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  לכבוד 

  מזכיר המועצה -אלי גטר
  אחראי מוסדות חיוך  -שי פרוכטמן

  מקומית אבן יהודה  מועצה 
  53המייסדים 
  אבן יהודה  

  050-5545415טל: 
  054-2198921טל: 

  mazkir@even-yehuda.muni.ilמייל: 

edu@eyedu.org.il           
  
  
  . .א
  

  דיווח תוצאות בדיקת ריכוזי גז הראדון במבים הדון : 
  

 

 מקבל השירות ומיקום הבדיקה:   .א

 

  ה"ס בכר בי  המוסד שם 

  אתי חודדה   איש קשר 

  050-5545415  טלפון 

  43השומרון    כתובת 

  ן יהודה אב  שוב י

  
   

  

  וסד חיוך מ ה הבדיק  סוג אתר

  
  

 פרטי הגלאים:  .ב
  
  

 שם המעבדה  שם הגלאי  סוג הגלאי 

CR39  RV 
גלית החברה  

לאיכות  
 הסביבה 
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 :  אור הבדיקה ותוצאותיה תי  .ג

 

 קומה שם החדר  מס' גלאי   מס'

  סוג
הבדיקה  
  ארוכה/
 קצרה

  קצב
  אוורר
 לשעה 

ושעת  תאריך 
 חת הגלאי ה

תאריך  
ושעת 

וף איס
 אי הגל

ן ריכוז ראדו
3mBq/ * 

  י א
  ותודא
 % 

 סף יחוס
3Bq/m * 

סיכום 
 המלצה 

1  13555 
: ד'-ביין ג'

א סד 
 200  8  23  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   1

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

2  13459 
ד': -ביין ג'

 חדר מחשבים 
 200  9  23  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   2

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

3  13460 
ו':  - ביין ה'

 ריה ספ
  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   1

גלאי 

  אבד 
X 200 

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

4  13450 
ו:  - ביין ה'

 מחשבים 
 200  13  22  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   2

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

5  13461 
ב':  -ביין א'

 חדר מוסיקה 
 200  10  18  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   1

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

  
  חת בשייה. בקרל = התפרקות רדיואקטיבית א 1בקרל למטר מעוקב ,   •

 . מהריכוז המדד  בדיקהאי ודאות = אחוז של סטיית ה •

  ילים.רג  היימח  אית =רת.מ. •
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 :  יה אור הבדיקה ותוצאות תי  .ג

 

 קומה שם החדר  מס' גלאי   מס'

  סוג
הבדיקה  
  ארוכה/
 קצרה

  קצב
  אוורר
 לשעה 

תאריך ושעת  
 החת הגלאי 

תאריך  
ושעת 

וף איס
 אי הגל

ן ריכוז ראדו
3mBq/ * 

  י א
  ותודא
 % 

 סף יחוס
3Bq/m * 

סיכום 
 המלצה 

6  13452 
ב':  -'ביין א

 קלט קטן מ
 200  27  67  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   1

תקין, אין  

ורך לבצע  צ

  ולות שיפור פע

7  13453 
ב':  -ביין א'

 חדר דרמה 
 200  9  24  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   - 1

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

8  13448 
ב' חדר  -ביין א'

 אמות  
 200  11  28  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   - 1

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

9  13441 
מקלט לשעת  

 חירום 
 200  17  103  11/8/20  6/5/20  רת.מ. ארוכה   - 1

תקין, אין  

צורך לבצע  

  פעולות שיפור 

  
  חת בשייה. בקרל = התפרקות רדיואקטיבית א 1בקרל למטר מעוקב ,   •

 . מהריכוז המדד  בדיקהאי ודאות = אחוז של סטיית ה •

  ילים.רג  היימח  אית =רת.מ. •
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  ללי: כ  .ד
  

(הבדיקות   .1 הרחב  הציבור  חיוךמב,  במגוריםעבור  ציבובמוסדו  ,וסדות  וכ"ד)  ת  בצה"ל  בדיקה  ו  עבוצריים,  בשיטות 
 התאם, וביכוז גז ראדון: מבים"ות למדידות ר "שיטות פסיבי  –  1חלק    4175ת"י    –ן ישראלי  בהתאם לדרישות תק

הק בהיתרלתאים  ש  בועים  ריכוזי  קיבד  יירותלמתן  שת  להגת  ראדון  במשרד  סביבתית  קריה  על  הממוה  תן 
  .ביבההס

חודשים לפחות, בתאי מחיה   3בודה, אם ריכוז הראדון המדד בטווח ארוך של  חוץ ממקומות עבכל המקומות,  .2
    .2 מס' יה הח  זמן מוקצב, מחושב לפיתו ביש לבצע פעולות להקט  בקרל/מ"ק, 200  -מ רגילים, יהיה גבוה

הארוכה. אם ריכוז   יקה קצרה לפי הבדיקה מקומות עבודה, בחדרים צמודי קרקע יש לבצע בד, חוץ מל המקומותכב .3
לפעולות שיפור מידיות,   ם של דלת וחלון סגורים, יהיה גבוה מהסףימים, בתאי 7עד  3הראדון המדד בטווח קצר של 

  .  2מחושב לפי החיה מס'   ,מוקצב ו בזמןתקט לה תפעולו לבצע   שמשרד להגת הסביבה, ישל ה 2בהתאם להחיה 

יתר בעצמו (לא ע"י מסירת גלאים  ) יתבצעו אך ורק על ידי בעל הה4(טופס  חדשאישור אכלוס בית  בדיקות ראדון עבור .4
  למקבל השירות). 

  רךצול  הדבמעב  (ים)  יאתוח  (אליזה) של הגלור פירף את הדוח המקורי עברות, בעל ההיתר יצלפי בקשת מקבל השי .5
    הראדון. ריכוז הערכת

ר קבלת אישורו של מקבל השירות, כאשר הבית לא מצא  דידה ארוכת טווח, לאחבעל ההיתר רשאי לבצע באופן מידי מ .6
כוז ראדון  ר) ריתאם לתאי הקרקע והמבה, המפורטים בהית), ואין לצפות (בה 1ר מועד לראדון (לפי החיה מס' באזו

ישור בכתב ממפקח  ) יש לבקש א1ור מועד לראדון (לפי החיה מס'  זמצא באהבית ם א ת.ו י ר מידשיפו תושדורש פעול
 קת ראדון מטעם הרשות המקומית או מהממוה במשרד להגת הסביבה. לבדי

דה. שיטת ת עבובקרל/מ"ק במקומו  500 חר רמת הפעולה של  קבע משרד התעשייה והמס  15/5/07החל מתאריך   .7
  . )2 -ו 1ו עבור הציבור הרחב (לפי החיות מס' משיטה כבאותה ו צעבו תבדיקו תה והוהבדיקה לא ש

  
  

 ב (מגורים, במוסדות חיוך, וכ"ד):עבור הציבור הרח המלצה עבור בדיקה

  

בדיקה  
 קצרת טווח

הו ואי  המדד  הריכוז  בין  החיבור  שלו  אם  דאות 
 ותמידי יפורהיו מוך מהסף לפעולות ש 

בין הרי היו  דאות שלו  וה  יאו   דדז המ וכאם החיבור 
 וה או שווה לסף לפעולות שיפור מידיותגב

 חודשים  X7יש לבצע פעולות שיפור בתוך  טווח  יש לבצע בדיקה ארוכת המלצה 

 

ארוכת   בדיקה 
 טווח

שלו    ואי הודאות   אם החיבור בין הריכוז המדד
 היו מוך מרמת הפעולה  

  והי  ולות שאדואי הוהריכוז המדד    ר ביןהחיבו   אם
 פעולה לרמת ה או שווה והגב

 חודשים  X7בתוך ע פעולות שיפור לא תקין, יש לבצ פור  תקין, אין צורך לבצע פעולות שי המלצה 

 7  X    'חיה מסו הזמן המוקצב לפעולות שיפור בחודשים, מחושב לפי הקודה,    2היתון כמספר עם סיפרה אחת אחרי הו
  חודשים וכ"ד.   1.2חודשים,  0.3לדוגמא: 
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  בי הבדיקה הערות לג  .ה

 
  מקלט   חדר רגיל   שם החדר 

ית  עבור אישור כיסה לב הבדיקה בוצעה
  לא  לא חדש כן / לא 

ת  בודוע ור עבהאם הבדיקה בוצעה 
  לא  לא לא) \ להפחתת ריכוז ראדון (כן

האם החת הגלאים ואיסופם בוצעו על  
  ב/ב  ב/ב בעל ההיתר (ב) או מקבל השירות (מ)  ידי

  יקהבצע  בדהאם מקבל השירות מאשר ל 
  כן  כן לא) \ צרה (כןללא בדיקה ק רוכה א

המפקח האזורי מאשר לבצע  בדיקה   האם
ארוכה ללא בדיקה קצרה (רק באזור  

 לא) \ (כן   ון)אדמועד לר 

 לא מתאים  לא מתאים 

ג האתר: מגורים (מ), מוסד חיוך (ח),  סו
מוסד ציבורי (צ), מקום עבודה (ע), צה"ל,  

 אתר אחר (איזה?) 

 ח ח

 וןראדמועד ל   האם האתר מצא באזור
  לא  לא לא) \ (כן

ר: תת קרקעי (ת"ק), צמוד  מפלס החד
  ת"ק   צ"ק/מ"ע  קרקע  (צ"ק), במפלס עליון (מ"ע) 

  וצעובאם ה במקרה של חדר צמוד קרקע: 
  לא  לא לא) \ ודות הרחבה (כןבחדר עב

האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ  
  לא  לא מדלת וחלון? אילו 

כות אוורור  האם קיימות בחדר מער 
  לא  לא (מ"א)? אילו 

מסלולים לחדירת   בחדר ם  ימיהאם קי
  לא  לא ראדון קרקעי? אילו 

האם קיימים בחדר פתרוות להקטת  
  לא  לא ריכוז הראדון? אילו 

וגע לפתיחת דלת  ת בודאות האם קיימ
 לא מתאים  לא מתאים  (ד), חלון (ח) במשך הבדיקה 

וגע להפעלת מערכת  האם קיימת ודאות ב
 לא מתאים  לא מתאים  לא) \ אוורור במשך הבדיקה (כן

ל (ר), כמעט  גיגור: רר סטום בחדרמת האי
 לא מתאים  לא מתאים  הרמטי (כ"ה), הרמטי (ה) 

ק) או  האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ (
  ק  ק חורף (ח) 

בשימוש שוטף (ש)   יהדק הב ה דרהאם הח 
  ש  ש ור חלק מהזמן (ס) או היה סג

האם קיימת ודאות להטיית הגלאי: זק  
  לא  לא זה? (), פתיחה (פ), אחר (א). אי

  איוח הגלפיתבוגע להאם קיים חשש 
  לא  לא לא) \ במעבדה (כן

האם קיימת ודאות בוגע להעתקת מקומו  
  לא  לא לא) \ (כןשל הגלאי 

  וצעהבקה  דיהאם בעל ההיתר מאשר שהב 
  כן  כן לא)? \ (כן  דרשכ
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  : החיות המשרד להגת הסביבה בוגע לאופן הבדיקה  .ו
טרט של המשרד להגת  איבאתר  או הסביבה  קת ראדון ממשרדי גלית החברה לאיכותיתן לקבל את ההחיות לבדי

  www.sviva.gov.ilהסביבה : 
  

 :הדיקהבסיכום ז. 
  
  

חיותבי החשיפה וההמדדו לבין תקקוט בגישה של חישוב היחס בין ריכוזי הראדון ש יות    יתוח תוצאות המדידההעדכ
  בה. ביגת הסלה ל המשרדביותר בהתייחס להחיות ש 

  
ז ימים ומתהלת בתאי מחייה רגילים, ריכו 90-180המשרד להגת הסביבה קבע שבבדיקה ארוכת טווח המשכת 

     Bq/m.3    200 תר במקומות מגורים , במוסדות חיוך ובמקומות ציבוריים היו עדמוון הדהרא
  

ידי המשרד   -לקבע עי ש יפור כפמרמת הפעולה לפעולות ש  המוכים ערכים מדדו ואשר בדק בשמות המיקומים .1
 להגת הסביבה. 

להסיק ן איו בדקהשקפת את הערך שהתקבל בתקופת המדידה רק לגבי החדר לתשומת לבכם, תוצאת הבדיקה מ .2
 .מסקות לגבי חדרים שלא בדקו באותו מבה

ותכם  לרשלעמוד    פתרוות לשיפור ריכוז הראדון, אשמח במידה וידרשו הבהרות והסברים בהבת הממצאים ובמתן ה  .3
 ל עת. בכ

  
  

        פרטי ותן השירות ח.  
           

  קלר  דיאל וי 

  
  1192מספר היתר : 

  
  15/12/20תוקף ההיתר: 

  
  0526-204-201ל: ט
  

                   

   
  

  בברכה,                                                                                                               
  

  דיאל ויקלר 
  

  לאיכות  הסביבה    ה רבהח   - גלית                                                                                 

  


