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 לכבוד 

 ח"כ אלון טל 

 בנושא אסבסט  383-376מענה לשאילתות מס' הנדון: 

 שלום רב, 

 בנושא אסבסט. 18.8.2021להלן מענה לשאילתות שהתקבלו ביום 

 שלב ב' של תכנית ניקוי האסבסט בנהריה  - 376שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

האסבסט   ניקוי  תכנית  של  ב'  שלב  עם  ספציפי  ובאופן  אסבסט,  מפגעי  עם  המשרד  התמודדות 

 בנהריה.

 רצוני לשאול: 

 מדוע לא הוקמה מנהלת מסודרת  הכוללת שיתוף ציבור ושקיפות?  א. .1

 האם היתה התקדמות והוכנה תכנית עבודה?   –שנים    3תקציב שלב ב' אושר לפני למעלה מ   ב.

נעשה   ג. בתום  האם  שנוצר  להימנע מהמצב  כדי  בגליל המערבי  מפגעי האסבסט  של  מיפוי 

 ? תכנית הניקוי הראשונה

)גד.       15שנה אחרי סגירת המפעל( נשארו לפחות    30ם אחרי סיום תכנית הניקוי הראשונה 

נהריה   דורש מעיריית  פריך, למשל במדינת הילדים. מדוע המשרד לא  מצבורים של אסבסט 

 לותה ? פינוי השטחים שבבע 

 

 :מענה

אסבסט   מפסולת  המערבי  הגליל  קרקעות  ניקוי  פרוייקט  של  א'  שלב  סיום  תקציב  לאחר  אושר 

כולל    –  הסכם עם חברה מנהלת  וגיבושמתווה עבודה    ליצירתב' ונעשו פעולות רבות  לביצוע שלב  

ווה  המשרד פועל במהלך השנים האחרונות לגיבוש מת .  הכנת מתווה, תכנית עבודה כללית ונהלים

 .  ביצועי שיהיה מקובל על משרד האוצר, וקיים משא ומתן לגיבוש התקשרות במספר אפיקי פעולה

שתפעל בין היתר תוך שקיפות ושיתוף הציבור, כפי  תוקם מנהלת    תבוצע בפועל ההתקשרות,כאשר  

 ויוכנו תכניות עבודה מפורטות לכל אתר ואתר.    שנעשה במסגרת שלב א',

בסיס לרשימת אתרי    עדכון שוטף של הנתונים וממצאים חדשים, שיהווה  מתבצע מאז סיום שלב א'  

אתר מדינת הילדים שבשטחה של עיריית נהריה ומפגעים אחרים  ן האתרים מצוי גם  בי   .שלב ב'

ככלל, מדובר באתרים שבהם אין מפגע פעיל, והאסבסט מצוי    בתחום השיפוט של רשויות אחרות.

 טיפול ממוקד למניעת הסיכון.  תחת כיסוי. במקרים של מפגע מתבצע



 

 

 תחזוקה של לוחות אסבסט צמנט  - 377שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

מיליון    80-עפ"י נתוני המשרד כמות לוחות האסבסט הישנים המותקנים במדינה מוערכת בלמעלה מ

שנה הרי שהלוחות הם בני    30-שייצר את הלוחות סגור כבר למעלה מ  מ"ר. מאחר ומפעל איתנית

שנה. ברוב המקרים הלוחות אינם מתוחזקים, ואינם עוברים צביעה בצבע דבק בהתאם    30לפחות  

להנחיות ולכן רוב הלוחות נוטים להתפורר ולהישבר ומהווים מפגע מסוכן. חלק מהלוחות מותקנים  

 גורים ומוסדות חינוך.מבמבני 

 רצוני לשאול: 

 האם למשרד יש תכנית לטיפול בלוחות הנ"ל והסרתם? האם המשרד עשה מיפוי?  א. .2

 

 :מענה

קבע קריטריונים ודרישות  החוק(    –)להלן    2011- התשע"א  ,החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק

ניתנות   במפגע  נתקלים  אנו  בו  מצב  בכל  ציבוריים.  מקומות  על  בדגש  צמנט,  אסבסט  לתחזוקת 

העניין.  ה לפי  האסבסט,  להסרת  או  לתחזוקה  כיצונחיות  ניתנים  שנה  בכל  כי  היתרים    3,000-ין 

 מיליון מ"ר מוצרי אסבסט צמנט.  1.3- לעבודות אסבסט שבמהלכן מוסרים כ

המבנים  קיים קושי אינהרנטי בזיהוי כלל  ו   ,היקף השימוש באסבסט צמנט ברחבי הארץ אכן עצום

לאורך השנים ניתנו תמיכות יזומות להסרת אסבסט צמנט במבני    .עדיין קייםהוא  והשימושים בהם  

כמו כן, ישנו עידוד להסרת לוחות אסבסט במסגרת  חינוך ובמסגרת החלטות ממשלה על עוטף עזה.  

   וולטאיים ורפורמות נוספות.- צעדים ממשלתיים שונים כגון התקנת תאים פוטו

  



 

 

 בסט נוהל הסרת מפגעי אס - 378שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

יש לדווח עליו ולהוציא היתר ביצוע עבודת אסבסט תוך    עפ"י החוק, כאשר מתגלה מפגע אסבסט,

 יש לבצע את הפינוי במיידי.  ימים ובהתקבל ההיתר, 7

 רצוני לשאול: 

 מה הקריטריונים לטיפול במפגעי האסבסט ?  א. .3

שטחים   ב.  , מגורים   ? לטיפול  העדיפויות  סדרי  לבניית  מה  המיועדים  שטחים   , ציבורים 

 שכונות מגורים ו/או שטחים חקלאיים 

 

 :מענה

הנשימה.  מ  נובע  מאסבסט  הסיכון  עיקר למערכת  אסבסט  סיבי    העדיפויות  סדרי,  כן  עלחדירת 

שחרור    מוכתבים  אסבסטמפגעי  ב  לטיפול פוטנציאל  ידי    בהתחשב,  מהחומר  האסבסט  סיביעל 

,  פריך  במצב  מצוי  האסבסט  כאשר  עולה  הסיבים  שחרור  פוטנציאל.  פוטנציאלי  ובריכוז  בכמות

 . יבש  במצב הוא כאשר, ידני במגע לצמצום  או לכתישה, לפירור ניתן  הוא כאשר, כלומר

  הינם   ביותר  והמסוכנים  הבעייתיים  כאשר,  לפריך  ייחשב  אסבסט  בהם  מצבים  מספר  ייתכנו

  או   אקוסטי  בידוד   כחומר  בשימושים  למשל,  פריך  באסבסט  היה  המקורי  השימוש  בהם  המצבים

,  כן  כמו.  ידני  במגע  משתחררים  והם,  מלכד  בחומר  כלואים  אינם  הסיבים  אלה  בשימושים.  תרמי

 .מהתערובת  אחוזים לעשרות ומגיע   גבוה הוא  אלה  אופייניים בשימושים הסיבים ריכוז

אסבסט ובעיקר  קשיחים,  אסבסט  מוצרי  בהם  מצבים  ייתכנו  לפריכים.  -בנוסף,  יפכו  צמנט, 

התפוררות החומר עלולה להיגרם כתוצאה מביצוע פעולות אגרסיביות יזומות של קידוח, ניסור,  

חיתוך, ליטוש, השחזה ועוד, או ממצבי תקרית קיצוניים כגון שריפה ופגיעת טילים. במצבים אלה  

 י אסבסט מהמלט, ומרחפים באוויר, ונוצר מפגע אסבסט.  ניתקים סיב

מידת החומרה של המפגע מושפעת מהיקף האסבסט שנפגע, ממידת הפגיעה ומגורמים נוספים. כמו  

כן קיימת תופעת איבוד חומר באופן טבעי כתוצאה מבלאי ושחיקה, בין היתר בשל פגעי מזג אוויר.  

 .שתחרר היא קטנה באופן ניכרבמקרים אלה כמות סיבי האסבסט שעלולה לה

החוק  אינו מהווה סכנה לבריאות.   תקינה, ללא שברים והתפוררות,מתוחזק בצורה  צמנט ה אסבסט

מחייב צביעה של אסבסט צמנט בהיקפים משמעותיים ובשימושים מסוימים, על מנת להפחית את  

צמנט   אסבסט  צביעת  על  מומלץ  זאת,  עם  בלאי.  עקב  הסיבים  שחרור  בשימושים  פוטנציאל  גם 

 .הנחיות המשרד( מצ"ב) אחרים

 לאור כל האמור, להלן השיקולים העיקריים לקביעת סדר עדיפות בטיפול: 

 קיומו של מפגע כמשמעותו בחוק  •

 אוכלוסייה קרבה ל •

 שנפגע האסבסטוהיקף  כמות  •



 

 

 מצב האסבסט )פריך, צמנט, שרוף( •

 ( / האתר )מוסד ציבור, פרטי  למה משמש המבנה •

פעל ופועל על מנת  המשרד  שויות המקומיות ישנן סמכויות לטיפול במפגעים אלה, ויש לציין כי לר

המקומי  לחזק   השלטון  של  והביצועיות  המקצועיות  יכולותיו  והשתלמויות  את  הכשרות  )כולל 

 במטרה לייעל את הטיפול במפגעים בקנה מידה מקומי. לעשרות עובדי הרשויות( 

 

 

 

 

 

  



 

 

 אסבסט שנשרף – 379שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

 בהמשך לשאלותינו על טיפול המשרד במפגע האסבסט.  

 רצוני לשאול: 

   אסבסט שנשרף .1

מה נהלי העבודה ביחס לאסבסט צמנט שרוף, קריטריונים להגדרת עוצמת המפגע, אופן   .א

 פינוי המפגע, כיצד מתבצעת בדיקה לוודא שהמפגע הוסר במלואו.

מהספרות   .ב נתונים  מחקרים,  על  מתבסס  שרוף  צמנט  אסבסט  במפגע  הטיפול  נהלי  האם 

 העולמית. נבקש הפנייה לרפרנסים אלו. 

בעת שאתם מקבלים דיווח על שריפה שיש חשש שמעורב בה אסבסט. האם ניתנות אי אילו   .ג

 הנחיות התגוננות לציבור ובאילו מקרים, מה הקריטריונים ועל פי אילו מדידות. 

 

 :מענה

כאשר שרוף או מרוסק וכן כאשר שבור    –החוק מתייחס למצבים בהם אסבסט צמנט מוגדר כמפגע  

הטיפול במקרים אלה הוא ככל טיפול במפגע, על פי מידת החומרה. אופן פינוי המפגע  במידה ניכרת.  

על פי   ייעודיים  נעשה  ,  בחלק מהמקריםה.  לאחר שריפ  ת אסבסטלעבודשנקבעים בהיתר  תנאים 

ובחלק אחר  מבוצע פיקוח בשטח על העמידה בתנאים הקבועים בהיתר    בהתאם למשאבי המשרד,

נהלי הטיפול    . הכוללים תיעוד מצב האתר וממצאי דיגום  ות המסכמיםנעשה פיקוח משרדי על הדוח 

 במפגע מבוססים על הפרקטיקות המקובלות בעולם המערבי ואף מחמירות עליהן. 

הינם המגיב הראשון ועובדיו הם המנחים  אות והצלה  על פי חלוקת האחריות בין גופי החירום, כב

נוהל, המשך הטיפול עד להסרת המפגע  י העל פ את הציבור על אופן ההתגוננות בסביבת אתר שריפה.  

בישראל לא קיימת יכולת לקבלת תוצאות אנליזת אסבסט בזמן אמת,  נעשה ע"י המשרד להגנ"ס.  

מצטברים  מבוססות על הנחות קבועות של מרחק ונתונים סטטיסטיים לפיכך ההנחיות להתגוננות  

 . על תוצאות דיגומים

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אסבסט  ויפיקוח על קבלני פינ – 380שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

 ינוי אסבסט:פבנוגע לפיקוח על קבלני 

 רצוני לשאול: 

מהם אמצעי הפיקוח אשר המשרד נוקט על מנת לוודא שאסבסט צמנט או פריך, המטופל   ד. .2

ע"י קבלני האסבסט המורשים, מגיע כולו לאתרי הפסולת היעודיים ולא נשאר כפסולת ) גרוס,  

 שבור או שרוף( בשטחים ציבוריים ומסכן את הציבור. 

רי אכלוס מבלי שביצעו פינוי  האם נעשה פיקוח על הקבלנים כדי לוודא שלא "חתמו" אישו ה.

 כנדרש?

 

 תשובה:

על עבודות אסבסט המבוצעות בהיתר, כולל בדיקת דוחות מסכמים   פיקוח שוטף  המשרד מבצע 

הפיקוח על הגעת פסולת האסבסט לייעדה נעשה בעיקר באמצעות  המוגשים על ידי קבלני אסבסט. 

מידע זה מושווה לנתונים  מים.  הנמסר בדוחות המסכנוסף  שקילה ומידע  או    בחינת שטרי הטמנה 

באתרי עבודות לאחר סיומן  מדגמי    פיקוח  ה שנמסרו בעת הגשת הבקשה להיתר העבודה. בנוסף, נעש

 וכן באתרי ההטמנה. 

, מתבצע בירור מול הקבלן ובעלי  שניתן אישור אכלוס מבלי שהעבודה הושלמה כנדרשכאשר מתגלה  

האגף, ידי  על  הל   הנכס  לתיקון  הנחיות  חמוריםוניתנות  במקרים  לקבלן    יקויים.  שימוע  נעשה 

מזיק האסבסט   ואבק  לאסבסט  המקצועית  הוועדה  של  עוסקים  לענייני  משנה  ועדת    . במסגרת 

השימוע   וביטול  במסגרת  התלייה  נזיפה,  התראה,  כגון  אמצעים  הוועדה  ידי  על  להינקט  יכולים 

 רישיון. 

  



 

 

 טיפול במפגעי אסבסט בנהריה  - 381שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

שהמשרד  הודיעה תמר בר און ראש אגף אסבסט דאז, 2016בשנת   -אכזיב החדשה \בשכונת בוימל 

לא יאפשר אכלוס השכונה עד אשר לא יפונה כל האסבסט הפריך הסמוך לשכונה )ליד מפעל אגמו  

נהריה אישרה את אכלוס השכונה לפני השלמת הניקוי על אף התנגדות המשר עיריית  ד,  ורגוס(. 

שהוא הגוף המקצועי לפי החוק. לתושבי השכונה לא נמסר מידע לגבי השלמת תהליך הניקוי עד  

 היום. 

 רצוני לשאול: 

מהי עמדת המשרד בעניין? איך המשרד פועל מול רשויות מקומיות במקרים דומים? והאם  .1

 המשרד יכול היום להבטיח לתושבים שאכן שהאסבסט במקום פונה? 

 

 :מענה

לפי התכנית  פינוי האסבסט   לא היווה תנאי למתן אישור אכלוס  בוימל  מהאתר הסמוך לשכונה 

המשרד   ידיעת  ללא  העיריה  ע"י  ניתן  האכלוס  אישור  והבניה.  התכנון  דיני  מכוח  במקום  החלה 

את   למנוע  מעשית  אפשרות  המשרד  בידי  אין  זאת,  עם  המשרד.  של  המקצועית  לעמדה  ובניגוד 

לכך את ההיתר. משנודע לגורמי המשרד דבר האכלוס, דרש    האכלוס כאשר הרשות המוסמכת נתנה 

האסבסט   התגלה  בו  באיזור  האוכלוסיה  חשיפת  למניעת  קפדניים  תנאים  שורת  ליישם  המשרד 

ביצוע   לאופן  ודרישות מחמירות  גבוה של אזור המפגע  גידור  כללו  בקרבת השכונה. תנאים אלה 

כון להיום, האסבסט הפריך שהיה על פני השטח  עבודות לפינוי האסבסט שהיה גלוי על פני הקרקע. נ

בכוונת   כי  יובהר  לאוכלוסייה.  סיכון  מהווה  אינו  שהאתר  כך  במלואו,  פונה  לשכונה  בסמיכות 

המשרד לבצע במקום עבודות נוספות לפינוי אסבסט פריך הנמצא בעומק הקרקע, במסגרת שלב ב'  

יצוין כי הנסיבות הנוגעות לאסבסט    .העתידי של הפרויקט לפינוי אסבסט מקרקעות הגליל המערבי

 בגליל המערבי הן ייחודיות והמשרד לא נתקל במקרים דומים מול רשויות מקומיות אחרות. 

  



 

 

 שאלה נוספת  – בנהריהטיפול במפגעי אסבסט  - 238שאילתה מס' 

 

 חה"כ טל שאל:

למשרד באוקטובר  ודווח עליו    89מ"ר בהרחבת כביש    1400בנהריה קיים מפגע אסבסט במקטע של 

והוגשו  2020 של    10,  וההנחיות  פונה  המפגע טרם  היום  ועד  בעניין. מאז  למוקד המשרד  תלונות 

 המשרד עצמו לטיפול במפגע עד להסרתו לא בוצעו במלואם עד היום.

כמו כן, בחוף הים מול איתנית התגלה לפני כחצי שנה בערך מפגע אסבסט פריך על הסלע. מיקום  

ר מאזור שטוהר והוכרז כנקי. בזמן גילוי מפגע קודם באותו מקום, נחסמו כל  מט  12המפגע הוא  

גדר רשת במרחק מטרים   הונחה  הזה  אנשים. במקרה  למנוע התקרבות  מנת  על  למפגע  הדרכים 

 אשר נשטף כל הזמן ע"י הגלים.  בודדים מהמפגע ועל גבי המפגע הונח חול ים,

 רצוני לשאול: 

 ?   מהו לוח הזמנים של המשרד להסיר את המפגע האמור? מדוע מפגעים כאלה לא מטופלים  .3

 

 תשובה:

נתן המשרד הנחיות מיידיות לטיפול במפגע ולפינוי    89לאחר שהתגלה מפגע האסבסט בצד כביש  

הוציא צו מנהלי למשרד השיכון אשר במסגרת פעילותו התגלה  אף  המשרד  האסבסט מהמקום.  

מבוצעת עבודה לפינוי  בימים אלה    .ע ננקטו בשטח. פעולות מיידיות למניעת המפג מפגע האסבסט

  ימים   60משך העבודה הינו  בבקשה להיתר,  שהוגשה  תוכנית העבודה, כפי  לפי    –  האסבסט במקום

 . 31.12.21-עד ה סרת המפגע צפויה להסתיים הולפיכך 

בהם נעשה פיקוח  האתר שהתגלה בחוף הים נמצא במעקב שוטף של מפקחי המשרד. בכל הפעמים 

בכוונת  בשל מורכבות האתר,  לא נראה אסבסט חשוף.  במקום לאחר הגילוי, היה האתר מכוסה ו

ב האסבסט  את  לפנות  זה  המשרד  ב'אתר  שלב  מהגליל    במסגרת  אסבסט  לפינוי  הפרויקט  של 

 . המערבי

  



 

 

 שימוש במצעים של פסולת בניין שכוללת אסבסט פריך  - 383אילתה מס' ש

 

 חה"כ טל שאל:

או   ציבורי  שטח  ככיסוי  ששימשה  גרוסה  בניין  מפסולת  כחלק  אסבסט  שברי  נמצאו  אחת  לא 

ורי תושבים. מהם נהלי העבודה בטיפול  כתשתית לדרך סלולה וכד' באיזורים הנמצאים בסמוך למג

 במפגע אסבסט צמנט שנגרס יחד עם פסולת בניין.  

כיצד מתבצעת הערכת הסיכון )התרשמות ויזואלית, אמצעי מדידה, מרחק מהאוכולסיה   א.

 וכו'( וההחלטה על אופן הטיפול. 

דו"ח   האם וכיצד מתבצע סקר קרקע במקרים שכאלו, מי אמון על סקר הקרקע ומפיק את ב.

 הסיכום, ומה אמצעי המדידה וההתרשמות על פיהם מוערך שיעור הסיכון ונגזר אופן הטיפול 

 מה אפשרויות הטיפול במקרים השונים.  ג.

באוויר   ד. המרחפים  החופשיים  האסבסט  סיבי  הם  אלו  לבריאות  המסוכן  המרכיב  כידוע 

מסתפק המשרד  לרוב  נזק.  לו  ולהסב  האדם  ע"י  להשאף  המצע  בבחי  והיכולים  של  ויזואלית  נה 

סיבי   וריכוז  נוכחות  לבחינת  מעבדתיות  מדידות  לבצע  מבלי  האסבסט,  שברי  נראים  בו  הגרוס 

 אסבסט חופשיים באוויר או בקרקע. על מה מבוססת הבחירה בשיטה זו? 

 כיצד מתבצעת בדיקה לוודא שהמפגע הוסר במלואו.  ה.

 מציאת המפגע ועד לטיפול בו. מה אמצעי ההגנה לציבור שמבוצעים מרגע  ו.

 רצוני לשאול: 

מה הסנקציות שהוטלו על אתרי גריסת פסולת בניין שהתגלה כי בתוצרי הגריסה   ז. . 1

שלהם נמצא גם אסבסט שנגרס. האם יש פיקוח של המשרד להג"ס על אתרים אלו ובאיזה  

 אופן ותדירות מבוצע ועל ידי מי. 

על   ח. בניין מתבסס  גרוס כחלק מפסולת  נהלי הטיפול במפגע אסבסט צמנט  האם 

 מהספרות העולמית. נבקש הפנייה לרפרנסים אלו.  מחקרים, נתונים

הטיפול   ט. לאופן  הנוגעות  החלטות  מקבלים  הסביבה  להגנת  המשרד  מגורמי  מי 

 ם במפגעי אסבסט, מה הכשרתם המקצועית הרלוונטית לתחו

 

 :מענה

הערכת הסיכון נעשית בראש ובראשונה על בסיס הערכה ויזואלית. במקרים שבהם זה    – לשאלה א.  

על אופן הטיפול נעשית על בסיס  מבוצעות דגימות צובר ודגימות אוויר.  נדרש   ההחלטה 

 הדרישות לטיפול במפגעים, על בסיס זיהוי היקף המפגע ופינוי פסולת האסבסט. 

בהתאם למופע ולנסיבות הספציפיות של כל אתר, ניתנת הנחיה על ידי האגף המקצועי    –לשאלה ב.  

קבלן אסבסט פריך, ובמקרים מורכבים בליווי מפקח  לביצוע סקר. הסקר מבוצע על ידי  

והדוח   במשרד,  אסבסט  ממונה  מאת  עבודה  בהיתר  מבוצע  בקרקע  סקר  פריך.  אסבסט 

המסכם מוגש על ידי העוסק שקיבל היתר לביצוע הסקר, כמו בכל עבודת אסבסט. סקרים 



 

 

נדרש לא  ככלל  המשרד.  עובדי  בפיקוח  מבוצעים  מיוחדים,    יםאלה  מדידה  אלא  אמצעי 

 הפעלה של שיקול דעת מקצועי על ידי הגורמים שהוכשרו לטיפול באסבסט.

מדיניות המשרד היא שיש לפנות אסבסט ופסולת אסבסט לאתרי הטמנה, ואין מקום    –לשאלה ג.  

 לכיסוי ולהותרת אסבסט באתר שאינו אתר הטמנה ייעודי.

במצב קבוע שלא במהלך אירוע    יכולת הזיהוי של סיבי אסבסט מיקרוסקופיים באוויר  –לשאלה ד.  

הוא קטן מאד. זאת על סמך הניסיון    –חריג כגון שריפה או ריסוק, אלא לאחר סיום האירוע  

המצטבר ובדיקה של ממצאי דיגום שבוצעו לאורך השנים בנסיבות שונות. על כן נקיטה  

שאין  יה של התוצאות, ובין היתר אף לטענה  בשיטה המבוססת על דיגום עלולה להביא להט 

צורך בפינוי האסבסט בהעדר מפגע. עמדת המשרד היא שיש לנקוט בגישה מחמירה ולחייב  

 פינוי פסולת אסבסט בכל מקרה ללא תלות בדיגום אוויר.

הימצאות סיבי אסבסט בקרקע יכולה לנבוע ממקורות שונים שלא   –לעניין דיגום בקרקע   

לנוכחות  הכוללת תקן ייחוס רלוונטי  בהכרח ניתן לזהותם, ואין כיום שיטת מדידה ייעודית  

סיבי האסבסט. יש לציין כי ישנם מקומות בעולם, בין היתר בארה"ב, שבהם אסבסט יכול  

להימצא בקרקע כחלק מההרכב הטבעי של הקרקע במקומות מסוימים, ועל כן הטיפול  

.  במקרים אלה אינו דומה למצב בארץ, שבו נוכחות אסבסט נובעת ממקורות אנתרופוגניים

יש להבהיר, כי הימצאות סיב אסבסט אקראי בקרקע במקום מסוים אינה מעידה בהכרח  

על נוכחות סיבי אסבסט בכלל האיזור, מאחר שסיבים יכולים לרחף ממרחק רב ולהינשא 

 באוויר.  

בסיום עבודה להסרת מפגע אסבסט באחריות הקבלן לבצע בדיקה על מנת לוודא פינוי    –לשאלה ה.  

כלל האסבסט מאתר העבודה, וביצוע דגימת אוויר בסיום ככל הנדרש. כמו כן, הקבלן או  

מפקח אסבסט פריך שקיבל את ההיתר נדרש להגיש דוח מסכם הכולל תמונות, תוצאות  

    הטמנה וכו'.דיגום אם נדרש, תיעוד הביצוע, שטר 

 ההנחיות לטיפול מיידי במפגע אסבסט הניתנות לבעל הנכס.  מצ"ב –לשאלה ו' 

הפיקוח על אתרים לגריסת פסולת בניין נעשה בראש ובראשונה במסגרת התנאים    –.ז.  1לשאלה  

הפיקוח על אתרים אלה    אשר קובעים דרישות גם לעניין פסולת אסבסט.ברישיון עסק,  

במשרד, בהתאם לסדרי    מקומיות, המשטרה הירוקה ורכזי המחוזותמבוצע ע"י הרשויות ה

במקרה מסוים בו התגלה כי נגרס אסבסט באתר גריסה,    .עדיפויות ומשאבים בכל מקרה

פסולת   לפינוי  מינהלי  צו  הוצאת  בצד  פלילי  אישום  כתב  הוגש  בניין,  פסולת  עם  ביחד 

 האסבסט. ההליך הפלילי תלוי ועומד בבית המשפט. 

נהלי הטיפול במפגע אסבסט צמנט גרוס אינם שונים מנהלי הטיפול במפגעי אסבסט    –.ח.  1לשאלה  

בהתאם להוראות החוק למניעת    להסרת המפגע צמנט אחרים. המשרד פועל במתן הנחיות  

. אופן הטיפול נקבע ע"י אנשי  החוק(  –)להלן    2011- מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

, על פי המתודולוגיה  התאם לחומרת המפגע והיקפוהמקצוע במשרד ובמשטרה הירוקה, ב

 .המקצועית המקובלת במשרד



 

 

הגורמים המקצועיים שהוסמכו כממונים לפי החוק מקבלים את ההחלטות בעניין    –.ט.  1לשאלה  

ורישום  אסבסט  אגף  של  המקצועיות  להנחיות  בהתאם  אסבסט,  במפגעי  הטיפול  אופן 

מת המטה והן ברמת המחוזות, בכל מקרה  כימיקלים במשרד. ההחלטות מתקבלות הן בר

לגופו. מרבית העובדים העוסקים בתחום עברו הכשרה ייעודית במשרד או בארה"ב בתחום  

האסבסט, המתווספת להכשרה האקדמית והמקצועית בתחומי הסביבה השונים הנדרשת 

 לכל בעל תפקיד. 

 

 

 

 ,  ה כ ר ב ב

  השרה להגנת הסביבה,

 תמר זנדברג 

 

 


