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 ימי עיון למדבירים :הנדון

 

 .ברצוננו להביע את מחאתנו החריפה על צורת התכנון והביצוע של ימי עיון לבעלי היתר הדברה

 .על המשרד לקיים ימי עיון מקצועיים למדבירים , 22עיף ס 5491-ה"התשל, (הדברת מזיקים)רישוי עסקים על פי תקנות 

 .לא קיים המשרד את חובתו החוקיתלפני שנתיים . חובה על המדבירים לצורך חידוש ההיתר להשתתף בימי העיון

קבע את מועד ימי העיון בתחילת העונה הבוערת כאשר אפשר היה לבצע  את  ימי , מבלי להתחשב בציבור המדבירים, השנה

והפסד  לנזק כלכלי, המועדים שנקבעו גורמים להשבתת עסקים ליום עבודה. יון בזמן העונה המתה בחודשים ינואר פברוארהע

 .הכנסות

 

לא הוזמן הארגון להביע  ,וסיכום בכתב הבטחות שניתנו, ללחימה במזיקים למרות פגישות רבות בין ועד הארגון למנהלי האגף

 .צאות של ימי העיון לזאת למרות שמזה שנים חוזרות על עצמן אותן ההרצאות שוב ושובדעתו ולהשמיע השגותיו בנושאי ההר

 

להכיר בימי עיון  האגףסירב , שהוגשה בקשה מבעוד מועד למרות, ל"אל אף שהדבר מעוגן בקובץ התקנות הנ, יתרה מזאת

 .שהיה קובל בשנים עברונוהג . שערך הארגון זה לא מכבר כימי עיון למניין הנדרש בעת חידוש היתר ההדברה

 

יש לנו השגות חמורות על דרך התכנון ,  אין לנו חילוקי דעות על הצורך המחייב את המדבירים להשתתף בימי עיון מדי תקופה

 .לתועלתם ולבטיחות הציבור, ולהעשיר את המידע שבידי המדביריםשנועדו לעדכן , ועל נושאי ההרצאות

 

 .פגש וללבן את הדבריםיופונים בבקשה לה, הצדדיםאנו פתוחים לדו שיח פורה לתועלת 

 

 

 בכבוד רב

 

 ועד ארגון מדבירי מזיקם בישראל

 

 

 

 ב"העתקים לרשימת המכותבים הרצ
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  shulin@sviva.gov.il  לית בכירה לתעשיות ורישוי "סמנכ שולי  נזר .7
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  DalitD@sviva.gov.il  היועצת המשפטית דלית  דרור .9

  galitc@sviva.gov.il  לית בכירה לתכנון ומדיניות סביבתית"סמנכ גלית  כהן .5

  s@sviva.gov.il-Netanyahu  מדענית ראשית סיניה   נתניהו .2

  giliz@sviva.gov.il  ראש אגף תעשיות ורישוי ועסקים גילי  צימנד .2

  pniot@sviva.gov.il  ראש תחום פניות ציבור מיכל  ריבלין .0

  romye@sviva.gov.il  ראש אגף חומרים מסוכנים רומי  אבן דנן .4

  ronita@sviva.gov.il  רכזת מדור הגנת הסביבה רונית  יל'אברג .78

  lilacha@sviva.gov.il  ( ס"חומ)מרכזת חומרים מסוכנים  לילך   אהרון .77

  yaelo@sviva.gov.il  מנהלת תחום תעשיות ורישוי עסקים יעל  אורן .77

  dani@sviva.gov.il  מרכז בכיר לחימה במזיקים דן  שלום-איש .77

  TaliBu@sviva.gov.il  מרכזת ארצית לתעשיות ורישוי עסקים  טלי   בורשטין .79

  giladb@sviva.gov.il  ל"יועץ מנכ גלעד  ארי-בן .75

  ayeletb@sviva.gov.il  ח"עראש ענף פניות ציבור דוברות והגנה על ב איילת  בסקינד .72

  alis@sviva.gov.il  רכזת האגף אליס  בר .72

  allonb@sviva.gov.il  מרכז בכיר לחימה במזיקים אלון  בר .70

 hamzah@sviva.gov.il  מרכז לחימה במזיקים חמזי  חביבללה .74

  eranh@sviva.gov.il  מרכז לחימה במזיקים  ערן  חקלאי .78

  tamary@sviva.gov.il  ממונה לחימה במזיקים תמר  יגר .77

  gality@sviva.gov.il  מרכזת הדרכה מגמת איכות הסביבה גלית  יהוד .77

  vivianl@sviva.gov.il  מרכזת בכירה תעשיות ורישוי עסקים ויויאן  'לייזרוביץ .77

  yehuditm@sviva.gov.il  מנהלת תחום תכנון יהודית   מוסרי .79

  abed@sviva.gov.il  מה במזיקים ואגרו אקולוגיהמרכז בכיר לוח עבד  סיראטי .75
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