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

  (7105)מספר פנימי   7105מספר היתר :

 

) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם  לתקנות הרוקחים 55 -ו   6)ב ( ,5, 6 ,0בתוקף סמכויותי לפי תקנות  

לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן , ניתן בזה  התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692( התש''ם  

–  

 

                                                                                                                           10-5519440פקס :   10-5519777אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל :  מוסדל

    4660922יפו -, תל אביב 52לבנון חיים   רח' כתובת :

                                                                                 

להיתר זה מהווה) ים (  רינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (היתר לעיסוק במיתקן)י(  ק

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 

 .  0731039190     ועד     1931039191  -תוקף ההיתר מ

 

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

 ( הוא :

 

 252-5205605,    נייד: 20-00550095,    טלפון: 296994454אדלהייט רינת    ת.ז.: 

 יפו-, תל אביב 5ד'  55רחוב רבינא  מען פרטי:

 

 ממלא מקום אחראי בטיחות קרינה :

 

 256-6602069,    נייד: 29-5602069,    טלפון: 926099454רפפורט דבורה    ת.ז.: 

 , רמת השרון5ד'  9רחוב נעמי  מען פרטי: 

 

 256-9594595,    נייד: 256-9594595,    טלפון: 205290005ויגנר אדיר    ת.ז.: 

 , נתניה05ד'  6וב הרב נריה רח מען פרטי: 

 

 250-6595455,    נייד: 29-4569000,    טלפון: 920262065וייס כץ סלסט    ת.ז.: 

 יפו-, תל אביב 0ד'  5רחוב אחימאיר אבא  מען פרטי: 

 

 

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

 

  כלליים  םתנאי

, נשוא היתר זה, אלא לבעל היתר ן / מאיץמכשיר רנטגמקבל ההיתר לא יעביר, לא יספק ולא ימכור  .5

 לתנאיו, וידווח מיד על כל העברה, אספקה או מסירה כאמור, לנותן היתר זה.  ובכפוף 

שימוש מאושר בהתאם סוג המכשיר ולאלא רק במיתקן  במכשיר רנטגן / מאיץמקבל ההיתר לא יעסוק  .0

 במיתקן.
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פי דרישתו, מידע מלא ומפורט בעל ענין הנוגע בעל ההיתר ימסור לנותן היתר זה או לנציג מטעמו, ל .9

 .במכשיר רנטגן או מאיץלעיסוקו 

בעל ההיתר ינקוט בעצמו, או באמצעות האחראי על בטיחות הקרינה, באמצעי הבטיחות, המדידה  .6

 והניטור ככל הדרוש לשם הבטחת מניעת סיכוני קרינה לאדם ולסביבה .

 . זהאך ורק לאנשי מקצוע מיומנים בתחום  מאיץ במכשיר רנטגןמקבל ההיתר ירשה לעסוק מטעמו  .5

חייב אחראי בטיחות קרינה של המוסד להציג  במכשיר רנטגן מאיץ, בכל מקרה של הפסקת השימוש  .4

מקורות נמצאו לא ו המתקן נבדקהשמדת המכשיר , כי לאחר לקרינה ממעבדה מוסמכת למשרד אישור

 קרינה מייננת.

 רינה והיתר למיתקן. יש לפרסם בכל מתקן נהלי בטיחות ק .0

יש לבצע בדיקות תעסוקתיות סביבתיות בכל שנה, בתקופה שבין חודשיים לשלושה חודשים לפני מועד  .9

 חידוש ההיתר. הבדיקות חיבות לכלול את כל המתקנים, כולל מיתקנים שנסגרו לאחר הבדיקה האחרונה

במכשירים שפולטים קרינה זית . תנאי זה אינו חל על יבואנים שאינם עוסקים פיו/או מתקנים חדשים

 .מייננת

תוקף ההיתר  תום: ההיתר ניתן לתקופה של שנה או פחות. שלושה חודשים לפני תאריך חידוש היתר .6

המבוקשים לקבלת  המכשיריםפרטי לציין בבקשה את כל יש יש להגיש בקשה בכתב  לחידוש ההיתר. 

(. יש לצרף לבקשה המוסד ופרטיקרינה  בטיחות , פרטי אחראיהמכשיריםמתקנים, פרטי   יפרטהיתר )

ת. במידה ומפורטים בדוח המעבדה ליקויים, יש לטפל בהם דוח בדיקת המתקנים על ידי מעבדה מוסמכ

 לפני יום חידוש ההיתר.

 : עדכון היתר.52

לפני מועד ביצוע במשך תקופת ההיתר,  יש להגיש בקשה בכתב על כל שינוי בפרטי ההיתר .א

יש לבצע את  השינוי רק אחרי  .לאחראי בטיחות קרינהיותר הידוע השינוי, במועד המוקדם ב

 קבלת אישור המשרד. 

אחראי בטיחות  או פינוי של מכשיר קרינה מהמוסד במוסד של מכשיר קרינהכל הזמנה עבור  .ב

במוסד חייב להגיש בקשה בכתב למשרד.  יש להזמין או לפנות את  קרינה או ממלא מקומו

 רי קבלת האישור מהמשרד.המכשיר רק אח

למשרד מטעם בעל )או מנהל( המוסד . יש לצרף לבקשה תעודה  יש להגיש בקשה בכתב:  סגירת היתר.55

מהמוסד ודוח בדיקת המתקנים מטעם כל המכשירים  והשמדת כל מקורות קרינה מייננת עבור פינוי 

 .ינהרמעבדה מוסמכת לק

 

 תנאים למתקן

במכשיר) י ( קרינה , אלא רק במפורטים בנספח להיתר זה  לא יעסוק במתקן) י ( קרינה או  .5

)המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (, ובכפוף להוראות החוק  ,   והתקנות , להוראות הממונה על 

 הקרינה הסביבתית , להוראות הבטיחות ולהוראות היצרן .

יין הנוגע ימסור לנותן היתר זה או לנציג מטעמו , לפי דרישתו מידע מלא ומפורט בכל ענ .0

 לעיסוקו במיתקן) י ( קרינה או במכשיר) י ( קרינה .

ינקוט בעצמו או באמצעות האחראי על בטיחות הקרינה , באמצעי הבטיחות , המדידה והניטור  .9

 ככל הדרוש מדי להבטיח מניעת סיכוני קרינה לאדם ולסביבה , ולשם הרחקת סיכון כאמור .

או מכשיר) י ( הקרינה אך ורק   לאנשי מקצוע ירשה לעסוק מטעמו במיתקן) י ( הקרינה  .6

 מיומנים בתחום הטיפול בהם .

לא יעביר , לא יספק ולא ימכור מיתקן קרינה , או מכשיר קרינה , נשוא היתר זה , אלא לבעל  .5

היתר לעיסוק במיתקן קרינה או במכשיר קרינה , ובכפוף לתנאיו , וידווח מייד על כל העברה 

 כאמור , לנותן היתר זה . ,  אספקה או מסירה , 

ונחוץ עבור כל  מהמכסחדשים ו/או חלקי חילוף מתקני רנטגן  שיחרוראינו מאפשר   זה היתר .4

 קבלת אישור ספציפי.חדש שהנכם מזמינים ו/או חלק חילוף מתקן 
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לקרינה או לזיהום ברמות  בלתי שגרתיות  במקרה של אירוע העלול לגרום לחשיפת אדם ו/או הסביבה

, תאונה, שריפה, הצפה, רעידת אדמה, פיצוץ, אובדן או גניבה של מקור קרינה וכו'( יש לדווח )תקלה

 . 08-9253321דקות למוקד הסביבה  5תוך 

 יש לנקוט באופן מידי בצעדים הנדרשים כדי למזער את הנזק לאדם ו/או לסביבה. 

עם תיאור ראשוני של  radiomat@sviva.gov.ilשעות מייל לדוא"ל:  06בנוסף, יש לשלוח תוך 

 האירוע והטיפול בו.
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 מתקנים במוסד רשימת

 Bרמת סיכון: 

 

מספר 

 סידורי
מספר 

 המתקן
רמת  הערות כיווניות ניידות יישום המתקן מיקום המתקן שם המתקן

 סיכון
סטטוס 

 המתקן

5 24-

25960 

  NANIUS 590, 06-

01392 
מדעים 

מדויקים/כימיה 

 654/חדד 

 לא בתוקף B  כיווני נייח בדיקת חומרים

0 59-

50244 

  RIGAKU MINIFLEX, 

YDO3525, 
מדעים 

מדויקים/כימיה 

 654/חדד 

 -מיקרו  נייח בדיקת חומרים

פוקוס , 

 כיווני

 E בתוקף 

9 62465

5 

  GE מדעים  שפופרת רזרבית

מדויקים/כימיה 

 654/חדד 

XRD  כיווני  E במחסן 

6 6506   BRUKER APEX 

DUO, 4524 
מדעים 

מדויקים/כימיה 

 654/חדד 

 בתוקף E  כיווני  בדיקת חומרים

5 5   X MET 7000, 

OXFORD 
מדעים 

מדויקים/חוקר 

ראשי פרופ' 

פטולסקי, חדר 

905 

 בתוקף E  כיווני נייד בדיקת חומרים

mailto:radiomat@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 ישראל מדינת
 הסביבה להגנת המשרד

 וקרינה רעש מניעת אגף
________________________________________________________ 

 4665946-20   5092625-20  radiomat@sviva.gov.il  www.sviva.gov.il 

 65646 ירושלים, 96299. ד.ת, 5 נשרים כנפי 

 

5  

 

 

4 52645

950 

  BRUKER-10465312 /525רב תחומי 

אחראי מעבדה 

פרופ' שחר 

 ריכטר

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

0 60000

0 

 525רב תחומי/ שפופרת רזרבית  

אחראי מעבדה 

פרופ' שחר 

 ריכטר

 במחסן   כיווני נייח בדיקת חומרים

9 96056

4 

  BRUKER  שפופרת

 רזרבית

 525רב תחומי/

אחראי מעבדה 

פרופ' שחר 

 ריכטר

XRD במחסן   כיווני נייח 

6 24-52-

95 

  GENIX S.N 06-10-35 99-95-מרכז ננו 

חוקר ראשיפרופ' 

 רועי בק

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

52 DY-914   Philips DY-914  מדויקים/ אשכנזי

אחראי פרופ' גיא 

 דויטש

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

55 0959A

00348 

  FAXITRON 43855D, 

2318A00348 
 5224רפואה/

חוקר ראשי 

 פרופ' יוסי שילה

 בתוקף D  כיווני נייח צילום / שיקוף

50 50   PHILIPS  05רפואה/חדר 

א' אחראי מעבדה 

 ד''ר גלעד מס

 בתוקף D  כיווני נייח צילום / שיקוף
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59 59   
MicroCT50/100SCANN

ER 

 490רפואה 

חוקר ראשי 

 פרופ' ינקל גבץ

 בתוקף D  פנורמי נייח צילום / שיקוף

56 56   Philips secondent, 

oralix 
רפואה/מגדל 

אחראי  49חיות/

 מעבדה ד''ר מיקי

 בתוקף E  כיווני נייח אחר

55 55   Caliper l/perkin elmer  
 IVISשם המכשיר: 

SPF /310  חוקר

אחראי ד''ר מיקי 

 הר לב

 בתוקף E  פנורמי נייח צילום / שיקוף

54 54   CT imaging GmbH  רפואה, מגדל

חיות חוקר 

אחראי ד''ר גלעד 

 מס

 בתוקף D  כיווני נייח צילום / שיקוף

50 92969   microCT, Vector4CT, 

MILabs 
רפואה מכון 

דימות  חוקר 

אחראי ד''ר גלעד 

 מס

 בתוקף D  כיווני נייח צילום / שיקוף

59 52644

505 

  RIGAKU Micromax 

007, 10466125 
 4החיים/שרמן /

חוקר אחראי 

 פרופ' גלי פרג

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

56 56   B.V PANalytical 

EPSILON1 
החיים/בניין 

חוקר  005שרמן/

 ראשי מיכה אילן

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים
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02 02   NITON XL3T, 

THERMO 
ארכיאולוגיה 

חוקר ראשי 

פרופ' ארז בן 

 יוסף

 בתוקף E  כיווני נייד בדיקת חומרים

05 05   NIKON , XT H 225ST 

-  CT, JN4085 
 602האוספים/

חוקרת ראשית 

 ד''ר רחלי שריג

 בתוקף C  כיווני נייח צילום / שיקוף

00 05242

4 

  BRUKER D8 /602וולפסון 

חוקר ראשי 

 פרופ' בריאן רוזן

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

09 G09-17-

65 
  Genix Forvis, /950וולפסון-

חוקר ראשי  959

 פרופ' סמיון

 בתוקף E  כיווני נייח בדיקת חומרים

06 06   NATIONAL 

ENERGETIC S 20TW 

LASER 

מדעים 

מדויקים/ביה''ס 

לפיזיקה/דר' ישי 

 פומרנץ

 בתוקף   כיווני נייח אחר
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

                
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  0  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 5:      יר סידורמספ
 24-25960:        מספר מתקן
 NANIUS 590, 06-01392 :         שם המתקן

 654מדעים מדויקים/כימיה /חדד :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 מחקר:      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 B :         רמת סיכון

 לא בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 996256 42 52 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  9  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 0:      יר סידורמספ
 59-50244:        מספר מתקן
 ,RIGAKU MINIFLEX, YDO3525 :         שם המתקן

 654מדעים מדויקים/כימיה /חדד :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 מחקר:      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 פוקוס  , כיווני  -מיקרו :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 46595 42 02 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית

 

 

mailto:radiomat@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 ישראל מדינת
 הסביבה להגנת המשרד

 וקרינה רעש מניעת אגף
________________________________________________________ 

 4665946-20   5040595-206  radiomat@sviva.gov.il  www.sviva.gov.il 

  6565205, ירושלים 0בנק ישראל 

 

59 

 

 

 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  0  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 9:      יר סידורמספ
 624655:        מספר מתקן
 שפופרת רזרבית GE :         שם המתקן

 654מדעים מדויקים/כימיה /חדד :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 שפופרת רזרבית:      ת שימושמטר
 רנטגן:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 XRD:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 :                 ניידות

 י כיוונ:              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 במחסן:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 624655 52 92 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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55 

 

 

 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  5  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 6:      יר סידורמספ
 6506:        מספר מתקן
 BRUKER APEX DUO, 4524 :         שם המתקן

 654מדעים מדויקים/כימיה /חדד :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 :                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 וקףבת:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 52499 52 2.4 

0 52055 65 2.45 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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50 

 

 

 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  7  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -אביב , תל 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 5:      יר סידורמספ
 5:        מספר מתקן
 X MET 7000, OXFORD :         שם המתקן

 905מדעים מדויקים/חוקר ראשי פרופ' פטולסקי, חדר :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRFמכשיר :         סוג המתקן

 חקרהשכלה / מ:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייד:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 052460 52 2.0 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  5  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52חיים רח' לבנון כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 4:      יר סידורמספ
 52645950:        מספר מתקן
 BRUKER-10465312 :         שם המתקן

 אחראי מעבדה פרופ' שחר ריכטר 525רב תחומי/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 565555 62 62 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה
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05 

 

 

 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  5  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 0:      יר סידורמספ
 600000:        מספר מתקן
 שפופרת רזרבית :         שם המתקן

 אחראי מעבדה פרופ' שחר ריכטר 525רב תחומי/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 ורפרת רנטגןשפ:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

  :         רמת סיכון

 במחסן:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 600000 62 62 
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 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  4  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 9:      יר סידורמספ
 960564:        מספר מתקן
 שפופרת רזרבית BRUKER :         שם המתקן

 אחראי מעבדה פרופ' שחר ריכטר 525רב תחומי/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 רנטגן:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר , תעשייה / מחקר:           סוג עיסוק

 XRD:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

  :         רמת סיכון

 במחסן:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 960564 62 62 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  9  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 6:      יר סידורמספ
 24-52-95:        מספר מתקן
 GENIX S.N 06-10-35 :         שם המתקן

 בק חוקר ראשיפרופ' רועי 99-95-מרכז ננו:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 09690 52 5 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  01  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 52:      יר סידורמספ
 DY-914:        מספר מתקן
 Philips DY-914 :         שם המתקן

 מדויקים/ אשכנזי אחראי פרופ' גיא דויטש:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 509264 42 95 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  00  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 55:      יר סידורמספ
 0959A00348:        מספר מתקן
 FAXITRON 43855D, 2318A00348 :         שם המתקן

 חוקר ראשי פרופ' יוסי שילה 5224רפואה/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 מחקר:      ת שימושמטר
 רנטגן:         סוג המתקן

 תעשייה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 D :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 5650A02640 592 5 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  09  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -ב , תל אבי52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 50:      יר סידורמספ
 50:        מספר מתקן
 PHILIPS :         שם המתקן

 א' אחראי מעבדה ד''ר גלעד מס 05רפואה/חדר :    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 מחקר:      ת שימושמטר
 רנטגן:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 D :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 522926 542 6 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  00  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555:  אביב     טלפון-אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 59:      יר סידורמספ
 59:        מספר מתקן
 MicroCT50/100SCANNER :         שם המתקן

 חוקר ראשי פרופ' ינקל גבץ 490רפואה :    מיקום המתקן

 4660922יפו -ביב תל א 52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 CT-מכשיר מיקרו:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 פנורמי :              ותכיווני

  :       הערות        

 D :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 6690 62 2.20 

0 6699 62 2.20 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  05  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 56:      יר סידורמספ
 56:        מספר מתקן
 Philips secondent, oralix :         שם המתקן

 אחראי מעבדה ד''ר מיקי 49רפואה/מגדל חיות/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 רנטגן דנטלי להקרנת חיות קטנות:      ת שימושמטר
 רנטגן:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 אחר:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 95620 45 0.5 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  07  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 55:      יר סידורמספ
 55:        מספר מתקן
 IVISשם המכשיר:   Caliper l/perkin elmer :         שם המתקן

 חוקר אחראי ד''ר מיקי הר לב SPF /310:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 CT-מכשיר מיקרו:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 פנורמי :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 95620 52 5 
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 י"ג אדר תש"פ
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  05  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 54:      יר סידורמספ
 54:        מספר מתקן
 CT imaging GmbH :         שם המתקן

 רפואה, מגדל חיות חוקר אחראי ד''ר גלעד מס:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 CT-מכשיר מיקרו:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 שיקוףצילום / :                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 D :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 5940 45 5 
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 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  05  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 50:      יר סידורמספ
 92969:        מספר מתקן
 microCT, Vector4CT, MILabs :         שם המתקן

 רפואה מכון דימות  חוקר אחראי ד''ר גלעד מס:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 הקרנת חיות קטנות:      ת שימושמטר
 CT-מכשיר מיקרו:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 D :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 56040 45 2.0 

 

 

mailto:radiomat@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 ישראל מדינת
 הסביבה להגנת המשרד

 וקרינה רעש מניעת אגף
________________________________________________________ 

 4665946-20   5040595-206  radiomat@sviva.gov.il  www.sviva.gov.il 

  6565205, ירושלים 0בנק ישראל 

 

60 
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 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  04  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 59:      יר סידורמספ
 52644505:        מספר מתקן
 RIGAKU Micromax 007, 10466125 :         שם המתקן

 חוקר אחראי פרופ' גלי פרג 4החיים/שרמן /:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 A1014156 62 02 
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 י"ג אדר תש"פ
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  09  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 56:      יר סידורמספ
 56:        מספר מתקן
 B.V PANalytical EPSILON1 :         שם המתקן

 חוקר ראשי מיכה אילן 005החיים/בניין שרמן/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRFמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 DK407932 52 2.5 
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  91  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 02:      יר סידורמספ
 02:        מספר מתקן
 NITON XL3T, THERMO :         שם המתקן

 ארכיאולוגיה חוקר ראשי פרופ' ארז בן יוסף:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRFמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייד:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 90556 52 2.5 
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 י"ג אדר תש"פ
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  90  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555טלפון :      אביב-אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 05:      יר סידורמספ
 05:        מספר מתקן
 NIKON , XT H 225ST -  CT, JN4085 :         שם המתקן

 חוקרת ראשית ד''ר רחלי שריג 602האוספים/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 להקרנת עצמות CTמכשיר :      ת שימושמטר
 CTמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 צילום / שיקוף:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 C :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 005-UR0509 005 5 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה

   

 
 הממונה על הקרינה הסביבתית
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  99  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 00:      יר סידורמספ
 052424:        מספר מתקן
 BRUKER D8 :         שם המתקן

 חוקר ראשי פרופ' בריאן רוזן 602וולפסון/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 596909 52 62 
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 0202מרץ  26

 י"ג אדר תש"פ

 

 תאריך הדפסה
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  90  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 09:      יר סידורמספ
 G09-17-65:        מספר מתקן
 ,Genix Forvis :         שם המתקן

 חוקר ראשי פרופ' סמיון 950-959וולפסון/:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 :      ת שימושמטר
 XRDמכשיר :         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 בדיקת חומרים:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

 E :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 ןרשימת השפופרות במתק

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'

5 G09-17-65 52 2.4 
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 0202מרץ  26

 ש"פי"ג אדר ת
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 (7105)מספר פנימי   7105   מס' להיתר  95  נספח מס' :

 

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

 
) יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם (  לתקנות הרוקחים 55 –ו  6)ב(, 5, 6, 0 בתוקף סמכויותי לפי תקנות

, ניתן בזה  לשאר הוראות  התקנות והתנאים המפורטים להלן התקנות (  ובכפוף -, ) להלן 5692התש''ם  

–  

 29-4626995פקס :   29-4626555אביב     טלפון : -אוניברסיטת תל : מוסדל

 4660922יפו -, תל אביב 52רח' לבנון חיים כתובת :  

 .  0731039190ועד    1931039191  -תוקף ההיתר מ

                                                                             

להיתר זה מהווה) ים (  היתר לעיסוק במיתקן)י(  קרינה או במכשיר)י(  קרינה המפורט) ים ( בנספח) ים (

 חלק בלתי נפרד ממנו .

 06:      יר סידורמספ
 06:        מספר מתקן
 NATIONAL ENERGETIC S 20TW LASER :         שם המתקן

 מדעים מדויקים/ביה''ס לפיזיקה/דר' ישי פומרנץ:    מיקום המתקן

 4660922יפו -תל אביב  52רח' לבנון חיים הערות המיקום  : 

 לייזר בעוצמה גבוהה:      ת שימושמטר
 מכשיר / מאיץ לייזר:         סוג המתקן

 השכלה / מחקר:           סוג עיסוק

 אחר:                  יישום

 לא:        ייעודימבנה 

 נייח:                 ניידות

 כיווני :              ותכיווני

  :       הערות        

  :         רמת סיכון

 בתוקף:               סטטוס

 

 

 רשימת השפופרות במתקן

 

 mAזרם מירבי  kVpמתח מירבי  מספר שפופרת מס'
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 י"ג אדר תש"פ
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