
 
 

 תקנות עבודת נשים

 התשל"ט – 1979 , ( תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת

 
 : מתקין תקנות אלהאני, -1954ד"תשי,  לחוק עבודת נשים20בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 הגדרות. 1
 -בתקנות אלה 

 ; שנה45 אשה שטרם מלאו לה -" אשה בגיל הפוריות"
 -חמרים רדיואקטיביים ונאוטרונית , מאיצי חלקיקים,  לרבות קרינה מקרני שפופרות רנטגן- קרינה אלקטרומגנטית או גופיפית -" קרינה מייננת"

 ;להתהוות יונים,  או בעקיפיםבמישרין, שיש בה בעברה דרך חומר כדי לגרום
 ; קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שמחוצה לו-" קרינה חיצונית"
 ; קרינה מייננת הנקלטת בגוף האדם ממקורות שבתוך גופו-" קרינה פנימית"
 של הועדה 26' בפרסום מסי מיכשור מתאים לגבי קרינה חיצונית וכפי שהיא מוגדרת " מנת החשיפה הנמדדת ע-" מנת חשיפה שוות ערך"

העתק פרסום זה נמצא במשרדים המחוזיים של משרד העבודה והרווחה וכל אדם (לגבי קרינה פנימית , I.C.R.P)(.הבינלאומית להגנה מקרינה 
 ;)רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל במשרדים אלה

או מי ששר העבודה והרווחה מינה אותו להיות מפקח , -1954ד"תשי,  מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה-" המפקח"
 .לענין תקנות אלה

 הקטנת כמות החשיפה. 2
מעסיק ינקוט בכל הפעולות הסבירות הדרושות להקטנה מירבית של כמות ושיעורי החשיפה של נשים הנמצאות בחצריו לרגל תעסוקתן או 

 .הכשרתן המקצועית
 רמת פיקוח. 3

מחייבים קיום פיקוח על רמות ושיעורי החשיפה ,  גרם לשנה0.5העולה על , עלולה להיחשף למנת חשיפה שוות ערךתנאי עבודה שבהם עובדת 
 .לגבי אותה עובדת ולגבי תנאי עבודתה

 הגבלת חשיפה לאשה בגיל הפוריות. 4
 קרינה חיצוניים או פנימיים ממקורות, למנות חשיפה שוות ערך, במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית, אשה בגיל הפוריות לא תחשף

 ; רם לשנה5בשיעור העולה על 
,  רם0.4על , כאמור, אם בחודש מסויים עלה שיעור החשיפה של אשה;  רם0.4לא יעלה על , השיעור החודשי הממוצע של חשיפת אשה כאמור

 . רם0.4ם לא יעלה על באופן ששיעור החשיפה החודשי הממוצע בחדשיים הסמוכי, יוקטן שיעור חשיפתה בחודש העוקב לו
 אשה בהריון. 5

סמוך ככל , תודיע על דבר הריונה למעסיקה,  ואשר נכנסת להריון3אשה בגיל הפוריות המועסקת בעבודה המחייבת קיום פיקוח לפי תקנה 
 .האפשר למועד בו נודעה לה עובדת הריונה

 הגבלת חשיפה לאשה בהריון. 6
בשיעור , ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים, או הכשרתה המקצועית למנת חשיפה שוות ערךאשה בהריון לא תחשף במסגרת עבודתה ) א(

עד לסיום , 5 התקופה מיום מסירת ההודעה למעסיק כאמור בתקנה - "תקופת הריון", לענין זה;  רם במשך כל תקופת הריונה1העולה על 
 .הריונה

 0.15אם בחדש מסוים עלה שיעור החשיפה של אשה כאמור על ;  רם0.15לא יעלה על , כאמור, השיעור החודשי הממוצע של חשיפת אשה) ב(
 . רם0.15באופן ששיעור החשיפה החודשי הממוצע בחדשיים הסמוכים לא יעלה על , יוקטן שיעור חשיפתה בחודש העוקב לו, רם
 חובת המעביד. 7
לקרינה חיצונית או , המועסקת בחצריו,  אשה בגיל הפוריות ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע חשיפת אשה כאמוראדם המעסיק) א(

 .לפי הענין, -6 ו4פנימית בשיעור העולה על השיעורים הנקובים בתקנות 
למפקח ויפעל לפי , בכתב, פנה המעבידי, במקרה של ספק לגבי האמצעים שבהם יש לנקוט כדי למנוע חשיפת נשים בגיל הפוריות כאמור) ב(

 .הנחיותיו
ידווח למפקח על העסקת אשה כאמור ועל אמצעי , מעביד המעסיק אשה בגיל הפוריות באחד או ביותר מהעיסוקים המפורטים להלן) ג(

 :בכפוף לאמור בתקנות אלה, הבטיחות שבהם נקט כדי לצמצם אפשרות חשיפתה לקרינה מייננת
 ;פולטות קרני רנטגןהפעלת מכונות ה) 1(
 .אקטיביים-ייצור או כל עיסוק ישיר אחר בתכשירים המכילים איזוטופים רדיו) 2(

ינהל רישום מסודר שוטף של כל מנות החשיפה של אשה בגיל הפוריות המועסקות בחצריו או הנמצאות בהם ) א(7כל מעביד כאמור בתקנה ) ד(
 ;לרגל הכשרתה המקצועית

על אמצעי המדידה והבטיחות שאותם הנהיג לגבי נשים בגיל הפוריות המועסקות , בכתב, יודיע למפקח, )א(7קנה כל מעביד כאמור בת) ה(
המפקח רשאי להורות למעביד להוסיף או לשנות את אמצעי המדידות או הבטיחות שהנהיג ; בחצריו או הנמצאות בהם לרגל הכשרתן המקצועית

 .בחצריו
 יום מיום תחילת העסקת 14או תוך ,  יום מיום תחילתן של תקנות אלה30תוך , בכתב, תימסר למפקח) ה(7 או) ד(7הודעה כאמור בתקנות ) ו(

 .3אשה בגיל הפוריות בעבודה המחייבת קיום פיקוח כאמור בתקנה 
 מדידת חשיפה. 8

 .מדידת החשיפה תיעשה על ידי אמצעי מדידה אישי מתאים בהתאם להוראות המפקח



 תחולה. 9
לות על אשה בגיל הפוריות המועסקת או הנמצאת לרגל הכשרתה המקצועית בחצרים שבהם היא עלולה להיחשף לקרינה פנימית תקנות אלה ח

 .או חיצונית מעל לרמה המחייבת פיקוח
 הצגת התקנות. 10

 .3וח כאמור בתקנה תקנות אלה יוצגו במקום הנראה לעין בכל מקום עבודה שבו עובדת אשה בגיל הפוריות בתנאי עבודה המחייבים פיק
 ביטול. 11
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