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 1103.01.32          חברים שלום
 

רגן רועי נדב שמכיר את את הפגישה א .לפני כחצי שעה הסתיימה הפגישה עם חבר הכנסת מיקי זהר מהליכוד
  0מיקי זהר מתקופת ילדותו

   0שלום לוי מחברת רשת הדברה ואני, גידי זאגא מחברת הלובינג אימפקט : בפגישה השתתפו
 חבר הכנסת זהר היה קשוב לנו מאוד  הייתה ברוח טובה, של דבר בראשון לציוןקיימה בסופו הפגישה הת

 
 :בגדול הצגנו לו את הדבר הבא

 
ההסדרה תכלול הכשרה של חמישים שעות   0אנחנו רוצים שבחוק ההדברה החדש יוסדר סטטוס עובד ההדברה

בכל חברת הדברה אחרת  לימוד תאורטי וחמישים שעות התנסות מעשית בחברת ההדברה בה הוא עובד או
לאחר מכן יגש העבוד למבחן ובמידה ויעבור אותו בהצלחה הוא יקבל רשיון עובד   0שתסכים להכשיר אותו

לאחר כשנה עבודה תחת מדביר מוסמך   0רשיון עובד ההדברה יאפשר לו לעבוד תחת מדביר מסומך0 הדברה
ובמידה ולא ירצה הוא  בל רשיון מדביר מוסמךיוכל עובד ההדברה במידה וירצה לגשת לקורס הדברה ולקבל ק

 0יוכל לעבוד תחת למדביר מוסמך עד לגיל הפרישה
 

, לתחום התעשייה, פאליישתנו ליצירת הכשרות המשך למדבירים לתחום המוניציבנוסף הצגנו למיקי גם את דר
 0ולמינים פולשים, לתחום תעשיית המזון

 
ר תמר ברמן ממשרד הבריאות והצגנו לה את הדרישות שלנו "עם דקיימנו פגישה נוספת  בנוסף ביום ג השבוע 
גם תמר הייתה קשובה אלי וממאוד והיא תפעל במסגרת היכולת שלה להשפיע על 0 בנושא חוק ההדברה

ר ברמן העלתה עוד רעיונות בנושא הרחבת רשיון האיוד "ד  0המשרד להגנת הסביבה כדי לקדם את רצוננו
 ת סיכום הפגישה מול דר ברמן ניתן לראות באתר הארגוןא0  לשימוש בגזים נוספים

 
בשבוע הבא אני יעלה רשימה של חברי הכנסת הפועלים במסגרת ועדת הפנים ומי מכם המכיר את אחד מהם 

ויכול לסדר איתו פגישה לצורך קידום עניינינו ישמח אותי מאוד וכמובן גם יתרום רבות לקידום האינטרס שלנו 
לאפשר לציבור לקבל שרות טוב שהוא בסופו של דבר לשמור על מקור הפרנסה שלנו ובמקביל לייצב את הענף ו

 ובטוח יותר
 

אגב למי שתוהה למה אנחנו מכבידים על עצמינו בדרישות של יצירת רשיונות לעובד ההדברה ויצירת רשיונות 
 : להלן :הסיבההסבר ל,  ההמשך

 המשרד להגנת הסביבה רואה משום מה את העוסקים בענף בעין לא טובה ובפרט את עובדי ההדברה 
רד כל בעיות הענף יפתרו אם יבוטל סטוטס עובד ההדברה ובמקומו יהיה סטוטוס חדש שנקרא עפ דעת המש

מר ובניינים  ..2לעסוק בהדברת דירות ובתים עד  אותו מדביר דירות יכול יהיה  0מדביר דירות או מדביר ביתי
שר לאנשים להכנס ס המדביר הביתי ימוטט את ענף ההדברה כי הוא יאפוטנו סטלדעת דירות 31משותפים עד 

לענף בקלות יחסית ומצד שני יגביל אותם ויאפשר להם להתפרנס רק המגזר הביתי כלומר עבודה בין אפריל 
 0פרים עם רשיוןאהמשמעות מלא עובדים עונתיים שיהיו בעצם סוג של ח0  לאוגוסט

 
אבל היא תמנע את , העוסקים הדברה כיום התארגנות מחדש בנושא עובדיםמולכן אולי ההצעה שלנו תדרוש 

 0את הענף והצפת השוק במדבירים עונתיים שיקשו על כולנו ואולי גם ימוטט
 0וחשוב מכך היא תאפשר לנו להכשיר בקלות יחסית את עובדי ההדברה שעובדים אצלנו כיום

 
 שבת שלום לכולם ופרנסה טובה

 
 בועז קייזקמן

 


