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 אני מאמין שאפשר לעשות למען האחר 
הקמת למיד את עצמי לבחירה לוועד ארגון המדבירים משום שרבים שכנעו אותי בתחילת הדרך כאשר הרעיון אני מע

והיו  הספקניםהקמת הארגון הוכיחה אחרת לכול ,ארגון שכזה נולד כי הדרך לא ריאלית היא תשמש משב רוח עובר 
 . רבים וטובים שחשבו כי הארגון לא יחזיק מעמד 

 
 חשובה לי היום שכזונות הכרחיות בארגון ולכן עשייה וו הוכח ניצחת כי נחישות ויזמה הם תוכארגון המדבירים היינ

פי  םאז חשובה לי היוחיונית ד שהייתהוהסיסמא כוח  הינה התארגנות מדבירים  ,כפי שחשבתי בתחילת הדרךמ יותר
 .ולכן אני מעמיד את עצמי לבחירה היום " אם תתנו יותר כוח נעשה יותר " כמה 

 
החוק עבר בחודש  .נכון להיום הארגון מתמודד עם אתגרים לא פשוטים בהם ישום חוק עובדי ההדברה ,עברו השנים 

 . על פי דרישותיו הלכה למעשה וזאת ,לשם יישום החוק שנות חסד להתארגנות  1ומאפשר ליחידים  7102יוני 
 

אחרת בה אני יכול לתרום מניסיוני כבעלים של חברת הדברה גדולה אשר  יצירתיתהחוק מעמיד אתגרים של חשיבה 
רותם במידה ינצטרך לוותר על ש ,וזה לא רחוק 7104מעסיקה כיום מדבירים עם רישיון וכן עובדי הדברה אשר בשנת 

 .ם עובדים במחיצתנו ולא נמצא דרכי פעולה להשאיר
 

להם להם מעט שנים לפנסיה וחוק ההדברה נכון להיום אינו מוצא  ונותרכמובן שבין עובדים אלו קיימים עובדים אשר 
פיתרון נכון ס כ"להגההמשרד ת אני חושב ומאמין כי יש ביכולתי למצוא את הדרך בא נצעד כולנו בהסכמ. פיתרון 

 . שכולנו נוכל לחיות ולעבוד בשלום איתו 
 

הפורום הזה היינו , ס"ומתקיים בחסות המשרד להגאשר נעשה " שולחן עגול "נכון להיום הנני חבר בפורום מחשבתי 
. לחשוב מחוץ למסגרת  עוסקים בהדברה על מנת הבעל חשיבות רבה משום שהוא מאגד לתוכו רבים וטובים מבין 

 . הכרחית לנוכח אתגרי החוק החדש,ההתכנסות הינה ברוכה 
 

 . " ואין נרו שלו כנר חברו,ו דולק נר שבתוכ.צריך שכל איש ידע ויבין " ברצוני לסיים בדבריו של הרב קוק  
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