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הקדמה  -על מסמך זה:
 .1פרסומים נוספים של התקנות
א.

קובץ תקנות  ,7181התשע"ג –  ,14.11.2012עמ'  ,174משרד המשפטים.

ב.

נוסח התקנות כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.

ג.

נוסח התקנות באתר .infospot

 .2תיקונים המשולבים במסמך זה
להלן פירוט  +קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון ,מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.
***אין תיקונים למסמך זה

1
כל הזכויות שמורות © לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ
השימוש במסמך כפוף לתקנון אתר infospot.co.il

 --------------------------------נוסח התקנות ---------------------------------

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק
באסבסט) ,התשע"ג2012-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (25ג) ו–(78א)( )1לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א-
( 2011להלן  -החוק) ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1הגדרות
בתקנות אלה -
"בקשה"  -בקשה לרישיון לעוסק באסבסט או לחידושו ,לפי תקנות  2עד  ,5לפי העניין;
"טופס"  -טופס מן הטפסים שבתוספת.

 .2בקשה לרישיון קבלן אסבסט ומפעיל אתר פסולת אסבסט
(א) המבקש לקבל רישיון קבלן אסבסט לפי סעיף  16לחוק ,או רישיון מפעיל אתר פסולת
אסבסט לפי סעיף  22לחוק ,יגיש למנהל בקשה על כך לפי טופס  ,1ממולא לכל פרטיו.
(ב) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) תכיל את פרטי המבקש ואם הוא תאגיד  -את פרטי
נושאי המשרה בו ,ולעניין מבקש רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט  -פרטים גם על
רישיונות והיתרים שבידו.
(ג) לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:
( )1בקשה לאישור עובד אחראי לפי סעיף  17לחוק ,לגבי כל עובד אחראי של
המבקש ,ערוכה וחתומה לפי טופס  ,2שפורטו בו פרטי העובד ,הכשרתו וניסיונו;
מבקש רישיון כאמור בתקנה זו המבקש גם אישור לפי סעיף (17ג) לחוק ,יגיש
למנהל טופס בקשה כאמור גם בעד עצמו;
( )2תעודות ומסמכים לאימות פרטים המופיעים בבקשה לפי טופס  1או ;2
( )3תצהיר של המבקש ושל כל עובד אחראי שהוא מעסיק ,ואם הוא תאגיד  -גם של
נושאי משרה בו ,ערוך ומאומת לפי טופס ( 3להלן  -תצהיר מבקש);
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( )4הסכמת המבקש וכל עובד אחראי שהוא מעסיק ,ואם הוא מבקש רישיון קבלן
אסבסט שהוא תאגיד  -גם של כל מנהל בו ,למסירת מידע על אודותיו למנהל ,מן
המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א,1981-
ערוך וחתום לפי טופס ( 4להלן  -כתב הסכמה).

 .3בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך
(א) המבקש לקבל רישיון מפקח אסבסט פריך לפי סעיף  18לחוק יגיש למנהל בקשה על כך
לפי טופס  ,5ממולא לכל פרטיו ,ובהם פרטי המבקש ,השכלתו ,הכשרתו וניסיונו.
(ב) לבקשה לפי תקנת משנה (א) יצורפו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות הפרטים
שבה ,תצהיר המבקש ,וכן כתב הסכמה.

 .4בקשה לרישיון למעבדת אנליזה ,למעבדה דוגמת ולדוגם אסבסט
(א) המבקש לקבל רישיון למעבדת אנליזה לפי סעיף  19לחוק או רישיון למעבדה דוגמת
לפי סעיף (20א) לחוק ,יגיש למנהל בקשה לפי טופס  ,6ממולא לכל פרטיו ,ובהם פרטי
המבקש ופרטי נושאי המשרה של המבקש ואם הוא תאגיד  -פרטי נושאי המשרה בו.
(ב) לבקשה לפי תקנה זו יצורפו כל אלה:
( )1אם היא בקשה לרישיון למעבדה דוגמת  -טופס בקשה לרישיון דוגם אסבסט לפי
סעיף ( 20ב) לחוק ,לכל דוגם אסבסט שמעסיקה המעבדה ,ערוך וחתום לפי טופס ,7
שפורטו בו פרטי העובד ,השכלתו ,הכשרתו וניסיונו ,וכן הסמכה מאת הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום סיבי אסבסט בסביבת העבודה לפי שיטת 7400
 NIOSHאו שיטה אחרת שאישר המנהל לדיגום סביבתי של סיבי אסבסט ,וכן
תעודת מעבדה מוסמכת מאת מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה המסחר
והתעסוקה (להלן  -מפקח העבודה הראשי) ,לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות
לפי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים
מזיקים) ,התשע"א( 2011-להלן  -תקנות הניטור);
( )2תעודות ומסמכים לאימות הפרטים המופיעים בבקשה לפי טפסים  6או ;7
( )3תצהיר המבקש ,ולעניין מעבדה דוגמת  -גם של כל דוגם אסבסט שהוא מעסיק,
ואם הוא תאגיד  -גם של נושאי משרה בו;
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( )4כתב הסכמה של המבקש ,ולעניין מעבדה דוגמת  -גם של כל דוגם אסבסט שהיא
מעסיקה ,ואם המבקש תאגיד  -גם של נושאי משרה בו.
(ג) המבקש לקבל רישיון דוגם אסבסט לפי סעיף (20ב) לחוק יגיש למנהל טופס בקשה
לרישיון דוגם אסבסט לפי טופס  ,7ממולא לכל פרטיו ,שפורטו בו פרטי המבקש ,השכלתו,
הכשרתו וניסיונו ,ויצרף לבקשה את כל אלה:
( )1תעודת בודק מעבדה מוסמך או מעבדה מוסמכת שנתן מפקח העבודה הראשי
לביצוע דגימות סביבתיות-תעסוקתיות לפי תקנות הניטור;
( )2תעודות ומסמכים לאימות הפרטים שבבקשה;
( )3תצהיר המבקש;
( )4כתב הסכמה של המבקש.

 .5בקשה לרישיון סוקר אסבסט
המבקש לקבל רישיון סוקר אסבסט לפי סעיף  21לחוק ,יגיש למנהל בקשה לפי טופס  ,8ממולא
לכל פרטיו ,ובהם פרטי המבקש והכשרתו ,שצורפו אליו תעודות ומסמכים הנדרשים לאימות
הפרטים שבבקשה וכן תצהיר המבקש.

 .6אישור עובד נוסף בתקופת הרישיון
(א) בעל רישיון עוסק באסבסט המותנה בהעסקת עובד אחראי ,עובד מעבדה או דוגם
אסבסט (בתקנה זו  -עובד) ,המבקש להעסיק עובד נוסף על המנויים ברישיונו ,או
שרישיונו הותלה לפי סעיף (32ו) לחוק לאחר שחדל להעסיק עובד כאמור ,אינו חייב
בהגשת בקשה לרישיון אלא אם כן חל שינוי בפרטים שהופיעו בבקשתו האחרונה או אם
דרש זאת המנהל ,ואולם יהיה עליו להגיש למנהל את כל אלה:
( )1הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה האחרונה שהגיש וכן תצהיר
המבקש;
( )2פרטי העובד שהוא מבקש להעסיקו ,היקף המשרה והגדרת התפקיד המנויים
בסעיף  8של טופס  ,1או בסעיף  8או  9של טופס  ,6לפי העניין;
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( )3לעניין בקשה להעסקת עובד אחראי  -טופס בקשה לאישור העובד האחראי,
ערוך וחתום לפי טופס  ,2שבו פרטי העובד ,הכשרתו וניסיונו ,תצהיר העובד ערוך
ומאומת לפי טופס  3וכן כתב הסכמה של העובד;
( )4לעניין בקשה להעסקת דוגם אסבסט  -בקשה לרישיון דוגם אסבסט ,לפי טופס
 , 7שבו פרטי העובד ,הכשרתו וניסיונו ,תצהיר העובד ערוך ומאומת לפי טופס  ,3וכן
כתב הסכמה של העובד.
(ב) בתקנה זו" ,בקשה אחרונה"  -בקשה לרישיון לפי תקנות אלה שעל יסוד הנתונים
המפורטים בה הוצא לעוסק באסבסט רישיון לאותו עיסוק באסבסט.

 .7אופן הגשת בקשה לרישיון
(א) בקשה לרישיון תימסר למנהל כשהיא נושאת את חתימת ידו של המבקש ,ואם המבקש
הוא תאגיד  -גם חותמת.
(ב) המנהל רשאי לדרוש כי בקשה לרישיון תוגש לו גם בצורה ממוחשבת באמצעות טופס
מקוון או בדרך אחרת שיורה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,הוגשה למנהל בקשה לחידוש רישיון בצורה ממוחשבת
לפי תקנת משנה (ב) ,רשאי המנהל להורות כי אימות זהותו של המבקש ייעשה באמצעות
חתימה אלקטרונית או בדרך מתאימה אחרת.
(ד) בבקשה לחידוש רישיון לאותו עיסוק ,יהיו מבקש רישיון מפקח אסבסט פריך או
סוקר ,ומבקש אישור לעובד אחראי פטורים מציון הפרטים לעניין השכלה ,ניסיון ,הכשרה
מעשית והידע המקצועי שברשותו ,וכן מצירוף מסמכים לאימות פרטים כאמור.

 .8בדיקת בקשה
(א) ראה המנהל כי בקשה לרישיון שהוגשה לו אינה כוללת את הפרטים והמסמכים
הנדרשים לשם החלטה בבקשה ,יודיע למבקש כאמור וידרוש השלמת פרטים ומסמכים
החסרים ,לדעתו ,בבקשה ,ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש פרטים ומסמכים נוספים
הדרושים ,לדעתו ,לשם החלטה בבקשה.
(ב) לא השלים מגיש הבקשה את הפרטים והמסמכים כאמור בתקנת משנה (א) במועד
שהורה המנהל ,יראו את המבקש כאילו חזר בו מהבקשה.
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תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק
באסבסט) ,התשע"ג2012-
תוספת
טופס 1
(תקנות(2א)ו–(ג)()2ו–(6א)())2
לכבוד מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון קבלן אסבסט  /מפעיל אתר פסולת אסבסט
.1

לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א ,-2011ותקנה  2לתקנות למניעת

מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט) ,התשע"ג ( -2012להלן  -התקנות),
מוגשת בזה בקשה לרישיון עוסק באסבסט כמפורט להלן.
.2

סוג הבקשה לרישיון עוסק באסבסט:
[ ] בקשה לרישיון קבלן אסבסט צמנט
[ ] בקשה לרישיון קבלן אסבסט פריך (מס' רישיון קיים ______________________)
[ ] בקשה לרישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט
[ ] בקשה לחידוש רישיון קבלן אסבסט צמנט (מס' רישיון קיים _________________)
[ ] בקשה לחידוש רישיון קבלן אסבסט פריך (מס' רישיון קיים __________________)
[ ] בקשה לחידוש רישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט (מס' רישיון קיים_____________)

.3

המבקש הוא:
[ ] יחיד
[ ] תאגיד  -שם מלא של התאגיד ______________________ :מס' ח"פ_________ :

.4

מס' רישום של המבקש בפנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות__________________:
(לא נדרש לבקשה לרישיון מפעיל אתר פסולת אסבסט).
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.5

פרטי העסק

.6

פרטי המנהלים של העוסק

.7

למפעיל אתר פסולת אסבסט  -היתרים ורישיונות (יש לצרף עותק מכל מסמך)
סוג ההיתר/רישיון

תאריך תחילת תוקף

חיקוק

.8

פרטי העובדים האחראים שמעסיק המבקש:

.9

מצורפים לבקשה לפי התקנות:

תאריך תום תוקף

[ ] לקבלן  -תעודת רישום תקפה לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט1969-
[ ] למבקש שהוא יחיד  -צילום תעודת זהות
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[ ] למבקש שהוא תאגיד  -תעודת רישום תאגיד
[ ] למבקש רישיון קבלן אסבסט שהוא תאגיד  -צילום תעודות זהות של מנהלי התאגיד
[ ] טופסי בקשה לאישור לכל עובד אחראי (לפי טופס  2בתוספת לתקנות)
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] כתב הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי  -לכל עובד אחראי ,למבקש רישיון
שהוא יחיד ,לנושאי משרה במבקש רישיון קבלן אסבסט שהוא תאגיד ,שפרטיהם
מופיעים בבקשה (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)
מסמכים נוספים  -למפעיל אתר פסולת אסבסט:
[ ] רישיון עסק
[ ] נוהל קליטת פסולת אסבסט באתר וטיפול באירועים
[ ] מפת האתר ועליה סימון תא האסבסט
[ ] מסמך המפרט את התשתיות המצויות בתא האסבסט
תאריך ________________ :שם המבקש_______________:
חתימה וחותמת____________ :

טופס 2
(תקנות(2ג)()1ו–(6א)())3

לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לאישור עובד אחראי של קבלן אסבסט  /מפעיל אתר פסולת אסבסט
.1

לפי סעיף  17לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( -2011להלן  -החוק),
ותקנה (2ג) לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה לאישור עובד אחראי של -
[ ] שם קבלן אסבסט צמנט/פריך ;___________ :מס' רישיון  -אם קיים __________.
[ ] שם אתר פסולת אסבסט ;__________ :מס' רישיון  -אם קיים ______________.
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.2

פרטי העובד מבקש האישור

.3

הכשרה ובחינה:

.4

ניסיון בביצוע עבודות בנייה:
מקום העבודה

.5

שם המעסיק

מועד תחילת העבודה

תפקיד בעבודה

מועד סיום העבודה

למבקש אישור עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך:
א .עיסוק קודם באסבסט
שם הקבלן

מועד תחילת העסקה

תפקיד

מועד סיום העסקה

ב .ניסיון בביצוע עבודות אסבסט צמנט כעובד אחראי
מס' היתר עבודת
אסבסט

מקום ביצוע העבודה
(שם הישוב)

היקף העבודה במ"ר  /ק"ג
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מועד ביצוע העבודה

ג .ניסיון או הכשרה מעשית בעבודות אסבסט פריך או עבודות בידוד בעלות מאפיינים
דומים יש לצרף -
( )1מסמך מפורט הכולל:
•

סוג העבודה

•

מקום ביצוע העבודה ומועדה

•

חלקו של המבקש בביצוע העבודה

( )2אישור של מפקח אסבסט פריך או עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך על
השתתפות המבקש בביצוע העבודה;
( )3במקרה שיש ניסיון בעבודת בידוד בחומר שאינו אסבסט ,שהיא בעלת מאפיינים
דומים לעבודת אסבסט פריך  -מסמך מפורט ,כולל תמונות או שרטוט ,המתאר את
העבודה על כל מרכיביה ,אמצעי בטיחות ואמצעים למניעת פליטות לאוויר שננקטו
ולצרף אישור של הגורם המקצועי האחראי על העבודה.
ד .אישורים על הכשרה מעשית או ידע מקצועי רלוונטי לעבודות אסבסט פריך או ביצוע
עבודות בידוד בעלות מאפיינים דומים (אם ישנם)( ______________________ :פירוט).
.6

מצורפים לבקשה לפי התקנות:
[ ] צילום תעודת זהות
[ ] אישור השתתפות בקורס הכשרה
[ ] למבקש שעבר קורס הכשרה בחו"ל  -אישור על עמידה בבחינה שהורה עליה המנהל
[ ] אישורים על ניסיון בעבודות בנייה
[ ] למבקש אישור עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך  -מסמכים המעידים על ניסיון,
הכשרה מעשית או ידע מקצועי בעבודות אסבסט פריך או עבודות בידוד בעלות
מאפיינים דומים (לפי סעיף  5לעיל)
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] כתב הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)
[ ] בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק ,בתקופת הרישיון
הקודמת
תאריך ___________ :שם המבקש ___________ :חתימה וחותמת____________ :
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טופס 3
(תקנות (2ג)( )3ו–(6א)( )3ו–())4
תצהיר המבקש
אני הח"מ ________________________ נושא ת"ז מס' _____________________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר בזה כלהלן:
.1

אני עושה תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מבקשה לרישיון עוסק באסבסט המוגש על ידי
________________ (שם המעביד  /מגיש הבקשה) לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק
מזיק ,התשע"א( 2011-להלן  -החוק).

.2

ידוע לי כי איני רשאי לעסוק באסבסט כל עוד אין בידי רישיון או אישור תקף מאת המנהל,
המתאים לעיסוק.

.3

הפרטים והנתונים המפורטים בבקשה לרישיון ובמסמכים המצורפים לבקשה הם מדויקים,
נכונים ומלאים ,למיטב ידיעתי ואמונתי.

.4

ידוע לי כי עלי לדווח למנהל בכתב על כל שינוי בפרט מן הפרטים שמסרתי בבקשתי לפי
הוראות סעיף (25ב) לחוק.
תאריך________ :

חתימה____________ :

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד _________________ ,מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע
לפני ___________ ,המוכר לי אישית /שזיהיתי אותו על פי תעודת זהות מס' ______________
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.
תאריך___________ :

חתימה___________ :

11
כל הזכויות שמורות © לחברת יזמות וידע באינטרנט בע"מ
השימוש במסמך כפוף לתקנון אתר infospot.co.il

טופס 4
(תקנה (2ג)())4
הסכמה לבדיקת רישום פלילי
אני הח"מ ,________________ ,ת"ז ____________ ,מען :רח' __________ ,מס' בית____
יישוב ____________ ,נותן בזה הסכמתי למסירת מידע על אודותי מן המרשם הפלילי במשטרה,
לפי סעיף  6לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,1981-למנהל רישוי אסבסט לפי חוק
למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א ,2011-במסגרת בקשתי לקבלת רישיון עוסק
באסבסט לפי החוק האמור.
חתימה________________ :

תאריך_____________ :

טופס 5
(תקנה (3א))
לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך
.1

לפי סעיף  18לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 2011-להלן  -החוק),
ותקנה  3לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשות לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה לרישיון כמפורט להלן.

.2

סוג הבקשה לרישיון:
[ ] בקשה לרישיון מפקח אסבסט פריך
[ ] בקשה לחידוש רישיון מפקח אסבסט פריך (מס' רישיון קיים _____________)
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.3

פרטי המבקש:

.4

השכלת המבקש:
מוסד הלימודים

סוג התעודה

אקדמאי  /הנדסאי

תחום הלימודים

[]

תואר בוגר בתחומי ההנדסה  /מדעי הטבע  /מדעי הסביבה (יש לצרף תעודה)

[]

הנדסאי מוסמך במדור הנדסת סביבה  /הנדסה אזרחית (יש לצרף אישור רישום בפנקס
ההנדסאים והטכנאים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח)1958-

[]

תואר אקדמי אחר (יש לצרף תעודה)

[]

למבקש בעל תואר ממוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל  -אישור מאת הוועדה להערכת
תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך על כך שהתואר שבידו שקול לתואר בוגר בתחומי
ההנדסה  /מדעי הטבע  /מדעי הסביבה.

.5

הכשרה ובחינה:

.6

ניסיון ,הכשרה מעשית וידע מקצועי:
א .ניסיון קודם בעיסוק באסבסט
סוג העיסוק

מועד תחילת העסקה

תפקיד
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מועד סיום העסקה

ב .ניסיון או הכשרה מעשית בעבודות אסבסט פריך או עבודות בידוד בעלות מאפיינים
דומים יש לצרף -
( )1מסמך מפורט הכולל:
•

סוג העבודה

•

מקום ביצוע העבודה ומועדה

•

חלקו של המבקש בביצוע העבודה

( )2אישור של מפקח אסבסט פריך או עובד אחראי של קבלן אסבסט פריך על
השתתפות המבקש בביצוע העבודה;
( )3במקרה שיש ניסיון בעבודת בידוד בחומר שאינו אסבסט בעלת מאפיינים דומים
לעבודת אסבסט פריך  -מסמך מפורט ,כולל תמונות או שרטוט ,המתאר את העבודה על
כל מרכיביה ,אמצעי בטיחות ואמצעים למניעת פליטות לאוויר שננקטו ולצרף אישור
של הגורם המקצועי האחראי על העבודה.
ג .אישורים על הכשרה מעשית או על ידע מקצועי רלוונטי לעבודות אסבסט פריך או
עבודות בידוד בעלות מאפיינים דומים (אם ישנם)( ______________________ :פירוט).

.7

מצורפים לבקשה לפי התקנות:
[ ] צילום תעודת זהות
[ ] אישור על השכלה
[ ] אישור השתתפות בקורס הכשרה
[ ] למבקש שעבר קורס הכשרה בחו"ל  -אישור על עמידה בבחינה שהורה עליה המנהל
[ ] אישורים על ניסיון בעבודות בנייה
[ ] מסמכים המעידים על ניסיון ,הכשרה מעשית או ידע מקצועי בעבודות אסבסט פריך או
עבודות בידוד בעלות מאפיינים דומים (לפי סעיף  6לעיל)
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] כתב הסכמה לבדיקת רישום פלילי (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)
[ ] בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק בתקופת הרישיון
הקודמת
תאריך ___________ :שם המבקש ____________ :חתימה_________________ :
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טופס 6
(תקנות (4א) ו–(ב)( )2ו–( 6א)())2
לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון מעבדת אנליזה  /מעבדה דוגמת לאסבסט
לפי סעיפים  19או (20א) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 2011-להלן -
.1
החוק) ,ותקנה  4לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשה לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה לרישיון עוסק באסבסט כמפורט להלן.
.2

סוג הבקשה לרישיון עוסק באסבסט:
[ ] בקשה לרישיון מעבדת אנליזה
[ ] בקשה לרישיון מעבדה דוגמת
[ ] בקשה לחידוש רישיון מעבדת אנליזה (מס' רישיון קיים __________________).
[ ] בקשה לחידוש רישיון מעבדה דוגמת (מס' רישיון קיים ___________________).

.3

המבקש הוא:
[ ] יחיד
[ ] תאגיד  -שם מלא של התאגיד ________________ :מס' ח"פ________________ :

.4

פרטי המעבדה:

.5

פרטי המנהלים של המעבדה:
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.6

מקום ,אמצעים ומכשור המשמשים לביצוע בדיקות המעבדה  /לנטילת דגימות אוויר

(למעבדת אנליזה  -סוג המיקרוסקופ ,שיטת הבדיקה; למעבדה דוגמת  -סוג מכשיר הדגימה,שיטת
הדגימה). ___________________________________________________________ :
.7

א .הסמכויות הקיימות בידי המעבדה:
סוג ההסמכה

תאריך תחילת תוקף

הגורם המסמיך

תאריך תום תוקף

ב .למעבדה דוגמת -
[ ] האם קיימת הסמכה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לדיגום אסבסט לפי
שיטת  NIOSH 7400 -כן  /לא
[ ] האם קיימת הסמכה מאת מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
לדיגום סביבתי-תעסוקתי של סיבי אסבסט  -כן  /לא
.8

למעבדת אנליזה  -עובדי המעבדה שמעסיק המבקש ,אשר יבצעו את בדיקות המעבדה:

.9

למעבדה דוגמת  -עובדי המעבדה שמעסיק המבקש ,אשר ייטלו דגימות אוויר:
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מצורפים לבקשה לפי התקנות:

.10

[ ] למבקש שהוא יחיד  -צילום תעודת זהות
[ ] למבקש שהוא תאגיד  -תעודת רישום תאגיד
[ ] למבקש רישיון מעבדת אסבסט שהוא תאגיד  -צילום תעודות זהות של מנהלי התאגיד
[ ] מסמך המפרט את המקום ,האמצעים והמכשור המשמשים לביצוע בדיקות האנליזה או
נטילת הדגימות
[ ] תעודות הסמכה תקפות של המעבדה מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
[ ] תעודות הסמכה תקפות של המעבדה מאת מפקח העבודה הראשי
[ ] למעבדת אנליזה  -תעודות ואישורים על השכלה מקצועית ,הכשרה וניסיון של עובדי
המעבדה שייבצעו את בדיקות המעבדה
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] כתב הסכמה לבדיקת רישום פלילי  -למבקש רישיון שהוא יחיד ,לנושאי משרה במבקש
שהוא תאגיד שפרטיהם מופיעים בבקשה (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)
[ ] בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק בתקופת הרישיון
הקודמת.
תאריך ____________ :שם המבקש ______________ :חתימה_____________ :

טופס 7
(תקנה (4ב)( )2( ,)1ו–(ג) ו–(6א)())4
לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון דוגם אסבסט
 .1לפי סעיף (20ב) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 2011-להלן  -החוק),
ותקנה  4לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשות לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ב( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה לרישיון כמפורט להלן.
.2

סוג הבקשה לרישיון:
[ ] בקשה לרישיון דוגם אסבסט
[ ] בקשה לחידוש רישיון דוגם אסבסט (מס' רישיון קיים ________________).
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.3

.4

פרטי המבקש:

השכלת המבקש:
מוסד הלימודים

.5

אקדמאי  /הנדסאי

הכשרה בתחום הדיגום:
מוסד הלימודים

.6

סוג התעודה

תחום הלימודים

מועד סיום ההכשרה

שם הקורס

מקום ההכשרה

מצורפים לבקשה לפי התקנות:
[ ] למבקש שהוא יחיד  -צילום תעודת זהות
[ ] אישור השתתפות בקורס הכשרה
[ ] אישור על השכלה
[ ] אישור על הכשרה בתחום הדיגום
[ ] תעודות הסמכה בתוקף מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
[ ] תעודות הסמכה בתוקף מאת מפקח העבודה הראשי במשרד התעשייה המסחר
והתעסוקה
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] כתב הסכמה לבדיקת רישום פלילי (לפי טופס  4בתוספת לתקנות)
[ ] בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק בתקופת הרישיון
הקודמת
תאריך __________ :שם המבקש __________________ :חתימה______________:
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טופס 8
(תקנה )5
לכבוד
מנהל רישוי אסבסט
המשרד להגנת הסביבה
הנדון :בקשה לרישיון סוקר אסבסט
.1

לפי סעיף  21לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 2011-להלן  -החוק),
ותקנה  5לתקנות מניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (בקשות לרישיון עוסק באסבסט),
התשע"ג( 2012-להלן  -התקנות) ,מוגשת בזה בקשה לרישיון עוסק באסבסט ,כמפורט להלן.

.2

סוג הבקשה לרישיון:
[ ] רישיון סוקר אסבסט
[ ] בקשה לחידוש רישיון סוקר אסבסט (מס' רישיון קיים _________________).

.3

.4

פרטי המבקש:

הכשרה ובחינה:
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.5

מצורפים לבקשה לפי התקנות:
[ ] צילום תעודת זהות
[ ] אישור השתתפות בקורס הכשרה
[ ] למבקש שעבר קורס הכשרה בחו"ל  -אישור על עמידה בבחינה שהורה עליה המנהל
[ ] תצהיר המבקש (לפי טופס  3בתוספת לתקנות)
[ ] בחידוש  -אישור על השתתפות בהשתלמות לפי סעיף  31לחוק בתקופת הרישיון
הקודמת
תאריך __________ :שם המבקש _____________ :חתימה.__________________ :

י"ב בחשוון התשע"ג ( 28באוקטובר )2012
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
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