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 :מטרות האתר

 קידום חברי הענף בהתאם לחלוקה אזורית

 קשר עם חברים

 שיתוף החברים במידע

 קשר עם הציבור

 

 



 מטפלים במתחזים 

 גם השנה ניתן לפנות לועד הארגון

 עם תלונות מבוססות בעובדות

 יש ערוץ ישיר למשטרה הירוקה

 

 
 

 08-9788888  08-9223650טלפונים  

  yossib@sviva.gov.il            יוסי בר        -מנהל המשטרה הירוקה 

 ajuad@sviva.gov.il        עבד אל לטיף  ווד'אג   -מחוז צפון  -מפקח 

 orenw@sviva.gov.il                וייט   אורן   - מחוז ירושלים  - מפקח
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 הטבות
 

 'ביטוח מקצועי וצד ג •

 40%ביטוח בריאות בהנחה של  •

 PayWareישרכארט   •

 במכללות להכשרת מדבירים ח"ש 500הנחה של  •

 2016לחברי הארגון עד סוף שנת " גרעין"הנחות ב •

 הנחה על רכישות אצל מיטב הספקים 10% •

 יעוץ משפטי ראשוני  •
   

   

 

 



 

 שיפור רמה מקצועית ודגשים  לבטיחות
 

 השתלמות מקצועית דו יומית לעובדי הדברה  

 קורס עזרה ראשונה לעובדי הדברה

 בדרום ובצפון( שני קורסים)קורס הדרכה בגובה 

 הרצאות וימי עיון לחברים

 



 יעוץ משפטי
 מעורבות היועץ המשפטי של הארגון בסיוע למדבירים

 יעוץ משפטי להנהלת הארגון

 הפצת מידע כוזב/טיפול במתחזים למדבירים

מעורבות היועץ המשפטי של ארגון המדברים בפעילות 

 הארגון מול חוק ההדברה החדש



בשנה החמישית לפעילות הארגון הצלחנו להביא להכרת 

הס בארגון כגוף מייצג את המדבירים ואשר  "המשרד להג

 :נמדדת לאורך זמן הן
 

הזמנה להשתתפות בדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה •

 בנושא הצעת החוק להסדרת מקצוע ההדברה
 

 ס"ל המשרד להגה"ל וסמנכ"מנכ –דיונים מול דרג בכיר •
 

 ערוץ ישיר למשטרה הירוקה לצורך מלחמה מתחזים•

 

  



 ל והאגף ללחימה"סמנכ, ל"בימים אלה נמשכים הדיונים מול מנכ     
הס בנושא גיבוש וניסוח התקנות כהמשך  "במזיקים של המשרד להג

לסיום החקיקה הראשית של החוק להסדרת מקצוע ההדברה 

הצעת החוק כפי שהוצעה על ידי המשרד להגנת הסביבה . החדש

עשויה למוטט את ענף ההדברה הפרטי עקב הצפת השוק 

 במדבירים ופגיעה במעמד המדביר

 ביצוע שינויים במעמד המדביר: הנושאים המרכזים שהטרידו אותנו     

 מדביר בסיסי   –הוספת סטאטוס חדש •

 ביטול סטאטוס עובד ההדברה•

 :  ארגון המדבירים דרש     

 להכפיף את המדביר הבסיסי למדביר מוסמך  •

 למסד את סטאטוס עובד ההדברה•



 ועדת הפנים של הכנסת להגנת הסביבה



 2016תוכניות עבודה לשנת 
 

 יום עיון בנושא בטיחות בעבודה -ימי עיון מקצועיים   •

 המשך מעורבות בתקנות חוק המדבירים •

 הגברת תודעה ציבורית לארגון המדבירים ולחבריו •

 פ עם הרשיות "ויצירת שת, פרסום כוזב/הגברת האכיפה נגד מתחזים •

 הכשרות מקצועיות  •

 , חומרי הדברה, עבודה מול ועדת הרישוי תכשירי הדברה בנושא תוויות •

 והתאמת תכשירי הדברה למזיקים   

 .השגת הטבות מיוחדות לחברי הארגון ברכישת חומרי הדברה וביטוחים •

 (כוחנו באחדותנו ) גיוס חברים נוספים  •

  הפעלת ועדות •

 

 



 עלות מול תועלת            

 חיסכון ₪  800 –עלות אגרה שנתית        

 ₪  300    יומיים הדרכה לעובדי הדברה  •

 ₪  300   חובה לעובדי הדברה –ר "קורס ע •

 ₪  300   קורס ההסמכה לעבודה בגובה   •

 שווה כל מחיר     סיוע משפטי ראשוני •

 שווה כל מחיר     סיוע ויעוץ מקצועי •

 שווה כל מחיר  ייצוג מול רשויות -הנהלת ארגון ופעילותה  •

 ₪ אלפי  אפשרות לביטוח לחברים במחירים אטרקטיביים •

 שווה כל מחיר בעלת השפעה        ,השתייכות לקבוצה הגדולה •

                     החזקה ביותר בענף ההדברה  

 ויותר₪  900  ₪ 800 ה"ס    



הועד מסיים קדנציה חמישית בתחושת סיפוק  

נהיה  , לטעמם של רבים מדי" שהבלתי אפשרי"
 . וארגון המדבירים כיום זו עובדה קיימת, אפשרי

 

נדרשת ונחוצה מעורבות בסיסית ויותר של חברי 

הארגון הן ברמת האכפתיות וההתעניינות והן בכל 

עזרה אפשרית אחרת והכי חשוב בגיוס חברים  

 .חדשים בסגנון חבר מביא חבר



 שיש להפעיל ועדות

 דרושים מתנדבים  

 ועדת ביקורת  

 ועדת אתיקה

 ועדת מכרזים

 ועדת רווחה
 

 



 

 !נושא חם 
 :המשרד להגנת הסביבה מבצע ביקורות למדבירים ובודק את הדברים הבאים

 של עובדי הדברה בטרם יציאה לעבודה בכתבהוראות עבודה  ,החוק/עבודה על פי התקנות

 !יומן הדברה מעודכן המכיל את כל הפרטים על פי התקנון 

 

 :תיק הדברה אצל הלקוח

 עותק בתיק הדברה אצל הלקוח/ כל פעולת הדברה צריכה להיות רשומה ביומן הדברה 

 מי ביצע את ההדברה, יישום רעלים/מפת מיקום: עם כל הפרטים

 בכתב יד ברור
 

 נהלים

 מתי להתקשר לקבלת הנחיות  , איזה אסורים לשימוש ובאיזה נסיבות, איזה חומרים מותרים לשימוש באיזה נסיבות
 

 חומרי הדברה

 !שימוש על פי התווית 

 או עם תווית וטרינרית אסורים לשימוש בהדברה תברואית( יבוא אישי או יצור עצמי)חומרים ללא תווית 

 מערכות ביוב/ אין להשתמש בבתים  –יש עדכון של תויות אבוקות עשן 
 

 פרסום העסק

 (הדברה ירוקה –ללא פרסום מטעה )כולל מספר היתר ( אתרי אינטרנט פליירים ועיתונות)כל פירסום 

 לבדוק את המידע מבחינה מקצועית להימנע מהטעיית ציבור

 

 

 

 



 חוק ההדברה החדש
 

פרסם המשרד להגנת הסביבה   2010בסביבות סוף שנת 

 את הגרסה הראשונה של חוק ההדברה החדש

וכללה את   שאמורה לשנות לחלוטין את פני ענף ההדברה

ביטול מעמד עובד ההדברה ויצירת סטאטוס חדש בחוק  

 "מדביר ביתי"ששמו 
 

מייד לאחר מכן הוציא ועד ארגון המדברים שנבחר אך  

את תגובתו הראשונה לחוק  , מספר חודשים קודם לכן

ופתח בסדרה של פגישות עם ראש אגף ללחמה במזיקים  

ר ישעיהו בראור  "ל המשרד להגנת הסביבה ד"ועם סמנכ

הס"ועם נציגי המחלקה המשפטית של המשרד להג  



 הצעתנו כללה שלושה סוגי רישיונות

 עובד הדברה. 1

 מדביר מוסמך. 2

 :רישיונות מתקדמים לתחומים הבאים. 3

 והדברת יתושים, מוניציפאלי ומוסדות חינוך   •

 מבני תעשייה ובתי חולים   •

 תעשיית המזון   •

 מינים פולשים ומתפרצים   •



 התרחש אסון הרעלת 2014בתחילת שנת 

 .האחיות גרוס בירושלים דבר שגרם להאצת החקיקה

ל "לפני אסון הגז ואחריו קיימנו מספר פגישות עם מנכ

 .ל המשרד"הס ועם סמנכ"המשרד להג

כ למרות הנכונות להיפגש לא הרגשנו שהמשרד  "סה

הס באמת קשוב לדרישות שלנו ולא בוצע כל "להג

 .  שינוי מהותי בחוק

התכנסה לראשונה ועדת הפנים   2014במהלך שנת 

 .לדיון בבהצעת חוק ההדברה 33 -של הכנסת ה

לאחר הדיון הראשון בועדת הפנים גייס הארגון את 

ד חגית הלפרט וחיה  "ואת עו" אימפקט"חברת הלובינג 

שעזרו לנו לפעול טוב יותר מול הכנסת ומול , ארז

 הס"המשרד להג



דנה בהצעת החוק ארבע  34ועדת הפנים של כנסת ה 

 :הפעולות שביצענו היו כדלקמן.   פעמים

בצענו סדרה של דיונים פנימיים מול חברת הלובינג   

ועורכות הדין וניסחנו מסמכי עמדה משפטיים מול המשרד  

ל המשרד  "בצענו סדרה של דיונים מול סמנכ. הס"להג

ר אורי שלום ראש אגף ללחימה במזיקים  "ד, אלון זסק

 .  והמחלקה המשפטית של המשרד

כ  "לפני הדיון הראשון של ועדת הפנים בראשותו של הח

דוד אמסלם קיימנו איתו פגישה אישית והגענו איתו  

 להבנות בנושא עובדי ההדברה ולהכשרות ההמשך



 משתתפים תאום פגישה חברי הכנסת

השר להגנת הסביבה אבי  

 גבאי

חגית  , זאגאגידי , דויטשרמי , חברי הועד רמי דויטש

 האלפרט

 , משה גבריאל, בועז קייזרמן משה גבריאל כ דוד אמסלם"ח

 גידי זאגא,  בועז קייזרמן גידי זאגא כ תמר זנדברג"ח

 בועז קייזרמן שלום לוי גידי זאגא כ בני בגין"ח

 בועז קייזרמן בועז קייזרמן כ יעל גרמן"ח

 חגית הלפרט, גידי זאגא, בועז קייזרמן גידי זאגא כ בצלאל סמוטריץ"ח

 גידי זאגא, שלום לוי, בועז קייזרמן שלום לוי    מקלבכ אורי "ח

 גידי זאגא, שלום לוי, בועז קייזרמן שלום לוי   כ יואב בן צור"ח

 בועז קייזרמן שלום לוי גידי זאגא רועי נדב כ מיקי זהר"ח

 בועז קייזרמן גידי זאגא גידי זאגא כ זוהיר בהלול"ח

כ עבדאללה אבו  "ח

 מערוף

 עאהד עאמר

 מוחמד ומדיחה חג יחיא   

מוחמד ומדיחה חג  , עאמר עאהד, קייזרמןבועז 

 יחיא שלום לוי וחברי ארגון נוספים

 קייזרמןבועז  גידי זאגא כ יעל עזריה"ח

לאחר הדיון הזה נפגשנו עם השר להגנת 

הסביבה ועם רשימת חברי הכנסת הבאה  

 הפעילים בועדת הפנים



התקיים הדיון השלישי של ועדת הפנים   21/12/15בתאריך 

תוך התעלמות מכל  14הדיון התחיל מסעיף , בנושא החוק

דבר שלכאורה ביטל  , ההבנות אליהם הגענו בדיון הקודם

 .כים"את כל ההבנות אליהם הגענו בפגישות עם הח

הס שכל מהות החוק מבחינת "בפגישה זו הצהיר השר להג

המשרד להגנת הסביבה היא לבטל את סטאטוס עובד  

 ".   המדביר הביתי"ההדברה ובמקומו ליצור את 

לאחר דיון זה הגשנו הסתייגויות לחוק בנושאים שונים לכל  

ההסתייגויות היו בנושא עובד ההדברה שדרשנו  . כים"הח

,  מדביר שני המסייע לפעולת איוד, לעגן את מעמדו בחוק

 ועוד מספר הסתייגויות שונות



 התקיים דיון אחרון בנושא  4/1/16בתאריך 

ההסתייגויות מפאת קוצר הזמן הדיון לא הספיק להגיע 

נקבע מועד להצבעה על החוק לתאריך  . לשלב ההצבעה 

המהלך האחרון בנושא עובד ההדברה אותו  .  25/1/16

ביצענו היה בפגישה אותה יזם ותיאם גידי זאגא הפגישה  

 11:00בשעה  24/1/16התקיימה בתאריך 

,  איתי ארנון, בועז קייזרמן -מהארגון : השתתפו בפגישה

,  השר רותם קקון.ע –הס "גידי זאגא ומצד המשרד להג

ראש אגף ללחימה במזיקים  , ל המשרד אלון זקש"סמנכ

 ד רן סלבצקי  מהמחלקה משפטית"ר אורי שלום ועו"ד



בפגישה הגשנו הצעה לאפשר למדביר מוסמך 

כעובד הדברה שיכול לבצע  " מדביר ביתי"להעסיק 

 רוטיניות  / עבודות אחזקה שוטפות 

אחד מהתנאים לאישור ההצעה שהגשנו על ידי השר  

היה שנמשוך את ההסתייגות שהגשנו לחוק  

 .ובתמורה יאשר השר את הדרישה שלנו
 

למחרת הועדה אישרה את  החוק בקריאה ראשונה  

שניה ושלישית כאשר בחוק אמור להופיע הסעיף בו  

"  מדביר ביתי"למדביר מוסמך מותר להעסיק 

 שוטפות/ בעבודות הדברה רוטיניות 



 :חברי הועד היוצא 
 דני ייגר      אלי לוגסי     איתי ארנון  

 

 
 

 

 ארז טימור       בועז קייזרמן  

 

 

 מודים לחברי הארגון על האמון  
 2015שניתן בנו בשנת 




