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    האגף לאבק מזיק 

  

 "ו סיון, תשפ"א כ 
06/06/2021 

 בכל פניה אנא ציין מספר זה   2-1371/2021: היתרמספר 

 לכבוד 

 בראון  ירון
 . בראון ובניו בע"מ  י

   חזאן  חאתם

 

 yaron@y-brown.co.ilבאמצעות דוא"ל: 
 050-5233522 לפון להתקשרות:ט

 hatim.mosaic@gmail.comבאמצעות דוא"ל: 
   050-5903627לפון להתקשרות: ט

 

 , כפר סבא 2 לוי , פירוק גג מפעל קניאל -היתר עבודת אסבסט 

  05/06/2021בקשה להיתר עבודת אסבסט שהוגשה ביום    .1 סימוכין:
  אני מאשר, 2011 –אסבסט ואבק מזיק, התשע"א  יחוק למניעת מפגעל   39  –ו  37תיי לפי סעיפים יובתוקף סמכו 

 ת, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:בחובו היתר , ומתנה את הסימוכיןשבאת הבקשה לביצוע עבודת אסבסט 
 
 
 ת האסבסט:עבוד פרטי .א
 

 

 אתר העבודה:
 

 און  -תערובת בר מכון
 כתובת:

 
 

 סבא   כפר,  2   לוי
   /   נ.צ.: 

 :מזמין העבודה
 

 . בראון ובניו בע"מ  י
 איש קשר מטעם 

 :מזמין העבודה
 בראון  ירון

 

 סוג העבודה
 :באסבסט

 

     צמנט

מספר ימים משוער   
 לביצוע העבודה:

 

4 

הערכה להיקף עבודת  
 האסבסט:

 

 מ"ר  2,300
 

 מבנה מיועד להריסה: 
 

 לא
  תימוגפטור מד

 סביבתיות:
 לא

 
 העוסקים בביצוע העבודה: .ב
 

 

קבלן האסבסט שיבצע את  
עבודת האסבסט )חל  

איסור על העסקת קבלן  
   משנה(:

 חזאן  חאתם
רישום   קסמספר קבלן בפנ

קבלנים לעבודות הנדסה  
   בנאיות:

העובד האחראי על ביצוע  
  עבודת האסבסט:

 חזאן   חאתם

     מפקח אסבסט פריך:

 

 :שם המעבדה הדוגמת
 

 ו.ש בע"מ   מעבדות

שם אתר פסולת  
 האסבסט:

 

קליטה ומיחזור פסולת  שפיה
 . בע"מ 

 

האחראי העובד  האסבסט,  קבלן  לבכם,  לבי  ,לתשומת  החוק צואחראים  להוראות  בהתאם  האסבסט  עבודת  ע 
 . , ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסטולתנאי ההיתר

mailto:asbest@sviva.gov.il
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    האגף לאבק מזיק 

  

 תנאים לביצוע עבודת האסבסט: .ג 
 

חוק  פי הוראות הבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, ל פי הפרטים שצוינו בהעבודה תתבצע ל  1 .1 
   .2011-אע"תשאסבסט ואבק מזיק, ה ילמניעת מפגע

תסתיים    .2  הסתיימה  בהעבודה  לא  שהעבודה  במקרה  להיתר.  בבקשה  המצוין  המרבי  הזמן  פרק  תוך 
הסיבות לעיכוב    פירוט כמתוכנן, תישלח על כך הודעה לאגף אבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, תוך  

 בהשלמת העבודה וציון מועד חדש לסיומה. 

 מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה. פן וא בדווח ימן הבקשה להיתר העבודה  שינויכל   .3 

 לביצוע העבודה  הכנה  .4 

  מטר מאתר העבודה   50העבודה תתבצע כאשר אין פעילות במבני ציבור רגישים ברדיוס של   •  
 . (בי"ס, גני ילדים וכו')

העבודה   • ביצוע  למועד  של  יימסר  ברדיוס  העבודה  לאתר  הסמוכים  במבנים  מ'.    50שוהים 
ים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח  בנלשוהים במ 

ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה   בסמיכות לאתר, בעת 
דלתות   חלונות,  )כגון  המבנים  פתחי  סגירת  על  להקפיד  האסבסט,  עבודות  ביצוע  במהלך 

   ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ למבנה(.

ם ביצוע עבודת האסבסט, יפונה המבנה מכל תכולתו. ציוד שלא ניתן להוציא מהמבנה  רטב •  
   ייעטף בשכבה כפולה של יריעות פוליאתילן.

מ',    50אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של    תסביביש לתחום את   •  
גבי   ש  התיחום על  והסיכון  האסבסט  עבודת  בדבר  אזהרה  שלטי  פרטי  בחיוצבו  וכן  שיפה, 

 קבלן האסבסט המבצע את העבודה. 

האסבסט •   עבודת  ביצוע  האסבסט  ובמהלכה בטרם  על  יותז  תכונות  ,  בעל  חומר  או  מים 
 . מדבקות

ע עבודת האסבסט באופן  ובאשר לאופן ביצהאסבסט  קבלן  את עובדי    ידריך העובד האחראי   •  
 ., ויפקח על עבודתםשימנע סיכון לציבור ולסביבה

 ן ביצוע העבודהפוא  .5 

 פתחי המבנה, ובכלל זה מזגנים וחלונות, יהיו סגורים כל משך ביצוע העבודה.  •  

, למעט צוות  תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודהבמהלך עבודת האסבסט,   •  
 סבסט וגורמים מפקחים. עובדי קבלן הא

שבירת   •   תבוצע  לא  זה  ובכלל  אבק,  יצירת  שימנע  באופן  תבוצע  האסבסט    לוחות עבודת 
וחיבורים, אלא פירוק בכלים    המוצרהאסבסט, לא ייעשה שימוש בכלים חשמליים לפירוק  

 ידניים בלבד. 

דפנות   •   בעלת  תעשייתי  מייצור  ייעודית  אריזה  באמצעות  ותיארז  תיאסף  האסבסט  פסולת 
ה והרמה המותאמת לגודלה ולמשקלה באמצעות אוזניים, ועליה כיתוב  כפולות, יכולת נשיא

בהחלטת הועדה  אזהרה לאסבסט. על האריזה להיות בעלת אישור לשינוע ולאריזה, כנדרש  
 . 22.9.11המקצועית מיום 

פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרטיו מופיעים בהיתר במהלך העבודה או   •  
 בסט.  מייד עם סיום הסרת האס

 ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו:  .6 

 דגימות אויר סביבתיות כמפורט:  6סה"כ לא פחות מ בעבודה זו יבוצעו 

   בסיום עבודת האסבסט. המבנה/חלל העבודה בתוךדגימות בתנאי הרחפה  6
 

 כל אלה: אין לאפשר כניסת אנשים לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו   .7 

העבוד •   ידי  בסיום  על  חזותית  בדיקה  בוצעה  האחראיה  באתר  העובד  נותרו  לא  כי  שאישרה   ,
 העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
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    האגף לאבק מזיק 

  

מ •    הנמוכה  ברמה  אסבסט  סיבי  נוכחות  על  מעידות  נדרשו(  )אם  אוויר  דגימות    1000  -תוצאות 
מ גבוהות  תוצאות  והתקבלו  במקרה  למ"ק.  למ"ק    600  -סיבים  לממונה    –סיבים  דיווח  יימסר 

 ואכלוס המבנה/האתר יהיה טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה. 

ייתן   •   העבודה  האחראי  בסיום  אכלוסהעובד  עבודה/אישור  יצוינו    סיום  שבו  העבודה  למזמין 
העבודה,   מאתר  האסבסט  פסולת  כל  פינוי  על  ואישור  נדרשו(  )אם  האוויר  דגימות  תוצאות 

 . בהתאם להיתר זה

 רישום ודיווח:  .ד

שעות   72דווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה )לפחות יהעובד האחראי    .1 
 לפני ביצוע העבודה( בנוסח:  

בכתובת _____ עובד אחראי:  תחל בתאריך ____ בשעה ___    2-1371/2021"עבודת אסבסט מס'  
   " 050-5903627ן מספר טלפו  חזאן  חאתם

הייעודית: הו 1.1   המערכת  באמצעות  לדווח  יש  העבודה  תחילת  על  דעה 
https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/Asbest@sviva.gov.il   

 (: SMSבאמצעות מסרון )  מרכזלרכז המשטרה הירוקה במחוז  1.2  

 . 6233248-050טל'  גרין,   יניב

הירוקה,   המשטרה  מפקד  בר,  יוסי  למר  לפנות  יש  טלפונית  להשיגו  ניתן  שלא  במקרה 
  .9788888-08בטלפון 

בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד    נהל יומן עבודהי העובד האחראי    .2 
להיתר והבקשה  זה  היתר  העבודה,  יומן  או  ל  וצגיווהעבודה  אתר    תחומיב  ו קיוחז  סיומה.  ממונה 

 לפי דרישתם. פקח הגנת הסביבהלמ

האחראי    .3  הסביבה,  יהעובד  להגנת  במשרד  מזיק  לאבק  לאגף  סיום  בעביר  לאחר  שבועיים  תוך 
ו'  ,  העבודה דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק 

 . מקוון במערכת ממשל זמיןבבקשה להיתר עבודת האסבסט ובאמצעות טופס 

 . אישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניה
חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הוראות פקודת הבטיחות  חלות  אסבסט  עבודת  ביצוע  על  לבך,  לתשומת 

ובמיוחד  1970-תש"ל מכוחה,  והתקנות  תעסוקתי,  )גהות  בעבודה  הבטיחות  ובריאות  תקנות  ת 
 .1984  –הציבור והעובדים באבק מזיק(, התשמ"ד 

 
 .06/12/2021אישור זה בתוקף עד ליום 

 ב ב ר כ ה,  
 יעל שנקר   

 

    
 הממונה   

 

 העתקים באמצעות דוא"ל: 

 . מזור, מנהל מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה  גדעון

 .המשרד להגנת הסביבה, מפקד המשטרה הירוקה, יוסי בר

 .רעננה-השרון   אזור ,תבור אורן

 איכילוב ,רכז אסבסט במחוז מרכז.   מענית

 אלימלך ,רכז אסבסט במחוז מרכז.  אירה
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