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االشعة الكهرومغناطيسية غرى المؤينة ,حقول /مجاالت
كهربائية ومغناطيسية وما بينهم


الغرى مؤينة  ىڡ البالد ,لمعهد الوقاية والسالمة
بقلم د .امنون
دوفدافىى  ,مرشد بمجال االشعة 


أشعة مؤينة؟ غرى مؤينة؟ مغناطيسية؟ ماذا تعىى هذه المصطلحات؟ وما الذي نتعرض اليه من االجهزة
الكهربائية ,الهواتف النقالة ,الشبكة ّاال سلكية WIFI؟
فيما يىل بعض المصطلحات:
أشعة :هذا المصطلح يوصف انتشار /امتداد الطاقة ىڡ

لالشعة:
االفق ,عىل شكل أمواج او جزيئات .هنالك عدة انواع
وغرىها.
كهرومغناطيسية ,عىل شكل جزيئات ,موجات صوتية 
طريق شحنات كهربائية )سالبة
تنتج الحقول الكهربائية عن .
وموجبة( الموجودة بالقرب ,والمشار اليها بالحرف  . Eتتواجد
الحقول الكهربائية مثال بالقرب من مصادر التيارات /
شحنات-آالت كهربائية او 
حىى مقابس كهرباء بيتية.
تنتج الحقول المغناطيسية عن طريق شحنات مغناطيسية
مستمرة ذات  
قطبںى  ,او عن طريق تيارات كهربائية )شحنات
كهربائية جارية(  ,الموجودة بالقرب ,والمشار اليها بالحرف .H
توجد بالقرب من الخطوط والكوابل ذات التيارات الكهربائية,

الكهرباىى ينتج
حقول كهربائية وايضا مغاطيسية .الحقل

بسبب الشحنات الكهربائية الموجودة بعنرص الحديد الىى

تصنع منها الخطوط والكوابل الكهربائية ,وعند ايصالها
المغاطيىس بسبب تواجد
لمصدر كهرباء ومع وجود الحقل

الشحنات المستمرة  -ينتج التيار الكهرباىى.





)كهرباىى
الحقلںى
كال
تعىى وجود

الشعة الكهرومغناطيسية 
ومغناطيىس(  ،هذه الحقول هي حقول متبدلة  /متقايضة

)حقول متبدلة /متقايضة من حيث االتجاه والمجال( ،تعمل
الحقول وفق نموذج /نمط منظم .
ىڡ هذا النموذج /النمط  ،الحقالن متعامدان  ،وهم سويا ىڡ

اتجاه امتداد /انتشار 
االشعة.
Ë
تنترس االشعة  ىڡ الفراغ /المساحات الحرة برسعة الضوء  ،اي
 300،000كم  ىڡ الثانية.


الوترىة(  -هو احد  
الممرىات االساسية لالشعة
الرىدد )او 
الكهرومغناطيسية.

االشعة الغرى مؤينة وبما تختلف عن 
ما هي 
االشعة
مؤينة؟
المصطلح " اشعة كهرومغناطيسية غرى مؤينة"
اال دىى 
يشرى اىل مجال الرىدد 
لالشعة.


هذه االشعة تصف مثال اشعة المذياع ،الميكروويڤ،


المرىى وجزء من المجال
االشعة تحت الحمراء الضوء 
الفوق بنفسجي.



يشرى اىل االشعة برىددات/
مجال " االشعة مؤينة " 
مجاالت اعىل  -اشعة  Xواشعة چاما  ،وجزء من

االشعة الفوق بنفسجية .

االشعة مؤينة  -تستطيع ان تأين  -أي تستطيع اخراج

الكرىون من ذرات المادة وتحويلها اىل ذرة مشحونة,

تغيرى خواص
لذالك فإن االشعةمؤينة تستطيع 
المادة ،واحيانًا ايضا تحدث رصر  ىڡ المادة الوراثية
للخاليا الحية ،مما يؤدي اىل ارصار وخيمة للصحة.
"اشعة غرى مؤينة ،هي اشعة ذات طاقة قليلة/
ضعيفة  ،وهي ال تستطيع اخراج 
الكرىونات من ذرات
المادة.
اي اشعة تصدر /تطلق الهواتف النقالة ،الشبكة
الال سلكية  WIFI , bluetoothوغرىها؟
االجهزة 
نتعرض من قبل هذه 
لالشعة
الغرى مؤينة بمجال تردد المذياع
الكهرومغناطيسية 
هرىتز )1
والميكروويڤ  ،برىددات تقارب ال  1جيچا 
هرىز( 
هرىز.
وحىى  5جيچا 
مليار 

السالمة بأجهزة الكهرباء البيتية  :مجفف المالبس

االمن مع 
بقلم اليكس رودياك  ،مرشد بمجال العمل à
االجهزة الكهربائية  ىڡ البالد ،لمعهد الوقاية والسالمة
يستهلك مجفف المالبس الهواء من البيئة عند عمله ،يتدفق الهواء عىل يد المروحة عن طريق السخان .يلتقط الهواء
الساخن الرطوبة من المالبس المبللة داخل مجفف المالبس ويخرج خارجا بعدما تم تصفيته عن طريق المصفاه
التوصيل للكهرباء
مسؤولية تركيب مجفف المالبس وتوصيله للكهرباء ) وحسب
المسوق  .ومع هذا،
الحاجة  -للرصف الصحي( تقع عىل عاتق
ّ

من المهم ان تكون شبكة كهربائية مالئمة ىڡ البيت لتشغيل
مجفف المالبس .قوة محرك المجفف هي فوق  2كيلوواط
)عاد ًة  2،800واط 
وحىى  (3،300ولذلك يجب ان يكون
موصول للوح كهرباء بدائرة كهربائية منفصلة ،قطر الموصل
مالئما  2.5 -ملم.
يجب ان يكون ً
يجب  
صغرى
تأمںى الدائرة الكهربائية بواسطة قاطع
اوتوماتيىك 

امبرى ,كما ويمنع توصيل مجفف المالبس لنفس المقبس
  16او نفس الدائرة الكهربائية الموصولة اليه الغسالة االلية.
مالءمة شبكة الكهرباء لتوصيل مجفف المالبس يجب ان تتم

كهرباىى مؤهل فقط.
عىل يد

كيف تحدث الحرائق بمجففات المالبس االلية؟
يمتىل المجفف بالزغب وااللياف 
مع الوقت ,
المرىاكمة بأنبوب

وغرىها ,مما يمنع
مخرج الهواء ,بالقنوات ,عىل جسم
التسخںى 
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ارصار الضجيج ىڡ اماكن العمل
بقلم رون ڤايزينچر  ،مدير قسم الصحة ،معهد الوقاية والسالمة

العاملںى  ،ىڡ 

شىى المجاالت معرضون
االف
 
لمستويات ضجيج اعىل من المسموح ) ضجيج

مرص( .التعرض المستمر للضجيج قد يسبب

الرصر للسمع 
وحىى الصمم .ارصار السمع اثر
التعرض للضجيج هي من  
بںى االسباب الرئيسية
بںى 
Ë
واالكرى انتشارا من  
االمراض المهنية .
ما هو الضجيج 
المرص؟


معرف
المصطلح
"ضجيج مرص" ىڡ اماكن العمل ّ
بأنظمة السالمة  ىڡ العمل وفق عامالن :قوة
الصوت وزمن التعرض اليه .مثال :يسمح التعرض
لصوت بقوة  85دتسيبل 
حىى  8ساعات فقط
باليوم  ىڡ العمل؛ يسمح التعرض لصوت بقوة
 88دتسيبل 
حىى  4ساعات باليوم  ىڡ العمل.
من ترصر سمعه ،يجد نفسه منفصل عن بيئته.
هذا يبدأ بصعوبة اجراء محادثة دون رفع صوته،
عدم فهم ما يقال له ،سمع خافت يستمر اىل
فقدان المتعة مثل االستماع اىل انغام الموسيقى.
اخترى نفسك

هل عليك رفع صوتك عند اجراء محادثة
عادية مع شخص يبعد عنك 
حىى  2مرى؟
هل تعمل  ىڡ بيئة صاخبة؟ مثل اعمال البناء،
النجارة او المنسوجات؟
ق
صة قصرى
ة
و
م
ؤل
م
ة
انهيار رافعة ىڡ موقع عمل القطار الخفيف
انهيار رافعة  ىڡ موقع عمل القطار الخفيف
بشارع يهودا هليڤي بتل ابيب ،لحسن الحظ
لم يصاب احد.

وىل بمالبسات الحادثة اتضح بأن
من البحث اال 
إنقالب الرافعة كان نتيجة محاولة حمل احدى
ادوات الحفر الثقيلة وقد تسبب عىل اثرها

الرصر لشاحنة الجر  ىڡ موقع العمل.
اوقف مسؤول السالمة مندوب Ëرسكة نيتع
)נת"ע( العمل ىڡ المكان ،ويتم à
االن اجراء

بالتعاون  
بںى Ë
الرسطة ووزارة
الفحوصات
العمل.


تعاىى من سمع خافت  ىڡ نهاية يوم عمل،
 هل 
التاىل يتحسن؟

وىڡ صباح اليوم 

Ë
من يجيب بنعم عىل واحد او اكرى من االسئلة
التالية ،قد يكون  ىڡ خطر.
كيف نتعامل مع مشكلة الضجيج؟
هنالك طرق عديدة للتعامل مع مشكلة الضجيج.
كل مكان عمل بإستطاعته تطبيق جزء من

االقرىاحات التالية:
قوموا Ëبرساء معدات هادئة من البداية
ابحثوا عن بدائل لمعدات هادئة Ë
اكرى او طرق
عمل أقل ضجيج
يجب اجراء الصيانة المناسبة للماكنات -وازنوا
الدواليب واستعملو زيوت التشحيم
لىك تعزلوا
ابنوا غرفة مراقبة او حجرة صوتية 
العامل عن ضجيج بيئة العمل
à


الىى تحدث ضجيج ىڡ جميع
اعزلوا االالت 
صاالت äاالنتاج

قلصوا زمن البقاء باالقسام صاخبة ) عن

الموظفںى(
طريق تناوب
استعملوا معدات وقائية ذاتية كحل مؤقت.
Ë
الرسوط القانونية للعمل  ىڡ بيئة صاخبة )ضجيج


مرص( مرسوخة "بأنظمة السالمة ىڡ العمل،

العاملںى  ىڡ بيئة صاخبة".
الوقاية المهنية وصحة
ةملؤمو ة
رى
ص
ق
صصق
اصيب عامل بإصابة متوسطة  -بالغة عند
سقوط رافعة عليه بعد سقوطها من شاحنة
اصيب عامل بإصابة متوسطة  -بالغة عند سقوط
رافعة عليه بعد سقوطها من شاحنة .وقعت
الحادثة  ىڡ ساحة مصنع  ىڡ كيبوتس معانيت.

وىل
متطوعو الخدمات الطبية قدموا له العالج اال 
ونقل بعدها اىل المشفى وهو مصاب برأسه.
سقوط خطر

Ë
سقط عامل بناء /تجديدات الذي عمل ىڡ رسفة
احد البيوت  ىڡ حي راموت  ىڡ القدس اىل
Ë
الرسفة السفىل ،عىل ما يبدو اثر انهيار جزء من
Ë
الرسفة .اصيب العامل بإصابة متوسطة.

تدفق الهواء ,ونتيجة لذلك ,يسخن مجفف المالبس
عند تشغيله وقد يؤدي اىل 

التسخںى
احرىاق جسم

واحرىاق المالبس بداخله .الزغب هو مادة قابلة
لالشتعال وهو يشكل احد اسباب الحرائق  ىڡ المنازل.
تتبع قواعد السالمة تمنع الحرائق بمجفف المالبس:
ال ترىكوا مجفف المالبس يعمل عندما تتواجدون
خارج  
المرىل  ،او نائمون.
استعمال آمن
اقرؤوا بتمعن تعليمات المنتج حول
ٍ
للمن َتج.
لالشتعال عن منطقة
ابعدوا اي منتج قابل ä
وغرىها.
المجفف  ،مثل ادوات التنظيف ،مالبس ،
نظفوا 
الفلرى من الزغب بشكل دائم بواسطة
فرشاة او مكنسة كهربائية.
اهتموا من  
وترىة االستعمال،
حںى اىل اخر  ،وفق 
بتفكيك المجفف وتنظيفه بشكل كامل عىل يد Ëرسكة
خدمات مؤهلة.

اعرف ¦
اكرى –
تلقى المزيد

انضم اىل نادي
اصدقاء معهد
الوقاية والسالمة
اتصل:

03-7715210
03-7715214

●

●

•

22
03-5266455

1122
61010
info@osh.org.il 03-5266456

ّ
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لمعلومات اضافية حول 
االشعة الغرى مؤينة ,السالمة باستعمال مجفف المالبس و ارصار الضجيج ىڡ اماكن العمل يمكنك التوجه لمركز معلومات معهد الوقاية والسالمة ,هاتف  03-5266455او عن طريق الموقع www.osh.org.il

