
 
 
 

     22777: מיקוד  רחובות    7722ד .ת: מען למכתבים

 www.pc-il.org: אתר אינטרנט   info@pc-il.org:ל"דוא   80-4752529: ספק

 

 

 

 

 32.2.2.7     ,למשתתפי כינוס החרום בנושא טיפולי הסגר שלום
 

 2בתל השומר 62.2.7פרוטוקול  מאספת חרום בנושא נוהל איוד החדש שהתקיימה בתאריך 
 

 : בארגון המדבירים ISPM 15חברי סקציית מאיידים בעלי הסמכה לתקן : יםכחונ
 , נדלרצביקה קי -שמד2 6               , סמואל -טבע הדברות 2.
 , איתן קייזרמן -אבקנית2 3   , ציון כראדי -מיה הדברות 2.
 , עמיחי טלרון -אינסקט2 8  , יוסי לינקובסקי -(צפון)שמד  72
 ,קרינסקי מנחם 92    ארז טימור -בסמן 42
5 2IPM   - דני ייגר -אגרוטל2 2.    , גיל מהלל 

 

עם נציגי משרד החקלאות בנושא הנוהל  ..2. ח על פגישה בחודש מרץ"דני ייגר פתח את הישיבה ומסר לחברים דו
מאז הפגישה לא נוצר שום , בפגישה הוצגו לאנשי המשרד מספר בעיות הדורשות שינוי על מנת לקיים את הנוהל2  החדש

 2קשר עם נציגינו ולמעשה משרד החקלאות לא קיבל אף נקודה וכתב את הנוהל על פי דעתו בלבד
כל חבר פירט את הנקודות הבעייתיות לפי ראות עיניו בנוהל , ול של כל הנוכחים בנושאהוחלט לקיים סבב דעות ושולחן עג

 2לאחר סבב הדעות הוחלט להתמקד בנקודות המרכזיות, החדש
 

 2שעות לפני הפעולה 4.אין אפשרות טכנית להודיע ( .

 בלני ההדברה לא צריכים ק2 איננו רוצים לתפקד ככלבי השמירה של משרד החקלאות מול היבואנים ועמילי המכס( .
 משרד החקלאות צריך 2 או פוסלים סחורה לאיוד בשל כשלים טכניים כאלה או אחרים2להיות אלה אשר מאשרים ו     
 2להיות זה אשר מזמין את שרותי האיוד ורק לאחר שבדק ווידא שהל עומד בתקן     

 2ח ולאסוף את הצנרותעל מנת להניעמוסה יש סכנה ממשית למאיד להכנס לתוך המכולה ( 7
 כבל חשמל חי שסוגרים אותו בין שתי דלתות הברזל של המכולה וכן בעיית )יש חשש מחשמל חי בתוך המכולה ( 4

 (2ו"חשמל סטטי וכ, גזים, נפיצות)מכשיר חשמלי הפועל בתוך מכולה     
 יש צורך בחישובים מקצועיים איזה שיטת סחרור תספק את 2 המאווררים אינם מבצעים פיזור אמיתי של הגז( 5

 2הדרישות המקצועיות    
 2נושא הוספת גז שעה לפני האוורור אינו בא בחשבון( 6
 2מיקרון 22.לא ניתן לעבוד עם נילון ( 3
 2ם במציאות ולמעשה כל המכולות יפסלוייתקימעשי ולא מנושא סידור הסחורה לפי הנוהל החדש לא ( 8
 2לא נסכים למבחן חדש ולעבוד ללא תעודות( 9

 לא ( ו"שרוול רוח וכ, סככה, כיור, ניקוזים, מים, נקודות חשמל)שטחי האיוד ב כנדרשכל עוד אין תשתיות מתאימות ( 2.
 2ניתן ולא נסכים לבצע שום איוד      

 

 : החלטות
 2שליחת הנוהל החדשלבירור הסוגיות שעלו ודני יוציא מכתב למשרד החקלאות ובו יבקש ארכה ל

 2וחשמל חי במכולה עמוסה ת ויבקש חות דעת בטיחותית בנושא כניסה למכולה"נציג התמעם ארז יפגש 
 2דני וארז יפגשו עם עורך הדין של הארגון על מנת לברר צעדים לא חוקים של משרד החקלאות

 

 :הוחלט פה אחד החלטה מחייבת )*( 

 2! עד אשר יתבררו הדברים,  שכנדרנוהל חדש יגישו לא  חברי הסקציה 2א
 2לנוגעים בדברמטעם ההארגון כל הסוגיות יוגש נוהל אחד ואחיד  יפתרו ראם וכאש 2ב
 

 ארז טימור -רשם 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 il.org-info@pc ל חוזר אל  "נוכחים הרשומים מעלה מתבקשים לחתום על ההתחייבות ולהחזירה בדואה)*( 
 

 ל"הנהחלטה פה אחד פ ה"סקציית המאיידים של ארגון המדבירים אני מסכים ומתחייב לפעול עכחבר 
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