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 5172למאי  71  בתאריך ירושליםשנערכה בס "המשרד להגה  משותפת עםה סיכום ישיב

 

  נוכחים 

 .שגיא גבריאל ר "ד, אורי שלוםר "ד   :מטעם המשרד 

 ..דני ייגר, בועז קייזרמן, טלעת חזן ר"ד : מטעם ארגון המדבירים

 

לציבור הרחב  העיקרישהמסר כ , בקרובצאת בראשית הפגישה את רעיון הקמפיין שהמשרד מתכוון לר אורי שלום הציג "ד

  .בעלי המקצוע המוסמכים לכך לאשרותי ההדברה ב םמשתמשיההוא בטיחות בהדברה באופן כזה שהוא מפנה את ציבור 

 .על מיליון שקל והוא יופנה בעיקר לאוכלוסיות החלשות בצינורות הפרסום המקובלים תל עומד"עלות הקמפיין הנ

 

קהל היעד לקמפיין צריך הארגון  לדעתו פט הקמפייןסחבל שלא נועצו עמו בטרם סגירת קונהוצגה שבנושא הארגון  עמדת

 .היה להיות לכלל ציבור המשתמשים ולא רק למגזרים מסוימים

 .בחיובנציגי המשרד  ידי עלשהקמפיין יפורסם גם באתר הארגון התקבלה הארגון  הצעת

 

שכל אמר ר אורי שלום "ד . המדבירים יזום הכשרה וקורסים להסמכת מדביריםגם את האפשרות שארגון  נציגי הארגון העלו

 .הארגון להפעיל  את היוזמהמניעה מכל אין בכנסת ר בעעוד חוק ההדברה החדש לא 

 

 :את הפגישהן הארגון נו בנושאים שלשמם זימודניבהמשך 
 

 למרות שחלק מבקשות החידוש מוגשות . הבתהליכי הרישוי וחידוש הרישוי של תכשירי ההדבר יםסחבת ועיכובה. 7

 על כך המלצת המשרד הייתה . קורה לא אחת שאין חפיפה בין סוף הרישוי לתחילת החידוש( חודשים 6)בזמן     

 .חודשים ואף יותר מכך 8שהמבקשים יגישו את בקשתם לחידוש     

 

 מספק והם שטחיים  אינם מספקות מידעהייתה שהתוויות במתכונתן הנוכחית  הארגון טענת: פורמט התוויות. 5

 . על כך השיב שגיא שבעתיד הקרוב נזכה לפורמט תוויות חדש וממצה יותר. ביותר בהיבט המקצועי והיישומי   

 .נקווה שאכן זה יקרה במהרה נקבל תוויות מפורטות ומקצועיות יותר   

 

 להעביר לממונים שמות וסוגי אריזות שכאלה והמשרד  תבקשהארגון ה . או בטיחותיות/סוגי אריזות אשר אינן נוחות ו. 3

 .לגופם בקשותינויבחן את    

 

 המשרד ינסה לשלבנו במבצעי פינוי שכאלה אשר מתבצעים אחת לתקופה מול המגזר . פגי תוקף תכשירים/חומרים יפינו. 4

 .החקלאי   

 

 אשר יבחן את הסוגיה שגיא גבריאל ר "דעם  שותףמהציע להקים צוות ר אורי שלום "ד. סוסירלאחר זמני כניסה למקום . 2

 .לתכשירי הדברה הועדה  והמסקנות יועלו בפני     

 

 י הצוות המשותף שבין נציגי ארגון המדבירים לנציגי "נושא זה יבחן אף הוא ע. י המדביר"שילוב חומרי הדברה ע. 6

 .המשרד   

  

 דני ייגר: רשם 

 

 


