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 _____________________________________ רקע:

צמנט, חייבת באישור -בנושא האסבסט, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט חוקעל פי ה
לאבק מזיק שבראשות המשרד להגנת הסביבה, טרם ביצוע העבודה. בכל עבודה  המקצועיתהוועדה 

לסביבה, וקיימת סכנה לבריאות העוסקים במלאכת הפירוק באסבסט קיים סיכון לשחרור סיבי אסבסט 
 אוכלוסייה שבקרבת המבנה. לו

מקוונת תכנית  , הכוללות הגשתלהנחיות לביצוע עבודת אסבסטיש לבצע את עבודת האסבסט בהתאם 
ביצוע העבודה על ידי צוות מיומן  לביצוע עבודות אסבסט. רישיון / עובד אחראי באמצעות קבלן בעל 

הנמצא במעקב בריאותי, שימוש בציוד מיגון לעובד, סגירת אזור העבודה, ביצוע פעולות למזעור ריחוף 
צוע בדיקות למדידת ריכוז סיבי סיבי אסבסט באוויר, עיטוף פסולת האסבסט והטמנה באתר ייעודי, ובי

 האסבסט באוויר בסיום העבודה באמצעות מעבדה מוסמכת. 

 2011 -לאור החוק למניעת אסבסט ואבק מזיק, התש"א

 

 מפעלים, עיריות ומועצות מבקשים לפרק את גגות האסבסט ולהחליפם.

 

 ______________________מטרות הקורס:___________

בסט, הענקת ידע עיוני ותרגול מעשי לעבודה באסבסט, הכנת המשתתפים הענקת ידע על תכונות האס
 לעבודה נכונה מול הועדה לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה.

 

 לה:______________________למי מיועד הקורס ותנאי קב

 מעביד -קבלן רשום או עובד מטעמו )עובד שכיר(, המתקיימים עמו יחסי עובד

 .18מעל גיל 

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/kablanim_asbest_180710_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/kablanim_asbest_180710_1.pdf
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 __________________________אי לימוד:__________נוש

 לימוד עיוני על האסבסט 

 אופן העבודה מול הוועדה הטכנית לאבק מזיק 

 בטיחות בעבודה 

 תכנון העבודה 

 עבודה מעשית 

 פיקוח ואכיפה 

מנחה 
 ______________________________מקצועי:________

 אשי אביזמר

 

מתכונת 
 ____________________הקורס:____________________

 מפגשים, פעמיים בשבוע ימי שני וימי שישי. 7

 

 ___________תנאים לקבלת תעודת גמר ממכללת שבירו: __

חובותיו בקורס  כל מילא אתלכל  מי שעמד בכל התנאים הבאים:  זכאות לתעודת גמר מהמכללה .1

ת גמר, השתתפות ביום הכוללים נוכחות מלאה )חתימה על דפי הנוכחות(, הגשה והצלחה בעבוד

 לפחות. 70%המעשי במכללה, והצלחה במבחן הפנימי בציון 

שזכאי לתעודת גמר תותר לכל מי במשרד להגנת הסביבה  החיצוניההשתתפות במבחן  .2

 מהמכללה.

: נבחן אשר  נכשל במועד ב' של הבחינה החיצונית, נדרש לעבור את הקורס מחדש הבהרה חשובה

 ט.במידה וירצה לעסוק באסבס

לצורך בקשת רישיון לביצוע עבודות אסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה, לאחר הצלחה במבחן החיצוני, 
)באתר המשרד להגנת  הסביבה משתתף להגיש בקשה לרישיון באמצעות מערכת "ממשל זמין" על כל 

 באינטרנט(.

 

 
 ימי כשירות לממונים על הבטיחות. 5הקורס מקנה 

 

 

 

 .הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה 
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 צמנט-עובד אחראי סוקר לאסבסטבקשה להרשמה לקורס: 

 19/10/2020תאריך פתיחה:

 (13:00-08:00( + ימי שישי: ) בין השעות   17:00-8:00בין השעות ) : ימי שניפגשיםמ 7
 

 אבקש לרשום את:

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

3     

4     

 

 וש משכורת תחת קבלן רשוםרשם לקורס רק קבלן רשום/עובד בצירוף תלייכול לה***

 להתאמת נגישות יש לבקש מהרכז בעת ההרשמה

 

 

 

 

 

 

 המחיר כולל חומרי לימוד וכלכלה ) כריך בבוקר+ ארוחת צהריים חמה() מע"מ למשתתף₪ +  4200עלות: 

 ₪ 300דמי הרשמה : 

של ביטול מצד המשתתף מכל סיבה  דמי הרישום מהווים התחייבות מצד המשתתף, יקוזזו מסך עלות הקורס ולא יוחזרו במקרה 
 שהיא.

 קראתי והבנתי :______________

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 + מע"מ 500* השלמת מפגש כרוכה בתשלום בעלות 

 . חובה *נוכחות מלאה

 college.co.il-marketing2@shviro! למייל: הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד

 

 

 :  הבהרה חשובה

 מי שלא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה,  :הרישיוןלקבלת  תנאי

 אין הוא ראוי לעסוק באסבסט

)על פי הנחיות החוק לאחר עמידה בכל תנאי הקורס ק המשרד להגנת הסביבה יאת הרישיון לעסוק בביצוע עבודות אסבסט מנפ
 כללה.למניעת נפגעי אסבסט( ואינו בתחום אחריות או טיפול המ

 

mailto:marketing2@shviro-college.co.il
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 לקוחות פרטיים: -התחייבות לתשלום

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 ____________טלפון/ נייד נוסף:____

 דואר אלקטרוני:_______________________________

 למשלוח דואר:________________________________ מגורים כתובת

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 ום במחיר הקורס(.)סכום זה גל 300₪.דמי טיפול ורישום: 1

במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו/ או 

 דרישות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

שהתקיים . יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר 2

 מפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. ה

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 

 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36ההשתתפות עד על ביטול 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 

 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 חתימה: ______________________
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 ללקוחות עסקיים

 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .5שלוחה  9955918-08: יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 30שוטף + ₪  1000מעל 

  6512107-08: פקסאו ל college.co.il-@shviromarketing2או למייל: 

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 

 בפועל! מהעלות 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 

 

 

 תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו. /איחור במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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 2014ינואר 

 

 פליליות הרשעות בעלי באסבסט לעסוק שיונותיר   מבקשי בעניין מידה אמות

 מידה אמות ,באסבסט לעסוק המבקשים והגורמים באסבסט העוסקים ,הרחב הציבור לידיעת מובאים
 שיונותילר בבקשות דיון לצורך מזיק ולאבק לאסבסט המקצועית הוועדה שקבעה ,ושיקולים מנחים

 .באסבסט לעיסוק

 .זה במסמך המפורטים ולשיקולים העבודה לנוהל בהתאם ,לגופה נבחנת שיוןילר בקשה כל כי ,יודגש

 

 כללי .א
 ,אסבסט רישוי מנהל על , 2011 א "התשע ,מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת החוק לפי .1

 עובד ,אסבסט קבלן למבקש שיוןיר לתת ,מזיק ואבק לאסבסט המקצועית וועדה עם בהתייעצות
 אשר בעבירה הורשע שלא אסבסט ודוגם דוגמת מעבדה ,אנליזה מעבדת ,פריך– אסבסט מפקח ,אחראי
 אחרים לתנאים בנוסף( באסבסט לעסוק ראוי הוא אין ,נסיבותיה- או ,חומרתה ,מהותה מפאת

 .)ובתקנות בחוק הקבועים
 

 מפני הציבור על ולהגן לשמור במטרה נקבעו באסבסט סוקלע המבקשים כשירות לעניין ההוראות .2
 את לסכן שעלול באופן ,מקצועיים ואינם אחראיים שאינם אנשים בידי אסבסט עבודות ביצוע

 ל כי ,ההנחה לאור נקבעו הפלילי הרישום בדיקת לעניין ההוראות .הסביבה ואת הציבור בריאות
 .באסבסט לעסוק המבקש של ההתאמה חוסר על מעיד הפלילי הרישום עתים

 

 1981 א"התשמ ,השבים ותקנת הפלילי המרשם חוק לבחינת קנאי ועדת ח"דו ולאור ,זאת עם .3
  מחודש מאי

 וזהיר מצומצם שימוש יעשה כי ,המשנה ועדת החליטה ,)"קנאי ועדת דוח" ) להלן    2010       .4
 מן ,למבקש שיוןיר תלת שלא והחלטה ,זה לעניין אסבסט רישוי למנהל שניתנה  בסמכות מאד

 ,פלילי רישום לו שיש הטעם
 .באסבסט כעוסק לשמש ראוי אינו שהמבקש ,וממשי מובהק חשש של למקרים תוגבל

 

 העבודה נוהל .ב  

 :בו והטיפול הפלילי הרישום אודות על המידע קבלת אופן       

 .ישראל במשטרת הפלילי המרשם למערכת המחוברת ,המשרד של ממוחשבת מערכת באמצעות .1
  , 4104 ג"התשע ,)באסבסט עוסק שיוןילר בקשה( מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת התקנות לפי       

    ומנהל אסבסט סוקר למעט ,העוסקים סוגי כל( באסבסט כעוסק שיוןיר לקבלת מהבקשה וכחלק              

    טופס על לחתום ,בו מנהל כל גם דבתאגי מדובר ואם ,שיוןיהר חייב מבקש    ,)פסולת אתר              

 .הפלילי הרישום לבדיקת הסכמה             

 של הפלילי המרשם נתוני את לבדוק ישראל ממשטרת הרשאה קיבלה אסבסט רישוי מנהלת .2
 מבקשי 
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 במשטרת הפלילי המרשם למערכת המחוברת ,המשרד של ממוחשבת מערכת שיון  באמצעותיהר 
 .ישראל

 

 הרשעה קיימת כי ,מידע מזיק לאבק האגף בידי יש אם או ,בבדיקה פלילי וםריש נמצא אם .3
 בתיקים ,למשל(

 .שלהלן כמפורט המקרה מטופל ,)למרשם הוזנו וטרם הסביבה להגנת המשרד י"ע שהוגשו

 ;בלבד המנהלת לעיני נחשף המידע .4
 – כי לו מודיעה ,למבקש פונה המנהלת .5

 ;שמו על הרשעה יש כי ,נמצא הבדיקה לפי .א
 לעסוק ממנו למנוע זו בהרשעה אין מדוע ולהסביר בכתב טענותיו להגיש מוזמן הוא .ב

 ;באסבסט
 )ההגנה כתב ,האישום כתב ,הדין מפסק העתק( בידו שיש מסמכים לצרף מתבקש הוא .ג
 סמך על יתקיים בוועדה הדיון ,ככלל .בקשתו בחינת לצורך העוסקים ועדת בפני שיונחו מנת על

 .פה בעל ה בפני לטעון המבקש את להזמין הוועדה החליטה אם אלא ,בכתב הטענות
 

 המבקש פרטי ,חשיפתם על קפדניים כללים וחלים חסויים הם הפלילי המרשם שנתוני מאחר .6
 מתקיים והדיון ,)מרוכזת נתונים בטבלת מוצגים( המקצועית הוועדה חברי לידיעת מובאים אינם

          . שם בעילום
   הפלילי המידע .אסבסט רישוי מנהלת ידי על בכתב המבקש לידיעת מובאת הוועדה החלטת         

 .באסבסט העוסק בתיק סגורה במעטפה נשמרים וההחלטה         

 

 פלילי מידע לעניין והשיקולים המידה אמות ג. 

 למבקש שיוןיר לתת אסבסט רישוי מנהל רשאי ,הבאים המצטברים התנאים בו מתקיימים אם .1
 לו שיש

 – הוועדה עם בהתייעצות צורך ללא ,פלילית הרשעה           

 .בלבד אחת הרשעה למבקש .א
 ללא עבודה ביצוע או ,ההיתר מן בסטייה עבודה ביצוע – ובנייה תכנון בעבירת היא ההרשעה .ב

 ,היתר
 .והבנייה התכנון בחוק )א( 412 סעיף           

 .כקבלן ועיסוק במסגרת ולא המבקש של הפרטית במסגרת נעשתה העבירה .ג
 .)ח"ש 10,000 על עולה אינו הקנס גובה( שהוטל בעונש בהתחשב ,יחסי באופן ערך קלת העבירה .ד

 

 על המבוססים ,הזאת לעת שנקבעו כפי ,הפלילי המידע לבחינת השיקולים להלן ,אחר מקרה בכל .2
 המלצות

 :קנאי ועדת ח"דו           

 שניתנו ובצווים בעונשים בהתחשב - ההעביר וחומרת ,העבירה בהגדרת בהתחשב העבירה מהות  .א
 ;בפועל בגינה            

 ;העבירה מביצוע שחלף הזמן משך .ב
 ;העבירה ביצוע בעת האדם של גילו .ג
 אודות ועל לו נוגע שהרישום האדם של שיקומו אודות על למידע התייחסות כולל ,אישיות נסיבות .ד
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 ;טענותיו מךס על או ,תסקיר מתוך ,האישיות נסיבותיו           

 המצויים ונתונים מידע בסיס על ,שיוןיר חידוש של במקרה ,בעבר העוסק מעבודת התרשמות .ה
 ;האגף ברשות

 :האלה בעניינים בהתחשב ,באסבסט העיסוק לבין האדם של הפלילי העבר בין הזיקה  .ו

 באמינות ,אחריות של גבוהה ברמה כרוכה באסבסט עבודה -המוגן הציבורי האינטרס  
 את לסכן עלולה החובות הפרת .המפקחים הגורמים וכלפי השירותים מקבל כלפי ובמהימנות          

 ;בסביבה ולפגוע והעובדים הציבור בריאות          

 וכן גניבה ,ומרמה זיוף ,הונאה כגון( ובמהימנות באמינות ליקויים על המצביע פלילי מידע 
 אלימות עבירות וכן ,העובדים בריאות את המסכנת הבעבוד חמורה רשלנות או ,)סמים עבירות          

 ;האסבסט עבודות על הפיקוח יכולת את לסכל העלולות, סמכות בעלי כלפי ועבירות חמורה          

 __.המבוקש הרישיון סוג .ז
 
 
 

 

 תנאים לקבלת תעודת גמר ממכללת שבירו: 

חובותיו בקורס  כל א אתמיללכל  מי שעמד בכל התנאים הבאים:  זכאות לתעודת גמר מהמכללה .5

הכוללים נוכחות מלאה )חתימה על דפי הנוכחות(, הגשה והצלחה בעבודת גמר, השתתפות ביום 

 לפחות. 70%המעשי במכללה, והצלחה במבחן הפנימי בציון 

שזכאי לתעודת גמר תותר לכל מי במשרד להגנת הסביבה  החיצוניההשתתפות במבחן  .6

 מהמכללה.

 

 

ר  נכשל במועד ב' של הבחינה החיצונית, נדרש לעבור את הקורס : נבחן אשהבהרה חשובה

 מחדש במידה וירצה לעסוק באסבסט.

לצורך בקשת רישיון לביצוע עבודות אסבסט מאת המשרד להגנת הסביבה, לאחר הצלחה במבחן החיצוני, 
בה )באתר המשרד להגנת  הסבימשתתף להגיש בקשה לרישיון באמצעות מערכת "ממשל זמין" על כל 

 באינטרנט(.
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