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   תברואית בהדברה העוסקים לכל רישיון חובת
  יותר אין 7.2019 – לחוק ההסתגלות תקפות מסוף•

   ."הדברה עובד"כ לעבוד אפשרות
  להוציא בהדברה העוסק כל על חובה זה מתאריך•

   .רישיון
   .מטה ראה ,עיקריים רישיונות סוגי 3 הוגדרו•
  וברשויות פרטיות בחברות ותיקים הדברה עובדי•

 לעבוד להמשיך מיוחד אישור יקבלו ,מקומיות
   .מסוימות במגבלות

 ,לתוקף החוק של כניסתו ערב הדברה עובד שהיה מי•
  שלוש למשך הדברה כעובד לעבוד להמשיך יוכל

   .2019 יוני סוף ל עד התחילה מיום שנים
 
  השתלמויות בשתי לפחות להשתתף חובה – הכשרה•

  רכיבים תכלול ההכשרה .המשרד ידי-על וכרויש
 פרטיים גורמים ידי-על תבוצע ,ומעשיים עיוניים
 לימודים לתכנית ובהתאם בקריטריונים שיעמדו
   .ביצועה על יפקח גם אשר ,המשרד שיקבע

 
 – בהדברה עבירות על כספיים עיצומים נקבעו•

  הדרגתי ולשימוש למניעה ,לניטור עקרונות נקבעו
 ,הדברה חומרי יישום לפני מדביר וחובות ,באמצעים

  טיפול באמצעי ושימוש מניעה פעולות נקיטת ובהן
 אמצעים ובחירת ,הדברה תכשיר כולל שאינו

 עבירות .ההדברה לביצוע ביותר המתאימים
   .כספי עיצום לקבלת להביא עלולים אלו בתחומים

 
  חובה חלה הדברה עבודת מזמין על גם כי נקבע•

   .מורשה מדביר להעסיק
 

   :רישיון רמות שלוש נקבעו – חדש רישיונות מדרג
 בדירות רק להדביר רשאי בדירות מדביר :'א רמה•

 דירות 16 עד בו שיש בבניין המשותף וברכוש מגורים
  .ר"מ 500 על עולה אינו ששטחם משרדים או

  לבצע רשאי פתוח ובשטח במבנים מדביר :'ב רמה•
 .באיוד הדברה למעט ,הדברה כל

   .הדברה כל לבצע רשאי אשר באיוד מדביר :'ג רמה•
  שלא באופן רישיונו את להשלים מדביר לכל מומלץ•

   .מגבלות וללא מלא באופן לפעול ממנו ימנע

 פיקוח ואכיפה  

רק בהתאם  עיסוק בהדברה 
 לתנאי הרישיון

הדברה רק בתכשיר רשום 
 להוראות התוויתובהתאם 

עביר  על מדביר לה איסור
 לאחר רישיונו

 חובה לתעד פעולות הדברה

לא יבצע הדברה אלא מדביר "
חשש אם כן בחן ומצא כי קיים 
את  למפגע או מטרד המצדיק 

 "ההדברהביצוע 

הדברה רק  מדביר יבצע 
בנסיבות המנויות בתוספת  

 הראשונה או לפי אמות המידה

רסומת איסור להפיץ פ חל
 להדברה שיש בה כדי להטעות

את עצמו  מדביר אשר מציג 
כמי ששי בידו רישיון מסוים  

 באופן שגוי

 היתר הישן          רישיון חדש

שיטת המעבר בין הרישיונות  

 לפי החוק החדש


