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 השונים בנושא וירוס הקורונה לפרסומיםתגובת ארגון המדבירים הנדון: 

ל שובתגובה לפרסומים השונים  הקורונה COVID-19גיף נושא וירוס בנהאחרונים  האירועיםבעקבות 

 להבהיר מס' דברים:  רגון המדבירים מבקשא ימים האחרונים,ה

 ת בישראל.את בעלי המקצוע בתחום ההדברה התברואתיתחתיו גוף שמאגד הנו ארגון המדבירים ה

 כנגד וירוס הקורונה ע"י מדבירים מורשים.  חיטוייםהנושא את  הסדירלחובה ממשית רואה  ,ככזה
 

ודרש הנחיות רשמיות לביצוע פעולות חיטוי באמצעות מדבירים מורשים  על, פנהפארגון המדבירים 

הובהר  לדרישהתשובה כ .ליו הרי הוא המשרד להגנת הסביבהלמשרד הממונה ע םלרישיונבהתאם 

  למשרד הבריאות. שתנורידהמשרד והפנה את של  אחריותוחום תשנושא זה אינו תחת 

נכון להיום אין  - וע חיטויהנדון: הנחיות לביצ" :זו הלשוןבבמסמך חוזר  לדרישתנוהשיב  ,אחרוןהזה 

  17/03/2020) "הנחיות מיוחדות למדבירים. אם המצב ישתנה, משרד הבריאות יעדכן בהתאם.

 (.159357520סימוכין: 
 

פים נוספים גווחיילות צה"ל  בימים האחרונים יצאו לתקשורת מס' פרסומים אודות גיוס בני נוער,

מדבירים בישראל הש ,בהתחשב בעובדה למאבק מול הנגיף באמצעות פעולות חיטוי כאלה ואחרות.

 אופן ברור,ברואים עצמם כמעט אך טבעי ש פועלים כל השנה בפעולות בתחום ההדברה והחיטוי,

 ללקוחות פרטיים.ו חיטוי למוסדות, לתחבורה הציבוריתכבעלי יתרון בביצוע פעולות 
 

 אמצעי הבטיחות, הידע והניסיון בהפעלתו, הציוד, םיר המקצועי קיישברשות המדב לחדדבקש נ

בקרוב גם ו לשימוש בחומרים ,ה למהילת תכשיריםהידע וההכשר ,אמצעי ההגנה, היכולת לביצוע

לביצוע פעולות כאין אלה וחשוב להוסיף הסמכה )ארגון המדבירים פועל להסדרת הנושא( 

בר לכל אדם אחר, באופן המקנה להם יתרון ברור שלמרביתם גם ביטוח מתאים וכל זאת הרבה מע

 . אלהבסדרי גודל על פני כל מי שנעדר יכולות 
 

פרוטוקול   א קייםל נכון להיום, .חומריםם במספר שיטות ליישחיטוי ניתן עולת פ – לסיכום דברינו

  הקורונה. COVID-19גיף נהנחיות חד משמעיות או המלצות מדויקות לביצוע חיטוי כנגד /מוסדר

פרוטוקול אחיד מטעם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה  רשוםלליץ ארגון המדבירים ממ

מפיקוד העורף  אנו מבקשים ממשרד הבריאות, לבצע פעולות חיטוי. מומלץשלפיו יוגדר כיצד 

ממש כמו יחידת עילית ולראות  ,ומהמחוקק לראות את המדבירים בישראל כיחידת חיטוי מקצועית

וכל זאת לטובת המאבק יטויים יעילים ובטוחים חיותר של ח לביצוע מס' רב ובמדבירים כמכפלת כ

 האיתן כנגד המגפה שפקדה אותנו יחד עם העולם כולו.
 

 לסיום המשבר מהר ככל שניתן,בכבוד רב ובתקווה 
 


