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בעל ההיתר(.  –כמפורט בבקשה למתן ההיתר )להלן   

 הנני מתנה את ההיתר בתנאים כלהלן:
 
 בעל ההיתר ייתן את השירות ויבצע את המדידה באמצעות מכשירי המדידה המכוילים הבאים: .7

  של חברתמכשיר KAISE 8301גםמד-SK 08058 :מספרו הסידוריאשר ו 
 7.08.60607 כיול עד: הת ותעודתוקף 

 
בעל ההיתר יזדהה בפני מזמין השירות באמצעות תעודת זהות או תעודה ברת תוקף שינפיק  עבורו  .6

 המשרד להגנת הסביבה, המעידה כי הוא רשאי לעסוק במתן השירות.

התאם להנחיות בעל ההיתר ידווח למזמין השירות על תוצאות המדידה, בסמוך למועד ביצועה, ב .3
 . ונהלים המפורסמים באתר המשרד להגנת הסביבה

בעל ההיתר ידווח לממונה על כל מדידה בה נמדדו רמות קרינה  העולות על רמות החשיפה  .9
המרביות לקרינה שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה, וזאת בסמוך למועד ביצועה. הדיווח 

 יעשה בדואר אלקטרוני.

פי החוק לעיין ברישומים שהוא מנהל לגבי -סמך עלבעל ההיתר יאפשר לממונה ולמפקח שהו .5
 מדידות שביצע וימסור לממונה, על פי דרישתו, דיווח ופרטים על כל מדידה שביצע.  

 שנים מיום ביצוע המדידה. 1בעל ההיתר ישמור אצלו עותק מטופס הדיווח, במדיה מגנטית, עד  .2

ייתן שירות מדידה אם יש בכך כדי בעל היתר ישמור בעבודתו על אי תלות במזמין השירות ולא  .1
 ליצור ניגוד עניינים עם עניין אחר שלו.

בעל ההיתר ישתתף בישיבות עבודה ו/או השתלמויות בנושאים הקשורים לקרינה בלתי מייננת,  .8
 בהתאם לדרישות הממונה. 

 , במעבדה מוסמכת,בעל ההיתר יבצע מידי שנה, או במועד אחר כפי שיורה הממונה, בדיקת כיול .0
 של מכשיר המדידה בו הוא משתמש לצורך מתן השירות.

מובא בזאת לידיעת בעל ההיתר, כי בכוונת הממונה להביא לידיעת הציבור את פרטי בעל ההיתר, 
כפי שהם מופיעים בהיתר זה, במסגרת רשימת הגורמים המורשים לתת שירות למדידת קרינה 

 נת הסביבה, בכתובת:בלתי מייננת, ולפרסמם באתר האינטרנט של המשרד להג
"www.sviva.gov.il." 

היתר זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה. הוא ניתן לבעל ההיתר אך ורק לצורך מתן שירות למדידת 
קרינה בלתי מייננת, בהתאם לתנאים שבו ואין במתן היתר זה משום הסמכת בעל ההיתר לעסוק 

ייעוץ או במתן פתרונות בנושא קרינה בהערכות סיכונים או מתן פירושים לממצאי הבדיקות או ב
 בלתי מייננת. אין במתן ההיתר משום אישור לתוצאות בדיקה שערך בעל ההיתר.
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