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  טופס בקשה לאישור עבודת אסבסט פריך

  הועדה הטכנית לאבק מזיקמוגש לאישור 

  
 פרטים כלליים בנוגע לעבודת האסבסט.א

  :תאריך הבקשה .1

 

  :כתובת מלאה של האתר בו תתבצע העבודה .2 

 

יש לצרף בקשתו לאישור (מספר פקס , שם בעל הנכס  או בא כוחו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו בכל עת .3 

  ):העבודה על גבי הטופס המצורף

 

  :ם המפקח בעל אישור לפקח על עבודת בנייה באסבסט פריךש .4 

 

  :שם הקבלן בעל האישור לבצע עבודת בנייה באסבסט פריך .5 

 

  : תעסוקתי-שם בודק המעבדה המוסמך לניטור סביבתי .6 

 

  :שם בודק המעבדה המוסמך לניטור סביבתי .7 

 

  :RTM1בשיטת  סיבי אסבסט תעסוקתי של -שם המעבדה המוסמכת שתבצע אנליזה לניטור סביבתי .8 

  

    :RTM2שם המעבדה המוסמכת שתבצע אנליזה לניטור סביבתי של סיבי אסבסט בשיטת   .9 

 

  ):כיום אין אתר מאושר(שם אתר הפסולת בו תוטמן פסולת האסבסט  .10 
  :הקבלן עם אתר הפסולת לעבודה זו/מועד התקשרות המפקח

 
  
.ב

  
  חס לסעיפים הבאיםיש להתיי -תאור האתר והעבודה המבוקשת

קורות מבנה  או פינוי של אותו , תקרה/ הסרה של בידוד מצנרת(תאור מילולי של העבודה המתבקשת   .1 

מדוע יש צורך בביצוע העבודה , פינוי קרקע מכילה אסבסט, החלק יחד עם בידוד של אסבסט פריך

  )'וכדו

  הסוג האסבסט ומצבו מבחינת פוטנציאל שחרור סיבי אסבסט לסביב .2 

  

  ) ק"רצוי במ(הערכה של כמות האסבסט שתפונה   .3 

  

  תאריך משוער להתחלת העבודה,  מספר ימים משוער לביצוע העבודה .4 

  

/ י המפקח"ימולא ע
  הקבלן המוסמך
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  סוג הקרקע  באתר .5 

  

/ צנרת/ המבנים, שטח העבודה מסומן בצבע אדום, כיוונים: מפה או תרשים של האתר ועל גביו יסומנו  .6 

  שייה סמוכים מבני תע/ מגורים , בהם תבוצע העבודה

  

  : תמונות ברורות המתארות את האתר ואת האסבסט אותו מבקשים לפרק4נדרש לספק לפחות תמונות   .7 

  

  מבני תעשייה/ המרחק של האתר ממבני מגורים  .8 
  

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

אוורור ומיזוג ,  טיפול במערכות הסקה, ך החשמל הכנת מער, סגירת המתחם: הכנת אזור העבודה  .1 

  אמצעי תאורה, אוויר

  

, הדרכת העובדים, )פנקס בריאות(בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים : תוך פירוט, הגנת העובדים  .2 

  התקנת תא טיהור לעובדים, פרטי הלבוש ומיגון נשימתי

  

תוך ציון השיטות למזעור פיזור סיבי , תאור מפורט של מהלך העבודה המתוכנן על פי השלבים השונים .3 

איטום ,  בנית אזור העבודה תוך אטימת החלל ליצירת לחץ אוויר שלילי: האסבסט בתהליך העבודה

  טיפול בציוד נייח ונייד, השיטה להסרה ופינוי, מעליות אם יש במבנה

  

  )מיקום וסימון המכולות באתר ( יפול בפסולת האסבסט שיטת אריזה וט .4 

  

  יידוע הציבור וכדומה/ אטימת פתחים/ פינוי: הגנה על אוכלוסייה   .5 

  

במידה ותכולת המכולות אינה מלאה יש לציין מועד משוער (היכן וכיצד תישמר פסולת האסבסט    .6 

  )לפינוי סופי

  

   אל אתר הפסולתשם מוביל פסולת האסבסט מאתר העבודה .7 

  

המשרד תתבצע רק לאחר קבלת אישור ראש אגף חומרים מסוכנים של : הטמנת פסולת אסבסט פריך  .8 

  . לאיכות הסביבה

אישור התקשרות בכתב עם אתר הטמנה לעניין קליטת /לשם קבלת האישור יש להציג התחייבות

  הפסולת

  

   תפונה  כיצד תטופל ולהיכן–צמנט -במקרה שיש פסולת אסבסט .8 

  

   כיצד תטופל ולהיכן תפונה –במקרה שיש פסולת שאינה מכילה אסבסט  .9 

  

  ניטור אוויר לקביעת ריכוז סיבי אסבסט   .10 

  )מספר הדגימות שידגמו, סוג הדגימה אישית או אזורית  ( RTM1 תעסוקתי -  ניטור סביבתי10.1
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  )מיקום הדגימות, מועד הדגימה, ידגמומספר הדגימות ש, סוג הדגימה( RTM2  ניטור סביבתי 10.2

  
 י המפקח "דיווח ותיעוד ע.ד

, מספר ושמות העובדים שעבדו באתר, באחריות המפקח לנהל יומן עבודה ובו יפורט מה נעשה בכל יום  .1 

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

  . ומשרד העבודה על פי דרישההמשרד לאיכות הסביבהחי אסבסט של ויוצג לפק

באחריות המפקח להעביר ליחידה לאבק מזיק במשרד לאיכות הסביבה דוח סופי תוך שבועיים ממועד   .2 

  :סיום העבודה אשר יכלול את המפורט להלן

 תקציר המפרט את מהלך העבודה שהתבצעה 2.1  

 דה לפי שלביםהתאריכים בהם בוצעה העבו 2.2  

 הקבלן היה נוכח באתר/המועדים והשעות בהם המפקח  2.3  

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

 תוצאות בדיקות אוויר לריכוזי סיבי אסבסט בלווי העתקי דוחות הדוגם והמעבדה הבודקת  2.5  

 ושתי תמונות של שטח האתר עם סיום העבודה, לך העבודהשתי תמונות לפחות שצולמו במה 2.6  

 הצהרות הקבלן והמפקח  בעלי האישור לבצע עבודת בנייה באסבסט.ה

בהתאם , העבודה תתבצע לאחר אישורה. מלא ונכון,  מדויקוהנני מצהיר כי המידע שמסרתי לעיל היינ  .1 

דה הטכנית ולמפקח האזורי של משרד ר הוע"לתכנית זו ולאחר הודעה על מועד תחילת העבודה ליו

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

  .לאיכות הסביבה

גהות תעסוקתית ( ובתקנות הבטיחות בעבודה הועדה הטכנית לאבק מזיקאני מכיר ובקיא בכל הנחיות   .2 

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

  .פיהם

     

__________________ __________________ __________________ __________________ 
שם המפקח בעל אישור  שם אתר העבודה תאריך

 הועדה טכנית    
חתימת המפקח בעל 

 אישור הועדה הטכנית
        

__________________ __________________ __________________ __________________ 
שם הקבלן בעל אישור  שם אתר העבודה תאריך

 הועדה טכנית    
חתימת הקבלן בעל אישור 

 הועדה הטכנית
          

הועדה הטכנית תדון באישור בקשות לאישור עבודת אסבסט אשר יוגשו בהתאם לפורמט זה  : הערה
  .ת כל המסמכים הנדרשיםבלבד ויכללו א


