האגף לאבק מזיק

מסמך זה נמסר לבעל הנכס  /מחזיק בנכס או נציגו:
)מחק את המיותר( :בפקס  /מסירה ידנית  /דואר אלקטרוני
שם המקבל_______________ :

שם המוסר_______________ :

ת"ז_____________ :

תפקיד__________ :

תאריך _________ :חתימה___________ :

תאריך ___________ :חתימה___________ :

לכבוד
בעל הנכס  /מחזיק בנכס
שם החברה  /תאגיד  /אדם_________________ :
שם איש הקשר_________________________ :
כתובת למשלוח דואר_____________________ :
טלפון________________ :
פקס_________________ :
דואר אלקטרוני__________________ :
שם האתר  /מבנה בו קיים המפגע ______________
השימוש העיקרי במבנה )הקף בעיגול(:
מגורים  /תעשייה  /מסחר  /חקלאי  /חינוך  /מבנה ציבור  /משרדים  /אחר________ :
כתובת האתר בו קיים המפגע :רחוב _________________מספר ________ ישוב _____________
הסיבה למפגע )הקף בעיגול(:
שריפה  /קריסת מבנה  /פירוק אסבסט בניגוד לחוק  /ערימות פסולת אסבסט  /אחר_____________ :

הנחיות לטיפול במפגע אסבסט לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק,
התשע"א – ) 2011להלן – "החוק"(
בעקבות פנייתך לקבלת הנחיות ,לפי סעיף )11ב( לחוק
ממידע שהתקבל במשרדנו משירותי כבאות והצלה ____________ )שם התחנה(
בסיור שבוצע ביום ____________ על-ידי _________________
אחר _______________________________________________________
נמצא כי באתר אשר בבעלותך או בחזקתך קיים מפגע אסבסט או עלול להיגרם מפגע אסבסט כמשמעותו בחוק.
מפגע אסבסט עלול להיווצר במבנה מכיל אסבסט צמנט כתוצאה מקריסתו ,משריפה של לוחות האסבסט-צמנט
במבנה ,או כאשר מרבית לוחות האסבסט במבנה שבורים  /מרוסקים ,וכן ממצבור של פסולת אסבסט החשופה
לאוויר.
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סיבי אסבסט המשתחררים מלוחות אסבסט-צמנט שבורים ומרוסקים או שרופים ,או מאסבסט-פריך החשוף
לאוויר ,עלולים לגרום נזק בריאותי בלתי הפיך לשוהים במבנה ובסביבתו ,לעובדים ולעוברים בסמוך לאתר,
ולתושבים המתגוררים במבנה ובסמוך אליו.
בתוקף סמכות הממונה לפי סעיף  11לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א –  ,2011אני נותן הנחיות
אלה לטיפול במפגע אסבסט אשר בבעלותך או בחזקתך:
שלב א' – אמצעים מיידיים למניעת המשך המפגע או להפסקתו ולצמצום הסיכון
 .1עליך להפסיק לאלתר את הפעילות הגורמת למפגע ,לרבות הריסת המבנה ,פירוק לוחות אסבסט,
שריפה ,בניה ,חפירה ,פינוי פסולת וכדומה.
 .2עליך לנקוט באמצעים סבירים למניעת כניסה של בני אדם לאיזור המפגע ,למעט מי שכניסתו
נדרשת לצורכי פיקוח ,הצלה או טיפול במפגע.
 .3יש לסמן את אזור המפגע ,ולהציב בכניסות למתחם ובמקום בולט ,שלטי אזהרה בנוסח:
הכניסה אסורה !!
ס כ נ ה ! ! מ כ י ל ס י ב י א ס ב ס ט!
 .4עליך להודיע לשכנים ולשוהים ברדיוס של  50מ' מהמפגע  ,לסגור את פתחי המבנים )חלונות ,
דלתות ,מזגנים( ולהימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנים עד לסיום הטיפול במפגע.
 .5אין להוציא ציוד ,חפצים ופסולת מאזור המפגע.
 .6יש להרטיב את לוחות האסבסט וערימות הפסולת באזור המפגע באמצעות רסס מים בלחץ נמוך,
ובמידת האפשר בתוספת צבע או דבק אקרילי ,ולוודא כי פסולת האסבסט רטובה עד לסיום
הטיפול במפגע.
שלב ב' – פעולות לסילוק המפגע  -לביצוע בתוך שבעה ימים¾ מיום שנודע על המפגע
 .7יש להגיש לממונה בקשה להיתר עבודת אסבסט לצורך סילוק המפגע ,באמצעות:
קבלן אסבסט פריך או מפקח אסבסט פריך
קבלן אסבסט צמנט )לסימון על-ידי ממונה אסבסט במשרד להגנת הסביבה בלבד(
רשימת הקבלנים והמפקחים המורשים מפורסמת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבהwww.sviva.gov.il :

העבודות לסילוק המפגע יחלו בתוך  24שעות מקבלת היתר עבודת האסבסט מאת הממונה ,ובהתאם לתנאיו,
ויבוצעו על ידי קבלן האסבסט.
¾ הממונה רשאי להורות על פרק זמן קצר יותר ,וכן להורות על פרק זמן ארוך יותר ולהתנות את דחיית המועד בתנאים לאחר
שהתייעץ עם הוועדה המקצועית ,ובלבד שבעל המקום או המחזיק בו הגיש לממונה בקשה מנומקת בכתב במועד שבו התגלה
המפגע .אין בהגשת הבקשה כדי לפטור את בעל המקום והמחזיק מחובתם לסילוק המפגע כל עוד לא החליט הממונה אחרת.
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בברכה,
ממונה אסבסט
לידיעתך:
חל איסור על ביצוע כל עבודה במתחם ,כולל ניקוי ,הוצאת ציוד ופינוי פסולת מכל סוג ,לפני קבלת
אישור הממונה .העונש המרבי על גרימת גרימת מפגע ,או אי נקיטת אמצעים מיידיים למניעת המשך
המפגע ,הפסקתו וצמצום הסיכון הנובע ממנו,ואי מילוי אחר הוראות הממונה המפורטות במסמך זה
הוא שנתיים מאסר או קנס בגובה של  ,₪ 452,000ואם בוצעה העבירה ע"י תאגיד  -כפל הקנס האמור,
או עיצום כספי בסכום של  ₪ 400,000ליחיד או  ₪ 800,000לתאגיד.
לדיווח על עבודה ללא היתר יש לפנות למשטרה הירוקה  08-9788888או למוקד הסביבה *6911
לקבלת מענה מקצועי והנחיות נוספות ניתן לפנות:
בשעות העבודה)____________________ :רפרנט אסבסט במחוז( בטלפון ___________________
אגף לאבק מזיק בטלפון ,02-6553930 :פקסasbest@sviva.gov.il 6535960-02 :
 24שעות ביממה :מוקד הסביבה -טלפון 08-9253321 :או *6911
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