
2043807מספר ההיתר (סימוכין):

NN0589A היתר הפעלה למקור קרינה –  מוקד שידור חברת פי.אייץ`.איי. נטוורקס מספר

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס''ו - 2006, הנני נותן בזה היתר להפעלת מקור 
קרינה – מוקד שידור, כמפורט בבקשה למתן ההיתר למוקד זה מיום 26/07/2018.

ל:

ההיתר מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן:

29/07/2023תוקף ההיתר עד:

בית המחשבים טמרהבכתובת: ברשות המקומית:

E 218838       N 750951 נ.צ. (רשת ישראל חדשה ):  

072-3403405 טל':

550258842 ת.ז./ח.צ.: פי.אייץ`.איי. נטוורקס

כל הדיווחים הנדרשים בהיתר זה, ייערכו ויועברו לממונה על פי פורמט ממוחשב כמפורט באתר האינטרנט של המשרד להגנת 
. www.sviva.gov.il :הסביבה בכתובת

הנגב 3 קריית שדה התעופה כתובת:

מובא בזאת לידיעת בעל ההיתר, כי פרטי היתר זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. הבקשה למתן היתר זה 
ודו''ח מדידות הקרינה שהוגשו לממונה ביום 26/07/2018 מהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה.

אין בקיום הוראות היתר זה כדי לגרוע מחובת בעל ההיתר לקיים הוראות כל דין הנוגע להקמתו והפעלתו של מוקד 
השידור נשוא ההיתר.

29/07/2018

ממונה פיקוח על מתקני תקשורת  תאריך

א.   רמות חשיפה מרביות לקרינה -

בעל ההיתר ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך שרמות החשיפה המרביות ממקור הקרינה נשוא היתר זה לא יעלו על רמות הקרינה 
המרביות המפורטות בדו'ח הערכת רמות חשיפה שהוגש לממונה ביום 26/07/2018 .

ב.   אמצעים דרושים להגבלת רמות חשיפה לקרינה -

בעל ההיתר יוודא כי האמצעים להגבלת רמות החשיפה אשר פורטו בדו'ח המדידות מיום 11/07/2018 נמצאים במקומם ומוחזקים 
במצב תקין במהלך היות היתר זה בתוקף.

ג.   הגבלת הגישה למקור הקרינה -

לא נדרשת הגבלת גישה.

ד.   הצבת שילוט אזהרה -

הותקן שילוט סביב מקור הקרינה, בשפות עברית וערבית כמפורט בהיתר ההקמה. בעל ההיתר יתחזק את השילוט ויוודא את 
תקינותו באופן שוטף.

ה.   עריכת מדידות קרינה, דיווח ורישום -

1.   בעל ההיתר יערוך, אחת לשנה, באמצעות בעל היתר תקף למתן שירות לבדיקת קרינה בלתי מייננת, מדידות של  רמות
      הקרינה הנוצרות במהלך הפעלתו של מוקד השידור בתנאים של הספק שידור מרבי, וידווח על תוצאות המדידה לממונה.

      בעל ההיתר ינהל רישום מסודר של מדידות רמות הקרינה שערך, ותוצאותיהן.

2.   בעל ההיתר יעביר דיווח לממונה, באופן ממוחשב, רציף ובזמן אמת של כל הפרמטרים הקובעים את רמת הקרינה הנוצרת
      במהלך הפעלתו של מקור הקרינה, באמצעות תוכנות שהמשרד העביר להתקנה בשרת האוגר את הנתונים אצל מבקש

      ההיתר או באמצעות תוכנה שהתקין מבקש ההיתר, לאחר קבלת אישור הממונה מראש ובכתב.

3.   בעת כל שימוש בתוכנה, יימנע בעל ההיתר משיבוש פעולתה של התוכנה ומשיבוש העברת הנתונים למשרד, ויעשה
      שימוש בתוכנות בהתאם לאמור במסמך תנאי השימוש בתוכנות לפיקוח רציף המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד.

ו.   הסרת  מקור קרינה שאינו בשימוש -

מקור קרינה שאינו בשימוש, על כל הציוד הנלווה לו, יוסר בתוך שנה מהפסקת השימוש בו.
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