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ראדון
Radon

ראדון הוא גז אציל )גז שאינו יוצר תגובות עם חומרים אחרים(, 
רדיואקטיבי, ללא טעם, ריח או צבע. ראדון הוא אחד התוצרים של 
שרשרת התפרקות רדיואקטיבית של היסוד אורניום הנמצא באופן טבעי 

בקרקע. לראדון מספר מצומצם של שימושים ברפואה.

מהו ראדון?

ראדון נמצא בסביבה כתוצאה מנוכחותו בכל סוגי הקרקעות וכן בחומרי 
בניה העשויים מקרקע כמו מלט, בטון, בלוקי בנייה, ריצוף, קרמיקה 
וכו’. ראדון נמצא בשכיחות גבוהה בסלעי פוספט הנפוצים בישראל, 

במיוחד בנגב. 
האורניום שבתוך הקרקע או בחומר הבנייה מתפרק ומייצר ראדיום-226 
שמתפרק לראדון. בהיותו גז, הראדון חודר בקלות דרך הקרקע ודרך 
הנקבוביות של חומרי הבנייה ומתפזר באוויר. כתוצאה מכך, באוויר 
הפתוח ובכל מבנה, קיים ריכוז מסוים של ראדון. באוויר הפתוח ריכוז 
הראדון נמוך אך במבנים הוא נוטה להצטבר בקומה צמודת הקרקע 
ובמרתפים. קיימת סכנה של הצטברות ריכוזים גבוהים של ראדון בחדרים 
בעלי אוורור מועט הצמודים לקרקע, בחדרים תת קרקעיים, או בחללים 

עם כמויות גדולות של בטון כמו מקלטים.
בסקר ראדון כלל ארצי בבתים צמודי קרקע, שסוכם בשנת 2013 בהתייחס 
לבסיס נתונים של כ-20000 מדידות גז ראדון בישראל במשך כ-20 
שנה, נמדד ריכוז ראדון ממוצע של 57 בקרל/מ”ק. ריכוז הראדון נמדד 
ביחידות של בקרל למטר מעוקב של אוויר, כאשר היחידה “בקרל” 
מתארת התפרקות רדיואקטיבית של ראדון לשניה. על פי תוצאות 
סקרים קודמים, המשרד להגנת הסביבה קבע אזורים "מועדים" לראדון: 
ירושלים, מעלה אדומים, ערד וכרמיאל. באזורים אלה, ב-1% ויותר 
מהמדידות שבוצעו, ריכוז הראדון שנמדד עלה פי עשר מעל הממוצע 
הארצי. הסיבה היא חדירת ראדון מקרקע עשירה באורניום באופן טבעי 

היכן נמצא החומר 
בסביבה בישראל 
בשכיחות גבוהה?
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השפעות בריאותיות

לחשיפה לגז ראדון במבנים יש שני מקורות: חלחול ראדון מהקרקע או 
פליטתו מחומרי בניה. החשיפה יכולה להיות משמעותית בחדרים בעלי 
אוורור מועט שהם צמודים לקרקע או תת קרקעיים, או בחללים בעלי 

אוורור מועט עם כמויות גדולות של בטון כמו מקלטים וממ”דים. 
קיימות הנחיות של המשרד להגנת הסביבה בדבר הגבלת תכולת החומרים 

הרדיואקטיביים, כולל ראדון, בחומרי בנייה. 

 IARC-( גז ראדון מוגדר על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר סרטן
International Agency for Research on Cancer( כחומר מסרטן 
וודאי לבני אדם. חשיפה כרונית )חשיפה לאורך זמן( לראדון עלולה 
להגדיל את הסיכון לסרטן ריאות. ההשפעות הבריאותיות של גז ראדון 
קשורות להיותו חומר בשרשרת ההתפרקות הרדיואקטיבית של אורניום. 
במהלך ההתפרקות הרדיואקטיבית נפלטת קרינה מייננת, קרינה שהאנרגיה 
שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות בגוף האדם, לגרום 
למחלות, לשינויים גנטיים או לסרטן. עישון הינו גורם הסיכון הראשון 
לסרטן ריאות ואחריו חשיפה לראדון. בנוסף, במחקרים אפידמיולוגיים 
נמצא כי הסיכון לחלות בסרטן ריאות בעקבות חשיפה לראדון גדול אף 
יותר בקרב קבוצת המעשנים. כמו כן, לגז ראדון יכולה להיות השפעה 

גדולה יותר על ילדים מכיוון שגופם עובר תהליכי התפתחות מהירים.

דרכי חשיפה 
עיקריות

ולכן עשירה בראדון. אזור כזה נקרא “אזור רגיש לראדון” או אזור 
בעל תוחלת גבוהה של ראדון )תג”ר(. לפי תוצאות הסקר האחרון יש 
מגמת עלייה בריכוז ראדון אפילו באזורים רגילים בגלל הבנייה החדשה 

והשימוש בחומרים רדיואקטיביים בבטון. 
המשרד להגנת הסביבה קבע שרמת הפעולה בישראל )ריכוז הראדון 
המרבי המותר במבני מגורים(, היא 200 בקרל/מ”ק, כאשר הוא נמדד 
בתנאי מחיה רגילים בטווח זמן ארוך משלושה חודשים. יש לנקוט צעדים 
להקטנת ריכוז הראדון כאשר הוא עולה מעל לרמת פעולה זו )ראה/י 

המלצות בהמשך(.



2014
מוגש על ידי לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה

ושירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות
www.sviva.gov.il | www.health.gov.il

RADON ראדון

  יש לאוורר מקלטים, ממ”דים ואת שאר החדרים במבני המגורים. יש המלצות לציבור
לאטום לחלוטין את החדרים רק בשעת חירום ולזמן מוגבל. 

  מומלץ לבדוק את ריכוז הראדון בחדרים צמודי קרקע או חדרים תת 
קרקעיים שאינם מאווררים, במיוחד באזורי תג”ר. 

  במוסדות חינוך מומלץ לוודא קיום בדיקת ראדון בקומות צמודות 
קרקע שאינן מאווררות ובחדרים תת קרקעיים אחת לשלוש שנים. 

  בבניית בתים חדשים, הרשות המקומית חייבת לדרוש מהקבלנים 
לבנות בתים המוגנים מפני חדירת ראדון מהקרקע: באזורי תג”ר - 
באמצעות מערכת היוצרת ניקוז של גז ראדון ומשחררת את הראדון 
מחוץ למבנה במקום בתוכו, ובאזורים רגילים - על ידי איטום דרכי 
חדירת ראדון מהקרקע )צנרת ביוב, חשמל וכד’(. הרשות גם מחייבת 
את הקבלנים לבדוק את ריכוז הראדון בכל הבתים החדשים לפני 
האכלוס. אם אתם עוברים לבית שנבנה בעשור האחרון באזורי תג”ר 
בקשו לראות את תוצאות בדיקת הראדון שבוצעה לפי הוראות הרשות 

המקומית וודאו שבמבנה הותקנה מערכת למיגון מפני ראדון. 
  בכל הארץ מומלץ לבדוק ריכוז גז ראדון בבתים חדשים מכיוון 
שסוג הבניה מאפשר פחות אוורור וגם בשל השינויים שחלו בהרכב 

חומרי בנייה.
  לביצוע מדידת ריכוז הראדון במבנה יש להזמין רק בודק ראדון 
שהוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. רשימת הבודקים המוסמכים 

מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.


