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 בק חיפה-סילוק אסבסט פריך מבית ספר ליאו: הנדון
 02.08.2020בק חיפה, -סילוק אסבסט פריך מבית ספר ליאו סימוכין :

 
 שלום רב,

 

הסרת שהינך משהה את פרויקט העיתונות בהמשך למכתב שבסימוכין שנשלח אליכם ומאחר ונודע למשרד דרך 

)א( לחוק 6סעיף את הקביעה ב אני פונה אלייך באופן מיידי, חוזר ומזכיר בק,-האסבסט הפריך בבית הספר ליאו

מקום ציבורי מקורה להפסיק שימוש לפיה חובה על בעל , ו2011-למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

קיים באסבסט פריך שהותקן לצורך בידוד אקוסטי מותז, להסירו ולהטמינו בהתאם להוראות החוק, וזאת 

 .4.8.2021 בתוך עשור מיום התחילה, דהיינו עד ליום

 

במקרה בו סיבי אסבסט משתחררים לסביבה עלול להיגרם נזק ככלל, . טן ודאיהאסבסט הפריך הוא חומר מסר

 בריאותי בלתי הפיך לשוהים במבנה ובסביבתו. 

 

תלמידים והסביבה יש להסירו בהקדם הספר קיים בכל עת ולהגנת ה-הסיכון בהימצאות האסבסט בבית

מעיריית חיפה, לפעול לזירוז ההסרה . לפיכך, לטובת בריאות התלמידים מצופה ובהתאם לדרישות החוק

 במקום לעכבה.

 

שנים במהלכה בוצע פיילוט בבית הספר ונקבעה השיטה  10בתום תקופת היערכות של להסרה מועד נקבע ה

הסיכון הגדול המתאימה להסרת האסבסט, באופן שאינו מהווה סיכון לתלמידים ולסביבה. יתרה מכך, בשל 

אישרה קרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה העברת ת של ההסרה, העלויות הגבוהומחשיפה לאסבסט ו

בק. -מלש"ח למשרד החינוך אשר מחצית ממנו יוקצה להסרת האסבסט בביה"ס ליאו 10תקציב יעודי של 

 2020בשנת התקציב הועבר לפני כשנה ועיריית חיפה היא אשר עצרה את תכנית ההסרה שקידם בית הספר 

 הקורונה לביצוע העבודה בעת שהמבנה הושבת מפעילות. במאמציו לנצל את תקופת 

  

בק, ומדגיש כי יפעל לכך שהסרת -המשרד להגנת הסביבה מודע לחששות ההורים בבית הספר ליאואציין כי 

ועם  שבוצעו בארץ האסבסט והסיכון הקיים במבנה ייעשו באופן הבטוח ביותר, כפי שנעשה בכל העבודות

  .במוסד המשרת ציבור רגיש בלב אזור עירוני מאוכלס ך שמדוברבשים לב לכההקפדה הנדרשת 

 

http://www.sviva.gov.il/
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לקדם ללא כל דיחוי בחירת בעלי מקצוע לאסבסט מרשימת העוסקים המורשים לאסבסט  ישלסיכום, 

, ובאופן שבו לא תהיה חריגה המפורסמת באתר המשרד, אשר יפעלו לקבלת היתר עבודה באסבסט בהקדם

 . בחוקים לביצוע ההסרה יםמלוחות הזמנים הקבוע

 

 .לרשותכם לשאלות נוספות ולסיוע מקצועי ככל שיידרש עומדים אנו

 

 

 
 בברכה,

 
 שלמה כץ

  מנהל מחוז חיפה
 
 
 
 

 :העתק
 ל המשרד להגנת הסביבה"מנכ –ומי יהלדוד 

 מחוז חיפה, משרד החינוךמנהל  –ר הראל סער "ד
 מחוז חיפה, משרד הבריאותרופא  –שמואל רשפון  רופ'פ

 אגף אבק מזיק, המשרד להגנת הסביבהראש  –רבי רעות 
 חיפה, כאןמחוז  –ד אפרת זומר נהיר "ד נעה גשן/עו"ד סלאם חלומי/ עו"גינזבורג/ ג'וואד חוראני/ עויוליה 
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