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פעילות המשרד להגנת הסביבה למניעת  
מפגעי אסבסט

רישוי עוסקים באסבסט-א

מתן היתרים לעבודות אסבסט-ב

קביעת הנחיות לגבי אופן ביצוע עבודות אסבסט-ג

. פיקוח ואכיפה על עוסקים באסבסט-ד

טיפול בתקריות אסבסט ופניות ציבור-ה

ניקוי קרקעות הגליל המערבי-ו

פרויקט הסרת גגות בעוטף עזה-ז

ימי ריענון לעוסקים-ח



תפקידים וסמכויות, אחריות

של הרשות המקומית

בנושא האסבסט



תפקידים וסמכויות, אחריות
של הרשות המקומית

בנושא האסבסט
אחריות כבעל נכס•

אחריות וסמכות לטיפול וסילוק מפגע•

תפקיד כמוסד תכנון  •

טיפול בפניות הציבור, תפקיד במתן מידע והנחיות•



תפקידים
;נציג של הרשות המקומית בוועדה המקצועית•

;סוקר אסבסט•

;מענה לפניות ציבור•

התקשרות עם קבלן אסבסט  -סילוק מפגעי אסבסט•



אחריות הרשות המקומית כבעלת מבנה ציבורו

מותזאקוסטיכבידודפריךאסבסטלמיפויסקרלבצעחובה•
.1984עדשנבנהציבורבמבנה

ביצוע,הצמנטאסבסטצביעת:ציבוריבמקוםצמנט-אסבסט•
ממצאיופרסוםהאסבסטלמצבתקופתיתתקינותבדיקת

.הבדיקה
–נמצא אסבסט •

,האסבסטמיקוםיצויןבורישוםעריכת,למנהללאלתרדיווח–
.סימון,ומצבוכמותו

אסבסטנמצאבוהאזורסגירה–
יום14בתוךפריך



אסבסט צמנט במקום ציבורי–8' ס
שנים3צמנט במבנה ציבור בתוך -צביעת אסבסט•
כולל הצגת רישום  , בדיקת תחזוקה שנתית•

.הפעולות במקום גלוי ובולט לעיין
נמצאו סדקים ושברים בהיקף נמוך משליש  •

.יום30תיקון ואיטום בתוך , המבנה
,  נמצאו סדקים ושברים בהיקף העולה על שליש•

הסרת האסבסט בתוך שלושה חודשים

אחריות הרשות המקומית כבעלת מבנה ציבורו



אחריות וסמכות הרשות המקומית לטיפול  
וסילוק מפגע אסבסט בתחומה

ראש הרשות רשאי להוציא צו מנהלי לסילוק מפגע  •
באחריות הרשות לדאוג  -מאידך. אסבסט בתחום הרשות

יש להדגיש כי  . בתחומה/ לסילוק מפגע אסבסט בנכסיה
על מזמין העבודה באסבסט להגיש בקשה  , פ חוק"ע

להיתר עבודת אסבסט באמצעות קבלן בעל רישיון  
אסבסט למשרד להגנת הסביבה

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובותיה של רשות מקומית  –
.לפי הוראות כל דין



טיפול הרשות במפגע אסבסט 
צו סילוק מפגע

:מפגע אסבסט ברשות מקומית) ו(49' ס

רשאי ראש הרשות לבצע את  , במקרה שלא בוצע הצו
ולחייב את מי שנצטווה אך לא  , הנדרש לפי הצו

בתשלום כפל ההוצאות  , מילא אחר הוראות הצו
.אשר ישולמו לקופת הרשות המקומית, שהוצאו



טיפול הרשות במפגע אסבסט 
צו מנהלי סילוק מפגע

:מפגע אסבסט ברשות מקומית-) ב(49' ס

במקרה שקיים מפגע אסבסט ברשות הרבים 
רשאי הממונה  –כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון 

לתת צו מנהלי  ) מטעם המשרד להגנת הסביבה(
לסילוק מפגע אסבסט גם לרשות המקומית  

.שהמפגע נמצא בתחומה



תפקיד כמוסד תכנון
)  תיקון(, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(תקנות התכנון והבניה 

2005–ה "התשס
בתכניות הבניה יסומן בצבע כתום כל אסבסט הקיים בבניין  •

,  כמותו, על גבי הבקשה יפורט סוג האסבסט; או בחצר הנכס
ומצבו הפיזי

בהיתר בניה שעניינו הריסת מבנה אסבסט או פינוי של •
,  או בניה בחלק מבנין או בקרקע בהם מצוי  אסבסט, אסבסט

ייקבע כי תנאי לביצוע  העבודה יהיה קבלת אישור הוועדה  
הטכנית לאבק מזיק לפי תקנות אבק מזיק



2018תכנית עבודה 
קורס להכשרת סוקרי אסבסט לנציגי היחידות  •

.הסביבתיות
:פינוי ותחזוקת אסבסט במבני ציבור•

.מיפוי מבני ציבור עם אסבסט צמנט ואסבסט פריך ברשות–
הסרת  / תכנית עבודה להסרת האסבסט הפריך ותחזוקה–

.אסבסט צמנט



תודה

מצפים לשיתוף פעולה



מקום ציבורי
לרבות כל מבנה המצוי , מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים

:שהייעוד או השימוש העיקרי בו הוא אחד מאלה , בתחומו
;)יותר מעשרה תלמידים( בית ספר או מוסד לימודים )1(
העשרה  , ספורט, מדע, דת, תרבות, חינוך, מקום המשמש לפעילויות רווחה)2(

,  וןדמוע, בריכת שחיה, אולם כנסים, בית קולנוע, ובכלל זה תיאטרון, ופנאי
;מסעדה או פארק ציבורי, גן אירועים, אולם שמחות, ספריה, מרכז קהילתי

;דיור מוגן לקשישים או מעון)3(
;בית מלון)4(
;מוסד רפואי או מוסד אחר העוסק במתן שירותי בריאות)5(
; )קניון או שוק(מקום המשמש למסחר ולמתן שירותים לציבור )6(
;בית סוהר או בית מעצר)7(
;באישור הכנסת, כפי שקבע השר, ייעוד או שימוש אחר)8(



מפגע אסבסט
נוכחות של סיבי אסבסט באוויר או שחרור של סיבי  

:  לרבות כל אחד מאלה, אסבסט לאוויר

פליטה של אבק נראה לעין הנגרמת מעבודת  •
;אסבסט

וכן אסבסט צמנט  , אסבסט צמנט שרוף או מרוסק•
;שבור במידה ניכרת

;אסבסט פריך החשוף לאוויר•
;מצבור של פסולת אסבסט החשוף לאוויר•
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