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 השונים בנושא וירוס הקורונה לפרסומיםתגובת ארגון המדבירים הנדון: 

הקורונה ובתגובה לפרסומים השונים שפורסמו בימים האחרונים בעקבות האירועים האחרונים בכל נושא וירוס 

 הן במרשתת והן באקרני הטלוויזיה, אנו מבקשים להבהיר מספר דברים:

 

ארגון המדבירים הנו הגוף שמאגד את בעלי המקצוע בתחום ההדברה התברואתית בישראל. ככזה, אנו רואים 

חובה ממשית לעשות סדר בנושא החיטויים כנגד וירוס הקורונה על ידי מדבירים מורשים ולמחות על בעלי 

 אינטרסים מסחריים שפועלים תוך פגיעה בשמם הטוב של המדבירים בישראל.

 

לקבל הנחיות רשמיות לביצוע פעולות חיטוי באמצעות מדבירים מורשים בהתאם המדבירים פעל ודרש ארגון 

בתשובה מהמשרד להגנת הסביבה, הובהר שנושא זה אינו תחת אחריותו של המשרד והפנה את  .םלרישיונ

 הדרישה למשרד הבריאות. האחרון, השיב לדרישתנו במסמך חוזר שנכתב: 

נכון להיום אין הנחיות מיוחדות למדבירים. אם המצב ישתנה, משרד  - וע חיטויהנדון: הנחיות לביצ"

 (.159357520סימוכין:   17/03/2020) "הבריאות יעדכן בהתאם.

 

אודות גיוס בני נוער, חיילות צה"ל וגופים נוספים למאבק  פרסומיםבימים האחרונים, יצאו לתקשורת מספר 

לצערנו, לא נוסח תקן או פרוטוקול ביצוע חיטוי ולפיכך, אין מול הנגיף באמצעות פעולות חיטוי כאלה ואחרות. 

יש לפעול. באפשרותו של כל אדם לבצע חיטוי/ניקוי של סביבתו ר ומחייב שלפיהם ורבבאמת התוויה או נוהל 

 ותו )תכשירי ניקוי וחיטוי המפורסמים בכל מקום(.באמצעים העומדים לרש

רואים עצמם  בתחום ההדברה והחיטוי, שמדבירים בישראל, פועלים כל השנה בפעולות בהתחשב בעובדה

 אמנם, פעולות חיטוי למוסדות, לתחבורה הציבורית וללקוחות פרטיים. בעלי יתרון בביצועכבאופן כמעט ברור 

היות וכאמור, חיטוי כנגד נגיף הקורונה ברגיל איננו חוסה תחת ) להדברה ןמורשים ברישיוהיות אין זה מתוקף 

 , אלא מתוקף היותם מוכשרים ככל אזרחי ישראל שיכולים לעשות פעולות שכאלה.  (הפעילות השותפת

 

, בהפעלתו ןוהניסיו הידע, קיימים הכלים, הציודברשות המדביר המקצועי, ולמרות זאת, אנו מבקשים לחדד ש

 לשימוש בחומריםרים ווההכשרה למהילת תכשילביצוע, הידע  היכולת ההגנה,אמצעי הבטיחות, אמצעי 

חשוב להוסיף, לביצוע פעולות כאין אלה ו (פועל להסדרת הנושא)ארגון המדבירים  הסמכהובקרוב גם 

, באופן המקנה להם יתרון ברור בסדרי גודל לכל אדם אחרלמרביתם גם ביטוח מתאים וכל זאת הרבה מעבר ש

 על פני כל מי שנעדר יכולות אלו.

 

ובא מתראיין מנכ"ל חברה מסחרית בשם "קלין ביט"  13ברצוננו להתייחס גם לאייטם האחרון שפורסם בערוץ 

זה לקה בהכללות גורפות העולות ראיון בדרך השלילה להציג את השירות שהוא מציע.  (לצערנו הרב)שבחר 

ברגיל שירות רשלני יעים שרלטנים אשר מצ כדי השמצה של כלל ציבור המדבירים בישראל תוך הצגתם כצבר

דוחים את האמור בראיון נו א .כל זאת תוך השלכת רפש על קבוצת בעלי מקצוע ההדברה בישראלו ושרלטני

הן בעל פה והן בכתובים  י דרך ואחראים ליידעהינם מדבירים ישרביתם של העוסקים במלאכה מר בשתי ידיים.

 הינו עניין המדבירים בישראל כ "שרלטנים"ציבור את פעולת החיטוי ומגבלותיו עבור הלקוח שלהם. להציג את 
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שהתקשורת קיבלה את דבריו מבלי לקבל התייחסות מהאיגוד המקצועי אשר צר מאוד על כך ופסול בתכליתו 

כי התייחסות זו, הייתה מאירה את הדברים ברור תחתיו חוסים מאות מדבירים בעלי ותק של עשרות שנים. 

 באור שונה לחלוטין.

כי אין דבר לפעולות החיטוי בבתי חולים אך יש לזכור חומר שמתאימים הנ"ל אומנם מחזיק בשיטת וכי יצויין 

ונה מכל פעולת חיטוי אחרת המבוצעת בכלים אחרים ובחומרים אחרים שידועים ככאלה שמבצעים את ש

 פעולת חיסול הנגיף. 

 

נבקש להוקיע את אותם חברות )הן מתחום ההדברה והן מתחומים אחרים(  הסר כל ספק בעניין, למען 

נפעל ככל שלאל ידינו נגד נו אנצלים את המשבר הנוכחי ומציגים מצגי שווא ללקוחות שנמצאים במצוקה. המ

 תופעות פסולות אלו, אך יש לזכור כי מדובר בחריג לכלל.

 

 לסיכום דברנו, 

 .פעולות חיטוי קיימות במספר שיטות ובמספר חומרים 

  אין הנחיות חד משמעיות או המלצות מדויקות לביצועלהיום, חרף פניית ארגון המדבירים בנושא, נכון 

 .נגד קורונה חיטוי

  ולא תחת  ליםפעולות חיטוי כאינדיבידואהמדבירים בישראל, כשאר אזרחי ישראל, יכולים ומבצעים

 רישיון ההדברה שלהם.

  ארגון המדבירים ממליץ לייצר פרוטוקול אחיד מטעם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה שלפיו

 יוגדר כיצד מומלץ לבצע פעולות חיטוי.

 ויושרה. כל עוד לא קיים פרוטוקול כזה, ימשיכו כלל העוסקים במלאכה בפעולות חיטוי תוך אחריות 

  תוך הכפשת ציבור  , לגורמים בעלי עניין, תד צדדיחעל אמצעי התקשורת שנותנים במה אנו מוחים

  התייחסות רשמית. קבללמקצועי שלם וכל זאת מבלי 

 

 לסיום המשבר מהר ככל שניתן,כבוד רב ובתקווה ב

 

 גל כהן  

 דובר ארגון המדבירים

 

 

 


