
 
 
 

     22777: מיקוד  רחובות    7722ד .ת: מען למכתבים

 www.pc-il.org: אתר אינטרנט   info@pc-il.org:ל"דוא   80-4752529: ספק

 

 

 

 

 .אימפקט' במשרדי חב  51.40.82שנערכה ביום , לובינג ' חב, אימפקט' פרוטוקול פגישה עם חב

  נוכחים
 .דני ייגר, בועז קייזרמן, איתי ארנון:  מטעם ועד הארגון 

 .אורית, סטיבן, גידי:    נציגי אימפקט 
 

 .אימפקט בנושא חוק ההדברה' ארגון המדבירים עם חב –התקשרות : נושא

 

נעלמים מדבירים , תחום במצב ירידה, שחיקת מעמד המדביר, מצב קיים הנמשך שנים , מציג את חוק ההדברה : בועז

אין פתרון , הבנת השוק, אכיפת החוק, ס נכשל בהכשרת מדבירים"המשרד להגנה. מקצועיים ונכנסים לתחום חובבנים

 (.פשפש המיטה)לסוגי מזיקים שונים 

 .ותר בחוק החדשבריאות הציבור נפגעת ותפגע י

מי שמוכר חומרי ההדברה חייב להיות מוכשר . גורם ישיר להצפת חומרי הדברה, בעיה נוספת היא כמות המדבירים

 ...(.יתושים, רשויות )ליצור הסמכות נוספות ". מניעת מזיקים"יש לדרוש תכנית . בתחום

. הסמכת כמות רבה של הרמה יורדת, הדברה בעיית הפרטת קורסי, יותר מדי מדבירים תחת מטריית חופש העיסוק: דני

מי ? מה עם מסעדות ועסקים אחרים –מתקדם אך ורק בבתים פרטיים / מדביר בסיסי יוכל לעבוד תחת מדביר מוסמך 

 ?יבצע את ההדברות האלו

 .להיזהר מהתעסקות בחופש העיסוק? למה אין התאמה בינינו –ס טוען לשיפור החוק "המשרד להגנה: אורית

בעיית אכיפה קיימת היום . ול כמו פשפש המיטה בניו יורק"דוגמא להתנהלות בבעיות מזיקים שונים ניתן למצוא בח :איתי

 .ובטח שתהיה לאחר הצעת החוק עם כמות המדבירים

 .מדביר שחייב קורס צריך להיצמד למדביר ותיק לתקופת עבודה של שנה לפחות

מציע . להיצמד לגופים עם אינטרסים דומים. יזון בין החוק לבריאות הציבורלמצוא א, צריך להגיע לכנסת מוכנים: גידי

 .לבקש חוק מקביל ממדינות אחרות. צריך למצוא מומחה בתחום לחוות דעת. להכין הצעת חוק פרטית

 .הכשרה בחוק החדש צריכה להיות מקצועית ודורשת: סטיבן

 

 . ך חיפוש אחר אנשי קשר מקורבים לכנסתיער, ש של הארגון"תערך פגישה נוספת עם היועמ  :סיכום

 .וחברי הועדה הרלוונטית, ל המשרד"נעקוב אחר מי ימונה לתפקיד השר להגנת הסביבה וכמנכ

 

 מ"מע+ ₪  1444 –התשלום חודשי 
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 לובינג' ח ועדת ביקורת בנושא ליווי חב"דו

 
לובינג שתלווה את הארגון לשיפור חוק ההדברה החדש נמצא כי ' בהמשך להחלטת הועד לבחירת חב

אימפקט שהצעתה היתה ' חברות בתחום והוחלט על חב 0הועד נפגש עם . ההתנהלות היתה תקינה
 .עית מבין כולןהזולה ונשמעה כמקצו

 
 חברי ועדת הביקורת      


