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 סיכום ועדה מקצועית לאסבסט ולאבק מזיק הנדון: 

 29.12.2020פגישה מיום 

אפליקציה להיוועדות   –  זום באמצעותועדה המקצועית לאסבסט ולאבק מזיק והתכנסה ה  29.12.2020ביום 

 . חזותית

 משתתפים:

גב'  ,  (מ"מ)  גב' רימה כהן מר חיים אלבז, גב' יעל שנקר (מ"מ), מר אלי שמואל,  ,  רעות רביגב'  וועדה:  ה חברי  

 . , מר אשי אביזמרד"ר אשר פרדומרינה טרנופולסקי, מר לייזר מרסל, 

 ., גב' ענת שולמןגב' מיה מונשיין לוי, מר אברי לכמן, עו"ד נטע דרורימשתתפים נוספים: 

 יג השלטון המקומי.נעדרו: אירה אלימלך, ד"ר איזבלה קרקיס, נצ 

 להלן עיקרי הדיון: 

 ראו מצגת מצורפת – עדכונים שוטפים .א

ביזמר מונה כמומחה.  מ"מ) מחליפה את מיה מונשיין לוי, אשי א(יעל שנקר    :שינויים בהרכב הוועדה .1

 ציבור בוועדה.משרד הכלכלה, צה"ל ונציגי  –קבלת שמות נציגים למחודשת פניה נעשתה 

 : עוסקים באסבסט .2

מראשית  לעוסקים:    ן ריענוימי   .א נפרד   מבוצעים  2020החל  באופן  הריענון  סוגי    ימי  לפי 

, למעבדות  נפרדים לעוסקים באסבסט פריך, באסבסט צמנט  ן . בוצעו ימי ריענו הרישיונות

הסביבתיות היחידות  הוועדה  ולאנשי  חברי  הבאיםיוזמנו  .  הריענון  בימי  לפי    להשתתף 

 . תחומי המומחיות שלהם והעניין

  יםהשונ  סוגי הרישיונותבונות לעוסקים באסבסט  הוצגו היקפי רישי   –רישיונות והיתרים   .ב

ו פריך, דבר היוצר שוק מצומצם  על מיעוט העוסקים באסבסט  .  מוגבל בתחרותיותבדגש 

ות  היתרים לעבוד  3268ניתנו    2020בשנת    –במגמת עליה בכל שנה  היתרי עבודת אסבסט  

  1.3-כ  2019בשנת פונה שהיקף האסבסט  מהשנה הקודמת. 20%-, עליה של כאסבסט צמנט

 מיליון מ"ר אסבסט צמנט.  

עוסקים אשר דנו  המשנה לדיונים במסגרת וועדת    10  התקיימו  :2020-2019אכיפה מנהלית לשנים   .3

נזיפות    2 ,התליות 15 ,התליות לעוסקים באסבסט פריך 4-נזיפות ו 4  נרשמועוסקים.   36בהפרות של  

  2-התראות לעוסקים באסבסט צמנט. בנוסף, ניתנו נזיפה והתלייה למעבדה דוגמת והתלייה ו  2-ו

 הליכים הסתיימו.  2הודעות על כוונה להטיל עיצומים כספיים.   10נשלחו נזיפות לדוגמים.  

הוחלט   האחרונים,  בחודשים  אסבסט  עבודות  על  מפיקוח  מדאיגים  ממצאים  הגברת  בעקבות  על 

  הסרת אסבסטל על עבודות  והאכיפה של המשרד (מטה, מחוזות ומשטרה ירוקה)  פעולות הפיקוח  

 .  2021בת"ע של שנת 
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 העבודה. בדיון שהתקיים הוצע לחזק את שיתופי הפעולה בפיקוח מול גורמי הפיקוח במשרד  

התקיים דיון בנושא על רקע חשש למחסור בתקופת משבר    :ציוד מיגון נשימתי לעבודה באסבסט .4

נמצא כי לא קיים מחסור ממשי בציוד תקני. אשר עדכן כי נעשית עבודה לעדכון התקן  הקורונה.  

 למסכות במכון התקנים. 

בתעשייה .5 פריך  אסבסט  וצופה  האגף:  הסרת  בתעשיה  ההסרה  פעולות  אחר  עמידה   עוקב    שתהיה 

מועד  דחיית  עניין  לנמצאים בהליך אישור  כי שני תיקוני חוק  מועד הקבוע בחוק. הוועדה עודכנה  ב

טיס בכלי  אסבסט  הסרת  מועד  ו  ,סיום  בת"א.  דחיית  ד'  רדינג  בת"כ  אסבסט  במסגרת  הסרת 

שנמצאים במוזיאון חיל האוויר  הסרה (כלים  יוחרגו כלי טיס שאינם בשימוש מחובת ה,  ניםהתיקו 

המצוי    אסבסטה מסכנה  הייקבע כי  ש  לאחרבבסיס עובדה,  להטמנת המטוסים  במגרשי  בחצרים ו

 ). אינה מהותית בהתחשב במכלול ההיבטים בהם

סן גנרטור בנתב"ג ומפעל  מח  –מקומות נוספים    2-בבתעשיה  ה אסבסט פריך  תגל בנוסף, לאחרונה ה

 נייר חדרה. 

 :  הסרת אסבסט פריך במבני ציבור .6

. ההסרה בבית  בפרדס חנה  הוסר האסבסט בתיאטרון ירושלים ובמדרשית נועם   2020בשנת   .א

 . 2021עתידה להתחיל ביולי בחיפה ספר ליאו בק 

ד  פריך במבני ציבור שבנייתם החלה עמתוך רצון לעודד ביצוע סקרים להמצאות אסבסט   .ב

מתן  פרסום קו"ק להוחלט על  אסבסט, אם נמצא,  ולסייע במימון הסרת ה  1984סוף שנת  

 . הציבורשלב פרסום להערות תמיכה בהסרת האסבסט הפריך. כרגע, הקו"ק נמצא ב

לאחר שהמאמצים להפעלת שלב  :  שלב ב' בפרוייקט ניקוי הקרקעות מאסבסט פריך בגליל המערבי .7

פרוייקט  פועל המשרד לקידום הב' באמצעות זרוע הביצוע של המשרד להגנת הסביבה לא נשאו פרי,  

העירייה תפרסם  על פי המתווה המתוכנן,  אשר תשמש כחברה מנהלת.    – עיריית נהריה  באמצעות  

ו למפקחי  פריךמכרזים  אסבסט  לקבלני  באמצעותם  ותפעל  וכו'  שינוע  חברות  מעבדות,  הוצאת  , 

רן הניקיון ששוריין  תקציב ק  . פריך בקרקע  היתרים לביצוע ניקוי הקרקע בכל אתר שקיים בו אסבסט

 מלש"ח.  25למטה זו הוא  

 : ראו מצגת מצורפת – תקנות פטור עבודה מצומצמת וסיכון נמוך .ב

כשלוש   .1 לפני  הוועדה  ידי  על  ואושרה  נדונה  קודמת  שטיוטה  לאחר  לדיון  הוחזרה  התקנות  טיוטת 

. הטיוטה העדכנית נשלחה לחברי הוועדה. במסגרת  RIAשנים. מאז נעשתה עבודה נוספת ובוצע הליך  

מורכבות    ,וזאת עפ"י היקף העבודהלגביהם ניתן פטור  ניתן הסבר לגבי סוג העבודות אשר  הדיון,  

 העבודה ומידת הסיכון.  

 הגדרת עבודה בסיכון נמוך,   –1  תקנה  .א

לגבי מזגנים, התי  –3  תקנה   .ב ציבורי, הבהרות  יחסות  הגבלת שעות העבודה סמוך למקום 

ושמירת   הרטבה  פעולות  פירוק,  עבודת  מתבצעת  בו  המבנה  בתוך  חפצים  לפינוי/כיסוי 

 מסמכים.  

 פטור מקבלת היתר בעבודה מצומצמת ועבודה בסיכון נמוך.  –4  תקנה  .ג
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תנאים בתקנות למתן פטור מקבלת  וה,  עבודה בסיכון נמוך ועבודה מצומצמת  מהות   לגביניתן הסבר   .2

ימים לפני    3  –, בין היתר, פרקי הזמן ליידוע האגף בכוונה לבצע את העבודה  היתר לעבודות הללו

 ימים לפני ביצוע עבודה בסיכון נמוך.   5-ביצוע עבודה מצומצמת ו 

 : הערות שעלו במהלך הדיון .3

o למניעת בלבול בקרב העוסקיםעבודה  טרם ביצוע  ליידוע ימים  המס'  לאחד את הוצע. 

o העבודה    הוצע שהיקף  בתקנות  ל להבהיר  לסהזכאי  מתייחס  כל  פטור  במבנה  ך  האסבסט 

 וזאת במטרה למנוע פירוק במקטעים. 

o להתנות את האפשרות למתן פטור בכך שהעוסקים יהיו מחויבים בהשתתפות ביום    הוצע

 .ריענון ייעודי בנושא תקנות הפטור וזאת במטרה למנוע בלבול ואי הבנה של התקנות 

o במסגרת תקנות הפטור,  ס כסנקציות בהליך השימוע מניעה מעוסק לקבל פטור  להכני  הוצע

 כתלות במס' ההפרות.  

, בהרכב מצומצם לצורך  נקבע כי יש להתכנס בשניתון בעניין תקנות הפטור לא מוצה.  הדי  :סיכום .4

 . דיון נוסף

 בברכה,

 

 רעות רבי 

 אגף המנהלת  

 עתק: ה

 שולי נזר, סמנכ"לית בכירה תעשיות 

 חברי הועדה ומשתתפי הדיון 

 עורכי אתר האינטרנט של המשרד
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