
          91 . .  562       '     72100 | :      08-9788815 :    08-9229135  
Document6 

 
 

 
 
 
 
 

  
 2מתוך  1עמוד 

 

   
 

 מחוז המרכז 
 

www.sviva.gov.il 

 2021אוגוסט,  22      
 "ד אלול, תשפ"א י

 
 :לכבוד
 ת רשויות מקומיוראשי 

 רשויותמנכ"לי 
 ראש אגף שפע/ תברואה 

 
 הדברה במוסדות חינוך טרם פתיחת שנת הלימודים: הנדון

 
המלצות  ליישם  אליכם  ההמשרד להגנת הסביבה )להלן "המשרד"( פונלקראת פתיחת שנת הלימודים, 

הדברה שלא מבוצעת על פי ההנחיות וההוראות, עלולה   גנים.בהספר ו תיבבבטוחה  להדברה מקצועיות
מבקש  המשרד , במוסדות החינוך כדי למנוע את הסכנות הטמונות בפעולות ההדברה. באסוןלהסתיים 

שבידן נמצאת הסמכות   , רשויות המקומיותלמשרד החינוך די המשרד ויעל דגיש את הנהלים שהוכנו לה
 נוך.החיבמוסדות  לביצוע ההדברה

 
בכל מוסד חינוכי  לנוכחות מזיקים תברואיים  ניטורטרם תחילת שנת הלימודים  המשרד ממליץ לבצע

עשו פעולות ההדברה  , יניטורבישראל. בהתאם לצורך, ובהתאם לשיקול דעתו של המדביר שמבצע את ה
יותר  ם בשום המתאיבחון המצאות מזיקים ובחינת היינדרשות. פעולת הניטור נעשית כדי לאלו ככל ש

המשרד. הניטור ובחירת דרך   על ידיבתכשירים תברואיים מאושרים לרבות  ,למניעתם, באמצעים שונים
רעילים, ומצד שני למנוע   בתכשירי הדברהמנוע מצד אחד שימוש מיותר הפעולה המתאימה יכולים ל

 .במהלך שנת הלימודיםתברואיים מצב שבו יופיעו מזיקים 
 

בעל רישיון מתאים לפעולת  ות והצורך בהעסקה רק של מדביר מורשה ובש את החשיזו הזדמנות להדגי
בתכשירים  רק השימוש ו ,(מדביר בדירות ולאטח פתוח או מדביר באיוד שמדביר במבנים ו ) ההדברה

 כחוק בלבד ובהתאם להוראות התווית ומיםתברואיים רש
 

ת באופן משמעותי  , שיישומם יפחיישום תכשירי הדברה במוסדות חינוךליעקרונות  10לעניין זה נדגיש 
 : ירי הדברההתלמידים לתכש חשיפה שלהאת מידת 

 מסוכנת. ופה פחות אין כל חלישום תכשירי הדברה יתבצע אך ורק כשי .1
 היישום יתבצע רק לאחר שבוצעו פעולות מניעה וניטור. .2
 .ושאינם כימיים רק באמצעים מכאנייםובתקופת הלימודים תודבר עשבייה אך  .3
 לא יתבצע כל ריסוס של תכשיר הדברה בעת שילדים נוכחים במוסד החינוכי.  .4
 , בלבד. ו בחופשותומתחייב ביצוע ריסוס הוא יבוצע בסופי שבוע א במידה .5
  צע השבוע, מנהל המוסדבמקרים חריגים כאשר דרושה הדברה תברואית בריסוס בשטח הגן באמ .6

 המונחה בנושא זה בהוראות הכתובות בתווית תכשיר ההדברה.
  ורם האחראי ברשותכל פעולת יישום של תכשיר הדברה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מהג .7

 ובתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.
 האישור יינתן בכתב וכתשובה לבקשה מפורטת בכתב שהוגשה מראש.  .8
  האישור להדברה תברואית בתוך המוסד החינוכי ובחצרו יינתן רק למדביר בעל רישיון מדביר .9

 ים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיוד. במבנ
 מאושרים כחוק ובהתאם להוראות התווית.כל שימוש בחומר הדברה יהיה רק בתכשירים  .10

 
 . ההנחיות והטפסים הקיימיםופעלו לפי  באתר המשרדכנסו למידע הקיים בנושא יאנא ה

מונעת   –ת שמירה על היגיינה סביבתית, תחזוקה מבנית ותשתיות תקינו לחדד לצוותי התחזוקה כייש 
 . צורך בשימוש בתכשירי הדברהוההתברואיים   נגיעות במרבית המזיקים

 

https://www.gov.il/he/departments/general/safe_extermination_in_schools
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/safe_extermination_in_schools/he/PestControl_PestControl_principles_application_pesticide_educational_institutions.pdf
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קורונה אינם פעולת הדברה  הטיפול וחיטוי כנגד נגיף בתקופה זו חשוב לנו לשוב ולהדגיש כי סף, בנו
-פעולות אלה אף אינן חלק מההכשרה, או מההשתלמויות הנדרשות ממדביר בעל רישיון. כמו . תברואית

 ן להשתמש בציוד הדברה לפעולות ניקוי וחיטוי, מחשש לשאריות חומרי הדברה. כן, אי
 

חדש, הן אך ורק  הקורונה  הכנגד גורמים מיקרוביאליים כגון נגיף בקהילה ות לניקוי ולחיטוי הנחי
 . באתר משרד הבריאות  למידע נוסף  בסמכות ובאחריות של משרד הבריאות.

 
 

 בברכה,
 

 גדעון מזור             
 מנהל המחוז
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 , כאן.@מנהלת תחום תשתיות -נטע עשהאל

 , כאן.@מרכז בכיר לוחמה במזיקים -אלון בר
 מרכזת חינוך וקהילה, כאן.@ -זרתהון דמוזה

 .@לאיכות הסביבהמנהלי איגודים ויחידות 

 

https://www.health.gov.il/hozer/bsv-165611020.pdf

