
 

 

25.04.2021 
 45.21.20סימוכין:            

 לגבי תוספות בניה מידע לציבור-שפיעת גז ראדון מהקרקע באזור מעלה אדומים

שבוצעו ע"י המשרד להגנת  2006יום )האב של הראדון( בקרקע משנת , וסקר ראד1998עפ"י סקר ראדון ארצי משנת 

  .אזור מעלה אדומים מוגדר כאזור עם תוכלת גבוה לראדון בקרקרע )תג"ר(, הסביבה

רדיואקטיבי אציל, חסר ריח, טעם וצבע. בגלל חוסר פעילות כימית עם רוב החומרים, הוא  ( הוא גזRn²²²היסוד ראדון )

יכול לחדור בקלות מהקרקע לתוך המבנים. ניתן לגלות אותו ולמדוד את ריכוזו רק באמצעות גלאים מיוחדים 

שהוסמכו לכך במשרד בעלי היתר בודקים ושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובבדיקות הנערכות על ידי המא

 .להגנ"ס

 . ריאות הראדון גורם לחשיפה מתמשכת של הריאות לקרינה מייננת מסוג אלפא, שעלולה לגרום לסרטן

קבע כי "רמת הפעולה",   1ICRPלאומית להגנה מקרינה -ועדה הביןלצות הומהמשרד להגנת הסביבה, בהתאם לה

בקרל/מ"ק. כאשר הממוצע השנתי של ריכוז הראדון  200דהיינו ריכוז הראדון המרבי המותר בבתי מגורים, תהיה 

 בחדר, בתנאי מחיה רגילים, עולה על רמת הפעולה, יש לבצע פעולות להקטנתו.

משתנה במשך  הריכוזריכוז הראדון בבתים, יחסית לאוויר הפתוח, הנו גבוה יותר בגלל רמת אוורור נמוכה יותר. 

ל הריכוז השונה היממה  ובמשך השנה, בגלל שינויים בתנאי הסביבה ובמזג האוויר. הוא גם משתנה מאזור לאזור בגל

 של ראדיום בקרקע. 

 גז  המבנים מפני חדירתחובה להגן על  ישנה, תוחלת גבוהה לראדון )תג"ר( כיוון שאזור מעלה אדומים מוגדר כבעלמ

ריכוז הראדון לוודא שמיד בסיום הבניה על מנת בנייה, ולבצע בדיקות ראדון תכנון והכבר בשלב הראדון מהקרקע 

  על הסף המומלץ עלי ידי המשרד להגנ"ס.אינו עולה 

מחוייבת  ,כל בקשה להיתר בניה שמוגשת לעיריית מעלה אדומים שיש לה נגיעה עם הקרקע )רצפה, קירות ותקרה(

ובביצוע בדיקות ראדון דרך  ,היתר הבניה ק ולקבל את אישורו של איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה בשלבלהבד

דירת להגנה מפני ח מפרט פרט ראדוןבהטמעת . התכניות לבניה במעלה אדומים מחוייבות מיד בסיום הבניההאיגוד 

 ,אינן מאווררותמיועד מלכתחילה לפתרון בעיות של תוספות בתת הקרקע שלהדגיש כי מפרט פרט הראדון אינו ראדון. 

 י דופן לקרקע. של התוספת צמודרות כל הקיוש

את שטח הפנים של המבנה מאוד מגדילות  ,תוספות בניה שנבנות באזור מעלה אדומים בתת הקרקע ואל תוך צלע ההר

להקפיד יש  ,. כאשר מתכננים בניית תוספת שכזוחדירת הראדון אל תוך המבנהפוטנציאל את גם ובכך  ,הנוגע בקרקע

 הראדון תחוםקצועי מביועץ מ להשתמשמומלץ ו ,של הגנת הבית מפני חדירת הראדוןמאוד על ביצוע המפרט הטכני 

 שיפקח על יישום הפרט בשלב הביצוע.

ביצוע פתרונות להורדת ריכוז הראדון אל  תישנה חוב ,פעולהסף ההראדון בשלב האכלוס יוצאות מעל  כאשר בדיקות

  .מהקרקע ות למניעת שפיעת גז ראדוןמצ"ב המלצות והנחיות לתכנון פתרונ-מתחת לסף הפעולה

                                                 
1 International Commission on Radiation Protection 

https://data.gov.il/dataset/radon-practitioners/resource/a27ff810-d54a-45f7-ae21-173c1d374aa3
https://data.gov.il/dataset/radon-practitioners/resource/a27ff810-d54a-45f7-ae21-173c1d374aa3
https://www.gov.il/blobFolder/guide/radon/he/radiation_ionizing_hadirat_radon.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/radon/he/radiation_ionizing_hadirat_radon.pdf


 

 

 ***בעיות בתחום הראדוןלפתרון יעוץ מקצועי  קבלתו ,את הנחיות המשרד להגנת הסביבהאינן מחליפות  מטה, ההמלצות***

 

 וספות בניה באזור מעלה אדומים.ת-ראדון מניעת שפיעת גזהמלצות והנחיות לתכנון פתרונות ל

של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לטיפול ומניעת שפיעת גז ראדון מהקרקע, מגדירה את אזור  1הנחיה מס' 
 לראדון. המעלה אדומים כאזור עם תוחלת גבוה

ו תנאי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,מחוייבים ע"פ  ,אזורים עם תוחלת ראדון גבוהה בקרקע
מהקרקע, כבר  בהגנת המבנים מפני חדירת גז ראדוןשהוספה לחוק התכנון באיו"ש? , 1970-תש"לואגרות(, 

 (.4הבניה, ולבצע בדיקות ראדון עבור כניסה לבית חדש )טופס בשלב 

הוחלט כי כל תוספת בנייה חדשה  ,18.2.2019בהחלטת ועדת רישוי של עיריית מעלה אדומים מתאריך 
 בצמוד לקרקע )רצפה, קירות או תקרה( מחוייבת בביצוע בדיקות ראדון מיד בסיום הבניה. למגורים הנבנית

 .לראדון העם תוחלת גבוהלתכנון תוספות בניה באזור מעלה אדומים המוגדר כאזור והמלצות הנחיות  להלן

 חללים טרם בניהתכנוניות לטיפול בהמלצות 

 .להנחיות ומפרט טכני למניעת גז ראדון בבניה חדשה של האיגודהטמעת פרט ראדון בהתאם  .1
כמה שפחות חלוקות משנה בתוך ם עהחלפות אוויר בשעה,  6ורר, לפחות יצירת חלל כמה שיותר מאו .2

 על מנת שתתאפר סרקולציה של האוויר. החלל
שיכניס אוויר צח חלה חובה על ביצוע איורור מאולץ  ,בתוספות בהן אין חלונות או איוורור טבעי

 לחלל התוספת.
יש למקם את פתחי האוורור כך , התוספת לחללמיטבי רור טבעי בשביל לייצר אוו-פתחי אוורור .3

שפתח כניסת האוויר לחלל יהיה בכיוון הרוח השלטת באזור )בדר"כ מערבית(, ופתח יציאת האוויר 
לא לייצר  ובכל מקרה העדיפות היא (,ראה תרשים-מעלות 0) ימוקם בקיר שמול פתח כניסת האוויר

 הפתחים.בין  60-זווית מעל ל

 
 המשרד להגנת הסביבהמתוך: 

 90-גדולה מאו בין קירות סמוכים שהזווית בינהם  מעלות( 180) תו מישורויצירת פתחים על א
 טבעית.אינה יוצרת סירקולציה ומעלות כמעט 

כאשר אין אפשרות למקם פתחים בקירות מנוגדים, ויש אפשרות למקם חלונות רק בקירות ניצבים, 
משטח  30%-לכלוא שטח הגדול מלנסות והקו המחבר בין הקצוות המרוחקים של החלונות צריך 

 החלל )ראה תרשים(.

https://www.enviosh.org.il/assets/userfiles/files/Prat%20Radon.pdf
https://www.enviosh.org.il/assets/userfiles/files/Prat%20Radon.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0827.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0827.pdf


 

 

 
 המשרד להגנת הסביבהמתוך: 

 קירות קיימים או מתוכננים.-טיפול בקירות צמודי דופן לקרקע .4

 הנחיות והפרט של האיגוד.ע"פ ה מהצד שפונה לקרקעאיטום הקירות  4.1

וניתוק התוספת  ,ס"מ לפחות בין הקרקע לקירות המתוכננים 10מרווח אוויר של  יש ליצור  4.2

מרווח האוויר ואת לסמן בתכנית מבט העל את יש למעט הרצפה שמונחת ע"ג הפרט.  ,מהקרקע

התוספת קיר חלל האוויר בין  .פרט לדוגמה(מטה ם הנ"ל )ראה אוויר מהמרווחיהפתחי יציאת 

ופתח יציאת הניקוז חייב להיות מרוחק מפתחי הבית השונים  ,חייב להיות מנוקז כלפי חוץ קרקעל

 מטרים. 3-באותו המישור לפחות כ

יבורו לצינור שברצפה או שינוקז חלופה נוספת היא הנחת צינור שרשורי בין הקיר לקרקע וח 4.3

 .4.2כמו בסעיף  עצמאית החוצה

( קירות קיימים שלא מאפשרים ניתוק התוספת מהקרקעצר מרווח אוויר חיצוני )ילא ניתן ליאם  4.4

 ע"י יצירת קיר בלוקים פנימי כלפי חוץ, ניתן לייצר מרווח אוויר פנימי שינוקז בין הקירות לקרקע

הקיר הנ"ל לקיר החיצוני, וצינור שרשורי שינקז , איטום בין או פתרון אחר שיאושר ע"י האיגוד

 יש להקפיד על איטום פתחים וצינורות הנכנסים לתוך המבנה.את הראדון החוצה. 

כל הסעיפים הנ"ל אינם ניתנים לביצוע, רק אז יש לצבוע את הקירות הקיימים צמודי הדופן אם  4.5

נגד ראדון אוטמת איטום בעל תו תקן מאושר. לציין כי מריחת חומר  בחומר מונע ראדון ,לקרקע

 ולא מאפשרת את אפקט "הנשימה" של הקיר. ,את הקיר

 

 התרים בדיעבד-חללים קיימים

למניעת שפיעת גז  לא שבוצעו במקום פתרונותל ,לא לאכלס תוספות בניהשהיא  איגודעירייה וההנחיית ה

שהייה  .העומדות בסף שהגדיר המשרד להגנ"ס במקום בדיקות גז ראדוןללא שבוצעו וראדון מהקרקע, 

מסכנת את בריאות הציבור, , בקרקע באזור עם תוחלת ראדון גבוהה ושלא נבדקו לגז ראדון בחללים הנוגעים

 הגורמת לסרטן הריאות. רדיואקטיבית מיננתקרינה השוהים במקום לומעלה את ההסתברות לחשיפת 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0827.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0801-p0900/p0827.pdf


 

 

יבו טרם הוצאת ההיתר בביצוע בדיקות גז ראדון התרי בניה לתוספות בניה בדיעבד שיוגשו לאיגוד, יחוי

אישור על תוצאות הבדיקות קצרות וארוכות. במידה ותוצאות שתי הבדיקות יצאו תקינות, האיגוד יוציא 

יש להגיש  באישור הנ"ל יצויין כי התכנית אושרה בדיעבד על בסיס תוצאות הבדיקות בלבד. שנמצאו תקינות.

 ב הקיים בפועל, ולציין האם הוטמע במקום פרט ראדון או לא.בתכנית לאישור בדיעבד את המצ

 התמודדות עם תוצאות בדיקות חריגות

צאו ערכים הגבוהים מהסף המומלץ בהנחיות המשרד להגנת הסביבה, יצטרכו באחת מהבדיקות ימכאשר 

. אל המבנה ( למניעת שפיעת גז רדון מהקרקעמיטיגציהשיפור )פתרונות הבנייה לבצע בתוספת בעלי ההיתר 

( על מנת שיאתר ויאבחן ראה רשימת בודקים מוסמכיםההמלצה היא להביא יועץ מוסמך מתחום הראדון )

עת הראדון לתוך התוספת. בדו"ח תוצאות את מקור שפיעת הראדון, ויציע פתרונות כיצד למנוע את שפי

לבצע את השיפורים והפתרונות. יש לודא  בו ישהזמן פרק מופיע  ,הראדון שנשלח לדיירים/עירייה/מתכננים

ועריכת  ,תהיה חשופה לראדון בפרק הזמן שמופיע בדו"ח עד לסיום ביצוע הפתרונות כי האוכלוסיה לא

 הועילו.שיבדקו האם הפתרונות נ"ס, בהתאם להנחיות המשרד להגנוספות בדיקות 

 הפתרונות המוצעים בדר"כ הם:

 אוורור ל התקנת מכשיר ע"י וגם/הוספת אוויר צח אל תוך החלל ע"י פתיחת חלונות נוספים או
. סוג המכשיר וקצב האוורור צריך להיות מותאם לתוך המבנהחוץ מבשיכניס אוויר צח לחלל מאולץ 

 ע"פ המלצות היועץ.

 בצורה  , על מנת שישאב את הראדון מתחת לרצפהנה(במידה והותק)למערכת ראדון  חיבור מפוח
 .24/7המפוח חייב לפעול  .אקטיבית

  נגד ראדון. בעל תו תקן כבחומר איטום צבע ו/או בצביעת קירות צמודי קרקע 

 מערכת שאיבת ראדון מתחת ליסודות המבנה.  

 היתר לשינויים פנימיים

תוספת בניה יכולים לשנות את הסירקולציה ורמת האוורור כמו גם את ריכוז הראדון. שינויים פנימיים בתוך 

במידה ובחדר אחר ימצא ריכוז חריג.  ,יתכן מצב שבו ריכוז הראדון באחד מהחדרים עומד בסף המומלץ

חלוקה  לדוגמה כמו ,ובפועל נעשו שינויים פנימיים בחלל התוספת ,וכבר אושרה תכנית בתחום הראדון

 .כל החללים שבדיקות הראדון שיוזמנו יבדקועל מנת  ,יש לעדכן על כך את האיגוד, נוספיםלחדרים 

 בברכה,                
 גדעון שגיא                                                                                                                                            

 מנהל מחלקת תכנון סביבה וקרינה                                                                                                                    
                                                                                                                            

 

 

https://www.gov.il/blobFolder/guide/radon/he/radiation_ionizing_table_radon_license.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/radon/he/radiation_ionizing_table_radon_license.pdf
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