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 תוכן העניינים
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 ירבמיגאל : המערכת
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 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

אין הכוונה , לא  ".האנשים השקופים"מלשון " החרקים השקופים"והפעם פינת 
" חשובים"לשקיפותם הפיזית של החרקים אלא להיותם בלתי או כמעט בלתי 

יצרני ויבואני תכשיר , להתייחסות כלשהי לטעמם של המשרד להגנת הסביבה
תחת כותרת מפוצצת זו נכנסים , אז כן? המושג מכירים את, "חרקים זוחלים" .ההדברה

ל אינם חשובים "שמבחינת הגופים הנ" החרקים השקופים"החרקים שאני מכנה  כל 
דיים בכדי להכניסם בשמם המפורש לתווית התכשירים ובכך הם פותרים את עצמם 

יעיל למחצה או כלל לא יעיל כנגד קבוצה /מהתמודדות אמיתית באם התכשיר יעיל
נמלים וחרקים , תיקנים: "הנוהג הפסול והמתמשך בניסוח רוב התוויות היינו .זו נכבדה

חרקים "על קצה המזלג אמנה רק כמה מאותם  .ובכך בא לציון גואל" זוחלים אחרים
: וזאת רק בכדי להמחיש עד כמה הם באמת לא צריכים להיחשב שכאלה" שקופים

, עש הבגד, עכבישים, פשפש מיטה ,קרציות, (כמעט ולא מופיע בשום תווית)פרעושים 
, פשפש סרחן, פסוקאיים ועוד היד נטויה ושלא לדבר על חרקי חצרות כגון צרצרים

 ".טובים"ועוד רבים ו ( מכרסם)חולדים , (מלדרה)חומיינים 
: ציבור המדבירים נקים קול צעקה רמה ונאמר, האם לא הגיע הזמן שאנחנו, אני שואל

בבעלי המקצוע ובעיקר עם הלקוחות , המתמשכת הזו במקצוע עם הזילותדייייי   .דייייי

עלינו לדרוש דרישה בלתי מתפשרת שכל מזיק ומזיק באשר הוא .צרכני שרותי ההדברה
יקבל את הכבוד המינימאלי אל מנת שיאוזכר בשמו המלא בכל תווית ותווית וזאת רק 

 .ת עיןלאחר שהתבצעו לגביו מבחני יעילות אמיתיים ולא רק למראי
ארגון מדבירי "באמצעות ועד )נושא זה הוא רק אחד מיני רבים שעלינו ציבור המדבירים 

חייבים לטפל כי זאת יש לדעת שהחלל שנוצר בשני העשורים שחלפו "( מזיקים בישראל
שבו לא הייתה שום פעילות ציבורית של המדבירים לטובת ענף הדברת המזיקים יצרה 

בחלוף שלוש , כעת .ארגוניים ומקצועיים, קים תדמיתייםמצב כמעט בלתי הפיך של נז
שנות פעילות ארגון מדבירי מזיקים ניתן לאמור שהארגון הוא עובדה קיימת ומתחילה 

המשיכו לחזק   .לעלות על דרך המלך בפעילות הציבורית לטובת ענף הדברת המזיקים
ושנה טובה לכל חברי בתודה מראש  .אותנו ותמשיכו להצביע ברגליים כי בנפשנו העניין

 067. ר.מדביר מוסמך מ  אגרונום ,חבר ועד הארגון, דני ייגר  .לוחמי המזיקים
 

פועל במרץ לקדם את החוק החדש האמור להסדיר את מקצוע  ס"המשרד להגה
יש לנו הסתייגויות מנוסח החוק ואנו זקוקים למשאבים ותמיכה של הציבור . ההדברה

ש של הארגון מקיים פגישות רבות עם אנשי "היועמ. רהכדי לנסות ולשנות את רוע הגז
להמשך פעילות  במקביל .ס כדי להגיע להבנה ושינויים בחוק המוצע"המשרד להגה

רה למנוע את השינוי המוצע מטפועל הארגון ב, הכנסת באשר לשינוי בחוק המדבירים
כנס וב תתבקר  .כ מירי רגב"ח אשותבר, ועדת פנים וסביבהבדיוני ולקחת חלק פעיל 

  .וועד הארגון יוזמן להציג את הסתיגויותיו טעמדתוהוועדה 
 

 .בשעה טובה ולאחר חבלי לידה ארוכים וקשיםיוצא לדרך   הביטוח לחברי ארגון
 שלקחו את ביטוח , וחברת החיתום ארנון את וינשטוק  A.I.G הצלחנו לגיס את חברת

שיוכלו לקבל  !ארגון רשומים  המדבירים כפרויקט ומנפיקים פוליסה  המכסה רק חברי
כמו  .כיסוי העונה על כל הצרכים של המדבירים הצעירים והותיקים כאחד ובעלות שפויה

ד של הארגון לגבי כל בעיה חריגה שתתעורר והקשורה "כן תוקם ועדה שכוללת נציג ועו
ועד הארגון ממליץ לכל מי שאין ברשותו ביטוח  .של החברים' צד ג/ לביטוח מקצועי 

ולהתחיל בהליך  250-5547755'  בטל חבר הועד ארז טימור לפנות ביוזמתו אל 
 עלאלה מהחברים שיש להם ביטוח אנו ממליצים לעבור לביטוח המוצ. פוליסהלקבלת 

לא מומלץ לבטל ביטוח קיים באמצע התקופה  ! אבל רק בסמוך לתום הביטוח הקיים
ברת חנציג  ופה הקרובה במהלך התק. בדברים מפאת העלויות והקנסות הכרוכ

יסביר איך זה עובד וכמה , אתכם בפוליסה החדשה ין ר איתכם קשר ויעניוהביטוח יצ
חברים יצטרפו  שיותר ככל ( .  בהתאם למחזור העבודות וגובה הכיסוי  המבוקש)  יעלה

 .  להגיע להוזלה והישגים נוספים לקולקטיב  נוכל
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  .נויים במועדיםיתכנו שי   עובדי הדברהלהדרכה   - 1515
 נא להתעדכן באשר לתאריך   בגובהעבודה הדרכה  -  1515

 .באתר הארגון ,ולמקום   .השתלמות עזרה ראשונה - 15/1
 בצפון - בגובהעבודה הדרכה  - 15/1150
 בצפון - השתלמות עזרה ראשונה-  15/0552
 .פורום בטיחות - 15/3

 

 בנושא החוק החדש ס"ד להגההישיבה האחרונה של ועד הארגון עם בכירי המשר
ס והאגף למזיקים והדברה את "בפגישה זו העלו נציגי הארגון בפני נציגי המשרד להגה

את ההסתייגויות וגם הצעות לשינוי החקיקה הגרועה , טענותינו הרבות בקשר לחוק זה
בנוסף חברי הועד קבלו קשות על חוסר שיתוף הפעולה וחוסר   .העומדת בפתח

נוסח ורוח החוק עוד לפני הגשתו לקריאה , נות הארגון באשר לניסוחההתייחסות לטע
ש "ליועמ, וזאת למרות הדיאלוג לכאורה והמכתבים שנשלחו לראשי המשרד, ראשונה

הארגון  מחכה לכינוס ועדת הפנים   .של המשרד ולראשי האגף למזיקים והדברה
בישיבה שצפויה  נציגי הארגון ישתתפו. והגנת הסביבה של הכנסת שעוסקת בנושא

לדון בחקיקה זו ויעלו  בפני חברי הועדה את כל טענותינו בניסיון למצוא אוזן קשבת 
הארגון ישקול את המשך צעדיו בנושא ולא   .ושכל ישר לשינוי הסעיפים הבעייתיים

יהסס לפנות לערכאות משפטיות העומדות לפניו בכדי לנסות ולמנוע את החוק הגרוע 
ניסיון לגייס ארגוני ירוקים במטרה לרתום אותם לצידנו בניסיון  בנוסח המוצע כמו גם

 .לשנות את רוע הגזרה לפני החקיקה הסופית
 

 
, א מזיקים והדברה"ר -,ר אורי שלום"ד, מפקחת מדבירים ארצית –הילה כהן :  מימין לשמאל

ד נטע "וע, ל אשכול משאבי טבע"מ סמנכ"מ -ק "אלון זס, ס "ד יעל בן עמוס המשרד להגה"עו
 –ד שמואל שרון "עו, ועד ארגון מדבירי מזיקים בישראל –איתי ארנון , ס"המשרד להגה -דרורי
        ועד הארגון -.בועז קייזרמן, ד ממשרד שמואל שרון"עו,  ש הארגון"יועמ

 
 

 

 השתתפות באתר

רים שרת את החבהאתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים  . והמדבירים

ממשיכים לתמוך בארגון ולפרסם 
אנו מזמינים את כל אחד ואחד . באתר

מכם לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 

, כתבה , אמרמכל   .חומר לאתר
ותגובות הערות  ,הצעות, תמונות

האתר הוא מקור . יתקבלו בברכה
 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ
 

 ,   פעיל FACEBOOKלארגון דף 

 .קראו והגיבו, כנסוה 
מהצבת  להמנעהחברים מתבקשים 

  פרסומות

. 
 :ים ועדכוניםבאתר שפע של תכנ

 מאירועי  גלריית תמונות
 הארגון

 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 

 ס"קישור למשרד להגה 

  1024-5תערוכות וכנסים 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 

 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 

 קצת היסטוריה 

 
 ......ועוד ועוד

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 4752529   :ס     פק
    il.org-info@pc: ל "דוא

 il.org-www.pc:  אתר    
 

 
 

 
 

יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . שטחי פרסום פנויים הארגון באתר

 לחץ כאן לקישור. ניתן לראות באתראת מחירי הפרסום  . מוצרים לקהל המדבירים

 il.org-info@pcל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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