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  שלום רב,, מכובדיי

   22.02.2020נת הסביבה מיום בעקבות המלצת המשרד להגם מדבירי המזיקיבציבור אנושה  התרעה בגין פגיעההנדון : 

 לפנותהרינו בישראל  קים בישראליבירי מזארגון מד לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל –של להב ם בשמ

נת הסביבה בעקבות המלצת המשרד להגם מדבירי המזיקיבציבור אנושה  בגין פגיעהלהתריע בפניכם על מנת , אליכם

  כדלהלן:, 22.02.2020מיום 

במטרה לייצג, לקדם ולפעול למען  1983)ע"ר( הוקמה בשנת לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל  -להב  .1

. בלהב חברים יות, בעלי העסקים הקטנים והבינוניים בישראלועצמא עצמאים 530,000-המונה למעלה מ מגזר

בין האיגודים  .עצמאים ועצמאיות 200,000 -למעלה מ המונים יחדיו , ארגונים עצמאים וארגונים מקצועיים 53

 .)ע"ר(ישראל בארגון מדבירי מזיקים גם  החברים בלהב נמצא

ים והעסקים הקטנים והבינוניים העצמא המדינה לקידום זכויותלפעול אל מול רשויות הב של לתכליתה  .2

 .שגשוג המשק כולוב -וליצירת סביבה כלכלית ועסקית התומכת בצמיחתם ובהשאת פריונם וכפועל יוצא 

בה  אשר יש 22.03.2020מיום  ההמשרד להגנת הסביב בעקבות המלצה שפרסם, נוי, מכובדאליכם לפנות הרינו .3

בעקבות הנחיית משרד הבריאות לציבור ולפיה  ,מדבירי המזיקים בישראל ציבורמשלח ידו של ב לפגוע אנושות

 להימנע ככל הניתן מביצוע הדברה כנגד מזיקים"יש בעקבות התפשטות נגיף הקורונה להישאר בבתים 

  .ההמלצהלשון  – "בעת הזובתוך בתי מגורים  ואתייםתבר



 
 

 ,אשר למותר לציין ,זיקיםמדברת ההבתחום מורשים יסוק של בעלי מקצוע בחופש הע פגיעה קשהזו המלצה ב .4

למזיקים, ומלכודות  תפיתיונוהצבת כגון  בריאותיכל סיכון בהן  ךולא כרבפעילויות נוספות אשר עוסקים 

, לסביבהות ידידותי חלופות הדברהואף  בחצרות הבתיםאקולוגי ל , קיטור ואמצעים טכניים, טיפושאיבה

מטעם  ההדברה בענףלעוסקים מוצבים ה ביותרבתקנים המחמירים ות עומדה, למזמין השירות ולבני ביתו

 . המשרד להגנת הסביבה

ה גורפת זו לצהמבוכי  בני אדם,למחלות להפיץ ו העבירלביכולתם ש זיקי התברואהמרבים כי  ,דגישלה חשוב .5

ובהכשרתו ביכולתו ר, אמושכ ,בריאותייםמפגעים ל םבית ובני אדםבני ף ולחש ,המשרד להגנת הסביבהמטעם 

השירות ובני מזמין את  לסכןכדי בהם  ןבחלופות ידידותיות אשר אי, לאתר ולטפל בהם לנטר של מדביר מוסמך

 ביתו. 

ן מדבירי המזיקים בישראל לארגו ץ המשפטידרור, היוע דוד של עו"דהמפורט אי לאמור, ובצירוף מכתבו  .6

מחדש כך שתנוסח , האמורה שנות את ההמלצהל ,מכובדינו ,כםל קוראיםו אנ, 24.03.2020אליכם מיום 

ך המש המיטבי בין האיזון ווצריי בכך ;קיםארגון מדבירי המזי עםטיכוס עצה ו תיאוםשל תהליך במסגרת 

בימים  אנושותפגעים הנ ,עצמאים ובעלי עסקים קטנים, הדברת המזיקיםבענף מוסמכים  עוסקיםפעילותם של 

 לבריאות הציבור והגנת הסביבה.  לבין השמירה על האינטרס הציבורי כלכלי של משברו אל

 

   בכבוד רב,             ,בכבוד רב 

 

 יאלירק ארב              עו"ד, רועי כהן         

 ארגון מדבירי מזיקיםיו"ר                                           נשיא להב
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