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 במכשיר)י(  קרינת רנטגן אוהיתר  עיסוק  במיתקן)י( 

  (1253)מספר פנימי   699938מספר היתר :

 
) יסודות רדיואקטיביים  לתקנות הרוקחים 11 -ו   9)ב ( ,5, 4 ,2בתוקף סמכויותי לפי תקנות  

לשאר הוראות  התקנות והתנאים  התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 1980ומוצריהם ( התש''ם  
  –המפורטים להלן , ניתן בזה 

 

                                                                                                                           03-9108999( בע''מ     טלפון : 2014א.ש פיינטק ) :  מוסדל

    יפו -, תל אביב 27שוקן   רח' כתובת :

                                                                                 

להיתר זה  רינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (היתר לעיסוק במיתקן)י(  ק
 מהווה) ים ( חלק בלתי נפרד ממנו .

 
 .  06/06/2018     ועד     06/06/2017  -תוקף ההיתר מ

 
האחראי  על בטיחות  -מטעם בעל ההיתר לעניין ביצוע הוראות היתר זה ותנאיו  ) להלן  האחראי

 הקרינה ( הוא :
 

 050-8874693,    נייד: 02-5833434,    טלפון: 305358996ניר    ת.ז.:  אליאב
 , ירושלים50רחוב יהושע יעקב  פרטי: מען

 
 :בעל ההיתר כי יקיים התנאים הבאיםמתחייב  ,לשם קבלת ההיתר וקיומו

 
  כלליים  םתנאי

, נשוא היתר זה, אלא לבעל ן / מאיץמכשיר רנטגמקבל ההיתר לא יעביר, לא יספק ולא ימכור  .1
 לתנאיו, וידווח מיד על כל העברה, אספקה או מסירה כאמור, לנותן היתר זה.  היתר ובכפוף 

מאושר בהתאם סוג המכשיר אלא רק במיתקן  במכשיר רנטגן / מאיץמקבל ההיתר לא יעסוק  .2
 שימוש במיתקן.ול

פי דרישתו, מידע מלא ומפורט בעל ענין בעל ההיתר ימסור לנותן היתר זה או לנציג מטעמו, ל .3
 .במכשיר רנטגן או מאיץהנוגע לעיסוקו 

בעל ההיתר ינקוט בעצמו, או באמצעות האחראי על בטיחות הקרינה, באמצעי הבטיחות,  .4
 המדידה והניטור ככל הדרוש לשם הבטחת מניעת סיכוני קרינה לאדם ולסביבה .

אך ורק לאנשי מקצוע מיומנים  מאיץ במכשיר רנטגןמקבל ההיתר ירשה לעסוק מטעמו  .5
 . זהבתחום 

חייב אחראי בטיחות קרינה של המוסד  במכשיר רנטגן מאיץ, בכל מקרה של הפסקת השימוש  .6
לא ו המתקן נבדקהשמדת המכשיר , כי לאחר לקרינה ממעבדה מוסמכת למשרד אישורלהציג 
 מקורות קרינה מייננת.נמצאו 

 רינה והיתר למיתקן. יש לפרסם בכל מתקן נהלי בטיחות ק .7
יש לבצע בדיקות תעסוקתיות סביבתיות בכל שנה, בתקופה שבין חודשיים לשלושה חודשים  .8

לפני מועד חידוש ההיתר. הבדיקות חיבות לכלול את כל המתקנים, כולל מיתקנים שנסגרו 
. תנאי זה אינו חל על יבואנים שאינם עוסקים ו/או מתקנים חדשים לאחר הבדיקה האחרונה

 .במכשירים שפולטים קרינה מייננתזית פי
תוקף  תום: ההיתר ניתן לתקופה של שנה או פחות. שלושה חודשים לפני תאריך חידוש היתר .9

 המכשיריםפרטי לציין בבקשה את כל יש ההיתר יש להגיש בקשה בכתב  לחידוש ההיתר. 
קרינה  בטיחות , פרטי אחראיהמכשיריםמתקנים, פרטי   יפרטהמבוקשים לקבלת היתר )


