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 בכל פניה אנא ציין מספר זה 1-0014/2019: היתרמספר 

 :לכבוד

 פלד אורי
 בע"ממוצרי בניה  איתנית

  נגולה גואל
 אסבסט פריך מפקח

 'אר נג'ארנג
 .ב.ד. מתכות בע"ממ

: באמצעות דוא"ל
etanit@barak.net.il 

 לפון להתקשרות: ט

: באמצעות דוא"ל
gonagola@gmail.com 

  050-5437040לפון להתקשרות: ט

 באמצעות דוא"ל
 08-6283556לפון להתקשרות: ט

 , נהרייה בורוכוב ,בע"ממוצרי בניה  איתנית –היתר עבודת אסבסט  

  13/03/2019 אסבסט שהוגשה ביום בקשה להיתר עבודת  .1 סימוכין:
 2/5/2019 השלמות מאת המפקח הפריך  .2 

, אני מאשר 2011 –אסבסט ואבק מזיק, התשע"א  יחוק למניעת מפגעל 39 –ו  37בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 
 את הבקשה לביצוע עבודת אסבסט שבסימוכין, ומתנה את ההיתר בחובות, בהגבלות ובתנאים המפורטים להלן:

 פרטי עבודת האסבסט: .א
מבנים עם  3 פריך בקרקע, סוג העבודה באסבסט: בע"ממוצרי בניה  איתנית  :אתר העבודה

 אסבסט צמנט
על פי  נהרייה,  בורוכוב כתובת: 

 גבולות ארבעת המקטעים
מספר ימים משוער 

 לביצוע העבודה:
, היתר זה אושר למשך של 525
ימים וניתן להארכה במקרה  365

 הצורך
 770893/209595 נ"צ:

209487/770936 
209382/770596 
209482/770569 

שטח הקרקע בה 
תבוצע עבודת 

 האסבסט:

מבני צמנט סה"כ  3-דונם, ו 37-כ
 מ"ר 1264

 כן מבנה מיועד להריסה: בע"ממוצרי בניה  איתנית מזמין העבודה: 
איש קשר מטעם 

  מזמין העבודה:
 לא פטור מדגימות אוויר: פלד אורי

 העוסקים בביצוע העבודה: .ב

קבלן האסבסט שיבצע את 
עבודת האסבסט (חל 

איסור על העסקת קבלן 
 משנה):

 .ש מעבדות בע"מו  :שם המעבדה הדוגמת בע"מב ד מתכות  מ

מספר קבלן בפנקס רישום 
קבלנים לעבודות הנדסה 

 בנאיות:

27222   

העובד האחראי על ביצוע 
 :עבודת האסבסט

שם אתר פסולת  'אר נג'ארנג
  האסבסט:

 אפעה בע"מ מטמנות

   נגולה גואל מפקח אסבסט פריך:

אחראים לביצוע עבודת האסבסט בהתאם  האסבסט, העובד האחראי ומפקח אסבסט פריך לתשומת לבכם, קבלן
 להוראות החוק ולתנאי ההיתר, ובכלל זה אחראים על ביצוע העבודה על ידי עובדי קבלן האסבסט.
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 תנאים לביצוע עבודת האסבסט: .ג

חוק הוראות ההעבודה תתבצע לפי הפרטים שצוינו בבקשה להיתר עבודת האסבסט שבסימוכין, לפי  .1
 .2011-אסבסט ואבק מזיק, התשע"א ילמניעת מפגע

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

 וציון מועד חדש לסיומה.
 כל שינוי מן הבקשה להיתר העבודה ידווח באופן מיידי לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה. .3
 הכנה לביצוע .4

מטרים לפחות  2כל מקטע יוקף באיסכורית בגובה  -מקטעים. בעת ביצוע 4-אתר העבודה יחולק ל •
 דונם. 10בחזיתות שבהן אין קירות מבנה תוחם. כל מקטע מתוכנן להיקף של עד 

מ'. לשוהים  50צוע העבודה יימסר לשוהים במבנים הסמוכים לאתר העבודה ברדיוס של מועד בי •
במבנים הסמוכים יימסרו הנחיות בדבר הימנעות משהייה ממושכת בשטח הפתוח בסמיכות לאתר, 
בעת ביצוע העבודה. כמו"כ בעת שהייה במבנים הסמוכים לאתר העבודה במהלך ביצוע עבודות 

ירת פתחי המבנים (כגון חלונות, דלתות ומזגנים המכניסים אוויר מחוץ האסבסט, להקפיד על סג
 למבנה). 

מ', יותקן גידור, על מנת למנוע  50סביב אתר העבודה, במרחק גדול ככל הניתן מהמבנה ועד לרדיוס של  •
כניסת אנשים שאינם מורשים לתחומי האתר. על גבי הגידור יוצבו שלטי אזהרה בדבר עבודת האסבסט 

 כון שבחשיפה, וכן פרטי קבלן האסבסט המבצע את העבודה.והסי
 העבודה תבוצע מהמקטע הצפוני דרומה, באופן עוקב. •
 תורכב מערכת ערפול ברשת על כלל אתר העבודה. -בכל מקטע •
בטרם ביצוע עבודת האסבסט צמנט, יפונה המבנה מכל תכולתו. ציוד שלא ניתן להוציא מהמבנה ייעטף  •

 ות פוליאתילן.בשכבה כפולה של יריע
 ובמהלכה, יותז על האסבסט מים או חומר בעל תכונות מדבקות. בטרם ביצוע עבודת האסבסט •
מפקח אסבסט פריך יהיה נוכח בפתיחת וסגירת כל יום עבודה, ידריך את עובדי קבלן האסבסט באשר  •

 לאופן ביצוע עבודת האסבסט באופן שימנע סיכון לציבור ולסביבה, ויפקח על עבודתם.
 אופן ביצוע העבודה .5

במהלך עבודת האסבסט, תימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאתר העבודה, למעט צוות עובדי קבלן  •
 האסבסט וגורמים מפקחים.

  – 4-ו 1במקטעים  מבנים 3 -ב אסבסט צמנטהריסת מבנים בעלי גגות וקירות לעניין עבודת 

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

 לשם חשיפת הקרקע תתבצע עקירת משטחי בטון, חשיפת משטחים אלו יבוצעו כעבודת אסבסט. •

בחינה ויזואלית של משטחי הבטון ופסולת בניין נוספת יפונו כפסולת בניין רק לאחר שטיפה ו •
 מפקח האסבסט בהיתר.

 -לעניין עבודות פינוי אסבסט פריך מהקרקע

במתקני הטיהור הקיימים במפעל, תשטיפים אלו  הינן המקלחות שישמשו את עובדי היתר זה •
 לפני שחרורם למערכת הביוב. -יעברו סינון כפול כמוגדר בתכנית 

מקובל אחד ובעת היציאה מהאתר הפעיל  בצבע העובדים ילבשו חליפה וערדליים חד פעמיים •
  - -יחליפו לחליפה וערדליים חד פעמיים בצבע שונה -למקלחות

 6באתר העבודה יותקן מד מהירות רוח, אין לבצע עבודות כשמהירות הרוח המערבית עולה על  •
 קשר. 3והרוח המזרחית עולה על מהירות של  קשר

 ט תבוצע באופן שימנע יצירת אבק.אתר העבודה יעורפל באופן רציף, עבודת האסבס •

 עבודת החשיפה של הקרקע תבוצע בכל שטח האתר באופן אחיד. •

ייחשף וכאשר תמצא קרקע מזוהמת באסבסט זו תפונה בשקים ייעודיים על פי  כל שטח המקטע •
 .1המתואר בתכנית שבסימוכין 
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 הקרקע המזוהמת תפונה עד לשכבת קרקע טבעית לא מופרת. •

יש לפנותם במסגרת עבודה זו באותם שקים ללא  -רי אסבסט צמנט בקרקעבמקרה שיימצאו שב •
 צורך בהפרדה.

ולא תתאפשר תנועה במסלול שונה  כנכתב בתכנית העבודה מסלול פינוי הפסולת יקבע מראש •
 מהמתוכנן לצורך פינוי הפסולת מהאתר.

 .2מוקד ריכוז הפסולת מסומן בתרשים שצורף בסימוכין  •

שטיפת השקים והכלים אשר משטחה יהיה אטום והנוזלים ינוקזו לנקודת  יש לייעד מראש נקודת •
 היקוות שמשם יפונו כפסולת אסבסט או דרך מערכת סינון.

 צמחייה שמוציאים מתוך הקרקע המזוהמת תפונה כפסולת אסבסט. •

 .יסודית תפונה כגזם רק לאחר שטיפה -הניתנת לשטיפה מעל פני השטחצמחייה  •

יפונו כפסולת בניין רק לאחר שטיפה מכלל שטח האתר המנוקה, בניין משטחי הבטון ופסולת  •
 ובחינה ויזואלית של מפקח האסבסט בהיתר. יסודית

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

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

 או לחילופין: 

 0.15פסולת האסבסט תיאסף ותיארז באריזה כפולה ואטומה עשויה יריעות פוליאתילן בעובי של  •
ימצא באתר העבודה פסולת אסבסט מ"מ, באופן שימנע שחרור או דליפה. בסיום יום העבודה לא ת

שאינה ארוזה. אריזות פסולת האסבסט יסומנו במדבקות קבועות בצבע צהוב ועליהן כיתוב שחור 
 בו יצוין כי האריזה מכילה אסבסט.

 יו מופיעים בהיתר במהלך העבודה.פסולת האסבסט תפונה לאתר פסולת אסבסט שפרט •

, יש לסמן את התאריכים על השקים לטובת החודשים בכל מקר 3עלה על תתקופת האחסון לא   •
 .מעקב על ביצוע סעיף זה

לקבלת אישור הטמנה על פסולת זו יש לשלוח התחייבות/אישור התקשרות עם אתר הפסולת בכתב  •
 כאמור.

 ביצוע דגימות אויר סביבתיות באתר העבודה ובקרבתו: .6
 לשבועאויר סביבתיות  ותדגימ 6 נקבע כי יבוצעו סה"כ לא פחות מ – אוקטובר-בחודשים יוני •

דגימות במהלך העבודה בקרבת אתר העבודה. יש למקם את  3כמפורט: פעמיים בכל שבוע, 

המשאבות בהתאם למקטע המבוצע ולפעולות המבוצעות, המשאבות ימוקמו תוך התחשבות 

 באזורים מאוכלסים ובשימושים רגישים בקרבת האתר הפעיל. 

כמפורט:  לשבועאויר סביבתיות  דגימות 3 ו סה"כ לא פחות מנקבע כי יבוצע – ביתר חודשי השנה •

דגימות במהלך העבודה בקרבת אתר העבודה. יש למקם את המשאבות בהתאם  3בכל שבוע, 

למקטע המבוצע ולפעולות המבוצעות, המשאבות ימוקמו תוך התחשבות באזורים מאוכלסים 

 ובשימושים רגישים בקרבת האתר הפעיל.

 ייחוס. * לא כולל דגימות
 אין לאפשר כניסת ציבור לאתר העבודה בסיום העבודה, אלא לאחר שהתקיימו כל אלה: .7

בסיום העבודה בוצעה בדיקה חזותית על ידי מפקח אסבסט פריך, שאישרה כי לא נותרו באתר  •
 העבודה אסבסט ופסולת אסבסט.
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סיבים למ"ק.  1000 -תוצאות דגימות אוויר (אם נדרשו) מעידות על נוכחות סיבי אסבסט ברמה הנמוכה מ •
יימסר דיווח לממונה ואכלוס המבנה/האתר יהיה  –סיבים למ"ק  600 -במקרה והתקבלו תוצאות גבוהות מ

 טעון בדיקות אוויר נוספות ואישור הממונה.

ישור אכלוס/סיום עבודה למזמין העבודה שבו יצוינו תוצאות בסיום העבודה ייתן מפקח אסבסט פריך א •
דגימות האוויר (אם נדרשו) ואישור על פינוי כל פסולת האסבסט מאתר העבודה, בהתאם להיתר זה.

רישום ודיווח: .ד

שעות 48מפקח אסבסט פריך ידווח לגורמים המפורטים להלן על מועד מתוכנן לתחילת העבודה (לפחות  .1
תחל בתאריך ____ בשעה ___ בכתובת  1-0014/2019"עבודת אסבסט מס'  ודה) בנוסח:לפני ביצוע העב

שימו לב, בהודעתכם יש לציין את  " 050-5437040מספר טלפון  נגולה _____ מפקח אסבסט פריך: גואל
.נא לציין את התקופות בהן תתבצע העבודה –משך העבודה ואם העבודה מבוצעת בפרקים נפרדים 

 asbest@sviva.gov.il לאגף אבק מזיק, במשרד להגנת הסביבה באמצעות דוא"ל לכתובת: .1.1

):SMSבאמצעות מסרון ( צפוןלרכז המשטרה הירוקה במחוז  .1.2

 חיים אלבז, טל' 

 .מור יוסף, טל'  מישל

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

1.3. לרכז אסבסט במחוז צפון באמצעות מסרון )SMS(: צחי סיטבון, טל'  

itamar@ecowest.co.il  הודעה בדוא"ל לאיגוד ערים גליל מערבי

2. מפקח אסבסט פריך ינהל יומן עבודה בו יתעד את הפעולות שבוצעו טרם תחילת העבודה, במהלכה ועד 
סיומה. יומן העבודה, היתר זה והבקשה להיתר על השלמותיה יוחזקו בתחומי אתר העבודה ויוצגו לממונה או 

למפקח הגנת הסביבה לפי דרישתם.

3. בסוף כל חודש קלנדרי, יוגש לאגף סיכום ביניים בדוא"ל לכתובת: asbest@sviva.gov.il, סיכום זה יכלול 
את הנתונים הבאים: 

 מפת אתר שבה מציינים את האזורים בהם בוצעה העבודה .3.1

 סיכום כמויות פסולת .3.2

 דוחות דיגומי אוויר .3.3
 יש לציין אירועים חריגים או תקלות אם התרחשו

יעביר לאגף לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה, בתוך שבועיים לאחר סיום העבודה, מפקח אסבסט פריך .4
דיווח על סיום העבודה, הכולל את כל המידע והמסמכים הנדרשים כפי שפורט בפרק ו' בבקשה להיתר 

עבודת האסבסט ובאמצעות טופס מקוון במערכת ממשל זמין.

 .הוראות כל דין, לעניין ביצוע עבודות בניהאישור זה אינו מחליף כל אישור אחר, הנדרש לפי 

לתשומת לבך, על ביצוע עבודת אסבסט חלות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], 
, והתקנות מכוחה, ובמיוחד תקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות 1970-תש"ל

 .1984-הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד

 .20/5/2020אישור זה בתוקף עד ליום 
 בברכה

 מיה מונשיין לוי

הממונה 

mailto:asbest@sviva.gov.il
mailto:asbest@sviva.gov.il
mailto:itamar@ecowest.co.il
mailto:itamar@ecowest.co.il
mailto:asbest@sviva.gov.il


 
 אגף אבק מזיק

  9134001ירושלים  34033ת"ד , 5כנפי נשרים רחוב 
 asbest@sviva.gov.ilדואר אלקטרוני:  6553930-02טל': 

 
 

 

 העתקים באמצעות דוא"ל:

 .זיס, מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה דורית

 .המשרד להגנת הסביבהיוסי בר, מפקד המשטרה הירוקה, 

 רעות רבי, מנהלת אגף אבק מזיק, המשרד להגנת הסביבה.

 .מנהלת איגוד ערים גליל מערבי, בן דורי הילה

 סיטבון ,רכז אסבסט במחוז צפון. צחי

 באייך ,רכז אסבסט במחוז צפון. אבי

 הות תעסוקתית, משרד הכלכלהענת שולמן, ראש תחום ג

 הות תעסוקתית, משרד הכלכלהצית לגימה כהן, מנהלת המעבדה הארר


	היתר עבודת אסבסט – איתנית מוצרי בניה בע"מ, בורוכוב, נהרייה
	א. פרטי עבודת האסבסט:
	ב. העוסקים בביצוע העבודה:
	ג.  תנאים לביצוע עבודת האסבסט:
	ד. רישום ודיווח:
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