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 06/01/21 ן:ועדכ תאריך 

בחומרים   לעניין בקשת היתר לעסוק  בטיחות קרינה אחראיל נחיות ה
 מאיץ אואו במכשירי רנטגן  רדיואקטיביים

 מבוא .1
במקורות קרינה מייננת,  לעיסוק משרד להגנת הסביבה נותן היתרים אגף מניעת רעש וקרינה ב תקנות,בהתאם ל

  של אחריםמקורות באו ") מקורות קרינה(במסמך זה " מאיץורנטגן  מכשירי (ר"א)  ייםרדיואקטיב יםחומרכמו 
  .רשום בהיתרה קרינהה בטיחות  אחראי הואכאשר מבקש ההיתר  תנים למוסדיההיתרים נ   .קרינה מייננת

 בו הוא עובד.  שקרינה במוסד ה לעיסוק במקורות  בנושא ספציפיהאחראי חייב לקבל הכשרה מקצועית 
  רשאיהאחראי  .(נספח א') רותי הדרכהיבנושא בטיחות קרינה מייננת יכול לספק ש הדרכהמוסמך למכון  רק

 בטיחות קרינה רשאי  יאחרארק   .תנאי ההיתרכל ם ולקי  והוא חייב לפעול קשור להיתר במוסדהלטפל בכל נושא 
אישורי  , יםהיתר או ביטול  בקשה  עניינים אלו: קשור להעניין כל לצורך טיפול ב הגנת הסביבה  למשרדלפנות 

כל  עבור ב או ת קבלת הנחיופינוי מקורות קרינה, מתן דיווחים למשרד, בקשת בירורים ו או  , העברה, יצואיבוא
  על ידיאו   דואר אלקטרוניבאמצעות בקשה בכתב למשרד יש להגיש   .לעיסוק במקורות הקרינה קשור ה אחרעניין 

 . המשרד להגנת הסביבההטפסים הנמצאים באתר 

 :כדלקמן המשרד מבקשכדי לאפשר מתן שירות יעיל ומהיר,  

 כללי  .2
  המערכת מעבירה .radiomat@sviva.gov.ilלכתובת:  ר אלקטרוניבדואלמשרד  פניותלשלוח   .1

של   תלכתובת הפרטי  ר אלקטרונילשלוח דוא אין . לכןהרלוונטייםהמכתב לכל העובדים מתק וע
 .יםעובדה

שם המוסד כפי מהות הבקשה, נושא: ה  שורתב לכתוביש למשרד   ר אלקטרונידוא הודעתבכל  .2
  אם( ההיתר פרמס) ומאיץ/או רנטגן דיו אקטיבי(חומר רהמבוקש סוג ההיתר  שכתוב בהיתר, 

 . "10029בית חולים תל השומר, היתר ר"א מס'  –חידוש היתר " לדוגמה:  ,)קיים
להוריד את הטופס הרלוונטי מאתר האינטרנט של המשרד:  .3

https://www.gov.il/he/departments/guides/ionizing_radiation_requests 
יש  תוך התייחסות עניינית לכל שאלה. מ)  , לא בכתב ידכתב דפוסב ( מחשבבאת הטופס למלא  .4

 .Word  בתבניתלשלוח את הטופס 
מכיוון שהמשרד  .עם הטופסולשלוח אותם   כל המסמכים הנדרשים את  בקשההלצרף לטופס  .5

ם  הנדרשים, אין סיבה לשלוח מסמכי המסמכיםכל יכול לטפל בבקשה רק אחרי שהתקבלו 
 . בנפרד

למוסד, היתרים למתקנים והיתרים לשירותים, כמפורט  היתר  עבור: בלפי התקנות לשלם אגרה   .6
אגרה רק אחרי קבלת  את היש לשלם המשרד שובר אגרה.  שולח לצורך ביצוע התשלום.  7 סעיףב

 .  המקורי בדואר רגיל  שובראו ה ר אלקטרוניצילום השובר בדוא
שירות התשלומים  באמצעות  סוק בחומרים רדיואקטיבייםיהיתר עעבור ב לשלם אגרה אפשר .7

 https://www.gov.il/he/service/radioactivity_tax באתר האינטרנט: הממשלתי
שירות התשלומים  באמצעות  מתקני רנטגן/מאיציםבסוק יהיתר עעבור בלשלם אגרה  אפשר .8

 https://www.gov.il/he/service/fees_for_a_permit_xrays באתר האינטרנט: הממשלתי
. לצורך  ר אלקטרוניצילום השובר בדואקבלת משעות  48-לאחר כ  לבצע אפשראת התשלום   .9

 . וברבש המצוינים ר מספר ההיתומספר השובר את  זיןביצוע התשלום יש לה
 . המקורישובר ב בנק הדוארשל סניף כל לשלם אגרה ב אפשר .10
מומלץ    לשם כך באמצעות העברה בנקאית.בבנק הדואר או בכל בנק אחר לשלם אגרה  אפשר .11

מס'  בסניף  0-25007-9  פרמס. יש לשלם אך ורק לחשבון שהתקבל להביא לבנק את צילום השובר
 . בנק הדואר(ירושלים) של  1

 . לא יאפשר הפקת היתר או לחשבון בנק אחר אחרת   הבשיטם אגרה ולתש .12
   .radiomat@sviva.gov.ilלכתובת:  ר אלקטרוני יש לשלוח את הקבלה בדואאחרי ביצוע התשלום   .13
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https://www.gov.il/he/departments/guides/ionizing_radiation_requests
https://www.gov.il/he/service/radioactivity_tax
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   פניות למשרד .3
הפנייה חייבת  . radiomat@sviva.gov.il לכתובת:אך ורק ו ר אלקטרוניבדואאך ורק  וח כל פנייה ליש לש

 . ועניינית  ברורה, להיות מסודרת
  

  גוף המכתבבההיתר והסבר קצר על נושא הפנייה.   פרמסאת יש לציין   ר האלקטרוני דוא בנושא שורת הב
בגלל  . נושא הפנייהאת  ו ספרותאו חמש ארבע בעל  ) קיים  אם( היתרה פרמס , שם המוסדאת  יש לציין

  חייבכמו כן, כדי להבטיח פנייה ברורה מקצועית, . יעניינו קצר לשלוח מכתב  יש, למשרד פניותה  עומס
ם פרטי,  שיש לציין:   פנייה. בסוף ה(או ממלא מקומו) קרינה במוסדהאחראי בטיחות תמיד  להיות הפונה 

 . ושם המוסד תפקיד הפונה, שם משפחה
 

תעודות הסמכה, דוח בודק  טופס בקשה,  כגוןהפונה לשלוח את המסמכים הנדרשים (ן  המשרד מבקש מ
וכיוצא    ]דוח הערכת סיכונים[ דוח הערכת רמות חשיפה, תיסטנדרט כנית בטיחות קרינהומוסמך, ת

 . בתוך אותו קובץשונים מסמכים  לא לאחד. כלומר, נפרדים קבצים דיגיטליים באמצעות) באלו
 

 ,doc, docsכמו  Microsoft Windows מקובלים במערכת יםבפורמט אך ורק קבצים  אפשר לקלוט
PDF, jpg  שלוחיש לגבוה יותר, הקבצים של משקלם הכולל אם מגה בייט.   7. משקל הקובץ לא יעלה על  

 בכמה הודעות. אותם 
 

  ר האלקטרוניאם הדואטלפון כדי לבדוק בלא להתקשר נא . ימי עבודה 14תוך בה ת לכל פניי ומשרד חייב לענה
 של הפונה.   ר האלקטרוני דוא העונה לכתובת  אחר כך יה ו י המשרד מטפל בפניות לפי תאריך קבלת הפנהתקבל. 

 
 לעיל.  על פי הכתוביכול לטפל בפניות שלא  אינו משרדה
 

 בקשה להיתר חדש  .4
 . ר האלקטרוניבדוא" ולשלוח אותו למשרד בקשה להיתר חדשטופס "את היש למלא 

 
מאיץ (כולל הוספת מתקנים  או  חומר רדיואקטיבי או במכשיר רנטגןסוק ביהנחיות לבקשת היתר חדש לעה

היתר  ה מיועד לסייע למבקש השאלון  ת וס בקשת היתר חדש. ההנחיות כוללחדשים להיתר קיים) מצורפות לטופ
 הקמת מתקן קרינה חדש.  עבור כל שלבי ב למלא את דרישות המשרד 
 להלן האישורים הנדרשים: 

 
 ) ומהאישור עקרוני למקום ("מיקום": אזור תעשייה, בניין משרדים וכד .1
 ) ומהוכד הקמת המתקן ("אתר": החלקה המדויקת, חדר, קומה אישור  – אישור עקרוני לאתר  .2
הקמת המתקן ובשלבי  לאחר ביצוע ביקורות תוך כדי  –שור למערכות קרינה לפני הפעלה יא .3

 הבנייה השונים
 רנטגן/מאיצים /אקטיבייםדיואישור לסימולציה לפני הפעלה וללא מקורות ר .4
 רנטגן/מאיצים /אקטיבייםדיו המתקן, כולל מקורות רשל  אישור להפעלה ניסיונית  .5
 אישור להפעלה סופית  .6
 היתר עיסוק  .7

 
ואישור בקרה   )דוח הערכת סיכונים( דוח הערכת רמות חשיפהש למשרד יש להגי 3-1 לצורך קבלת אישורים

י מעבדה מוסמכת  על יד יםכתוב  –  להכיל מקורות קרינה מייננת  המבוקש (או באתרים המבוקשים)באתר 
ולהעביר את הדוח   י בודק מוסמךביד ים)או המתקנת המתקן (קיבד יש לבצע   6-4 לצורך קבלת אישורים .לקרינה

 המשרד להגנת הסביבה.עובדי הן ייעשו גם על ידי ת בשטח ובדיק  נדרשות אם למשרד. 
 

 הערות לגבי הוספת מתקנים חדשים להיתר קיים: 
תנאי השטח וסוג  לפי  ל. זכרים לעי הנ 4-1 אישורים בסעיפיםהיש לבקש את חדש לצורך הקמת המתקן  .1

 אלה. השלבים כל העבור ב תבקשה אחהציוד, בסמכות המשרד לשקול קבלת 
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נסיבות באתר,  על פי ה. זכרים לעילהנ 6-5 לצורך הפעלת קרינה יש לבקש את האישורים בסעיפים .2
 עבור שני השלבים. ב בסמכות המשרד לשקול קבלת בקשה אחת 

ודוח  ממשרד התחבורה לרכב ולנהג  רישיון מוביל יש לצרף אקטיבייםדיועבור רכב להובלת חומרים רב .3
לפי התקנות להובלת חומרים  ו  אקטיבייםדיובהתאם לחומרים הרעבור בדיקת הרכב בדק מוסמך בו
 .אקטיבייםדיור

 
 : האלההגיש למשרד את המסמכים היתר חדש יש ל   במועד בקשתלסיכום, 

. מאתר האינטרנט של המשרד)ו להוריד אפשר(ליום הבקשה מעודכן  טופס בקשת היתר חדש .1
הפרטים  את  לציין יש  בטופס הבקשה מבקש ההיתר חייב להיות מנהל או בעל (עסק) המוסד. 

 בכל מתקן.   קרינההמקורות ו  קרינהה  מתקניקרינה, האחראי בטיחות מבקש ההיתר,  של
מקורות  לא נמצאים במוסד ש במצב. וממלא מקומו  לפחות אחראי בטיחות קרינה מנותיש ל

אחראי בטיחות  רק  מנותל אפשר),  רדיואקטיבייםבחומרים  מסחר עבור ב(לדוגמה  קרינה
 קרינה אחד. 

 ם. עבור בדיקת המתקניבדוח בודק מוסמך  .2
  .הנדרשהסטנדרטי פורמט הלפי אחראי בטיחות קרינה   בידי הכתוב  בטיחות קרינה  תוכנית .3
מוסמכת מוסמך במעבדה  בודק ) כתוב בידי(דוח הערכת סיכונים רמות חשיפהדוח הערכת  .4

, לפי הפורמט הנדרש, (רשימה בנספח א') להגנת הסביבההמשרד על ידי   שרומא ,לקרינה
 המבוקשים לעיסוק.  רדיואקטיבייםלסוג וכמות החומרים ה  מעודכן

נושא הקורס . (נספח א') מוסמך ממרכז הדרכה בטיחות קרינה קורס הסמכת ממונה תעודות .5
 .מתקני רנטגן ומאיציםבאו  רדיואקטיבייםחומרים הב הספציפי  עיסוקלפי ה  חייב להיות
תעודות קורס להובלת חומרים   הוסיף , יש לרדיואקטיבייםחומרים    הובלתבמקרה של 

 עבור הנהגים. ב רדיואקטיביים
 : (נספח א') הםלהדרכה המוסמכים  המרכזים  .6

   שורקנחל מרכז גרעיני   .א
 קרינה בקרת אורון  רתחב .ב
 אוניברסיטת אריאל בשומרון  ,ללימודי חוץ והמשך היחידה  .ג

 בקשה לחידוש היתר  .5
ולבקש ביטול היתר. לצורך חידוש   מקורות הקרינהאו לפנות את   כל שנהביש לחדש את ההיתר , לפי התקנות

ולשלוח  מאתר האינטרנט של המשרד)  ו  להוריד אפשר(" היתרעדכון /בקשה לחידושיש למלא טופס "  ,ההיתר
 להלן: מפורט , כלאגף   לקטרוניר אבדואאותו 
 מבקש ההיתר חייב להיות המנהל או בעל העסק של המוסד. .1
 .קרינה במוסדהבטיחות  אחראישולח הבקשה חייב להיות  .2
 .בודק מוסמךתוקף ההיתר, יש לבצע בדיקת המתקנים ע"י  יום תפוגת לפני   חודשים 3-2 .3
יש לשלוח  , ביצוע הבדיקה המוסמכתמיד אחרי תוקף ההיתר,  יום תפוגת לפני   חודשים 3-2 .4

  עם כל המסמכים הנדרשים.  לחידוש היתר  בקשה למשרד
כל עבור בקרינה והעבור אחראי בטיחות בהמוסד, עבור במידע מלא  יש לציין בבקשה   .5

 . או אינם בשימוש אם לא שונו גם , עבור כל המקורות במתקןבו במוסד המתקנים
 : יש לצרף לבקשה .6

 ;לפי נוהל הבדיקה  ומקורות הקרינה  כל המתקניםאת שמפרט  דוח בודק מוסמך .א
 ;הם שונים מההיתר הקודם  אם, קרינההבטיחות  אחראישל  הסמכהקורס תעודות  .ב
 ; הנדרשבפורמט בטיחות קרינה  תוכנית .ג
מקורות  של כמות למעודכן לסוג ו (דוח הערכת סיכונים)רמות חשיפה הערכת  דוח .ד

יש שינוי   אםכלומר, ר, חידוש היתל  הבקשהגשת ה הנמצאים במוסד במועדהקרינה 
 ;או באופן העיסוק במקורות הקרינה

ודוח  ממשרד התחבורה לרכב ולנהג   ןרישיויש לצרף  רדיואקטיבייםרכב להובלת חומרים  עבור ב .ה
 . רדיואקטיבייםהובלת חומרים  עבור בדיקת הרכב לפי תקנותבבודק מוסמך 

מספר  הו  מספר הסידוריהבמוסד, לפי  כל המתקניםיש לפרט בטופס בקשה את הרשימה של  .7
 סמך. ומופיע בדוח הבודק המזהה לסדר ה יש לוודא שסדר המתקנים  היתר הקודם.ב הקבוע 
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 : בוטלממתקן מסוים  אם .א
  בוטלממתקן " – "מצב המתקן" במשבצת בקשההיש לציין בטופס." 
  קרינה, אם נקי מ הוא    אםאת ממצאי הבדיקה ולהמליץ, מוסמך הבודק היש לציין בדוח

 . אותו לבטל אפשר
  מהמתקן  עבור פינוי המקורותבתעודה למשרד יש לשלוח. 
 את הפרטים    או למוסד אחר, יש לציין אותו מוסדאחר ב מקוםהמתקן מיועד להעברה ל  אם

המוסד המקבל חייב לבקש  שם המוסד, שם המתקן, מספר המתקן. – של המתקן החדש
 היתר. 

 :חדשוסף מתקן נ אם .ב
 חדש ןמתק" – "מצב המתקן  במשבצתציין ול בסוף הרשימה ויש לפרט אות" . 
  ממצאי הבדיקהמוסמך את הבודק היש לציין בדוח. 
  עבור הספקת המקורות. ביש לשלוח תעודה 

 : קייםבמקרה של מתקן  .ג
  מצב  במשבצתלציין , ובמתקן יםהנמצא מקורותהעם כל  את הפרטים שלו יש לפרט"

 ."קיים ןמתק" –  המתקן"
  ממצאי הבדיקהמוסמך את הבודק היש לציין בדוח. 

לכתובת המצוינת בטופס בקשת   בדואר שובר אגרה שלח למוסדיי  הבקשה אישוראחרי  .8
פרטי   צילום השובר אואת  ר אלקטרוניבדואהמשרד למוסד ישלח ,  נוסף על כךהיתר.  ה

 ינטרנט. א לאפשר תשלום דרך הכדי  התשלום) סכוםו  השובר פר מסהתשלום (
עבור ביצוע התשלום ב האסמכתה את  ר אלקטרוניבדואאחר תשלום האגרה, יש לשלוח ל .9

 . )הקבלה(
 . ר אלקטרונישלח ההיתר למוסד בדואיאחרי קבלת התשלום ואישור ההיתר, י .10

 

 בקשה לעדכון היתר   .6
.  לפני ביצוע השינוייש לבקש עדכון ההיתר  המוסד מעוניין לבצע שינויים במתקני קרינה לפני חידוש ההיתר,  אם

לציין   אפשר. ר אלקטרוניבדוא" ולשלוח אותו למשרד היתר עדכון/בקשה לחידושיש למלא טופס "כך  לשם
עבור כל מתקן יש ב. ההיתר בתוקף, לפי כל הפרטים, כל אחד עם אמורים להשתנותשהמתקנים  רק את  זה בטופס 

 :כמפורט להלן" מצב המתקן" במשבצתלציין  
 :חדשמתקן לבמקרה של בקשה   .1

 . אופן קבלת מקורות הקרינהאת " ויש לציין חדשיש לציין " בקשה הבטופס    .א
 .  עבור בדיקת המתקןב  יש לצרף דוח בודק מוסמך .ב

 :קייםהיתר למתקן  לביטולבמקרה של בקשה   .2
 פינוי או העברת מקורות הקרינה.ה ויש לציין אופן " ביטוליש לציין " בקשההבטופס  .א
  ביטולל  הבמתקן והמלצמקורות קרינה או  שמציין בדיקת קרינה  יש לצרף דוח בודק מוסמך .ב

 המתקן. 
   .על פינוי יש לצרף אישורבמקרה של פינוי מקורות הקרינה,   .ג
 חייב לבקש היתר. המוסד המקבל ,  במקרה של העברת מקורות הקרינה למוסד אחר .ד

 :במתקןבמקורות הקרינה  שינוי יצועבקשה לבבמקרה של  .3
מקורות הקרינה של פינוי האו   הקבל האופן   את צייןול "עדכון"יש לציין בקשה הבטופס  .א

 . קיימיםהאו  חדשיםה
 .  עם המקורות החדשים בדיקת המתקןל  לצרף דוח בודק מוסמךיש  .ב
   .על פינוי  של פינוי מקורות, יש לצרף אישור קרהבמ .ג
   במקרה של העברת מקורות הקרינה למוסד אחר, המוסד המקבל חייב לבקש היתר. .ד

 
  דוח הערכת רמות חשיפהבטיחות קרינה ועדכון  תוכנית :עדכוןלבקשת ה הנ"ל, יש לצרף  השינוייםעבור כל  ב
 ). המקורות  הכמות או העוצמה שלאו הגדלת  קרינה חדשים(במקרה של הוספת מקורות   סיכונים)דוח הערכת (
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 החלפת אחראי בטיחות קרינה  לבקשה למינוי או  .7
לעיסוק במקורות קרינה מייננת (חומרים  היתר הבעל  יות המוסד באחר) 1במבוא (עמוד  מוסבר ש כפי

בדרך כלל נדרשים בכל  . (ב"ק) בטיחות קרינה  ם על אחראי כמה למנות מאיץ)  או  או מתקני רנטגן רדיואקטיביים
ממונה בטיחות קרינה ממשרד  של חייב להיות בעל הסמכה , אשר מוסד שני אחראי ב"ק: האחראי הראשי

פיזית  עבודה  נדרשת בהם שלא במקורות קרינה . במקרה של עיסוקים מווממלא מקו ,ועובד של המוסד  הכלכלה
  כמהבהם ש גדוליםב"ק אחד. במוסדות אחראי ב די, , יצוא וכדומהאשיווק, יבובמקרה של מקורות, כמו העם 

. אחד בכל מחלקה  אחראי ב"ק מבתי חולים, אוניברסיטאות או מפעלים גדולים, מומלץ למנות יותר  כגון  מחלקות
הרשומים בהיתר נמצא תמיד במוסד,    בטיחות הקרינה  ם עלאחראיה יות המוסד לוודא שלפחות אחד מכל באחר

 אחראי ב"ק. שבו יפעל המוסד בלא כדי למנוע מצב 
 

.  או למינוי אחראי ב"ק היתר עדכון או ל   באמצעות טופס הבקשה להיתר חדש, לחידושאחראי ב"ק למנות  יש
פת  החל במצב של  בטופס. כל הפרטים הנדרשים  את למלאחובה . נמצאים באתר האינטרנט של המשרדהטפסים  

רשימת מכוני הדרכה המוסמכים  . החלפהה ביצוע   יות המוסד להגיש למשרד בקשה לפניבאחר ,אחראי ב"ק
מוסמך   ןעיסוקו ממכוספציפי ל מכיוון שכל אחראי ב"ק חדש חייב לקבל הדרכה בנושא  מפורטת בנספח א'. 

בעוד  מ תהליך האת המוסד להתחיל   ריותבאח, שלו)מלפי לוח זמנים קורסים  מקייםשכל מכון   שימו לב( להדרכה
אחר   .קורס הסמכה תתעוד  עבור כל מועמד לתפקיד זהב  להגיש למשרדיש   ,אחראי ב"ק חדש  ינוימלצורך . מועד

.  radiomat@sviva.gov.ilלכתובת:בדואר אלקטרוני כך, יש לשלוח את הטופס עם צילום התעודה למשרד 
 היתר. ה עדכון   או היתרה  שוב במועד חידושאותן במשרד, כך שאין צורך לשלוח נשמרות התעודות 

 
 בקשה לשחרור פריט מהמכס . 8

מכשירי  , לשחרר מהמכס פריטים המכילים חומרים רדיואקטיבייםאו שנתיים המשרד נותן אישורים חד פעמיים 
מבקש האישור חייב להיות בעל היתר    .מקורות קרינה מייננת  לאו פריטים אחרים שיכולים להכי מאיץ ,רנטגן

טפסים נמצאים באתר האינטרנט של  המאיץ.  או  רנטגןאו במכשירי   לעיסוק בחומרים רדיואקטיבייםבתוקף 
י  בדואר אלקטרונ ולשלוח אותו למשרד  המתאיםטופס  את ה יש למלא  ,אישורלהגשת בקשה להמשרד. 
  כיםמסמאת הלצרף ו  מטעןה, כולל מספר שטר  כל הפרטיםאת יש למלא  .radiomat@sviva.gov.ilלכתובת:
 פס שטר מטען.  ותיאור הפריט וטל יםהרלוונטי 

 
   רדיוגרפיה באתר פתוח תביצוע עבוד. 9

  עבודה במתקן פתוח כל על  לדווח למשרד תרדיוגרפיה תעשייתילעבודת המשרד מבקש מכל בעל היתר 
. אין צורך לדווח על עבודה במתקן סגור (מעבדה). וכדומה ישטח פתוח, מפעל, אזור ציבור  ובכלל זה:

 לצורך הדיווח יש להשתמש בטופס המקוון הנמצא באתר המשרד.  
חובת  שלא כ( אישור המשרדאת אם אתר העבודה נמצא באזור ציבורי, לפני ביצוע העבודה יש לבקש 

. בעבודה מסוג  מייד  ענה לבקשהי. המשרד  פתוח)באתר במקרה של ביצוע עבודת רדיוגרפיה בלבד דיווח 
  - ומנת הקרינה נמוכה מ  mSv/h 0.02- מנמוך  )ממוצע (ת הקרינה קצב מני יש לוודא שבאזור הציבור ,זה
0.1 mSv/h. יש להשתמש בטופס המקוון הנמצא באתר המשרד.   ,הגשת הבקשה לאישורל 

 
 רדיואקטיבית טיפול בפסולת . 10

 רדיואקטיביים מייצר פסולת רדיואקטיבית: במצב שהעיסוק בחומרים 
 כללי ב"ק. על פי יש לאחסן אותה אך ורק במתקנים מאושרים בהיתר  .1
 על פי התקנות האלה:י גורם מוסמך לפינוי פסולת ר"א, על ידיש לפנות אותה אך ורק  .2

 2002- התשס"ב  תקנות חומרים מסוכנים (סילוק פסולת ר"א), .א
, המשרד להגנת  לאחסון ודעיכת חומרים ר"א קצרי חיים נוהל הקמה, הפעלה וסגירה של מתקן .ב

 2013הסביבה,  
 ביצוע הפינוי.  עליש לדווח למשרד  .3

 
 דיווחים למשרד . 11

 בדבר הנושאים האלה: אחראי בטיחות קרינה חייב לדווח למשרד 
 (מטעם יבואנים וספקים)  הספקת חומרים ר"א .1
 פסולת ר"א פינוי  .2

mailto:radiomat@sviva.gov.il
mailto:radiomat@sviva.gov.il
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 עבודות רדיוגרפיה תעשייתית בשטח  ביצוע .3
 מייד. יש לדווח על כל אירוע שאינו שגרתי  .4

 
 . תשלום אגרה 12
עבור  בהאגרות סכומי להלן עבור קבלת היתר עיסוק והוספת מתקנים להיתר העיסוק יש לשלם אגרה. ב

ם  י(יסודות רדיואיזוטופ תקנות הרוקחים על פי  , מתן היתרי קרינה מייננת על ידי המשרד להגנת הסביבה
 .  2018באוקטובר  31 יוםבתוקף החל מ, עדכון 1980-מומוצריהם) תש"

עלות   נושא ההיתר מספר
האגרה  

 בשקלים 

סוג היתר: 
חומר  

 רדיואקטיבי 

סוג היתר: 
רנטגן או 

 מאיץ
 לא כן 267.42 מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי ב היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי או  1
 לא כן 431.14 להקים מתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו היתר  2
 כן כן 431.14 היתר לתת או להפעיל שירותי רדיוגרפיה 3
היתר לתת או להפעיל שירות העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל   4

 חומר רדיואקטיבי 
 לא כן 431.14

 לא כן 308.89 היתר לתת או להפעיל שירותי סילוק פסולת רדיואקטיבית  5
 לא כן 267.42 היתר אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים  6
 כן לא 267.42 היתר לעסוק במכשיר קרינה  7
 כן לא 431.14 היתר להקים מתקן קרינה ולעסוק בו  8
היתר לתת או להפעיל שירות כיול מכשירי מדידת קרינה מייננת, לרבות   9

 מקורות כיול 
 כן כן 240.44

 כן כן 431.14 היתר לתת או להפעיל שירות תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם  10
מתקנים   2עבור באו רנטגן מבקש היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים  המוסד  :אגרה ה סכוםחישוב לדוגמת 

 ₪.  1,129.07) = 431.14*   2+ ( 267.42בסכום זה:  ישלם אגרה
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 נספח א'
המשרד   בידימאושרים התעשייה המשרד הכלכלה ו על ידימרכזים להדרכת ממוני בטיחות קרינה 

  להגנת הסביבה
או דואר    אינטרנטאתר  פקס טל' שם המרכז  מס'

 אלקטרוני 
אריאל   אוניברסיטת 1

 בטיחות קרינה  – בשומרון 
 אוניברסיטת אריאל בשומרון 03-7448166 03-7407202/8

ד"ר דוד   –חברת אורון  2
 יוסיאן 

0522-522-525   153-522-522-525 Oron.Ltd@gmail.com 

המרכז    –מרכז פייגה  3
 למחקר גרעיני נחל שורק 

 שורק  גרעיני מרכז 08-94344196 08-9434535/630

 
 מעבדות מוסמכות לבדיקת קרינה מייננת 

 מעבדות מוסמכות לבדיקת קרינה מייננת אתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה: ראו 
 

 רמות חשיפה מאושרים לכתיבת דוח הערכת מייננת בודקים מוסמכים במעבדות מוסמכות לקרינה 
 מתקן היתר דואר אלקטרוני  טלפון  שם המעבדה  שם הבודק  מספר

 050-7757014 אבי בן שלמה בן שלמהד"ר אבי  1
 

picuah@soreq.gov.il 
 

 ר"א
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

 ר"א laisha@bezeqint.net 052-3487430 חישולים  אברהם ליש 2
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

 כולם  רנטגן dr_ehudn@netvision.net.il 052-4802021 אהוד נאמן  ד"ר אהוד נאמן  3
 רנטגן ADAR2222@gmail.com 050-6292304 יאיר גרוף ד"ר יאיר גרוף 4

 ר"א
 כולם 
 כולם 

 ) 1(כולם  רנטגן yoramlasser@gmail.com 052-3487430 חישולים  יורם לסר 5
 כולם  ר"א yfet@rotemi.co.il 050-6200518 רותם תעשיות יפת בשארי 6
 ר"א picuah@soreq.gov.il 08-9434364 ממ"ג שורק ליאור אפשטיין 7

 רנטגן
 כולם 
 כולם 

 050-6233109 פוסירד משה קרן 8
 

posirad@gmail.com ר"א 
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

 054-4852179 טבת  ד"ר פיליפ ראה  9
 

philhad@zahav.net.il ר"א 
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

 052-2595943 אר.אם.טי. רפאל סרברו 10
 

srebro@gmail.com ר"א 
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

ד"ר פנחס  11
 דיקשטיין

פנחס 
 דיקשטיין

0506-292228 phineas.dickstein@gmail.com ר"א 
 רנטגן

 כולם 
 כולם 

 חוץ ממאיץ וגנרטור נויטרונים )1(

 
 

https://www.ariel.ac.il/messages/site/safety/radiation-safety
mailto:Oron.Ltd@gmail.com
http://soreq.gov.il/
https://apps.moital.gov.il/afikReports/LabsListKrina.aspx
mailto:picuah@soreq.gov.il
mailto:laisha@bezeqint.net
mailto:yfet@rotemi.co.il
mailto:srebro@gmail.com
mailto:phineas.dickstein@gmail.com
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