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לכבוד המשרד להגנת הסביבה  
האגף ללחימה במזיקים 

ר אורי שלום "ד
הילה כהן 

 
ימי עיון למדבירים : הנדון

 
.  האגף ללחימה במזיקים בנושא ימי העיון/ ועד ארגון המדבירים מוצא לנכון לפנות למשרד להגנת הסביבה 

כמי שעוסקים בלחימה במזיקים בפועל וזה מקור פרנסתינו אנו רואים בהרחבת הידע בתחום את אחת אבני היסוד של 
ולמידה של ידע חדש בנושא המזיקים עצמם , משום כך אנו רואים בתהליך רענון של ידע קיים.  מקצוע מדביר המזיקים 

.  חובה שהיא הרבה מעבר לקיום סעיף זה או אחר בחוקי מדינת ישראל, ואמצעים להדברתם
 

בהקנייתו לחברי הארגון , מקצועיים ומסחריים בישראל ובעולם, ארגון המדבירים עוסק ברכישת ידע מגורמים אקדמיים
הקניית הידע מתבצעת בקיום ימי עיון וסיורים במהלך השנה ובפרסום . לציבור המדבירים בכלל ולציבור הרחב,  בפרט

.   הידע באתר האירגון
 

אנו מוצאים לנכון לציין ששיתוף הפעולה בין ארגון המדבירים לאגף ללחימה במזיקים בנושא תכני ימי העיון , לצערינו
. שנקבעו השנה על ידי המשרד להגנת הסביבה לא היה במיטבו ואנו מוחים על כך, ומועדם

.  וחלקם האחר אינו רלוונטי לרוב המדבירים, חלק מהנושאים שנקבעו אינם מהוים חידוש
. מועדי ימי העיון אינם נוחים למדבירים שכן במועדים אלה מתעוררים החרקים מתרדמת החורף ואיתם עונת ההדברה

.   דצמבר–ינואר : המועדים המועדפים הינם
יחד עם זאת ארגון המדבירים מקווה שימי העיון יהיו מוצלחים ואנו מוכנים לסייע ככל יכולתינו להצלחתם למרות המועד 

.      הקצר
 

ארגון המדבירים מברך את המשרד להגנת הסביבה על הבמה שניתנה לחבר ועד הארגון מר בועז קייזרמן לקיום 
ארגון המדבירים נתן לבועז קייזרמן את ברכת הדרך להצלחת ההרצאה תוך חידוד . הרצאה בנושא פשפש המיטה

. רישוי חומרי הדברה והקפדה על בטיחות, חקיקה, נושאים הקשורים לאיתקה מקצועית
הארגון יתמוך בשיתופי פעולה נוספים מעין אלה גם בעתיד בנושאים שיעלו על הפרק בהתאם לתחומי התמחותם 

.  ולניסיונם של חברי האירגון
 

ארגון המדבירים קורא לאגף ללחימה במזיקים להעמיק את הקשר בנושא ימי העיון עתידיים שיתקימו על ידי כל אחד 
אנו נשמח  להעמיד לרשות המשרד להגנת הסביבה את מיטב הידע הקיים בקרב חברי האירגון , מהצדדים בעתיד

כמובן שנשמח לקבל מהמשרד להגנת , והידע שנרכש על ידי הועדות השונות הפועלות בארגון המדבירים לשם כך
. הסביבה סיוע והכוונה בקיום ימי העיון שארגון המדבירים מארגן במהלך השנה

 
אנו נשמח ,  סיור לחברי הארגון במחלקת התברואה של עיריית ירושלים20/3/12ארגון המדבירים מקיים בתאריך 

מכוון שמספר המקומות מוגבל אנו נשמח לפנייתכם המהירה . לראות את צוות האגף ללחימה במזיקים מצטרף לסיור
. בנושא לדני ייגר

 
בכבוד רב 

 
ועד ארגון המדבירים 


