיבי במקורות אלה,
בדר 9כלל מוצק ,חתו; בתו 9מארז פלדת אל חלד ,מרות 9בריתו 9כפול .למארז זה ,עמידות רבה
בחו; וזעזועי; מכניי; .על פי רוב ,החומר הרדיואקטיבי החתו; בה; ,פולט קרינת גאמא.
המשרד לאיכות הסביבה מציי& ,כי השימוש העיקרי במקורות רדיואקטיביי; "פתוחי;" הוא
לצרכי; רפואיי; ולצורכי מחקר .פסולת ממקורות "פתוחי;" ,מורכבת משאריות החומר
הרדיואקטיבי עצמו ,כמו ג; מהציוד והחומרי; המתכלי; אשר באו עימו במגע ,כגו& כפפות,
מזרקי; ,נייר סופג וכדומה ,והיא יכולה להיות גז ,נוזל או מוצק .החומר הרדיואקטיבי במקורות
אלה ,ארוז כ 9שנית& להוציא מהמארז את הכמות הנדרשת כל פע;.

 .4אופ 6היווצרות פסולת רדיואקטיבית
הוועדה לאנרגיה אטומית מציינת כי פסולת רדיואקטיבית נוצרת ממקורות שוני; ,ביניה;:
א .מקורות רדיואקטיביי; ששימשו למטרות רפואה ,תעשייה ,חקלאות ומחקר והצור 9בה;
פג או שה; ניזוקו ואינ; יכולי; לשמש עוד לייעוד;.
ב .חומרי; רדיואקטיביי; שנוצרו בריאקציות גרעיניות ,או כתוצרי לוואי לריאקציות
גרעיניות ואי& בה; שימוש.
ג .שאריות של חומרי; רדיואקטיביי; המשמשי; בתהליכי; שוני; ,כגו& תהליכי ייצור
תרופות רדיואקטיביות או ייצור התקני; המכילי; חומרי; רדיואקטיביי;.
 2מקור קרינה הבנוי כ 9שבתנאי שימוש רגילי; יימנע כל פיזור ממנו של חומר רדיואקטיבי לסביבה.
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ד .כפפות חד4פעמיות ,כיסוי נעליי; ,מגבוני נייר ,חומרי ניקוי ,בקבוקי; ,מזרקי; ,מחטי;
וציוד חד4פעמי )רפואי או אחר( ,שבא במגע ע; חומרי; רדיואקטיביי; והוא מזוה; או
חשוד בזיהו; רדיואקטיבי.
ה .פגרי; של בעלי חיי; שהוזרק לה; חומר רדיואקטיבי.
ו .הפרשות של חולי; שהוזרקו לה; חומרי; רדיואקטיביי;.

 .5הפיקוח על חומרי 5רדיואקטיביי5
לפי המשרד לאיכות הסביבה ,הפיקוח על חומרי; רדיואקטיביי; מתחיל מס< ריכוז מסוי; או
מכמות מסוימת ,הנקבעי; בהתא; לרמת הקרינה הנפלטת מהחומר אליה עלולי; להיחש< בני4
אד; .הנחת היסוד בפיקוח על הקרינה היא ,שאי& ס< תחתו& לנזקי קרינה .תקני הקרינה
הבינלאומיי; מתבססי; ,בי& היתר ,על שיקולי "סיכו& קביל" ועל כמות "קרינת הרקע" ,דהיינו
הקרינה הרדיואקטיבית הקיימת באופ& טבעי ושאנו חשופי; לה מיו; היוולדנו.
המשרד לאיכות הסביבה מציי& כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ,היא הגור; הקובע את
הס< לפיו מפקחי; על חומרי; רדיואקטיביי; וכי השני; האחרונות מאופיינות בהוצאת תקני;
ותקנות חדשי; על ידי הסוכנות ,לש; פיקוח על חומרי; רדיואקטיביי; בכלל ועל פסולת גרעינית
בפרט .תקני; אלו נתמכי; על4ידי גופי; מקצועיי; בינלאומיי; ,כגו& ארגו& הבריאות העולמי,
ארגו& העבודה העולמי וכיוב'.
המשרד לאיכות הסביבה מוסי< כי בשל החשש לפגיעה בבריאות; של בני4אד; ,הפיקוח על
חומרי; רדיואקטיביי; חייב להתבצע "לאור 9מסלול החיי; של החומר" ,וברור ממילא הצור9
בפיקוח ג; על הפסולת הרדיואקטיבית ,שג; היא פולטת קרינה מייננת.

 .6אופ 6סילוק פסולת רדיואקטיבית
על4פי מידע שנמסר מהוועדה לאנרגיה אטומית ,מרבית הפסולת הרדיואקטיבית נאגרת אצל יצרני
הפסולת ,כגו& בתי חולי; ,בחביות מיוחדות ,המסופקות על4ידי הגור; המפנה .במקרי; מיוחדי;,
בה; חביות אלה אינ& מספקות את המיגו& הנדרש ,נית& להשתמש במתקני; מתאימי; מיוחדי;.
הוועדה מוסיפה כי לעיתי; מזומנות ,מפונה הפסולת מאתרי האגירה של יצרני הפסולת ,לאתר
הגניזה בקריה למחקר גרעיני .4המשרד לאיכות הסביבה ,מוסי< ומונה שלושה שלבי; עיקריי;
בתהלי 9סילוק הפסולת:
א .טיפול במקו; ייצור הפסולת ,למשל ,במעבדה או במרפאה.
ב .אחסו& הפסולת באתר ייעודי במקו; הייצור.
ג .סילוק הפסולת לאתר הגניזה.
המשרד מציי& כי במעבדה ,בה נוצרת הפסולת ,ישנ; פחי; יעודיי; לאיסופה.
בהתא; להיק< הפעילות במעבדה ,מאוחסנת הפסולת באות; פחי; עד לדעיכתה או עד לפינוייה

 3כל מקור שאינו מקיי; את הגדרת מקור "חתו;" ,הינו מקור "פתוח".
 4להל& :הקמ"ג.
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לחבית גדולה .לעיתי; היא מועברת מש; לאחסו& באתר הייעודי המוסדי ,כשמסלק הפסולת
אוס< את חביות הפסולת באופ& מרוכז מהאתר המוסדי.

 .7האתרי 5לסילוק פסולת רדיואקטיבית
המשרד לאיכות הסביבה מציי& כי באר= קיי; אתר גניזה אחד לפסולת רדיואקטיבית ,והוא נמצא
בשטח הקמ"ג ומנוהל על4ידה .על זאת ,מוסיפה הוועדה לאנרגיה אטומית כי קיימי; אתרי ביניי;
המצויי; בידי גורמי; מסחריי; ,אליה; מפונה פסולת רדיואקטיבית לאחסו& זמני ,עד לפינוייה
הסופי לקמ"ג.

 .8האחריות לסילוק הפסולת הרדיואקטיבית
הוועדה לאנרגיה אטומית מציינת כי הפסולת הרדיואקטיבית מסולקת על4ידי המחלקה להעברות
גרעיניות וגניזה בקמ"ג.
הפסולת מועברת לקמ"ג באמצעות רכב של מחלקת ההעברות גרעיניות בקמ"ג ,או באמצעות
מובילי; מסחריי; ,החייבי; בהיתרי; מטע; המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התחבורה.

 .9הזרמת פסולת רדיואקטיבית לביוב/מי5
לפי הוועדה לאנרגיה אטומית ,חומרי; רדיואקטיביי; ,כמו חומרי; רעילי; אחרי; ,עשויי;
להיות מפוני; לביוב בכמויות מוגבלות ,על4פי קריטריוני; בטיחותיי; .קריטריוני; אלה,
מתייחסי; למידת הרעילות הרדיולוגית של החומר ,כמותו ומידת הישימות שבמניעת פינוי זה.
לדוגמה ,הפרשות של חולי; שהוזרקו לה; חומרי; רדיואקטיביי; ,מפונות לביוב .הוועדה
מציינת כי אי& הלי 9מתוכנ& של הזרמת פסולת רדיואקטיבית למי; ,למאגרי מי; או לי; וכי
מתקני; בה; נמצאי; חומרי; רדיואקטיביי; ,מבטיחי; מניעת זרימת פסולת רדיואקטיבית
בלתי מבוקרת לביוב או למאגרי מי; אחרי;.
על4פי המשרד לאיכות הסביבה ,נית& לפנות פסולת רדיואקטיבית נוזלית לביוב או למי; ,בהתא;
לתקנות בינלאומיות ומתחת לריכוזי; מסוימי; .לעניי& זה ,קיימות באר= הנחיות של משרד
הבריאות המגדירות ,לגבי כל חומר וחומר ,מהו הריכוז המותר לשחרור לביוב .בהתא; להנחיות
אלה ,כל המבקש לפנות פסולת רדיואקטיבית נוזלית לביוב ,חייב בקבלת היתר מאת הממונה על
הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה.

 .10נזקי 5העלולי 5להגר 5מסילוק לא מבוקר של פסולת רדיואקטיבית
הוועדה לאנרגיה אטומית מסבירה כי סילוק הפסולת הרדיואקטיבית בהליכי; נכוני; ובשיטות
מקצועיות ,הינו פעולה חיונית המגבירה את הבטיחות לבני אד; ולסביבה ,כשאיסו< הפסולת
הרדיואקטיבית והעברתה ,בא; אינ& מבוצעות כראוי ,עלולות לגרו; לפיזור חומר רדיואקטיבי
ולסיכו& הסביבה.
לאור כל האמור לעיל ,מציי& המשרד כי הסיכוני; אות; מבקש הוא למנוע ,הינ; התפתחות
מחלת הסרט& בדור זה או בדורות הבאי; ,או שינויי; גנטיי;.
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 .11רשימת מקורות מידע
א .דו"חות
! מבקר המדינה ,דו"ח שנתי " ,45פיקוח על בטיחות קרינה ופינוי פסולת רדיואקטיבית".

ב .חקיקה
! תקנות הרוקחי; )יסודות רדיואקטיביי; ומוצריה;( ,התש";.19804
! תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקי; בקרינה מייננת(,
התשנ"ג.19924

ג .שיחות טלפו6
! גב' אורלי חורש4קופמ& ,עו"ד ,הלשכה המשפטית במשרד לאיכות הסביבה.6.12.2001 ,
! ד"ר אליהו דיכטר ,בי"ס לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית,
.14.11.2001
! מר משה קר& ,אג< הקרינה ,המשרד לאיכות הסביבה.14.11.2001 ,
! ד"ר מלמוד ,קשרי חו= ,הוועדה לאנרגיה אטומית.21.11.2001 ,

ד .תכתובות
! גב' אורלי חורש4קופמ& ,עו"ד ,הלשכה המשפטית במשרד לאיכות הסביבה.6.12.2001 ,
! ד"ר מלמוד ,קשרי חו= ,הוועדה לאנרגיה אטומית.21.11.2001 ,

ה .אינטרנט
! www.environment.gov.il
! www.aviv.org.il/ecology/nuclear10/htm
! www.bgu.ac.il/radiation
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