
ما هي ا��شعة الغ	
 مؤينة وبما تختلف عن ا��شعة 

مؤينة؟ 

    المصطلح " اشعة كهرومغناطيسية غ�� مؤينة"  

دد ا��د�� ل��شعة.  يش�� ا� مجال ال��

هذه ا��شعة تصف مث� اشعة المذياع، الميكروويڤ، 

� وجزء من المجال 
ا��شعة تحت الحمراء الضوء المر��

الفوق بنفسجي. 

ددات/      مجال " ا��شعة مؤينة " يش�� ا� ا��شعة ب��

مجا�ت  اع� - اشعة X واشعة چاما ، وجزء من 

ا��شعة الفوق بنفسجية . 

ا��شعة مؤينة - تستطيع ان تأين - أي تستطيع اخراج 

ون من ذرات المادة وتحويلها ا� ذرة مشحونة,  الك��

لذالك فإن ا��شعةمؤينة تستطيع تغي�� خواص 

� المادة الوراثية 
ر ±� المادة، واحيانًا ايضا تحدث �²

ار وخيمة للصحة.  للخ�يا الحية، مما يؤدي ا� ا�²

    "اشعة غ�� مؤينة، هي اشعة ذات طاقة قليلة/ 

ونات من ذرات  ضعيفة ، وهي � تستطيع اخراج الك��

المادة. 

اي اشعة تصدر/ تطلق الهواتف النقالة، الشبكة 

ها؟  
ال� سلكية WIFI , bluetooth وغ	

نتعرض من قبل هذه ا��جهزة ل��شعة 

الكهرومغناطيسية الغ�� مؤينة بمجال تردد المذياع 

تز (1  ددات تقارب ال 1 جيچا ه�� والميكروويڤ ، ب��

ز.  ز) وح�Á 5 جيچا ه�� مليار ه��

� ش�Á المجا�ت معرضون 
�± ، � �Âا�ف العامل

لمستويات ضجيج اع� من المسموح ( ضجيج 
).  التعرض المستمر للضجيج قد يسبب  �Çم

ار السمع اثر  ر للسمع وح�Á الصمم. ا�² �Çال
� ا�سباب الرئيسية  �Âالتعرض للضجيج هي من ب

� ا��مراض المهنية . �Âانتشارا من ب Ëوا�ك�

؟  ما هو الضجيج الم��
� اماكن العمل معرّف 

�± " �Çالمصطلح "ضجيج م
� العمل وفق عام�ن: قوة 

بأنظمة الس�مة ±�
الصوت وزمن التعرض اليه. مثال: يسمح التعرض 

لصوت بقوة 85 دتسيبل ح�Á 8 ساعات فقط 
� العمل؛ يسمح التعرض لصوت بقوة 

باليوم ±�
� العمل.

88 دتسيبل ح�Á 4 ساعات باليوم ±�
ر سمعه، يجد نفسه منفصل عن بيئته.  �Çمن ت

هذا يبدأ بصعوبة اجراء محادثة دون رفع صوته، 
عدم فهم ما يقال له، سمع خافت يستمر ا� 

فقدان المتعة مثل ا�ستماع ا� انغام الموسيقى. 

اخت	� نفسك
    هل عليك رفع صوتك عند اجراء محادثة 

؟ عادية مع شخص يبعد عنك ح�Á 2 م��
� بيئة صاخبة؟ مثل اعمال البناء، 

    هل تعمل ±�
النجارة او المنسوجات؟ 


 موقع عمل القطار الخفيف
    انهيار رافعة ��

� موقع عمل القطار الخفيف 
انهيار رافعة ±�

بشارع يهودا هليڤي بتل ابيب، لحسن الحظ 
لم يصاب احد. 

من البحث ا��و�� بم�بسات الحادثة اتضح بأن  
إنق�ب الرافعة كان نتيجة محاولة حمل احدى 

ادوات الحفر الثقيلة وقد تسبب ع� اثرها 
� موقع العمل. 

ر لشاحنة الجر ±� �Çال
كة نيتع  Ëß اوقف مسؤول الس�مة مندوب
� المكان، ويتم ا�àن اجراء 

(נת"ע) العمل ±�
طة ووزارة  Ëâال � �Âالفحوصات بالتعاون ب

العمل. 
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ا��شعة الكهرومغناطيسية غ	
 المؤينة, حقول/ مجا�ت 
كهربائية ومغناطيسية وما بينهم

� نهاية يوم عمل، 
� من سمع خافت ±�

    هل تعا��
� صباح اليوم التا�� يتحسن؟

و±�
من يجيب بنعم ع� واحد او اك�Ë من ا��سئلة 

� خطر. 
التالية، قد يكون ±�

كيف نتعامل مع مشكلة الضجيج؟ 
هنالك طرق عديدة للتعامل مع مشكلة الضجيج. 

كل مكان عمل بإستطاعته تطبيق جزء من 
احات التالية:  ا�ق��

اء معدات هادئة من البداية Ëâقوموا ب    
    ابحثوا عن بدائل لمعدات هادئة اك�Ë او طرق 

عمل أقل ضجيج
    يجب اجراء الصيانة المناسبة للماكنات- وازنوا 

الدواليب واستعملو زيوت التشحيم
    ابنوا غرفة مراقبة او حجرة صوتية ل�ã تعزلوا 

العامل عن ضجيج بيئة العمل
� جميع 

� تحدث ضجيج ±�
�Áت ال�àاعزلوا ا�    

نتاج äصا�ت ا�
    قلصوا زمن البقاء با��قسام صاخبة ( عن 

 ( � �Âطريق تناوب الموظف
    استعملوا معدات وقائية ذاتية كحل مؤقت.

� بيئة صاخبة (ضجيج 
وط القانونية للعمل ±� Ëâال

� العمل، 
) مرسوخة "بأنظمة الس�مة ±� �Çم

� بيئة صاخبة". 
�± � �Âالوقاية المهنية وصحة العامل

 اعرف اك	¦ – 
تلقى المزيد

انضم ا¬ نادي 
اصدقاء معهد 
الوقاية والس�مة

اتصل: 
03-7715210
03-7715214


 اماكن العمل
ار الضجيج �� ا°�

بقلم رون ڤايزينچر ، مدير قسم الصحة، معهد الوقاية والس�مة

www.osh.org.il الموقع  طريق  عن  او   03-5266455 هاتف  والس�مة,  الوقاية  معهد  معلومات  لمركز  التوجه  يمكنك  العمل  اماكن   

�� الضجيج  ار  ا°� و  الم�بس  مجفف  باستعمال  الس�مة  مؤينة,   
الغ	 ا��شعة  حول  اضافية  لمعلومات 

www.osh.org.il

العدد (גיליון) 558
2016 
 ِ

ين ثا·� ت¹¦


 هذه المصطلحات؟ وما الذي نتعرض اليه من ا�جهزة 
أشعة مؤينة؟ غ	
 مؤينة؟ مغناطيسية؟ ماذا تع¿�

الكهربائية, الهواتف النقالة, الشبكة اّ� سلكية WIFI؟

� الب�د, لمعهد الوقاية والس�مة
, مرشد بمجال ا��شعة الغ�� مؤينة ±� �

�Áبقلم د. امنون دوفداف

� الب�د، لمعهد الوقاية والس�مة
بقلم اليكس رودياك ، مرشد بمجال العمل ا�àمن مع ا��جهزة الكهربائية ±�


 بعض المصطلحات: Äفيما ي
 �

    أشعة: هذا المصطلح يوصف انتشار/ امتداد الطاقة ±�
ا�فق, ع� شكل أمواج او جزيئات. هنالك عدة انواع ل��شعة: 

ها. كهرومغناطيسية, ع� شكل جزيئات, موجات صوتية وغ��
    تنتج الحقول الكهربائية عن طريق شحنات كهربائية (سالبة 
وموجبة) الموجودة بالقرب, والمشار اليها بالحرف E . تتواجد 

الحقول الكهربائية مث� بالقرب من مصادر التيارات / 
شحنات-آ�ت كهربائية او ح�Á مقابس كهرباء بيتية.  

    تنتج الحقول المغناطيسية عن طريق شحنات مغناطيسية 
� , او عن طريق تيارات كهربائية (شحنات  �Âمستمرة ذات قطب
.H كهربائية جارية) , الموجودة بالقرب, والمشار اليها بالحرف

توجد بالقرب من الخطوط والكوابل ذات التيارات الكهربائية,  
� ينتج 

حقول كهربائية وايضا مغاطيسية. الحقل الكهربا��
 �

�Áالحديد ال Çبسبب الشحنات الكهربائية الموجودة بعن
تصنع منها الخطوط والكوابل الكهربائية, وعند ايصالها 

لمصدر كهرباء  ومع وجود الحقل المغاطي�ë بسبب تواجد 
. �

الشحنات المستمرة - ينتج التيار الكهربا��
 �

� (كهربا�� �Âوجود ك� الحقل �
�Áشعة الكهرومغناطيسية تع��    

) ، هذه الحقول هي حقول متبدلة / متقايضة  �ëومغناطي
(حقول متبدلة/ متقايضة من حيث ا�تجاه والمجال)،  تعمل 

الحقول وفق نموذج/ نمط منظم . 
 �

� هذا النموذج/ النمط ، الحق�ن متعامدان ،   وهم سويا ±�
�±

اتجاه امتداد/ انتشار ا��شعة. 
� الفراغ/ المساحات الحرة بâعة الضوء ، اي 

تنتËâ ا�شعة ±�
� الثانية.

300،000 كم ±�
ات ا��ساسية ل��شعة  � ة) - هو احد المم�� دد (او الوت��     ال��

الكهرومغناطيسية. 

الس�مة بأجهزة الكهرباء البيتية : مجفف الم�بس

يستهلك مجفف الم�بس الهواء من البيئة عند عمله، يتدفق الهواء عÄ يد المروحة عن طريق السخان. يلتقط الهواء 
الساخن الرطوبة من الم�بس المبللة داخل مجفف الم�بس  ويخرج خارجا بعدما تم تصفيته عن طريق المصفاه

التوصيل للكهرباء

مسؤولية تركيب مجفف الم�بس وتوصيله للكهرباء ( وحسب 

الحاجة - للÇف الصحي) تقع ع� عاتق المسّوق . ومع هذا، 

� البيت لتشغيل 
من المهم ان تكون شبكة كهربائية  م�ئمة ±�

مجفف الم�بس. قوة محرك المجفف هي فوق 2 كيلوواط 

(عادًة 2،800 واط وح�Á 3،300) ولذلك يجب ان يكون 

موصول للوح كهرباء بدائرة كهربائية منفصلة، قطر الموصل 

يجب ان يكون م�ئًما - 2.5 ملم. 

� الدائرة الكهربائية بواسطة قاطع اوتوماتي�ã صغ��  �Âيجب تأم

, كما ويمنع توصيل مجفف الم�بس لنفس المقبس  - 16 امب��

او نفس الدائرة الكهربائية الموصولة اليه الغسالة ا�لية.

م�ءمة شبكة الكهرباء لتوصيل مجفف الم�بس يجب ان تتم 

� مؤهل فقط.
ع� يد كهربا��

كيف تحدث الحرائق بمجففات الم�بس ا�لية؟

اكمة بأنبوب  مع الوقت, يمت�� المجفف بالزغب وا�لياف الم��

ها, مما يمنع  � وغ�� �Âمخرج الهواء, بالقنوات, ع� جسم التسخ

تدفق الهواء, ونتيجة لذلك, يسخن مجفف الم�بس 

 � �Âاق جسم التسخ عند تشغيله وقد يؤدي ا� اح��

اق الم�بس بداخله. الزغب هو مادة قابلة  واح��

� المنازل.
ل�شتعال وهو يشكل احد اسباب الحرائق ±�

تتبع قواعد الس�مة تمنع الحرائق بمجفف الم�بس:

كوا مجفف الم�بس يعمل عندما تتواجدون      � ت��

ل ، او نائمون.  � خارج الم��

    اقرؤوا بتمعن تعليمات المنتج حول استعماٍل آمن 

للمنَتج.

شتعال عن منطقة  äابعدوا اي منتج قابل ل�    

ها. المجفف ، مثل ادوات التنظيف، م�بس، وغ��

    نظفوا الفل��  من الزغب بشكل دائم بواسطة 

فرشاة او مكنسة كهربائية.

ة ا�ستعمال،  � ا� اخر ، وفق وت�� �Âاهتموا  من ح    

كة  Ëß بتفكيك المجفف وتنظيفه بشكل كامل ع� يد

خدمات مؤهلة. 

ة ومؤلمة 
قصة قص	

    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 
� كيبوتس معانيت. 

� ساحة مصنع ±�
الحادثة ±�

متطوعو الخدمات الطبية قدموا له الع�ج ا��و�� 
ونقل بعدها ا� المشفى وهو مصاب برأسه. 

    سقوط خطر
فة  Ëß �

سقط عامل بناء/ تجديدات الذي عمل ±�
� القدس ا� 

� حي راموت ±�
احد البيوت ±�

فة السف�، ع� ما يبدو اثر انهيار جزء من  Ëâال
فة. اصيب العامل بإصابة متوسطة.  Ëâال

ةملؤمو ة
	صق صصق
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الحياه حلوه، حافظوا عليها!


