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  מכשיר רנטגן וטרינריל רישיוןבקשת ל הנחיות
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 הגדרות  .1

 המחזיק במכשיר. לרבות  –  "בעל המכשיר"

 יחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה.ה  –  יחידה"ה"

 

  ת הרישיוןבקש .2

צו בדבר השימוש במכשירי קרינה  - 1957חוק הפקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח הרישיון ניתן על פי  .1
  .1968ת תשכ"ח ורפואילמטרות 

  .בהמשך מפורטכמידע תוכניות מבנה ו ש לצרףי הבקשלבזה.  ףמצורה הטופס על גביתוגש יון ריש תבקש .2

  יום מהשינוי. 30בקשה, יודיע בעל המכשיר על כך למנהל תוך ה יחל שינוי בפרטאם  .3

 כתב מי הבעלים החדש.בהבעלים היוצא  ודיעימרפאה, ה בעלי ושתנהאם  .4

  ה., דינה כהתקנה חדשהמכיל מכשיר קרינההחדר  או שינוי יסודי במבנה קרינהההחלפת ציוד  .5

 גיש בקשה חדשה.לה עליו, חצי שנהתוך בהרישוי  םלא הושל המבקשמצד  יםבוכיע בגללאם  .6

 .תואת התוכניהיחידה אישר מנהל קרינה טרם מכשיר להתקין  אין .7

בצרוף הצהרה על דורש רישוי כמכשיר רפואי מיוחד. יש לפנות לאגף רישוי מוסדות וטרינרי  CTמכשיר  .8
 RISHUY.MOSDOT@MOH.GOV.IL     כתובת:שימוש וטרינרי בלבד )מצ"ב( ל

 השנה בה ניתן. סוףעד  הואתוקף הרישיון  .9

 

 בנה מת הותוכנימידע הנדרש בה .3

אפשר לשלוח את התוכנית . מדויקתה ושם המכון וכתובתצוין י יהעלבנה מלבקשה תכנית  יש לצרף .1
  .בפקססרוקות או תכניות אין לשלוח . PDF כקובץ 

 הצמודים לו.  לליםמכשיר הקרינה והחעם ת אלא רק את החלק אין לשלוח תוכניות גדולו .2

יש יש לסמן בתוכנית באופן ברור את החדר עם מכשיר הקרינה, תאי פיקוד, דלתות ופתחים אחרים.  .3
 .צמודיםם ללילציין מהי הפעילות המתבצעת בח

הדלתות הקירות, הרצפה, התקרה, של עובי וההבניה  יחומרואת קומה, ה אתתוכנית יש לציין ב .4
 לפרט את מיגון הקרינה בקירות ובפתחי החדר.גם יש  .קרינההמכשיר את  המכיל חדרהשל  והמשקופים

 .כיווני ההקרנהאת ו ,מיטת ההקרנה, עמדת ההפעלה, קרינהיש לסמן בתוכנית את מיקום מכשיר ה .5

 .בו עומס העבודה הצפוי אתלציין ושל מכשיר הקרינה יש לצרף מפרט טכני  .6

ות מגן, סינרי מחיצ: , כגוןקרינההמכשיר ל המיועד שיהיו בחדרוהאזהרה אמצעי ההגנה יש לפרט את  .7
 וכו'.  שלטי אזהרה ,, מנורות אזהרהעופרת, מפסיקי סף, מפסיקי חירום

 ., המשליך על בטיחות הקרינהבתוכנית שהוגשה ואושרהשנערך  יש לדווח מיידית על כל שינוי .8
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 תכנון הנחיות  .4

דרש נ לאבד"כ  , ס"מ ומעלה 10בעובי מבלוקים מותקן מכשיר הרנטגן עשויים בו חדר הקירות אם  .1
מ"מ  1 ל שווה ערך וןגימש להוסיף גבס, עץ, זכוכית וכו' יפחות מסיביים כגון קירות לתוספת מיגון. 

מ"מ עופרת  0.5ן שווה ערך ל וגיש להוסיף מידלתות עץ למטר לפחות.  2.5עופרת, מהרצפה ועד לגובה של 
 ות בכל שטחן. לפח

עומס בהתאם ל ת העובדיםבאמצעים אישיים להגנ וידילצט המזהיר מקרינה וולייש להציג בחדר ש .2
  , כגון חלוקי עופרת, מגיני תירואיד ומשקפי מגן.שימוש הצפויהעבודה וה

מ"מ עופרת  1מ"מ עופרת ואת הדלתות ב  1.5וטרינרי לחיות גדולות יש למגן את הקירות ב  CTחדרי  .3
 ת.לפחו

 .g/cc 2.35ס"מ בטון מזוין בצפיפות  8ל שווה ערך הינו מ"מ עופרת  1של מקרינת רנטגן מיגון הערה:  .4

 

 הקרינההפעלת מכשיר  .5

לפיקוח קרינה היחידה  תערוך, והתקנת המכשירחדר ההקמת  ,היחידה ע"י מנהללאחר אישור התוכניות  .1
 כנסי ןהרישיו. רישיוןותשלום אגרה ל שוברלמבקש ישלח  ,בהצלחהיקורת בהאם עברה  .מקוםביקורת ב
 תוקף לאחר תשלום האגרה.ל

היחידה לפיקוח קרינה תערוך ביקורת תקופתית לחדר  .הקרינהלעבוד בהתאם להוראות יצרן מכשיר  יש .2
 .היחידה מנהלבתדירות שיקבע  ולמכשיר

 חדרב אותנדרשת המצכש ,חובה לאפשר צילום כשמפעיל המכשיר נמצא מחוץ לחדר. במקרים חריגים .3
 מ"מ עופרת לפחות. 0.25 -, יש להשתמש בסינר שווה ערך לבזמן צילום

 mSv 0.2 ועללעובדים מבוקרים  mSv 2לא תעלה על השנתית בחדרים אלה וסביבתם מנת הקרינה  .4
 .לציבור

העבודה בקרינה מייננת מחייבת עמידה בתקנות הבטיחות בעבודה )גהות תעסוקתית ובריאות העוסקים  .5
 בקרינה מייננת(.
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 םפרטיעדכון /  נטגן וטרינרילמכשיר רבקשת רישיון 

 

 ______________ תאריך  ____________ מס' רישיון   ___________ מס' תיק    לשימוש המשרד:

 

 ___________________________________________________________________________הערות   

 
 
 

 מכשיר רפואי מיוחד ,    החלפת מכשיר     ,חדש שירמכ     ,ן פרטיםודכע   נושא הבקשה:   

  _________________  וחותמת חתימה  _____________   תאריך  ___________________ המבקש  שם  

 
 
 

 ___________________  ___________  המכשירדגם  _______   ______________________   מכשירה ןצרי

 _________________________   שנת יצור _________________    מספר טבוע )חובה למכשיר רפואי מיוחד(

 
 
 

 ________________________________________________________________________  שם המרפאה

 ________________  יקודמ  ________________________    כתובת _____________________  ישוב 

 _________________ פקס   ______________________  נייד טלפון ____________________  טלפון

 ___________________________________________________________________כתובת לדברי דואר  _

 _____________________________________________________________________________ דוא"ל 

 ______________________________________________________________________ושעות ימי עבודה 

 
 
 

 )למלא רק אם שונה מהמפעיל(   : המכשיר בעל

 ________________ת.ז.  _________________________________________________________ שם 

 ______________ טלפון   ______________________________________________________    כתובת
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 וטרינרי לחיות בלבד CTה על שימוש ב הצהר
 

 

 
 _________ אריך ת _________ מס' רישיון   _________ מס' תיק    המשרד: לשימוש

 

 

 
 _____________________________________________________________   _____וסד  המשם 

 ________________________דגם המכשיר    ____________________________תוצרת המכשיר  

 ____________________________שנת יצור  ___    _________________________מספר טבוע    _

 

 

 
  אני החתום מטה

 _____________________רישיון  מס'  _________________________________  "ר ד

 

 _______________________    טלפון  _________________________________    כתובת 

 

 ישמש לחיות בלבד, הנ"למכשיר המצהיר בזאת כי 

 וא עברה על החוק.וכי ידוע לי ששימוש בו לבני אדם ה

 

 __________________  חותמת  ______________ חתימה  _____________ תאריך 
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