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____________________________________________________________ 
  45353 ירושלים  33033, ת.ד. 5' כנפי נשרים רח  וקרינהמניעת רעש  אגף

 .303.83.0. תוקף ההיתר עד:                                      721 היתר:המספר 

 

ניתנו לגביהם היתר בניה או  1711712111היתר הפעלה לסוג של מתקני רשת החשמל שעד 

 7611-לחוק משק החשמל, התשנ"ו 54הרשאה, לפי סעיף 

 

מקור  להפעלת  , הנני נותן בזה היתר2111 -שס"ו לחוק הקרינה הבלתי מייננת, הת 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
–ה י, תחנה מיתוג ומנזעירה תחנה טרנספורמציה פנימית, תחנה טרנספורמציה מסוג  מתקן חשמללקרינה 

                                                           .2711112173כמפורט בבקשה למתן היתר זה מיום 
 שראל בע"מ, חברת החשמל לי:  עבור
 elmakis@iec.co.ilדוא"ל : ,  8.3233.-03פקס . 8.3208.-03, חיפה ; טל. 8רח' נתיב האור ; 53000323ח.פ. 

 ההיתר מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן:

בעל ההיתר ינקוט באופן הדרגתי ולפי הצורך בכל  –אמצעים דרושים להגבלת רמות החשיפה לקרינה  1א
החשיפה של השדות המגנטיים והחשמליים אליהם נחשף הציבור, בעלויות האמצעים להפחתת רמות 

 3לבניין המאוכלס יהיה לפחות  קיר התחנה בין היתר המרחק בין  .סבירות ובאמצעים טכניים מקובלים
בעל ההיתר יפעל להפחתת החשיפה לקרינה לפי דרישת הממונה במסגרת תכנית השנתית  ותקציב . מטר

 השנתי כפי שנקבע בוועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל1

 .מההיתר אינטגראלי חלק הם ההיתר לקבלת והבקשה 16/07/2013 מתאריך המדידה ח"דו 1ב
  .המתקן סגור ונעול –הגבלת הגישה למקור הקרינה  1ג
קבע על ידי מנהל מינהל החשמל בנוסח שנ שילוט אזהרהויתחזק  בעל ההיתר יציב –אזהרה הצבת שילוט  1ג

   במשרד האנרגיה והמים.

דיווח על ת לדיווח : שנה הקודמללמרס בהתייחס  38עד  ,מדי שנה לממונה יעבירבעל ההיתר  - חובות דיווח 1ד
דידה שנערכו על פי סעיף דוחות מ ,שמקורה במתקן תלונות שהתקבלו מכל גורם שהוא בדבר חשיפה לקרינה

 .דוא"לב בופעילות להפחתת חשיפה לקרינה. הדיווח יוגש לממונה בקובץ ממוחש 'ה

בעל ההיתר יבצע במהלך תקופת ההיתר, באמצעות בעל היתר תקף למתן שירות  –עריכת מדידות ובדיקות  1ה
ב מתקן זה, לפי דרישת , מדידות צפיפות השטף המגנטי ושדה חשמלי סביELFמדידות בתחום תדרי  

לדצמבר בכל שנה, עבור שנה הבאה  8שתוגש על ידי בעל ההיתר עד יום הממונה ולפי תכנית ביצוע מדידות 
לפי  מופעליםמסה"כ מתקנים ש 8% מ פחתילא השנתי , כך שמספר דו"חות מדידה ושתאושר על ידי הממונה

 היתר זה. בעל ההיתר יפרט בדו"ח את המדידות שביצע במהלך אותה שנה לרבות תוצאותיהן.

לשדה  שינויים במתקן זה שיבוצעו באופן שלא יגרום לעלייה ברמות החשיפה  –שינוי במתקן החשמל  1ו
לול לגרום על פי ההיתר שינוי הע הפועלבמתקן  לא יחויבו בהיתר חדש. בוצעזה  מעבר לצפוי ממתקן המגנטי

הוא נוגע למתקן זה, למעט אם השינוי נובע מתקלה זמנית אשר כל בלעלייה ברמות החשיפה, בטל ההיתר 
. לא יראו כחריגה מתנאי היתר זה מקרה בו צד ג' מתקרב או שוהה או בונה על יד מקור חשמלברשת ה

 לחוק. 88הקרינה. באמור לעיל אין כדי להתנות על סמכות הממונה לפי סעיף 

מקור קרינה שיצא באופן קבוע הסרת בעל ההיתר ידווח לממונה על   –הסרת מקור קרינה שאינו בשימוש  1ז
שנים מיום הוצאתו  5 -, אך לא יותר מימי עבודה מקבלת ההחלטה על הוצאתו משימוש 30תוך  מניצול

 מניצול של מקור הקרינה.
פי פורמט ממוחשב כמפורט באתר האינטרנט של -כל הדיווחים הנדרשים בהיתר זה, ייערכו ויועברו לממונה על

 . www.sviva.gov.ilהמשרד להגנת הסביבה בכתובת: 
 מובא בזאת לידיעת בעל ההיתר כי פרטי היתר זה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.  

ת בעל ההיתר לקיים הוראות כל דין הנוגע להקמתו והפעלתו של מתקן אין בקיום הוראות היתר זה כדי לגרוע מחוב
 .חשמל נשוא ההיתר

                                                            

7211.12173                                                                                                 
 ד"ר סטליאן גלברג                                                                                             7111312171עדכון אחרון 

 ה הבלתי מייננת   ממונה על פי חוק הקרינ                                                                                           
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