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   קבוצת TELEGRAM 
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 ירבמיגאל : המערכת

 1025 ©הזכויות שמורות  כל

 

 

 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

בנושא הצעת  ס"דיון בועדת הפנים של הכנסת להגההתקיים   51.7.02יום ב
 .החוק להסדרת העיסוק בהדברה שעברה קריאה ראשונה

 

הוזמנו להעלות בדיון (  איתי ארנון וארז תימור , דני ייגר, בועז קייזרמן) נציגי הארגון 

 .רגון  בנוסח המוצעאת השגות הארגון והשנויים הדרושים לדעת הא
 

ס  קבע  "לאור מורכבות הדיון והעמדה הבלתי מתפשרת שהציגו המשרד להגה

כי תערך , לאחר ששמע את ההסתייגויות של הארגון, כ דוד אמסלם "ר הועדה ח"יו
 .ישיבה ודיון נוסף

 

הישג לעמדת הארגון בדחיית ההכרעה ומתן הזדמנות נוספת להצגת עמדתנו זה 

מדת המשרד שניסה בכל כוחו להעביר החלטה לקבלת ההצעה וזאת בניגוד לע
במהירות האפשרית מבלי לקיים דיון רציני , בניסוחו ולקדם את החוק ללא שינויים

  .בנוסח הבעייתי
 

מתוך סיכום הדיון ) ס   "הכ והמשרד להג"המתווה שהוצע כפשרה על ידי חה

 (הרישיונות  ס בנושא"כ והמשרד להג"הצעת חה: 51.7.02בוועדת הפנים 
 

, שעות 033 -יינתן לאחר קורס של כ –( מדביר דירות) מדביר בסיסירישיון של 
בעל רישיון המדביר הבסיסי יוכל לבצע מיד עם קבלת . שכולל גם התנסות מעשית

 . הדברה בדירות, באופן עצמאי, הרישיון
 

( מאיוד כל סוג הדברה חוץ)מדביר בסיסי שמעוניין לעסוק בהדברה שאינה בדירות 
העבודה תחת פיקוח לא .  מדביר מוסמךיוכל לעשות זאת רק תחת פיקוח של  –

                           (.המצב נשאר כמו היום)צריכה להתבצע בנוכחות המדביר המוסמך 
 

אחרי שנה של עבודה בפיקוח של מדביר מוסמך המדביר הבסיסי יכול להשלים 

היתר מדביר מבחן ולקבל +ם פתוחיםושטחיקורס נוסף של הדברה במבנים 
 מוסמך

 

 
 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת
 80 4752529   :פקס     

     : ל "דוא
 il.org-www.pc:  אתר    

 

http://www.pc-il.org/membersLogin.asp
http://www.pc-il.org/membersLogin.asp
http://www.pc-il.org/


 
 
 

 
 

. 

 .בפגישה עם נציגי הועד יושרו ההידורים עם חבר הארגון רהב כהן
 . whatsap -במסרים שכתב ב ורהב נקרא לסדר לאור התבטאיותי

  סיכום הפגישה מוצב באתר
 

מאחר והקבוצה  WHATSAPת המסרים צלסגור את קבוועד הארגון החליט 
כדי  TELEGRAMעבור לתכנת המסרים מספר החברים בקבוצה ול םהגיע למחסו

תחדל מלשמש  WHATSAP.  נוספים שרוצים בכך ארגוןלאפשר הצטרפות חברי 
קבוצת הטלגרם כבר פועלת והמעוניינים  3.1..0..-את חברי הארגון החל מ

 כנה החינמית אצלםולהצטרף יפנו לדני ייגר לאחר שהורידו והתקינו את הת
 

. ו רצונם להרתם לפעילות בארגוןעבים הביוחברים ר רוח חדשה נושבת בארגון

נפגש צוות חשיבה לדון בצורך וכיצד לפרסם לקדם ולשווק את קיומו של הארגון 
לציבור הרחב תוך הבאתו לתודעת הציבור והצגתו כגוף מקצועי הנכון ללתת יעוץ 

               .מקצועי לכל דורש
 

       
 

.  הדברה למשפחות נזקקותבות קיבלו פניות לבצע בהתנדחברים בארגון 

מוכנה לתרום לקהילה בבצוע הדברה בדירות של וקבוצה של חברים מתארגנת 
חברים המוכנים לתרום . ניצולי שואה ונתמכי סעד וזאת בהתנדבות וללא תמורה

 310-023.0.0ברק אריאלי יפנו אל  
 

 74.2.75 יוםמ 78תגובת הארגון לכתבה בחדשות ערוץ 
 

מציע למדבירים מוסמכים אפשרות להתאגד ולקבל  זיקים בישראלארגון מדבירי מ
להישאר מעודכנים בכל החידושים בתחום ההדברה ולעבוד , הסמכה והכרה, ייעוץ

ופועלים בכמה מישורים ליצירת  .יחד על מנת להילחם בהדברות לא חוקיות

מלחמה בהדברות לא חוקיות וקידום המעמד , תדמית איכותית למדביר המוסמך
 .ל המדבירים המוסמכים בישראלש

 

אנו בארגון המדבירים מברכים על כל פעולת אכיפה כנגד מדבירים לא מורשים 

חבל שפעולות אכיפה לא נערכות על ידי הגורמים  .ללא כל היתר הדברה
המוסמכים במשרד לאיכות הסביבה כדבר שבשגרה וחבל שרק בתוכנית טלויזיה 

 .נערכת פעולת פיקוח
 

יין הפעולה שעשה אותו אדם שהתחזה למדביר אינה פעולת הדברה לגופו של ענ

פעולת .פעולות האיוד מהוות נתח מזערי מתוך פעולות ההדברה. אלא פעולת איוד
. קל וחומר בנוכחות אנשים בתוך הבית ,תכלית האיסור בתוך בתיםבאיוד אסורה 

חב החומר שבו השתמש אותו אדם שהתחזה למדביר אסור למכירה לציבור הר
 .ורק מדבירים בעלי היתר איוד מורשים לרכוש את אותו החומר

 

המדובר בכתבה מגמתית המכפישה את ציבור המדבירים אשר רובו ככולו עובד 

על פי החוק ואשר נפגע יום יום מאותם אנשים שעוסקים במקצוע ללא היתר ואשר 

להפגין  ס"סובל מהעדר פיקוח על אותם גורמים  ולאור נסיונו של המשרד להגה
חודשים של חוסר מעש לאחר האסון בירושלים  01-מעל מ פעילות ופיקוח אחרי

!!! (  0772מאז ) ובעת נסיונו להעביר חוק חדש המסדיר את מקצוע ההדברה 
שלדעת ארגון מדבירי מזיקים בישראל יגרום לריבוי מדבירים ברמה נמוכה ובאין 

                                        .םפיקוח ואכיפה ממשיים אך יביא להרעה במצב הקיי
 

     
 

 
 
 
 

 השתתפות באתר

שרת את החברים האתר 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

ת ותגובוהערות  ,הצעות, תמונות
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכה

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 

כי יש להרשם לאתר !  להזכירכם
 כדי להכנס למדור מידע לחברים

 

 ,   פעיל aceBookFלארגון דף  
 קראו והגיבו, כנסוה      

 
. 

 :באתר שפע של תכנים ועדכונים
    מאירועי הארגון תמונות גלריית 

 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור למשרד להגה 
  1025תערוכות וכנסים 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 
 קצת היסטוריה 

 
 ......ועוד ועוד
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יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . פנויים שטחי פרסום הארגון באתר
 לחץ כאן לקישור. לראות באתר את מחירי הפרסום ניתן . מוצרים לקהל המדבירים

 ל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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