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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה לצורך הסרת אסבסט פריך ממבני ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה( 11985-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד להגנת הסביבה (להלן  -המשרד) ,לצורך הסרת אסבסט פריך
ממבני ציבור ,כמפורט להלן:
תקנה תקציבית מספר26120137 :
 	.1כללי
(א) ועדת התמיכות של המשרד (להלן  -הוועדה) תדון במתן תמיכה מתקציב המשרד לבעלי מבני ציבור שבהם נמצא
אסבסט פריך מותז כבידוד אקוסטי ,בהתאם לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור( 2להלן  -הנוהל),
ולפי מבחנים אלה.
(ב) התמיכה עצמה צריך שתינתן ,אם אכן נכון וראוי לתיתה לפי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה
השונים.
(ג) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה ,תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין ,תוך יישום שוויוני ,אחיד,
מקצועי וענייני של מבחנים אלה.
(ד) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים ,תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ,ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
 	.2הגדרות
במבחנים אלה -
"אסבסט פריך"" ,בעלים"" ,היתר עבודת אסבסט"" ,מעבדת אנליזה"" ,מפקח אסבסט פריך"" ,מקום ציבורי"" ,סוקר",
"קבלן אסבסט פריך"  -כהגדרתם בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 32011-להלן  -חוק האסבסט);
"יהודה והשומרון"  -כל מקום הנכלל תחת הגדרת "אזור" ,שבחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום
(יהודה והשומרון  -שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) ,התשס"ז;42007-
"מוסד ציבור" או "המוסד"  -כהגדרתו בסעיף 3א לחוק.
 	.3הפעילות הנתמכת
הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה היא הסרת אסבסט פריך ממבני ציבור ,ובכלל זה -
( )1הכנת תוכנית מקצועית לביצוע ההסרה;
( )2ביצוע ההסרה בהתאם לתוכנית ההסרה שאושרה;
( )3ביצוע דיגומים סביבתיים נלווים להסרה;
( )4פיקוח על עבודת ההסרה;
( )5שינוע והטמנה של פסולת האסבסט.
 	.4תנאי סף לתמיכה
לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי מוסד שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:
( )1הוא פועל שלא למטרות רווח ,מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות ,התש"ם ,51980-או כהקדש ציבורי
הרשום אצל רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות ,התשל"ט ,61979-או כחברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם
ההקדשות לפי חוק החברות ,התשנ"ט ,71999-או אגודה עותמאנית;
( )2סוג הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה לפי מבחנים אלה אינו מתוקצב בדרך אחרת מתקציב המדינה;
( )3המוסד הגיש בקשה מלאה ,מפורטת ובמועד הנדרש ,בהתאם להנחיות שניתנו על ידי המשרד בעת פרסום
ההזמנה להגיש בקשות לתמיכה לפי מבחנים אלה ,בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט בנוהל;
1
2
3
4
5
6
7

ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
י"פ התש"ף ,עמ'  482ועמ'  ;7207התשפ"א ,עמ'  ,2עמ'  1732ועמ' .3640
ס"ח התשע"א ,עמ'  694ועמ' .750
ס"ח התשס"ז ,עמ' .364
ס"ח התש"ם ,עמ' .210
ס"ח התשל"ט ,עמ' .128
ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
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( )4הגוף המבקש הגיש למשרד תוכנית מפורטת (להלן  -התוכנית) של הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה ,בהתאם
לסעיף ;5
( )5המוסד המבקש הוא הבעלים ,כהגדרתו בחוק האסבסט ,של המבנה מושא הבקשה;
( )6המוסד המבקש הציג סקר לאיתור ולמיפוי של אסבסט פריך ,בנוגע למבנה מושא הבקשה ,אשר נעשה באמצעות
סוקר בהתאם להנחיות המשרד ,ואליו יצורפו תוצאות דגימה של מעבדת אנליזה המוכיחות את קיומו של אסבסט
פריך במבנה;
( )7המבנה מושא הבקשה הוא מקום ציבורי מקורה ,בנייתו החלה עד יום ז' בטבת התשמ"ה ( 31בדצמבר  )1984ויש
בו בידוד אקוסטי מותז;
( )8במועד הגשת הבקשה לתמיכה טרם הוחל בביצוע הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה;
( )9המוסד הוכיח כי עומדים לרשותו מקורות מימון ,בהתחשב בתמיכה האפשרית לפי מבחנים אלה ,לביצוע כלל
הפעילות שלגביה מבוקשת התמיכה; הפעילות תבוצע בהתאם לכל דין ,לרבות בהתאם להיתר עבודה באסבסט
לפי חוק האסבסט.
 	.5תוכנית הפעילות
התוכנית תכלול את הפירוט הנדרש ,בהתאם לתבנית שיקבע המשרד ,שתפורסם במרשתת (להלן  -אינטרנט) בכתובת
 ,www.sviva.gov.ilלא יאוחר ממועד ההזמנה להגשת בקשות לתמיכה; התוכנית תכלול ,בין השאר ,את כל אלה:
( )1היקף האסבסט הפריך לפינוי על סמך מפת מדידה מאת מודד מוסמך;
( )2תיאור התקרה המותזת ,לרבות חלוקה למקטעים ,שטחים ,הפרעות ורציפויות;
( )3תוכנית מקצועית לאופן ביצוע ההסרה ,לרבות תוכנית דיגום;
( )4פירוט לוח זמנים לביצוע;
( )5הערכת עלויות לביצוע ,לרבות מקורות המימון להשלמת הפרויקט והכרוך בו;
( )6פירוט אנשי המקצוע לתכנון ולביצוע הפעילות ,לרבות פרטי מפקח אסבסט פריך וקבלן אסבסט פריך המיועדים
לביצוע הפעילות;
( )7התייחסות לאתגרים מיוחדים בפרויקט אם ישנם.
 	.6אופן חישוב התמיכה
(א) התמיכה שתינתן למוסד תחושב בהתאם להיקף השטח במטר רבוע של אסבסט המיועד להסרה ,ביחס להיקף
הכולל של השטח במטר רבוע של אסבסט להסרה בכלל הבקשות לתמיכה שהוגשו באותה שנה לפי מבחנים אלה.
(ב) בכל מקרה גובה התמיכה לא יעלה על אלה:
( 90% )1מהעלות של כל אחד מסוגי הפעילות הנזכרים בסעיף ;3
( 3,500 )2שקלים חדשים לכל מטר רבוע שלגביו מבוצעת פעילות ההסרה לפי מפת המדידה.
 	.7נהלים
(א) אין הגבלה על כמות המבנים שמוסד יכול להגיש בעבורם בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה ,ואולם לגבי כל מבנה
יש להגיש בקשה נפרדת שתיבחן בפני עצמה לפי כלל הוראות מבחנים אלה.
(ב) בקשות יוגשו בהתאם לטפסים המתאימים של המשרד ,המצויים באתר האינטרנט של המשרד ,בצירוף כל
המסמכים הנדרשים לפי הנוהל.
(ג) כתנאי לקבלת התמיכה ,המוסד יעביר דוחות ביצוע תקופתיים בהתאם לדרישות המשרד.
(ד) תשלום התמיכה ייעשה בהתאם לדוחות ביצוע ובכפוף להמצאת חשבוניות ,ובלבד שהביצוע יתאם את התוכנית
כפי שאושרה במשרד באופן מלא; ביצוע שלא יתאם את התוכנית באופן מלא ,לא תאושר כל תמיכה בעדו.
(ה) המוסד ימסור כל נתון ,מסמך או מידע שידרוש המשרד בנוגע לבקשת התמיכה מטעם המשרד.
 	.8תחילה
תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם.
י"ט בסיוון התשפ"א ( 30במאי )2021
()803-35-2021-000035

גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה
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שם חברה
דסטיניישן לאבס בע"מ

ח.פ
515880144

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
11/07/2021

ניהול נאמנות ישראלה
גולדבלום בע"מ
זיו אלוש בע"מ

513877712

18/07/2021

513562116

11/07/2021

י.צ.א.ש .נכסים ויזמות
בע"מ

514488121

15/07/2021

חוות הפקאנים בע"מ

513135418

18/07/2021

טויה סחר בע"מ

514689397

11/07/2021

ריאל אריה גלובל בע"מ

516019718

11/07/2021

א.ר .פיאצה בע"מ

514502590

11/07/2021

גיל מאירה בע"מ

511983538

10/07/2021

מ.מ.י.ג .חברה ליזמות
והשקעות בע"מ
גן חלומות וחוויות בע"מ

512952813

11/07/2021

513136440

11/07/2021

514181403

11/07/2021

514589399

11/07/2021

512630310

11/07/2021

513155671

11/07/2021

513656892

11/07/2021

513497552

11/07/2021

513627133

11/07/2021

513425157

11/07/2021

מ.מ.ר.צ החדשה ()2008
בע"מ
גן החלומות הראשון
בע"מ
מקובר הנדסת מעליות
בע"מ
אומגה מעליות בע"מ
אלמוג רגואן החזקות
בע"מ
עבודי ושות' נאמנויות
בע"מ
עבודי ושות'  -חברת
עורכי דין
א.פ .ילין טכנולוגיות
בע"מ
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שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
פיק''א  23חיפה במשרד מיכאל
12:00
שליט
רח' אחד העם  20ירושלים 9214401
10:00
אצל משרד עו''ד רשף את שיף
רח' הרצל  45נהריה אצל הנאמן
10:00
שמואל הרוש
רח' העצמאות  42בקריית אתא
10:00
במשרד עו''ד יורם צברי בבניין
משרדים עזריאלי קומה 3
ז'בוטינסקי ( 129מגדל גרונר) רמת גן
12:00
במשרד הנאמן יצחק אלמוג ,עו''ד
רח' שניר  17הוד השרון אצל הנאמן
11:30
מר ליאור שרף
רח' צ'לנוב  41תל אביב במשרד
10:00
הנאמן אלעד בן בטש עו''ד
חשמונאים  115תל אביב עו''ד מיטל
09:00
זהר-ללוז
ארלוזרוב  62תל אביב אצל עו''ד
10:00
דוד מלניק
הקליטה  1/3אשדוד אצל מנהל
10:00
החברה מושיאשוילי מרדכי
מושב נווה ירק הרימון  135אצל
10:00
מנהל החברה לזרוביץ יהושע
הקליטה  1/3אשדוד אצל מנהל
10:00
החברה מושיאשוילי מרדכי
מושב נווה ירק הרימון  135אצל
10:00
מנהל החברה לזרוביץ יהושע
מקבר  19בני ברק אצל מנהל
10:00
החברה מקובר דוד
מקבר  19בני ברק אצל מנהל
10:00
החברה מקובר דוד
המצפה  14גני תקווה אצל מנהל
10:00
החברה רינה רג'ואן
הכורכר  3אירוס אצל מנהל החברה
10:00
עבודי שאול
הכורכר  3אירוס אצל מנהל החברה
10:00
עבודי שאול
הים  9רמת גן אצל מנהל החברה
10:00
ילין אלון

שם הנאמן
נטלי בנדרסקי
שלם
עו''ד יונתן שיף
שמואל הרוש
עו''ד יורם צברי

יצחק אלמוג
עו''ד
ליאור שרף
אלעד בן בטש
עו''ד
עו''ד מיטל
זהר-ללוז
מזל שוקרי
מושיאשוילי
מרדכי
לזרוביץ יהושע
מושיאשוילי
מרדכי
לזרוביץ יהושע
מקובר דוד
מקובר דוד
רינה רג'ואן
עבודי שאול
עבודי שאול
ילין אלון
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