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 01.7.01מאתמול  01תגובת הארגון לכתבה בחדשות ערוץ 

להישאר , הסמכה והכרה, מציע למדבירים מוסמכים אפשרות להתאגד ולקבל ייעוץ ארגון מדבירי מזיקים בישראל
ופועלים בכמה מישורים  .מעודכנים בכל החידושים בתחום ההדברה ולעבוד יחד על מנת להילחם בהדברות לא חוקיות

מלחמה בהדברות לא חוקיות וקידום המעמד של המדבירים המוסמכים , מית איכותית למדביר המוסמךליצירת תד
 .בישראל

חבל שפעולות אכיפה .אנו בארגון המדבירים מברכים על כל פעולת אכיפה כנגד מדבירים לא מורשים ללא כל היתר הדברה
שבשגרה וחבל שרק בתוכנית טלויזיה נערכת לא נערכות על ידי הגורמים המוסמכים במשרד לאיכות הסביבה כדבר 

 .פעולת פיקוח
פעולות האיוד מהוות . לגופו של עניין הפעולה שעשה אותו אדם שהתחזה למדביר אינה פעולת הדברה אלא פעולת איוד

פעולת איוד אסורה התכלית האיסור בתוך בתים קל וחומר בנוכחות אנשים בתוך .נתח מזערי מתוך פעולות ההדברה
החומר שבו השתמש אותו אדם שהתחזה למדביר אסור למכירה לציבור הרחב ורק מדבירים בעלי היתר איוד  .הבית

 .מורשים לרכוש את אותו החומר
המדובר בכתבה מגמתית המכפישה את ציבור המדבירים אשר רובו ככולו עובד על פי החוק ואשר נפגע יום יום מאותם 

ס להפגין "לאור נסיונו של המשרד להגהוובל מהעדר פיקוח על אותם גורמים  אנשים שעוסקים במקצוע ללא היתר ואשר ס
חודשים של חוסר מעש לאחר האסון בירושלים ובעת נסיונו להעביר חוק חדש המסדיר את  81-מעל מ פעילות ופיקוח אחרי

ברמה נמוכה ובאין פיקוח שלדעת ארגון מדבירי מזיקים בישראל יגרום לריבוי מדבירים !!! (  8791מאז ) מקצוע ההדברה 
  .ואכיפה ממשיים אך יביא להרעה במצב הקיים

 
 

ס בנושא הצעת החוק להסדרת "התקיים דיון בועדת הפנים של הכנסת להגה  51.7.01היום 
 .העיסוק בהדברה שעברה קריאה ראשונה

 
בדיון את השגות הארגון והשנויים הדרושים  הוזמנו להעלות(  איתי ארנון וארז תימור , דני ייגר, בועז קייזרמן) נציגי הארגון 

 .לדעת הארגון  בנוסח המוצע
 

לאחר , כ דוד אמסלם "ר הועדה ח"ס  קבע  יו"לאור מורכבות הדיון והעמדה הבלתי מתפשרת שהציגו המשרד להגה
 .כי תערך ישיבה ודיון נוסף, ששמע את ההסתייגויות של הארגון

 
תן הזדמנות נוספת להצגת עמדתנו וזאת בניגוד לעמדת המשרד שניסה בכל הישג לעמדת הארגון בדחיית ההכרעה ומ

במהירות האפשרית מבלי לקיים דיון רציני , כוחו להעביר החלטה לקבלת ההצעה בניסוחו ולקדם את החוק ללא שינויים
  .בנוסח הבעייתי

 
 כ והמשרד "הצעת חה: 51.9.81הפנים וועדת בדיון הסיכום ך ומת)    ס"כ והמשרד להג"המתווה שהוצע כפשרה על ידי חה

 ( ס בנושא הרישיונות"הגל
 

בעל רישיון . שכולל גם התנסות מעשית, שעות 011 -יינתן לאחר קורס של כ –( מדביר דירות) מדביר בסיסירישיון של 

 . הדברה בדירות, באופן עצמאי, המדביר הבסיסי יוכל לבצע מיד עם קבלת הרישיון

 

יוכל לעשות זאת רק תחת פיקוח של  –( כל סוג הדברה חוץ מאיוד)לעסוק בהדברה שאינה בדירות  מדביר בסיסי שמעוניין

 (.המצב נשאר כמו היום)העבודה תחת פיקוח לא צריכה להתבצע בנוכחות המדביר המוסמך .  מדביר מוסמך

 

הדברה במבנים ושטחים אחרי שנה של עבודה בפיקוח של מדביר מוסמך המדביר הבסיסי יכול להשלים קורס נוסף של 

 .מבחן ולקבל רישיון של מדביר מוסמך+פתוחים
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