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 3122אפריל            לכבוד  

 השר גלעד ארדן

 המשרד להגנת הסביבה

 ירושלים

 

 ,לכבוד השר שלום רב

 

 .תכשירים לתברואה ישום וחידוש רישוםר  :הנדון

 

פונים אליך בנושא  (951945435. ר.ע) "ארגון מדבירי מזיקים בישראל"אנו ציבור המדבירים בישראל באמצעות ועד 

 .תכשירי הדברה תברואיים שמשרדך מופקד עליו רישוםתהליך רישום וחידוש 

 

אורנה הוחלפה  .הדברהתכשירי  רישום סיימה את תפקידה כממונה רישום וחידוש אורנה מצנר' לפני כשנתיים הגב

 . לירז זיו' י הגב"בתפקיד ע
 

מיגע שלא , ארוך, בלבמשרדכם הייה מסור ה מצערת שמאז ומתמיד תהליך הרישום וחידוש הרישוםברצוננו לציין עובד

 .לדבר על רמתו המקצועית שגם היא טעונה שיפור רב ומשמעותי

שימשך לאורך זמן ויש  יכאמור מצב לא תקין זה הוחמר בשנתיים האחרונות ומבחינתנו ולהבנתנו מצב זה בלתי אפשר

 .לפעול לתיקונו באופן דחוף ומידי
 

שתהליך הלימוד של ועדיין לא מונה לה מחליף ראוי וזאת יש לזכור  לירז זיו עוזבת את תפקידה' ברצוננו לציין שכעת הגב

 ירים החדשים כמו גם חידושי הרישוםתכשה נכון להיום המצב מבחינת רישום. דיורך זמן רב מהמחליף גם הוא א

התהליך  כנגד אתה יכול לבדוק ולהשוות מול)מעבר לכל לוח זמנים סביר ותקועים בוועדה זמן רב מדי לתכשירים קיימים 

 (.הוטרינריים םהאגף להגנת הצומח והשירותי)המקביל של הועדה המקבילה במשרד החקלאות 

בקשה להרחבת תווית וזאת לאחר שהחברה מילאה את  3121יוני הגישה בחודש " תפזול"חברת : דוגמא אחת מיני רבות

אין עדין אור בקצה  3122אפריל ם כל חובותיה לבקשת ההרחבה והשקיעה זמן ותקציבים רבים לצורך זה ונכון להיו

 .רוצה לומר אין אפילו צפי לקבלת הרישוי להרחבה ואף תשובות ענייניות מטעם משרדכם לא התקבלו בעניין זה, המנהרה

אנו ציבור המדבירים ניזוקים ביכולת , יבואנים ומשווקים, מעבר למה שתואר כאן שמשמעותו נזקים בלתי הפיכים ליצרנים

והציבור ניזוק בכך שאינו יכול לקבל   חדשני ובטיחותי לסביבה, שלנו לשרת נאמנה את ציבור לקוחותינו בסל מוצרים עדכני

 .והמיטביתת תברואה בצורה היעילה פתרון ומענה לבעיו
 

בשל : "בדבר מצוקותינו אלו ונענו בתשובות כגון, ראש אגף לחימה במזיקים, ר אורי שלום"פניותינו הרבות בנושא לד

 ".נא לפנות לממונים עלינו, ידנו קצרה מלהושיע, מחסור בכוח אדם
 

תוך אמונה שכאשר בשל המצב שתואר ובשל השעה הדוחקת ולמען הגנת הסביבה מצאנו לנכון לפנות אליך אישית מ

 .מקצועי ובעדיפות גבוה, הדבר יעלה על שולחנך הנושא יקבל טיפול ראוי

 

 ,בכבוד רב
 

 "רגון מדבירי מזיקים בישראלא"ועד 

 

 איתי משה  , בועז קייסרמן  , ארז טימור   ,אלי לוגסי  , דני ייגר

 

 המשרד להגנת הסביבה יתל"מנכ -אלונה ( קארו)שפר ' הגב :   העתק

 המשרד להגנת הסביבה תמבקר -שגיא יהודיין מירב ' הגב

 משרד מבקר המדינה, מבקר המדינה -מיכה לינדנשטראוס 

 המשרד להגנת הסביבה, ראש אגף לחימה במזיקים -ר אורי שלום "ד

 המשרד להגנת הסביבה, ראש תחום פניות הציבור -ריבלין מיכל 

 Ynetהכתב לתחום איכות הסביבה  -ארז ארליכמן     


