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   ת דעת בנושא הקמת אנטנות שידורת דעת בנושא הקמת אנטנות שידורת דעת בנושא הקמת אנטנות שידורת דעת בנושא הקמת אנטנות שידורמתן חוומתן חוומתן חוומתן חוו.  2

מתבקש האיגוד להגיש , יה ליישום נוהל פנימי עם עיריית חיפה שבמסגרתזו השנה השני

או טרם , טרם הדיון בוועדה מקומית, חוות דעתו בנושא הקמת אנטנות שידוראת לעירייה 

  . 4מתן היתר בנייה או טופס 

  : הבדיקההבדיקההבדיקההבדיקהשלבי ביצוע נוהל שלבי ביצוע נוהל שלבי ביצוע נוהל שלבי ביצוע נוהל תיאור תיאור תיאור תיאור 

  :מכים הבאים לאיגוד באמצעות החברה הסלולרית או הגוף המבקשהעברת המס.  א

  .י הממונה על קרינה"    סקר בטיחות קרינה שאושר ע-

  .    היתר הקמה-

  תרשים   , מפת ייעודי קרקע, מפה מצבית: ' א36א "י דרישות פרק ד לתמ"    המסמכים עפ-

  א"ידה המתבקשים בתמכל המסמכים בקנה מ. תרשימים של טווחי בטיחות,      סביבה

 .דרישה זו מתייחסת לבקשות של הקמת אנטנות סלולריות.  א36     

  .גרמושקה/     תכנית האתר -

  .4    היתר הפעלה ודוח מדידות קרינה אחרון עבור בקשות לליגליזציה או טופס -

 .ל מועברים בו זמנית לעירייה"העתקים מכל המסמכים הנ  

   בדיקה לתקיפות היתרי ההקמה וההפעלהשלב זה היא  מטרת -בדיקת ראשונית .  ב

  האיגוד דורש מהחברה לחדש את , במקרים בהם פג תוקפם.      וסקר בטיחות הקרינה

 בחוק הקרינה 5י סעיף "זאת עפ, המסמכים ולהעבירם לאישור הממונה על קרינה

 .2006-ו"התשס, הבלתי מייננת

   הקמת אתרר אחד במקום בו מתוכננת לפחות ביקו  האיגוד עורך-ביקור במקום .  ג

  י בקשת "במקרים רבים הביקור נעשה בשיתוף נציג החברה הסלולרית עפ.      סלולרי

  מבני ציבור, בעיקר בתי המגורים, מטרת שלב זה היא בדיקה לסביבת האתר.      האיגוד

 .  מטר ממקום האתר100     ואזורים מאוכלסים ברציפות הנמצאים ברדיוס של 

  האיגוד בודק באם הסקר כולל את כל,   בשלב זה-  בדיקה יסודית לסקר בטיחות קרינה .ד

במידה וקיימים מקומות שאין . האזורים המאוכלסים ברציפות הקיימים בפועל

האיגוד מבקש . החברה מתבקשת לעדכן את הסקר, לגביהם הערכה לרמת הקרינה

 מטר מהאתר 100מרחק עד אזורים מאוכלסים הנמצאים ב, להוסיף לסקר, מהחברה

הניסיון ו הואיל,  מטר50המשרד להגנת הסביבה הן עד המתוכנן על אף שדרישות 

 מטר 100הציבור המתגורר במרחק של עד , שלאחר הקמת אתר סלולרי חדש, מלמד

מתעניין ומברר בנושא רמת הקרינה שייחשף אליה לא פחות מהציבור המתגורר 

נותנת מענה למספר גדול של , טווח החישובהרחבת .  מטר מהאתר50במרחק עד 

  . י הרשות או כל חברה פרטית"ללא צורך בביצוע בדיקות קרינה ע, תושבים

ההתאמה בין תוכנית האתר  ) 1: (נבדקת,   בשלב זה-בדיקת התאמה בין כל המסמכים   .ה

המוגשת לעירייה במסגרת הבקשה להיתר בנייה לבין נתוני האתר כפי שמוצגים בסקר 

ההתאמה בין המפות והתרשימים המוגשים במסגרת דרישות ) 2. (יחות קרינהבט

, באם מתברר חוסר תיאום בין המסמכים.  לבין המצב הקיים בשטח36א "תמ

יותיה ולהתאימן לידי החברה אשר מתבקשת לתקן תוכנמועברים המסמכים בחזרה 

  .למצב הקיים בשטח

סמך העתקים מהמ. י ופיקוח על הבנייה מוגשת למנהל האגף לרישו-הגשת חוות הדעת   .ו

. ועדה מקומית ולאחראי רישוי בחברה הסלולריתר "ליו, מועברים למהנדס העיר


