
חינוךבמוסדות הדברה 

כנס תברואנים ברשויות

שגיא גבריאלר "ד

הרשם לענייני מדבירים  

המשרד להגנת הסביבה, אגף מזיקים והדברה

אגף מזיקים והדברה



מטרת ההרצאה

להדברה  החדשות להכיר את ההנחיות 1.

במוסדות חינוך

עיקרי ההנחיות לרשות המקומית2.

חזרה ומענה לשאלות -סיכום3.

אגף מזיקים והדברה



?איפה





עשרת העקרונות ליישום תכשירי  

חינוךהדברה במוסדות 
יישום תכשירי הדברה יתבצע אך ורק כשאין כל חלופה פחות  1.

)חומרי הדברה רק כשאין ברירה(. מסוכנת

.היישום יתבצע רק לאחר שבוצעו פעולות מניעה וניטור2.

כל שימוש בחומר הדברה יהיה רק בתכשירים מאושרים  3.

.כחוק ובהתאם להוראות התווית

הלימודים תודבר עשבייה אך ורק באמצעים שאינם  בתקופת 4.

.כימים אלא מכניים

לא יתבצע כל ריסוס של תכשיר הדברה בזמן שילדים נוכחים  5.

.במוסד החינוכי

הוא יבוצע בסופי  -במוסד חינוכי   ריסוס אם נדרש לבצע6.

.שבוע או בחופשות בלבד



עשרת העקרונות ליישום תכשירי  

הדברה במוסדות חינוך
כל פעולת יישום של תכשיר הדברה תתבצע רק לאחר קבלת  7.

אישור מהגורם האחראי ברשות המקומית ובתיאום עם מנהל 

.המוסד החינוכי

האישור יינתן בכתב וכתשובה לבקשה מפורטת בכתב שהוגשה 8.

.מראש

כאשר דרושה הדברה תברואית בריסוס בשטח  , חריגיםבמקרים 9.

מנהל המוסד החינוכי יקבע את מועד כניסת  , הגן באמצע השבוע

.  המדבירהתלמידים למוסד בהתאם להנחיות המקצועיות של 

להדברה תברואית בתוך המוסד החינוכי ובחצרו יינתן רק האישור 10.

למדביר בעל רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר 

.באיוד











הנחיות להדברה במוסדות חינוך

"  הנחיות להדברה במוסדות חינוך: "חפשו בגוגל•
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/pestcontrol/exterminators/pages/pri

institutions.aspx-educational-pesticide-application-nciples

ארגון  / קוטיקולה /  צ"הגנ/ ס "מופיע באתר הגנ•

המדבירים ובאתרים נוספים של מדבירים  



סיכום

תכשירים , רישיון מדביר(פ חוק "רק עהדברה �

'וכו) רשומים

.  חומרי הדברה רק כשאין ברירה ולא בנוכחות ילדים�
עשבייה רק  .רק בסופי שבוע או בחופשות–ריסוס 

.  מכאנית

ניטור  (פ הנחיות מקצועיות שפורסמו "עבודה ע�

).ומניעה

עירייה  /ברשות המקומיתרק באישור האחראי �

.ובתיאום עם מנהל המוסד



שאלות

!תשאלו–יש ספק אין ספק •

/  רמי / תמר / שגיא / אורי : אגף מזיקים והדברה•
ערן ואמנון, אלון: המרכזים במחוזות/ מרב / הילה 

ארגון  / אפשר לפנות דרך חברות התכשירים •
'מנהלי קבוצות וכו/ המדבירים 

:לדוגמה•
?ולהיפך! מותר למדביר להיות גנן–

?מה עושים עם שאריות חומרי הדברה–

?מותר להדביר דבורים–

?"רישיון מדביר בדירות"מה כולל –

? מותר או אסור לאבק מחילות מכרסמים–



!!בהצלחה



חובת ניטור מקדים -' א-14סעיף 

מדביר לא יבצע הדברה אלא אם כן  : "לשון החוק•

המצדיק   למטרדלמפגע או בחן ומצא כי קיים חשש 

".  את ביצוע ההדברה

?מה כולל ניטור–

ניטור  / ניטור ויזואלי / הלקוח  תישאול/ ניתוח זירה –

זיהוי המזיק       החלטה יש או אין חשש  /במדבקות 

.  ופעולה בהתאם? למטרד או למפגע

!מקצועית של המדביראחריות –



'ב-14סעיף 

"אמצעי טיפול"מניעה ושימוש בפעולות 

:  לשון החוק

בנסיבות , ביצוע הדברה יבחן המדביר אם ניתןבטרם "
לבצע פעולות מניעה או לעשות שימוש באמצעי  , העניין
לשם מניעת המפגע או , )3)(ב(3לפי סעיף  אשר לא נקבעו, טיפול

; המטרד או סילוקו

מדביר כי אפשר לנקוט את הפעולות או את מצא 
יביא את העניין לידיעת מזמין , האמצעים כאמור

אלא אם כן מצא כי לא , ההדברה ולא יבצע את ההדברה
ניתן בנסיבות העניין לנקוט את אותן פעולות או את 

".  אותם אמצעים

...ישנה ובעיית חולדות מתמשכתמערכת ביוב –דוגמה 


