
  5102מרץ   ?מה יצא לי מזה 
 

שלום לך חבר יקר אם אתה ממשיך לקרוא את המאמר הזה עד סופו אז כנראה שאתה חבר בארגון המדבירים ואני פונה אליך 

. וברצוני לשתף אותך בתובנות על כך שהצטרפת לארגון,שתבין עד כמה אתה חכם וחשבת נכון להצטרף לארגון המדבירים 

אחד הוותיקים ,  מהלך השבוע שעבר התארחתי אצל מדביר מוסמךב,  0911 משנת שמי שלמה פרידמן ואני מדביר מוסמך 

לאחר שיחת . אשר בענף ואני לא אחטא לאמת אם אומר שהוא יותר וותיק ממני במקצוע וגם בעל ידע רב בענף ההדברה 

  .בפניו סוגיה מסוימת והנה חלק מהדברים אשר דיברנו עליהם  העליתיחולין 

 

יו בצורה מאד בוטה עוקצנית אפילו האם כדאי לי להצטרף לארגון מדבירי המזיקים בפנ שהעליתישאלת המיליון דולר 

 ? ? ?" מה יצא לי מזה שאני אצטרף לארגון המדבירים = = =   " , בישראל 

את עיקרי אך ורק אני מביא כאן כמובן ו, ואז החלטתי להעלות זאת בכתב , וכמובן שמכאן כבר יצא דיבור ארוך על הארגון 

  . השיחה 

 

 העלנו את הנושא של כמה אנשים הוציאו רישיונות הדברה למטרת עבודה כמדבירים פעילים והגענו להחלטה  אחד

וכמה מתוכם הצטרפו  .מדבירים אשר עובדים ומתפרנסים בצורה זו או אחרת מענף ההדברה 0111שאין יותר מ 

האם  . המדבירים היו מצטרפים לארגון איזה כוח זה ומה הינו יכולים להשיג 0111בהנחה היפותטית שכל . לארגון

אז מה .אולי אפילו תקבל בונוס כספי. אתה מבין את החשיבות ואת הצורך שביכולתך לצרף עוד מדביר נוסף לארגון

 . שווה נכון, אתה אומר

 

 הינו , דבר למשל אילו הארגון היה בא לאחד ממשרדי הממשלה  כגון המשרד לאיכות הסביבה אז בוא נ שניים

ולכל הדעות הוא חוק לא , למשל החוק החקיקה החדשה שהם מתכננים להוציא בהחלט משפיעים על חוק זה או אחר 

הוא אחרת לגמרי ממה מפני שהם אכן נפגשים עם וועד הארגון אך מה שנאמר בפגישה . טוב לנו המדבירים נקודה 

ופחות מזלזלים בנו הם היו נזהרים הרבה יותר  0111חברים אלא  021אילו הינו לא , בפרוטוקול שנכתב 

החשיבות שכלל המדבירים כנראה עדיין לא קלט זה לא  .הטבה למדבירים במשרדבהחלט הינו משיגים  .המדבירים

אתה קולט ומבין איזה כוח  .ליכוד של רבים מול הממסדרק ההצטרפות לארגון אלא הכוח שעומד מאחורי החוזק וה

 .  אתה לא לבד אנחנו רבים עכשיו יותר מתמיד, יש לך עכשיו מול הממסד

 

 וחס וחלילה אם הוא היה נמצא  מי מהמדבירים יש לו ביטוח אשר הוא יכול לישון טוב בלילהדבר נוסף   שלוש

או מול הגוף אשר תובע , המשרד לאיכות הסביבה ,שפתית במצב שהוא צריך להתאמת מול גוף כזה או אחר אם מ

נתחיל קודם כל במחיר . כאשר אתה גם חבר בארגון וגם מבוטח דרך הארגון אתה למעשה מרוויח בגדול ' ,וכו, אותו 

כמעט בוודאות שהיית ,שאתה משלם בהשוואה אילו היית מבוטח בחברה אחרת כאשר אתה לבד מול חברת הביטוח 

ודבר נוסף מאד . מאשר מה שהארגון הצליח להשיג לנו החברים בארגוןכיסויים על פחות כסף יותר משלם הרבה 

ללחוץ על חברת הביטוח אפשר לנו לנו כוח מיקוח שיתכן וי ייתןזה לבד שאם יהיו יותר מדבירים בארגון  יכול להיות

לך ? ?  , וחוכך בדעתך ומחכה למה אז למה אתה מתמהמה . את המחיר לביטוח השנתי לעסק שלך קצתלהוריד עוד ו

 .כבר עכשיו ותעשה ביטוח 

 

 כמה יעלה לך ,אם אתה מעסיק אנשים בעסק שלך הרי אתה חייב שהעובדים שלך יעברו קורס עזרה ראשונה   ארבע

הריי שלמת כבר ) הרי אתה יכול לשלוח את העובדים שלך בחינם , אם אתה חבר בארגון , קורס כזה בגן דויד אדום 

 .אתה לא תשלם פעמיים . ( נכון, מיסך לארגון  את

 

 היום לפי החוק אם חס וחלילה , אתה בתור חבר מקבל זאת חינם , אותו הדבר לגבי קורס עבודה בגובה   חמש

 רישיוןמטר בזמן העבודה ואין לו  5קוראת תאונת עבודה לך או לאחד העובדים ונפל מסולם או ממרפסת בגובה מעל 

אם לא עברת את . לך תוכיח שאין לך אחות, ה או העובד שלך לא יהיה מבוטח ולא יקבל פיצויי את.לעבוד בגובה 

  . כנראה שלא למדת חשבון. לשנה הנוכחית  הקורס ואין לך רישיון עבודה בגובה

 רכישה מרוכזת לקניית חומרי הדברה במחיר הכי זול שבחלום אתם יכולים לחלום עם כוח של / קובצת קנייה  שש

הנה עכשיו העונה כבר בפתח האם היית מתחייב , חברים רק תחשבו לאיזה מחיר נוכל לרכוש את המוצר הזה 0111

השמיים הם הגבול " והאפשרויות הם כמו שכבר נאמר . ? ? ? להצטרף לקבוצת רכישה לחומרי הדברה לעונה הזאת 

קבוצת רכישה , ת  ואביזרי עזר להדברה ומסכ, קבוצת רכישה לציוד הדברה . למשל קבוצת רכישה לבגדי עבודה, " 

בבקשה עוד הצעות ממכם ) כל דבר שרק נרצה . קבוצת רכישה להוזלת מחיר הדלק בכל הארץ, לחומרי הדברה 

ה קבוצתית וללכת בשמחה ובששון ולצחוק כל הדרך אל רק תחשוב כמה כסף אתה יכול לחסוך ברכיש( חברים 

 . הבנק

  



 
  שרק בתור חבר יש לך גישה אליהם למשל האם אתה בטוח בתחשיב  מקצועייםאתר הארגון יש מאמרים ב  שבע

 עשה לך את העבודהשרואה חשבון עבור ביצוע עבודה זו או אחרת כנס וקרה את המאמר והמצגת של ? , שלך 

הסכום שהיום , ר גדולה רק אם ייפול לך האסימון תבין שמה שאתה משלם לארגון חוזר אליך בריבית יות,  לתחשיב

אך אם תעשה חשבון תראה שאתה מקבל כיסוי מהארגון בשווי של כ " שח 111אתה משלם כחבר בארגון הוא 

לארגון כי ההטבות שאתה מקבל מהארגון ₪  311זה נשמע הזוי זה כאילו ואמרתי לך שאתה משלם רק , ₪  0511

קטן ואני לא מבין גדול בחשבון אולי בעזרתך אצליח  בוא ונעשה חשבון₪  911 -מ הם יותרבחזרה במהלך השנה 

יומן ( בטח , שווה כסף )  מאז שהארגון נוסד כל שנה החברים קיבלו מתנה . לפענח את המשוואה המתמטית הזאת

קידום , קורס עבודה בגובה , קורס עזרה ראשונה . ועוד,תיק לנשיאת מסמכים , דיסקון קיי מהודר , מנהלי מהודר

  . וכמו שכבר נאמר ועוד היד מושטתסק שלך באתר המדבירים ומיתוג הע

 

  תחשוב על הגאווה שלך ועל המקצועיות שלך כאשר אתה בא אל הלקוח והוא יודע שמאחוריך קיים ארגון  שמונה

הוא כבר מסתכל אליך אחרת הוא כבר מכבד אותך ומעריך אותך בתור בעל , ישר ואתי אמתי רציני חזק ומדבירים 

, כי הוא יודע שאם תתקל בבעיה מקצועית אתה יכול לפנות לארגון ולבקש עזרה אמתית , ם ידע מקצועי מקצוע א

 . מעבר למיתוג המקצועי שלך? ? מה זה לא שווה כסף 

 

ולסיכום אני בטוח שעם הזמן הארגון יגדל ויתעצם ויצטרפו עוד ועוד מדבירים לארגון מפני שיהיו מספיק מדבירים 

 , אשר יבינו בסופו של דבר את החשיבות להצטרף לארגון נבונים וחכמים 

 ? זה נורא יקר לי ? ? נכון תמיד תעלה השאלה אז כמה זה עולה לי 

יותר מוצלחת אתם , יש לכם אלטרנטיבה אחרת יותר טובה    ? ?אז חברים אני חוזר ואומר זה יקר בהשוואה למה 

פרסום בגוגל ? קורס עזרה ראשונה בחינם? ביטוח חינם? ? בתמורה  ומקבלים מהאו בעלות מזערית  מצטרפים בחינם

 . ' וכו' רישיון עבודה בגובה בחינם וכו, בחינם 

אז גם נבין שאם מדביר אחד במצוקה יש לו את כל המדבירים , כאשר נבין כולנו כי כוחנו בכמות החברים בארגון 

לקרוא ות נרבה לך שהקדשת את זמנך היקר ושהייתה לך הסבלתודה . וזה חברים יקרים לא ניתן לקנות בכסף, מאחוריו

 , אשמח לשמוע ממך הערות ותובנות כיצד ניתן להעצים ולהגדיל את מספר החברים בארגון . את כל המאמר

 

 בתודה מראש 

  שלמה פרידמן

 .כרכור

 

 


