
 

פעילות  סיכום

 2014שנת 
 



 ביטוח יעודי לחברי הארגון

הישג חסר תקדים שמאפשר לכל מדביר  

בכל היקף פעילות לבטח את עצמו  

 בביטוח מקצועי

 הייתה התנגדות של חברות הביטוח 



 אתר אינטרנט חדש ודף פייסבוק

 :מטרות האתר

 קידום מסחרי של חברי הענף בהתאם לחלוקה אזורית

 קשר עם חברים

 שיתוף החברים במידע

 קשר עם הציבור

 

 



 טיפלנו במתחזים 

 גם השנה ניתן  

 לפנות לאלי או איתי

  

 

 



 הטבות
 ביטוח •

 PayWareישרכארט   •

 שח במכללות להכשרת מדבירים 500הנחה של  •

 לחברי הארגון עד סוף חודש אפריל" גרעין"הנחות ב •

 יעוץ משפטי בשלב ראשון   •

  

  

 

 



 

 שיפור רמה מקצועית ודגשים  לבטיחות

 

 השתלמות מקצועית דו יומית לעובדי הדברה  

 קורס עזרה ראשונה לעובדי הדברה

 בדרום ובצפון( שני קורסים)קורס הדרכה בגובה 

 סיור לימודי במעבדות מיטל ומקורות

 

 



 יעוץ משפטי
 מעורבות היועץ המשפטי של הארגון בסיוע למדבירים

 יעוץ משפטי להנהלת הארגון

 הפצת מידע כוזב/טיפול במתחזים למדבירים

מעורבות היועץ המשפטי של ארגון המדברים הפעילות  

 הארגון מול חוק ההדברה החדש

 

 



בשנה הרביעית לפעילות הארגון הצלחנו להביא להכרת 

 המשרד להגנת הסביבה בפעילותינו  

 :והתוצאות אשר נמדדות לאורך זמן הן

 ועדת הפנים והגנת הסביבה

 ס"ל המשרד להגה"ל וסמנכ"מנכ –דיונים מול דרג בכיר 

 

  



ל והאגף ללחימה  "סמנכ, ל"בימים אלה נמשכים הדיונים מול מנכ

 במזיקים של המשרד להגנת הסביבה בנושא הצעת  

 .חוק ההדברה החדש

הצעת החוק כפי שהוצעה על ידי המשרד להגנת הסביבה עשויה  

למוטט את ענף ההדברה הפרטי עקב הצפת השוק במדבירים  

 ופגיעה במעמד המדביר

 :  הנושאים המרכזים שהטרידו אותנו

 ביצוע שינויים באשר למעמד המדביר

 מדביר בסיסי   –הוספת סטאטוס חדש •

 ביטול סטאטוס עובד ההדברה•

 : ארגון המדבירים דרש

 להכפיף את המדביר הבסיסי למדביר מוסמך •

 למסד את סטאטוס עובד ההדברה•

 



 2015תוכניות עבודה לשנת 

 2/4/15יום עיון בנושא בטיחות בעבודה ב -ימי עיון מקצועיים   •

 המשך מעורבות בחוק המדבירים •

 הגברת תודעה ציבורית לארגון המדבירים ולחבריו •

 פ עם הרשיות "ויצירת שת, פרסום כוזב/הגברת האכיפה נגד מתחזים •

 הכשרות מקצועיות  •

 , חומרי הדברה, עבודה מול ועדת הרישוי תכשירי הדברה בנושא תוויות •

 והתאמת תכשירי הדברה למזיקים   

 .השגת הטבות מיוחדות לחברי הארגון ברכישת חומרי הדברה וביטוחים •

 גיוס חברים •

  הפעלת ועדות •

 

 



 עלות מול תועלת

 

 שח  800 –אגרה שנתית 

  

 יומיים הדרכה לעובדי הדברה  •

 ר      "הדרכת ע •

 הדרכת גובה  •

 סיוע משפטי ראשוני •

 סיוע מקצועי •

 הנהלת ארגון ופעילותה מול רשויות •

 סיור מקצועי שנתי •

 אפשרות ביטוחית •

 החזקה והמשפיעה ביותר בענף ההדברה, השתייכות לקבוצה הגדולה •

 יכולת להשפיע על ענף ההדברה  •

 
 

 



הועד מסיים קדנציה רביעית בתחושת סיפוק  

נהיה  , לטעמם של רבים מדי" שהבלתי אפשרי"
 .  וארגון המדבירים כיום זו עובדה קיימת, אפשרי

 

נדרשת ונחוצה מעורבות בסיסית ויותר של חברי  

הארגון הן ברמת האכפתיות וההתעניינות והן בכל 

עזרה אפשרית אחרת והכי חשוב בגיוס חברים  

 .חדשים בסגנון חבר מביא חבר

 

 



 ועדות  
 זוהר ליוור, ריקרדו רדלינק, איתי ארנון -ועדת ביקורת 

 צריך עוד מתנדב, עמיעז בן חברון, חבר ועד -ועדת אתיקה 

 צריך שני מתנדבים   –ועדת מכרזים 

 ועדת רווחה צריך לאייש 

 צריך לאייש עוד מתנדב, יגאל מירב -ועדת אינטרנט 
 

 



 מגן דבורים אדום

 רונן כפיר

054-2711371 

  

 

 



 

 !נושא חם 
 :המשרד להגנת הסביבה מבצע ביקורות למדבירים ובודק את הדברים הבאים

 של עובדי הדברה בטרם יציאה לעבודה בכתבתדרוך  ,החוק/עבודה על פי התקנות

 

 :תיק הדברה אצל הלקוח

 עותק בתיק הדברה אצל הלקוח/כל פעולת הדברה צריכה להיות רשומה ביומן הדברה

 מי ביצע את ההדברה, יישום רעלים/מפת מיקום: עם כל הפרטים

 בכתב יד ברור

 

 נהלים

 מתי להתקשר לקבלת הנחיות  , איזה אסורים לשימוש ובאיזה נסיבות, איזה חומרים מותרים לשימוש באיזה נסיבות

 

 חומרי הדברה

 שימוש על פי תווית

 או עם תווית וטרינרית אסורים לשימוש בהדברה תברואית( יבוא אישי או יצור עצמי)חומרים ללא תווית 

 מערכות ביוב/ אין להשתמש בבתים  –יש עדכון של תויות אבוקות עשן 

 

 פרסום

 אתרי אינטרנט פליירים ועיתונות  

 לבדוק את המידע מבחינה מקצועית להימנע מהטעיית ציבור

 
 

 

 



 :חברי הועד 

 דני ייגר  •

 אלי לוגסי  •

 איתי ארנון  •

 ארז טימור  •

 בועז קייזרמן  •

 2014מודים לחברי הארגון על האמון שניתן בנו בשנת 

 2015וממשיכים לפעול במלוא המרץ גם בשנת 


