
 

 

 

 7.4.19בתאריך  נושא אסבסטבסיכום ישיבת וועדת איכות סביבה 

מפקח אסבסט, גל  –סוקר אסבסט מאיגוד ערים, יורם ורגה  –משתתפים: איתמר יפה 

סגן רה"ע, מיכאל  –החברה להגנת הסביבה, אייל וייזר  –נציג ציבור, אורן אגמון  –קציר 

 –איגוד ערים, אורית רייך, מרים פלג  –מנהלת חינוך וקהילה  –ויינברגר , עילית בלוך 

 לשכת סגן רה"ע –נציגת ציבור, מדונה 

 

 ביצוע אחראי  משימה נושא

 הגנתל שרהלקבוע פגישה עם  פגישה עם השר
 סביבהה

לסילוק מוגדל לבקשת תקציב 
ושטח  אסבסט מבתים פרטיים

 ציבורי
 בהשתתפות נציגי הוועדה

  אייל 

סיוע לתושבים 
בהליך פינוי 

 אסבסט צמנט

להכין הצעת מחיר באמצעות מכרז 
, קבלנים מורשיםע"י לפינוי אסבסט 

עיריית נהרייה תבצע מכרז בין 
קבלני אסבסט צמנט לשטחים 

 הפרטיים.
הקבלנים הזוכים יומלץ לתושבי 

 ריה.נה

עבר ליועץ  יעקב+יורם
המשפטי 

 לאישור

סיוע לתושבים 
בהליך פינוי 

 אסבסט צמנט

סיוע בהכנת המכרז   שיעבור 
לבחינה של יעקב ויורם .)מומלץ 

 להתחיל את העבודה בחורף(

איתמר 
מאיגוד ערים 

 + יורם

 חודשיים 
 עד סוף מאי

בקרה על ביצוע 
 העבודות 

עיריית נהריה תעקוב ככל הניתן 
ביצוע עבודות אסבסט  אחר

הקבלנים ותבחן את האישורים 
שלהם בנוסף לביקורת של איגוד 

 ערים ומשרד להגנת הסביבה

  

לדאוג להסברה באמצעות פרסום  פרסום
 לאחר הדרכת מוקד העירייה.

  

הדרכת 
המוקדנים 

ופניות  106ב
 הציבור

הדרכת של המוקדנים יחד עם יפה 
בן שמואל כדי לתת מענה מקצועי 

 ושב הפונה.לת

 עד סוף יוני איתמר, יורם

הכשרת סוקרי 
 אסבסט 

בתוכנית להכשיר שני סוקרי 
 אסבסט

אושר עובד  
אחד, דוד 

אלחיאני אמור 
להעביר את שם 

 העובד



 

 

ביצוע סקר 
אסבסט צמנט 

בשטחים 
ציבוריים 
 ופרטיים 

סקר עיריית נהרייה לטיפול 
באסבסט צמנט, תוגש בקשה 

הסביבה לאיגוד ערים לאיכות 
 לביצוע הסקר במוסדות ציבור.

בהתאם לסקר תוכן תוכנית  •
 עבודה בשטחים ציבוריים.

  איגוד ערים 

 

 סיכום :

 ורגה מפקח אסבסט יורם 

ט בהיבט הכלכלי, נהרייה חייבת עיריית נהרייה לא יכולה לשאת באחריות לפינוי האסבס

 )הכוונה לאסבסט פריך( . 2021להיות נקייה מאסבסט עד שנת 

לכל גוף התפקיד שלו, עיריית נהריה יכולה להתייחס לנושא האסבסט אך האסבסט לפי חוק 

 ורק כמזמין עבודה.

סביבה ה הגנתהם לפיקוח להיות תוכנית רב שנתית לפינוי האסבסט, האחראים  תחייב

 ואיגוד ערים.

בשטחים פרטיים מתקיימים אותם התנאים כמו בשטחים ציבוריים, האחראים לפיקוח הם 

 איגוד ערים ומשטרה ירוקה. 

 העירייה מחויבת לטפל במבני ציבור ובנכסים שלה שנגועים באסבסט.

 סקר מקיף בעיר. –ם לעשות מיפוי מסודר של המפגעים חייבי

 –לעין שהוא מרוסק שנגרם מעבודות  פליטה של אבק נראה -מפגע של אסבסט מוגדר

 תשתית, חפירה, הריסה וכד'. 

 ציבור נציגת  –אורית רייך 

פרטי האם תהייה המלצה של גורמים מוסמכים לפנות את אם נמצא אסבסט בפעוטון 

 האסבסט גם אם הוא לא מהווה מפגע לפי לשון החוק?

בשטחים פרטיים צריך לבחון את האפשרות לתת להם אישורים מהירים בלי להציב להם 

 מכשולים. 

 כהן מנהל מח' תברואה ואיכות סביבה יעקב

 לקבלת הצעות מחיר וקיבלנו הצעות מחיר גבוהות . פירוק אסבסט צמנטלקבלני בעבר פנינו 

עשינו סקר במוסדות חינוך בגני ילדים  –קיבלנו קול קורא להסרת האסבסט לפני מספר שנים 

 רייה, החלפנו בעוד מקומות נוספים כגון: מועדוני נוערוהחלפנו גגות ואדניות מכספי העי

 ממש מזערי.לדעתי קומות אבל ממספר אולי יש אסבסט בעוד 



 

 

לתת ו כל העיר, לקיים הדרכהלמשרד הגנת הסביבה , לערוך סקר ולמפות את  עלינו לפנות

  לטפל באסבסט בעיר.דחיפה 

 

 ורגה מסייע לנו רבות בהיבט המקצועי ובעתיד ניעזר בשרותיו הטובים. יורם 

לפנות למשרד להגנת הסביבה לקבל תקציב )דומה לעוטף עזה( לסיוע לרשות  חובה

היו פגיעות  2006 -ולגורמים פרטיים לפירוק ופינוי אסבסט צמנט וזאת מההיבט הביטחוני. ב

 אתרים בעיר שבהם אסבסט צמנט והם טופלו כתקרית אסבסט פריך.  4ב 

 סגן רה"ע -אייל וייזר 

 ומי ביצע?בישובי איגוד ערים סקר את המי מימן  -פונה לאיתמר 

 מה קורה עם שטחים פרטיים ?

 אחרי שנוציא סיכום ישיבה נפיץ למשתתפים כדי שכל אחד יוסיף את ההערות שלו.

 להגדלת התקציב צריכים להגיע מוכנים עם רשימה של האזורים הפגועים. 

 איגוד ערים –סוקר אסבסט  ,איתמר יפה

עכו בשטחים  כמו רשויות 17מתוך  14 –ב נעשה סקר  –מועצות  17ים באיגוד ערים חבר

 של העירייה אבל בסקטור ציבורי.

 בעקבות הסקר הוציאו חוברת עבודה על אסבסט צמנט, יש דברים טכניים שניתנים לטיפול. 

 האיגוד מימן את הסקר

 צריך לבצע במוסדות ציבור סקר אסבסט פריך .

 ערים לביצוע הסקר .עיריית נהרייה צריכה לפנות בכתב לאיגוד 

 איגוד ערים  –בלוך, מנהלת חינוך וקהילה עילית 

חשוב שתהייה הסברה למוקד הטלפוני  כדי לתת מענה מקצועי ומדויק ולמנוע פאניקה 

 בציבור. 

 נציג ציבור –מיכאל וינברגר 

 .באתר של משרד להגנת הסביבה יש שאלות ותשובות שניתן לפרסם לציבור

מיליונים כתוצאה מפגיעת מבנים עם צמנט והפכו בגלל הפגיעה לאסבסט בעוטף עזה קיבלו 

 פריך וגם אנחנו צריכים לקבל את המימון לפינוי המפגע.

 רשמה פרוטוקול 

 שלו מדונה


