קרינה בלתי מייננת במקומות עבודה – הרצאות וימי עיון
באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות
במקומות העבודה קיימות חשיפות למגוון רחב של מקורות קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת .
קיימות חשיפות ממושכות למקורות קרינה שכיחים  ,הקיימים כמעט בכל מקומות העבודה – ציוד סלולר ,
תקשורת  WiFiו " שן כחולה " ,שדות מגנטיים מתשתית החשמל ומציוד חשמלי  ,ועוד .

עוד קיימות חשיפות תעסוקתיות ממקורות רבים ומגוונים  -מתקני שידור ,צ יוד תקשורת ,מערכות בקרה,
ניווט ומכ"מים  ,במפעלים ובתעשיות מסוגים שונים  ,בבתי מלאכה ,מציוד רפואי ,במעבדות  ,מ ח שמל
במתח או בהספק גבוה ים  ,ועוד .

קיימים תקנים וקווים מנחים להגבלת החשיפה לקרינה ו גופי רגולציה שונים ממליצים על יישום "עקרון
הזהירות"  ,קרי  ,הפחתת החשיפ ה לקרינה ,אף מתחת לתקנים ,עקב היותה גורם "מסרטן אפשרי" (ע" פ
הארגון הבינ"ל לחקר הסרטן , ) IARC ,זאת במקביל לחוסר ודאות מדעי ת .

החשיפה לקרינה בלתי מייננת מעוררת חששות רבים בקרב העובדים ודרגי הניהול .מתן ידע מקצועי עשוי
לסייע בהתמודדות עם החשיפות במקומות העבודה ועם החששות.
המוסד לבטיחות ולגיהות מציע הרצאות וימי עיון מקצועיים ,בנושא סיכוני הקרינה הבלתי מייננת לאדם
ודרכי ההתמודדות איתם.
ההרצאות מיועדות לקהל מסוגים שונים וברמות שונות  -מדרגי ניהול ועד לעובדים ולעוסקים במקורות
קרינה באופן מקצועי ,והן ניתנות החל מסקירות כלליות (בהיקף של שעתים ומעלה)  ,דרך ימי עיון ו עד
לסדנאות בנות מספר ימים .ניתן גם להתאים הרצאות וימי עיון למקומות עבודה בעלי חשיפות יעודיות.
ההרצאות וימי העיון ניתנים ע"י ר' תחום קרינה בלתי מייננת במוס"ל  ,ד"ר אמנון דבדבני ,אשר עוסק
בתחום כ  30 -שנה  ,והינו חבר בוועדת תקן הקרינה הבינ"ל של  IEEEובוועדות מקצועיות שונות.
אנו מציע ים לכם להזמין הרצאות וימי עיון מ המוס"ל  ,בדרכים המפורטות להלן :


מחוז מרכז וירושלים  , shlomo.aloni@osh.org.il -טל' 03 - 5266465



מחוז צפון  , sami@osh.org.il -טל' 04 - 8218895



מחוז דרום  , Gavriel.S@osh.org.il -טל' 08 - 6275129



תחום קרינה בלתי מייננת  , AmnonD@osh.org.il -טל' 054 - 9205204
בכבוד רב,
המוסד לבטיחות ולגיהות

