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א.נ.
הנדון  :בקשה לקבלת הבהרה בנושא שימוש במוצרי קהל רחב על דרך עיסוק
בהמשך ליום העיון למדבירים מוסמכים שהתקיים ביום  , 16.4.18להרצאתו של עו"ד רן מהמחלקה
המשפטית ופנייתנו לד"ר שגיא גבריאל בעניין שבנדון ,נבקש לקבל הבהרה על דף פורמט של הגנת הסביבה,
בנושאים שלהלן ;
 .1מדבירים וחברות הדברה רבות פנו אליי לאור תופעה מדאיגה שהולכת וגוברת של לקוחות עסקיים
שהפסיקו להזמין את שירותיהם כתוצאה משימוש עצמי של מוצרי קהל רחב של נושא משרה
בארגון.
 .2הלקוחות המוסדיים סבורים שאין כל מניעה מבחינתם לביצוע שימוש עצמי ויישום פעולות הדברה
באמצעות מוצרי קהל רחב על ידי נושאי משרה בארגון ,ומסתבר שכך גם נמסר להם ממשווקי
התכשירים.
.3

כידוע ,קיים איסור שימוש של מוצרי הדברה בקהל רחב על דרך של עיסוק ,עו"ד רן אף הבהיר זאת
בהרצאתו ביום העיון הנ"ל כי חל איסור מוחלט על נושא משרה בתאגיד ליישם פעולות הדברה ,שכן
הוא מועסק בשכר ולכן זה סותר את סעיף החוק שאוסר יישום תכשירי קהל רחב על דרך של עיסוק
.
באמצעות מי שאינו מדביר מוסמך .

סעיף  3.א .לחוק אומר  -לא יעסוק אדם בהדברה אלא אם כן יש בידו רישיון מדביר שניתן לו לפי חוק זה מסוג
המתאים לביצוע ההדברה ,ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה .
ב .לעניין חוק זה" ,עיסוק בהדברה"  -כל אחד מאלה ,בין שהוא נעשה בתמורה ובין שלא בתמורה : )1
) ביצוע הדברה דרך עיסוק ,לרבות באמצעות תכשיר הדברה המיועד לפי דין לשימוש הציבור הרחב
ג .ביצוע הדברה בתכשיר הדברה שאינו מיועד לפי דין לשימוש הציבור הרחב ,אף אם הוא נעשה באופן
אקראי
ד .ביצוע פעולות מניעה או שימוש באמצעי טיפול שקבע השר ,לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם
הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

 .4אנו ממליצים לחייב את היצרנים רישום הסעיף על אריזות התכשירים.
 .5נודה לקבלת עמדתכם בנושא.
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