
 

 

 

 

  202.9.2.'  כ בצלטל סמוטריץ"סיכום פגישה עם ח

 חגית , בועז, גידי: נכחו

  : יקדם איתנו את המיתווה הבא' סמוטריץ –שורה תחתונה  .1

 : מי שרוצה לעסוק בהדברה

 יתחיל כעובד הדברה אצל מדביר מוסמך. 

  ( ולא לדבר בשעות מציע להמיר לסיליבוס)*שעות מעשי  05/שעות עיוני 05עובד הדברה יעבור הכשרה של

 .ואז יקבל רישיון

  (פעולות הדברה 0055-כנראה שנכון יותר להמיר ל)* עובד הדברה יעבוד שנה אצל מדביר מוסמך 

 בתום השנה יוכל לבחור : 

 להמשיך להיות עובד הדברה . 

  ואז יידרש להשלמה עיונית בלבד נוספת –לצאת למסלול של מדביר דירות עצמאי. 

 וגם אז יידרש  –( מינים פולשים, מבני ציבור, שטחים פתוחים)יר מוסמך לצאת למסלול של מדב

   (.הכשרות ייעודיות)להשלמה עיונית נוספת בלבד בהדברות האלו 
 

 : כולל הציבור –שכולם מוטבים ממנה  –התוצאה 

 יכול להיות רק עובד הדברה פשוט/יש מענה למי שרוצה . 

 י הדברהיש מענה למדבירים מוסמכים שזקוקים לעובד. 

 מינים /מבני ציבור/לשטח פתוח/יש התמחות ועבודה מעשית של שנה לפני שמגיעים כעצמאי לדירה

 פולשים

 להם יש )מי שרוצה מתחיל כעובד הדברה  :בתחום כמתחרה" לגדול"אין אפשרות לחסום מישהו מ

בתום השנה לגבי המשך דרכו ( לא של המדביר המוסמך)של עובד ההדברה  שיקול הדעת הוא(. ביקוש

 . המקצועית
 

 : דגשים .0

 זאת עבור אלו שלא  –שעות  055פשוט יותר שלא נדרש לקורס של /הבין מייד את הצורך במדרג נמוך

 . לא יכולים להיות מדבירים עצמאיים/רוצים

 היא דרושה , כאן –לה אינה דרושה מקצועית טענה להגבלת חופש עיסוק יכולה לקום רק היכן שההגב

 . לא מפקפק בכלל בכך שנדרשת התמחות מעשית. מקצועית

  קורס שהמשרד להגנת הסביבה יעביר לא תשיג את המטרה" סטרילית"הבין שהתמחות במסגרת .

  

  חידד שדרישה של התמחות אצל מדביר מוסמך כתנאי לקבלת הרישיון תביא ליצירת חסם לכניסה
מסיבה זו המיתווה (. כמו למשל בתחום האדריכלות)אצלם מתחרים " לגדל"י מדבירים לא ירצו לשוק כ
שני  –כעובד הדברה אצל מדביר מוסמך תחילה עבוד את מי שרוצה להיות מדביר למחייב  1בסעיף 

   .הצדדים צריכים זה את זה
 

 : לביצוע .0

 מה היקף ההכשרה )סיליבוס הכשרה לאמסלם שלא לקיים דיון בועדה לפני שיש ' מכתב של סמוטריץ

 .blancoכדי לא לקיים דיון ( מה התכנים, מעשי/עיוני

  רוזנר ואנחנו, אמסלם', סמוטריץ –תיאום פגישה נוספת . 

 דוגמאות נוספת להתמחות כמו אצל טכנאי גז . 

  1ניסוח הצעת חוק בהתאם למיתווה בסעיף  

 חוות דעת תומכת בצורך בביצוע התמחות מעשית ? 

 

 

 חגית הלמרד "עו: רשמה


