
ומי לא יודע כי בערב  5102הנה קרב ובא לו ערב פסח . שלום לכל עמיתי למקצוע ההדברה 
וגם אני נזכרתי כי לא מזמן ביום העיון של , זה הילדים שואלים קושיות ושרים שירי החג 
מה זה מחיר ,   ?הדברהכמה צריך לקחת עבור , הארגון שאלו חברים את ארבעת הקושיות  

הנה אנחנו מתחילים שנת הדברה חדשה עם ,  ועוד ועוד ? , ההוצאות שלי הם כך וכך ? , נכון 
טוב . אז כמו שאומרים צריך לעשות חושבים. כל המטלות ופקודות יום של משרדי הממשלה 

 : יש כאן כמה דברים שצריך לקחת בחשבון דבר
 
וזה רק מהסיבה . יק ונכון לקבוע מחיר כלל ארצימדו הזה לא יהי =  נהראשוקושיה  

אם כל המשמעיות המשפטיות , אסור לנו וחס וחלילה ליצור מחיר קרטל . קרטל  –המשפטית 
 ( . פלילים למי שעדיין לא הבין ) יושזה גורר אחר

 
אני לא רואה חשבון או מנהל חשבונות או כלכלן אחרת הייתי עובד במשרד  =קושייה שניה  

כזה או עסק הדברה  אוהמדבירים  לכן התחשיב לא יהיה נכון וזהה לכל. או הכלכלההאוצר 
של העסק הוצאות ואת ה, כל אחד מאיתנו יודע פחות או יותר את ההכנסות מצד אחד . אחר
כך שגם .  'רכב משכורות וכו, הוצאות ביטוח , שוטפים  תשלומים קבועים, כאלו וכאלו , שלו 

 .המחיר יהיה בהתאם
 

מרי ההדברה ושיטת העבודה כנראה באופן טבעי שונה ממדביר חו = ייה שלישית קוש
במהלך השנים כל מדביר ומדביר מסגל לו צורת מחשבה ועבודה שונה משהוא ממה  למדביר

המשמעויות של זה הוצאות עבור חומרי ההדברה וזמן עבודה שהוא משקיע בכל מקום  .שלמד
 .עבודה ועבודה 

 

זה בטח כל מדביר ומדביר יודע כמה הוא רוצה להרוויח בסוף כל חודש או = קושייה רביעית 
ורצון והסתפקות במחיר למדביר אחד לא  .לחילופין כמה הוא רוצה לסגור את השנה הנוכחית 

 . תמיד יהיה נכון ומספיק למדביר שני
 

אני התחלתי את נושא ההדברה היכן שהוא בסוף שנת .  אז כמו שאמרתי עושים חושבים

, אז אני עובד במקצוע זה איזה זמן . השבעים הוצאתי רשין הדברה כבר בתחילת שנות השמונים
כמו שכבר אמרתי במהלך השנים סיגלתי לי צורת מחשבה ועבודה . נדמה לי אם אני לא טועה

אני  .אשר התאימה לי ומאד יכול להיות שהיא לא מתאימה לכל אחד ואחד וזה בסדר גמור
ופעם או פעמיים במהלך , ל "פעמיים בשנה לחו, אם זוגתי לחיים שתחייה החלטתי שאני יוצא 

, מוזיאונים ,ויש כמובן פינוקים אחרים קטנים כגון ' , השנה לסוף שבוע בצימר או בית מלון וכו
ואני לא רוצה שפקיד הבנק יתקשר אלי ויאמר מר . שירה וריקודים ומופעים ועוד, מסעדות 

אני החלטתי שאני לא ממן את הבנק במינוס שלךי ( במינוס ) אפט פרידמן אתה נמצא באוברדר

הדברים האלו . ותודה רבה לשלמה על כך, כך שכבר הרבה שנים אני לא יודע מה זה מינוס
 . מה לעשות החיים שלנו מסתובבים סביב מזומנים, שהזכרתי עולים כסף 

 
 511ים נמוכים בסביבות האני בהחלט מבין את המדבירים וכל הכבוד להם שהם עובדים במחיר

. יישר כוח חברים תמשיכו כך , כי כך הם עוזרים לאוכלוסייה אשר נמצאת במצוקה כלכלית ₪ 
לשכת ) רק שאני לא הולך למשרד הרווחה  ,כלכלית ואני צריך עזרה הגם אני נמצא במצוק

המקצוע ואני דורש את המחיר שאני חושב שמגיע לי עבור אני פונה אל הלקוחות שלי ( הסעד 

שלי וכמו שכבר פעם אמר מי שאמר אם אתה לא מכבד את עצמך אז אל תתפלא שגם אחרים 
ברגע שתתחיל לכבד ולהאריך את עצמך גם הסביבה שבה אתה מסתובב   ...לא מכבדים אותך

 . יעריכו אותך
 

שהמדביר הזה והזה עושה ,כן כן שמעתי כבר את התלונות שלכם הלקוחות אומרים לי שזה יקר 

אתם יודעים מה . ר כזה וכזה אז תעשה גם לי במחיר הזה ויש רשימה ארוכה כמגילת אסתרבמחי
אני מעדיף   י י ב אתזמינו את המדביר שלוקח יותר זול ממני שלום ולא להתראות   ? אני אומר 

 .מחיר שמתאים להםבלעבוד עם לקוחות אשר יהיו מוכנים לשלם לי את המחיר שאני דורש ולא 
לקחת את הנכדים  00:11בצהריים ולסיים לקראת השעה  05:11וד עד השעה אני מעדיף לעב

 . ספר ולאכול ארוחת צהריים אם המשפחה ה תיבון מהג



, ורגע מה עם מנוחת אחר הצהריים . ₪  0111ולא  211ולא ₪   511לא  ! ולזה רבותי אין מחיר
אדאג לי מי ידאג לי אם אני לא , הגוף מבקש לנוח לישון אז מה נתנגד לו לא נשמע את רצונו 

אם אתם לא מאמינים אז אני בהחלט מרשה לכם להתקשר . ביטוח לאומי  הא  הצחקתם אותי 

אלי בזמן מנוחת הצהריים שלי ותראו שאני לא עונה מי שיחזיר לכם תשובה זה יהיה המשיבון 
הא כן שכחתי גם אני מרשה לכם להתקשר אלי בלילה ובשבת אני  .בבקשה. שלי האוטומטי

נכון שאני , מה לעשות אני מפונק אני רוצה להיות עם הילדים הנכדים . טוח לא יענה לכםב
נו טוב כמו שכבר אמרתי אני נמצא במקצוע הזה כבר מספיק שנים על מנת להבין  .אגואיסט

 !  ובלי להוציא את הנשמה ! בכבוד ,אנחנו צריכים לעבוד על מנת להתפרנס אבל רבותיששנכון 

לומר על התנהגות המדבירים ודרך כי יש לי עוד הרבה דברים  ,ןלסיכום הדברים עד כא
אם לאור הדברים אשר כתבתי כאן ישנו את דרך העשייה של מדביר אחד . המחשבה שלכם

 .דיינו ,אז כמו שאומרים בפסח ,בלבד
 

 .  בהצלחה וחג שמח וכשר לכל האזרחים במדינת ישראל
 

 .שלמה פרידמן 

 
 

 
 


