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 האגף לבקרת חומרי הדברה ומזיקים

 

 ה"תשע, שבט' ה 

 045 0045, ינואר 05 

  5172למאי  71ירושלים , פגישה עם ארגון המדביריםסיכום 

   . קייזרמן בועז, חזן טלעת ר"ד, יגר דני: המדבירים ארגון  : השתתפו

   שלום אורי ר"וד גבריאל שגיא ר"ד: ומזיקים הדברה חומרי בקרת אגף                

 : ן המדבירים נדונו הנושאים הבאיםבישיבה שהתקיימה עם ארגו

  ה שיערוך בקרוב המשרד להגנת הסביבההדבר בנושא קמפיין אודותותאום  עדכון. א

 לחזק כדי לפעול יכול הוא כיצד בעתיד להציע הוזמן המדבירים ארגון. 0.  הקמפיין של חלקית מצגת הוצגה. 4
 . הקמפיין את ולהשלים

נציגי הארגון הציעו להקים מרכז הכשרות מקצועיות . המדבירים רגוןאי "ע הדברההקמת מרכז הכשרה ב. ב

 . ב"מעוניינים לפעול בדומה לפעולה של ארגון מדבירים בארה. בהדברה

 . הסביבה להגנת מהמשרד היתר יידרש בעתיד, רישיון/היתר ללא זאת לעשות ניתן היוםהובהר כי  -

 .  בנושא זה, למכללות נותן שהוא כפי צועיתמק והכוונה סיוע ייתן הסביבה להגנת המשרדסוכם כי  -

  טענות שהעלו נציגי הארגון ותשובת האגף. ג

 . הרישוי לחידוש לחברה המוקצבת שנה חצי של ז"בלו המשרד של עמידה אי – ההדברה חומרי ורישוי חידוש תהליכי. 4

 חודשים 6 יהיה לחידוש ותשהגש מוצע, תהליכים לקצר מאמצים ועושה החקיקתית בהתוויה עומד המשרד: המענה

 . החידוש מועד תום לפני

 חיות, אחרות חלשות אוכלוסיות, בהריון נשים, לתינוקות התייחסות, (הנגיעות למידת בהתאם) מינונים טווח – התוויות פורמט. 0

 לאחר הדברה חומרי לנטרול הנחיות, שכיחים חרקים של רב מספר כוללת ואינה מגוונת מספיק לא היעד חרקי רשימת, מחמד

 אשר רגישים משטחים סוגי יפרטו שהתוויות) מרוססים אשר שונים משטחים סוגי רגישות, נדרש והדבר ובמידה במבנים ריסוס

 לנוהל הבית דיירי התנהגות הוראות, (המכשור סוגי) הדברה חומרי יישום לשיטות התייחסות, (המיושם מהתכשיר להינזק עלולים

 לנוהל הבית לדיירי המדביר הנחיות, (ו"וכ לשטוף מותר מתי, המרוסס למקום מחודשת כניסה) הריסוס שלאחר בימים זהירות

 איזה לציין, מותר באם. מנומקים נימוקים לקבל, אסור באם. אסור/מותר. הדברה חומרי שילוב, הריסוס שלאחר בימים זהירות

 בהסברים צורך יש למשתמשיםמאחר ו: המענה .ו"וכ ויותהתו פורמט אחידות אי ,יעד חרקי איזה וכנגד ממומלצים שילובים

 .  המקצועית לוועדה ויוצגו לאגף הארגוןתקציר הצעות של  במשותף יגובשו, מפורטים והנחיות

 עם קשיח בדלי ולא ניילון בשקית נארז מרוכזת אבקה, למשל) למשתמש בטיחותיות שאין אריזות ישנן) האריזות סוגי. 3

 לאחר האריזה שינוי לדרוש אם ישקול האגף. האגף לעיון בו שיתקל אריזה בעיית כל יעביר גוןהאר: מענה  .((מכסה

 . המקצועית הוועדה עם התייעצות

והספקים לא מסכימים , חובב לרמת יפנה לא כזה חומר של דלי עם מדביר.  תוקף פגי או/ו שמישים לא חומרים פינוי נוהל. 3

, מעבר לכך. פעם מידי עושה שהמשרד איסוף מבצעי על הארגון את יידע משרדה: המענה.  פתרון נדרש ולכן ,לקבל

 .  י הקמת נקודות איסוף במחסני חברות או מדבירי רשויות"הארגון יכול לתת שרות כזה ע

 אורי שלום : םרש                                                                                                                 

 :יםהעתק

 ל בכיר למשאבי טבע"סמנכ, אלון זסק

 . משתתפים


