
 
 תחום קרינה בלתי מייננת

והל מתן היתר להקמה ולהפעלה של מתקנים ננוהל: 

 ואטמגה  1לייצור חשמל עד  וולטאיים-פוטו
 29.11.2020בתוקף מ: 
 5מתוך  1עמוד 

 ואטמגה  1לייצור חשמל עד  וולטאיים-פוטומתקנים  ל סוג והל מתן היתרנ 
 טרת הנוהלמ .1

ם יבוע קריטריונים ותנאים למתן "היתר לסוג" להקמתם ולהפעלתם של מתקנים פוטו וולטאילק
 תוך הגנה על הציבור והסביבה מפני חשיפה למפגעי קרינה. ואטמגה  1בהספק של עד  לייצור חשמל

 קע ודברי הסברר .2
. המשרד גורם מסרטן אפשריכאלקטרומגנטיים ה שדותהאת  הגדיר (WHO) העולמי הבריאות ארגון

כן לשדות אילו ול על מנת להפחית את החשיפה להגנת הסביבה פועל בהתאם לעקרון הזהירות המונעת
וולטאיים מייצרים חשמל -מתקנים פוטו .להתקנה והפעלה של מתקני חשמל קריטריונים נקבעים

 מקרינת שמש. 
 :וולטאי הם-המרכיבים העיקרים של כל מתקן פוטו

 .הממירים את אנרגיית השמש לזרם חשמלי ישר - פנלים סולאריים •
  .לרשת החשמל בדומההופך את הזרם הישר לזרם חילופין ה -ממיר  •

שדה האת רוב המייצר   הרכיביש מרכיבים נוספים המאפשרים פעולה תקינה כגון מצבר, בקר, אך 
  .הזרם החילופיןוהכבלים המוליכים את  הוא הממיר אלקטרומגנטיה

 ןמסכ ווולטאי אינ-ממתקן פוטו הנפלט אלקטרומגנטיהשדה הכי  עמדת המשרד להגנת הסביבה היא
 וכבלי קבוע שהייהמאזור  לפחות יםמטר 4את בריאות הציבור כל עוד הממיר מותקן במרחק של 

כיום קיימים ממירים  מאזור זה. מטר 0.5לפחות לתחנת השנאה או לצרכנים מותקנים במרחק  חיבורה
חדשים המיועדים להתקנה ביתית והפועלים בטכנולוגיה מתקדמת יותר. רמת החשיפה לקרינה 

אלה עומדת בהמלצות המשרד להגנת הסביבה לחשיפה מרבית כל עוד הממיר מותקן במרחק  מממירים
 מטר  מאזורי שהייה ממושכת. 0.5של לפחות 

  נוהל .3
 דרישות המשרד .3.1

מרבי  ספקהבלייצור חשמל  וולטאיים-פוטולצורך קבלת היתר סוג להקמה ולהפעלה של מתקנים 
 יש להגיש לממונה: ואט המג 1של עד 

 תכנית החשמל של המתקן.  .3.1.1
יה קבועה ישה שלכולל שרטוטים של האזור, מקומות תכנית העמדת הציוד של המתקן  .3.1.2

 ומרחקים בין הציוד לאזורים מאוכלסים. 
 ילופי לאזורים מאוכלסים ברציפות.בין הממירים, כבלים במתח ח יםמרחקפירוט  .3.1.3
 טופס בקשה לקבלת היתר סוג. .3.1.4
. לאחר התשלום יש לשלוח את אישור ה לתשלום אגרהאליו תישלח בקששאיש קשר פרטי  .3.1.5

 התשלום לממונה.
 לקבלת היתר סוגתנאים  .3.2

 1לייצור חשמל בעלי הספק מרבי של עד  וולטאיים-פוטוהיתר סוג להקמה ולהפעלה של מתקנים 
 בתנאים המפורטים להלן: יינתן ואט המג

 מרחקי בטיחות  .3.2.1
 .קבוע שהייהמאזור  יםמטר 4ותקן במרחק של לפחות יהממיר  •
 .קבוע שהייהמאזור  מטר 0.5 לפחותיותקנו במרחק של חילופי הכבלי מתח  •

 ן לבקש היתר פרטני להפעלת המתקן.תנאים אילו אינם מתקיימים ניתאם 
 .לא יעברו את המלצת המשרד להגנת הסביבה מרביותהחשיפה הרמות  .3.2.2
תן שירות למדידות היתר תקף למ יהיתר יבצע במהלך תקופת ההיתר, באמצעות בעל יבעל .3.2.3

קרינה בלתי מייננת בתחום תדרי רשת החשמל, מדידות של רמות שדה מגנטי וחשמלי 
 בהתאם לדרישות שמפורטות בהיתר.

 כל שינוי העלול לגרום לעליה ברמות החשיפה אחרת יבוטל ההיתר. ליש לדווח ע .3.2.4
 בעל ההיתר ידווח על הפעלתו של המתקן בהתאם לרשום בהיתר. .3.2.5

 נספחים: .4

 םיוולטאי-פוטו היתר סוג למתקנים – 1נספח 
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 וולטאי לייצור חשמל-טופס בקשה לקבלת היתר סוג למתקן פוטו – 2נספח  

 דיווח שנתי על מדידות קרינה במתקני חשמל שהוקמו או הופעלו על פי היתר סוג - 3נספח 
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 1נספח  
 תאריך:________

 _______מספר ההיתר: 
 ________תוקף ההיתר עד: 

 מסוג ____ של חברת ____ היתר קרינה להקמה והפעלה מתקן חשמל
, הנני נותן בזה היתר להקמה 2006-לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 

כמפורט בבקשה   ואטמגה  1לייצור חשמל בהספק של עד  וולטאי-פוטומקור קרינה למתקן  ה שלולהפעל
 _________ למתן ההיתר מיום

  - N - ________E________נ"צ:  _________________כתובת המתקן: 
 ________________כתובת:  ____________ ח"פ: _______________________: חברתל

  ________________דוא"ל:  __________ :פקס__________ :'טל
 ההיתר מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן:

האמצעים להפחתת  את כלבעל ההיתר ינקוט  – אמצעים דרושים להגבלת רמות החשיפה לקרינה .א
אליהם נחשף הציבור, בעלויות סבירות שרמות החשיפה של השדות המגנטיים והחשמליים 

 יםמטר 4של לפחות  יםבמרחק נוותקי וכבלי המתח החילופי הממירובאמצעים טכניים מקובלים. 
 .קבוע שהייהמאזור  בהתאמה יםמטר 2-ו

 הממירים יותקנו במקום סגור ונעול. –הגבלת הגישה למקור הקרינה  .ב
 ממירים יהיה שילוט אזהרה.העל הדלת של חדר  –הצבת שילוט אזהרה  .ג
ימי עבודה מיום תחילת הפעלתו.  30עד  ההיתר ידווח על הפעלתו של המתקן יבעל -חובות דיווח  .ד

 הדיווח יוגש לממונה בקובץ ממוחשב בדוא"ל.
תקף  היתר יההיתר יבצע במהלך תקופת ההיתר, באמצעות בעל יבעל–עריכת מדידות ובדיקות  .ה

 10%-המגנטי סביב מתקן זה ל ףתהש, מדידות צפיפות ELFלמתן שירות מדידות בתחום תדרי 
 מהמתקנים בשנה. אך לא פחות ממדידה אחת בתוקף ההיתר.

יפה לא יחויבו שינויים במתקן זה שיבוצעו באופן שלא יגרום לעלייה ברמות החש – שינויים במתקן .ו
מעט אם יבוצעו שינויים העלולים לגרום לעלייה ברמות החשיפה יבוטל ההיתר לבהיתר חדש. אם 

 בע מתקלה זמנית.השינוי נו
מתקן אשר פעולתו הופסקה. יש  יום על 30יש לדווח תוך  –הסרת מקור קרינה שאינו בשימוש  .ז

 .הפסקת פעולתו , על כל הציוד הנלווה לו, בתוך שנה מיוםלהסיר את המתקן
באתר האינטרנט ייערכו ויועברו לממונה על פי פורמט ממוחשב כמפורט  כל הדיווחים הנדרשים בהיתר זה

 . של המשרד להגנת הסביבה
אין בקיום הוראות היתר זה כדי לגרוע מחובת בעל ההיתר לקיים הוראות כל דין הנוגע להקמתו והפעלתו 

 של מתקן חשמל נשוא ההיתר 

____________ 
 2006-ממונה מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/
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  2נספח  

 ______תאריך 
 __________וולטאי ליצור חשמל מסוג -והפעלה למתקן פוטו לקבלת היתר להקמה בקשה

 ____________ - תחברשל 
, מוגשת בזאת בקשה לקבלת  היתר לשם 2006-לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו 3לסעיף בהתאם 

קרינה, בתחום תדרי  הקמתם והפעלתם של מקורות קרינה, שבמהלך הפעלתם נוצרת או עלולה להיווצר
 ). ELFרשת החשמל (

 פרטי מבקש/ת ההיתר

 ________________: משפחה + פרטיהחברה/שם  שם •
 _________________________________:ת"ז/פ"ח •
 __________________________________: כתובת •
 ___________________________________:טלפון •
 ____________________________________פקס: •
 _________________________: _________ל"דוא •

 פרטי מקור הקרינה
 ________________________________ סוג המתקן •
 דגם המתקן________________________________ •
 זרם מרבי למעגל ____________________________ •
 למעגל___________________________זרם אופייני  •
 הספק מרבי________________________________ •
 מספר ממירים______________________________ •

 מרחקי בטיחות

בהתאם לנתונים מתוכנית החשמל של המתקן ותוכנית העמדת הציוד החשמלי שהוגשו לממונה ביום 
:____________ 

 .שהייה רציפהמאזור  יםמטר 4 במרחק של לפחות הממירים הותקנו •
 שהייה רציפה.מטר מאזור  0.5ותקנו במרחק של לפחות הכבלי מתח החילופי  •

 ת הבקשהמגישהצהרת מגיש/

ה בזאת כי ננקטו אמצעים להפחתה ככל האפשר, בעלויות סבירות ובאמצעים טכניים מצהיראני מצהיר/
 ור.מקובלים, של השדות המגנטיים והחשמליים אליהם נחשף הציב

 לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.  נמסרוה בזאת כי כל הפרטים שמצהיר/מצהיר אני
 __________:חתימה______________________ ת"ז : ________ תפקיד בחברה : :שם 

(א) לחוק הקרינה והיא תוגש לממונה בהתאם לנוהל 17על הבקשה יחתום נושא משרה כהגדרתו בסעיף 
ולהפעלה של מתקני שידור מאותו סוג או לנוהל למתן היתר להקמה ולהפעלה של למתן היתר להקמה 

 מתקני רשת חשמל מאותו סוג, לפי העניין, באמצעות קובץ ממוחשב, בצירוף המסמכים הדרושים.
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 3נספח  

 פי היתר סוג-דיווח שנתי על מדידות קרינה במתקני חשמל שהוקמו/הופעלו על

שם 
 החברה

מס' 
המתקן 

(כפי 
תן שני
ע"י 

 החברה)

מספר 
היתר 

קרינה 
 לסוג

כתובת  עיר
מיתקן 
 השידור

הספק  
מרבי  

]kVA[ 

זרם 
מרבי 

]A[ 

תאריך 
תחילת 
 הפעלה

תאריך 
ביצוע 

 המדידה

רמת 
השדה 

המגנטי  
המרבית 
שנמדדה 

במקום 
מאוכלס 
 ברציפות

 רתיאו
הנקודה 

בה 
התקבלה 

רמת 
הקרינה 
 המרבית
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