
 אסבסט צמנט

 

 
 צמנט

 קבלן/ח

ט לסביבה ולמזער 

ובכלל זה ביצוע , ו

האסבסט בהתאם 

ל אישור מהועדה 

  ___________ 
   ה

______ 
 ס

 /ימולא על ידי התאגיד
 בעל הנכס/ בעל העסק
    תוצרת כחול לבןהודפס על נייר ממוחזר 

טופס בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה  מאסבסט 

 הועדה הטכנית לאבק מזיקמוגש לאישור 

 
 לכבוד

 הועדה הטכנית לאבק מזיקר "יו
 המשרד לאיכות הסביבה

 95464 ירושלים 34033. ד.ת

 
 ,שלום רב

 
 בקשה לאישור עבודות אסבסט: הנדון

 
 

 . בקשה לאישור עבודת אסבסטמוגשת בזאת לועדה הטכנית לאבק מזיק
 
 

שמונה מטעמי למפק__________ מחברת ________________ י "התוכנית הוכנה ע
 )שם החברה)                   (הקבלן/שם המפקח(          

 
 .___________________  לביצוע עבודת האסבסט באתר הנמצא ב 
 כתובת מלאה                               (                                        

 
 

 .לביצוע ניטור סביבתי ותעסוקתי לעבודה זו________________ מיניתי את מעבדת 
 )שם המעבדה המוסמכת     (

 
 

 :ידוע לי כי
באחריותו של בעל הנכס לבצע את כל הפעולות הנדרשות למניעת שחרור סיבי אסבס

הסיכון הבריאותי העלול להיגרם מנוכחות אסבסט בנכס אשר ברשותככל האפשר את 

פינוי פסולת , הועדה הטכנית לאבק מזיקמפקח בעל אישור מ/י קבלן"עבודות אסבסט ע

וביצוע ניטור סביבתי בסיום העבודה על מנת לקב, להנחיות לאתר פסולת מאושר

 . ום העבודה ולאכלוס הנכסהטכנית לסי
 ,בברכה

 
 

____________  ____________ ___    _______________
          חתימ שם פרטי  שם משפחה    תאריך

 

______________  _______________ ________   ___________

מספר פק    מספר טלפון עסק  /              שם התאגיד   תפקיד

 



 אסבסט צמנט
    תוצרת כחול לבןהודפס על נייר ממוחזר 

 

 

 
 טופס בקשה לאישור עבודת פירוק ופינוי חומרי מבנה  מאסבסט  צמנט

 הועדה הטכנית לאבק מזיקמוגש לאישור 

 
.א פרטים כלליים בנוגע לעבודת האסבסט

 :תאריך הבקשה

 
1. 

 :כתובת מלאה של האתר בו תתבצע העבודה

 
2.  

יש לצרף בקשתו לאישור (מספר פקס , בכל עתמספר טלפון בו ניתן להשיגו , שם בעל הנכס  או בא כוחו

 ):העבודה על גבי הטופס המצורף

  

3.  

 ):מגיש הבקשה(המפקח בעל האישור לביצוע עבודת בנייה באסבסט / שם הקבלן

 
4.  

במקרה שאת העבודה מבצע קבלן שאינו בעל אישור מהועדה הטכנית לביצוע עבודות בנייה באסבסט (שם קבלן הבניין 

 ): לעיל4 בעל אישור מהועדה הטכנית  ששמו מפורט בסעיף בליווי מפקח 

בהתאם להחלטת הועדה הטכנית , יש להציג אישור על רישום בתוקף בפנקס הקבלנים לקבלן הבניין

 .10.1.05בעבר ואשרורה בישיבת הועדה מיום 

 

5.  

 : תעסוקתי של סיבי אסבסט-שם בודק המעבדה המוסמך לניטור סביבתי 
לנוהל " תעסוקתי  בהתאם –צע במהלך ששת החודשים האחרונים ניטור סביבתי במקרה שהקבלן בי

,  2003 בדצמבר 28-מתאריך ה," תעסוקתיות בעת פירוק לוחות אסבסט–ביצוע בדיקות סביבתיות 

נא ציין את  מספר הבקשה שלעבודת הבנייה באסבסט  בה בוצעה  , ותוצאותיו דווחו לוועדה הטכנית

 .הבדיקה האחרונה

6.  

 :שם בודק המעבדה המוסמך לניטור סביבתי של סיבי אסבסט

 
7.  

 :RTM1בשיטת  תעסוקתי של סיבי אסבסט -שם המעבדה המוסמכת שתבצע אנליזה לניטור סביבתי

 

8.  

   :RTM2שם המעבדה המוסמכת שתבצע אנליזה לניטור סביבתי של סיבי אסבסט בשיטת  

 

9.  

 :טשם אתר הפסולת בו תוטמן פסולת האסבסט צמנ
 :הקבלן עם אתר הפסולת לעבודה זו/מועד התקשרות המפקח

  

10.  

/ י המפקח"ימולא ע
 הקבלן המוסמך



 אסבסט צמנט
    תוצרת כחול לבןהודפס על נייר ממוחזר 

 
 יש להתייחס לסעיפים הבאים -תאור האתר והעבודה המבוקשת

 
.ב

האם יש , מספר לוחות לפינוי, גובה המבנה,  גג/ פירוק קירות(תאור מילולי של העבודה המתבקשת 

 )'רך בביצוע העבודה וכדומדוע יש צו, תקרה נוספת בין תקרת האסבסט ובין חלל המבנה

 

1.  

 סוג האסבסט צמנט ומצבו מבחינת פוטנציאל שחרור סיבי אסבסט לסביבה

 
2.  

 )ר"רצוי במ(הערכה של כמות האסבסט צמנט שתפונה לאתר הטמנה 

 
3.  

 תאריך משוער להתחלת העבודה,  מספר ימים משוער לביצוע העבודה

 
4.  

המבנים בהם , שטח העבודה מסומן בצבע אדום, ווניםכי: מפה או תרשים של האתר ועל גביו יסומנו

 מבני תעשייה סמוכים / מגורים , תבוצע העבודה

 

5.  

 : תמונות ברורות המתארות את האתר ואת האסבסט אותו מבקשים לפרק2נדרש לספק לפחות תמונות 

 
6.  

 מבני תעשייה/ המרחק של האתר ממבני מגורים 

 
7.  

. ג : תוך התייחסות לסעיפים הבאים,תאור מהלך העבודה המתוכנן באתר

 הכנת אזור העבודה

 

1.  

, הדרכת העובדים, )פנקס בריאות(בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים : תוך פירוט, הגנת העובדים 

 פרטי הלבוש ומיגון נשימתי

 

2.  

זור תוך ציון השיטות למזעור פי, תאור מפורט של מהלך העבודה המתוכנן על פי השלבים השונים

 סיבי האסבסט בתהליך העבודה

 

3.  

 .יידוע הציבור וכדומה/ אטימת פתחים/ פינוי:הגנה על אוכלוסייה 

 

4.  

 שיטת אריזת פסולת האסבסט

 

5.  

שם מוביל פסולת האסבסט מאתר העבודה אל ,כיסוי תא המטען, דיפון כלי הרכב: הובלת הפסולת 

 אתר הפסולת

 

6.  

  .7  כיצד תטופל ולהיכן תפונה –ילה אסבסט במקרה שיש פסולת שאינה מכ



 אסבסט צמנט
    תוצרת כחול לבןהודפס על נייר ממוחזר 

 

 ניטור אוויר לקביעת ריכוז סיבי אסבסט 

מספר הדגימות , סוג הדגימה אישית או אזורית  ( RTM1 תעסוקתי בשיטת -  ניטור סביבתי8.1

 )שידגמו

 

מיקום , מועד הדגימה, מספר הדגימות שידגמו, סוג הדגימה( RTM2  ניטור  סביבתי בשיטת  8.2

 דגימותה

 

8.  

.ד המפקח או בא כוחם/י הקבלן"דיווח ותיעוד ע

, מספר ושמות העובדים שעבדו באתר, באחריותי לנהל יומן עבודה ובו יפורט מה נעשה בכל יום

היומן יוחזק בשטח ). רצוי בליווי תמונות(דגימות האוויר שנלקחו , השעות בהן הייתי נוכח באתר

 . ומשרד העבודה על פי דרישהרד לאיכות הסביבההמשהאתר ויוצג לפקחי אסבסט של 

1.  

באחריותי  להעביר ליחידה לאבק מזיק במשרד לאיכות הסביבה דוח סופי תוך שבועיים ממועד סיום 

 :העבודה אשר יכלול את המפורט להלן
2.  

   2.1 תקציר המפרט את מהלך העבודה שהתבצעה

   2.2 התאריכים בהם בוצעה העבודה לפי שלבים

   2.3 הקבלן היה נוכח באתר/עדים והשעות בהם המפקח המו

   2.4 העתקי שטרי המטען להטמנת הפסולת חתומות על ידי אתר הפסולת המאושר

תוצאות ניטור אוויר לקביעת ריכוזי סיבי אסבסט בלווי העתקי דוחות הדוגם ודוחות המעבדה 

 הבודקת 
2.5   

 שתי תמונות של שטח האתר עם סיום העבודהו, שתי תמונות לפחות שצולמו במהלך העבודה

 

2.6   

.ה המפקח בעל האישור לביצוע עבודת בנייה באסבסט /הצהרת הקבלן

, העבודה תתבצע לאחר אישורה. מלא ונכון,  מדויקוהנני מצהיר כי המידע שמסרתי לעיל היינ

ולמפקח האזורי של ר הועדה הטכנית "בהתאם לתכנית זו ולאחר הודעה על מועד תחילת העבודה ליו

או חריגה מן התכנית המאושרת תדווח מיידית ליחידה לאבק מזיק /כל תקלה ו. משרד העבודה

 .במשרד לאיכות הסביבה

1.  

גהות ( ובתקנות הבטיחות בעבודה הועדה הטכנית לאבק מזיקאני מכיר ובקיא בכל הנחיות 

, )2000נוסח מעודכן יולי  (1984 –ד "התשמ, )תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק

 .ומתחייב לעבוד על פיהם

2.  

   

__________________ __________________ __________________ __________________ 
 הקבלן/חתימת המפקח

בעל אישור הועדה 

 הטכנית

 בעל הקבלן/שם המפקח

 אישור הועדה טכנית    
 תאריך שם אתר העבודה

נית תדון באישור בקשות לאישור עבודת אסבסט אשר יוגשו בהתאם לפורמט זה  הועדה הטכ: הערה
 .בלבד ויכללו את כל המסמכים הנדרשים


	èåôñ á÷ùä ìàéùåø òáåãú ôéøå÷ åôé�
	ú.ã. 34033 éøåùìéí 95464
	èåôñ á÷ùä ìàéùåø òáåãú ôéøå÷ åôé�
	ãéååç åúéòåã ò"é ä÷áìï/äîô÷ç àå á�
	äöäøú ä÷áìï/äîô÷ç áòì äàéùåø ìáé�
	
	__________________




