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 22אוגוסט2021 ,
י"ד אלול ,תשפ"א
לכבוד:
ראשי רשויות מקומיות
מנכ"לי רשויות
ראש אגף שפע /תברואה
הנדון :הדברה במוסדות חינוך טרם פתיחת שנת הלימודים
לקראת פתיחת שנת הלימודים ,המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד") פונה אליכם ליישם המלצות
מקצועיות להדברה בטוחה בבתי הספר ובגנים .הדברה שלא מבוצעת על פי ההנחיות וההוראות ,עלולה
להסתיים באסון .כדי למנוע את הסכנות הטמונות בפעולות ההדברה במוסדות החינוך ,המשרד מבקש
להדגיש את הנהלים שהוכנו על ידי המשרד ומשרד החינוך לרשויות המקומיות ,שבידן נמצאת הסמכות
לביצוע ההדברה במוסדות החינוך.
המשרד ממליץ לבצע טרם תחילת שנת הלימודים ניטור לנוכחות מזיקים תברואיים בכל מוסד חינוכי
בישראל .בהתאם לצורך ,ובהתאם לשיקול דעתו של המדביר שמבצע את הניטור ,יעשו פעולות ההדברה
ככל שאלו נדרשות .פעולת הניטור נעשית כדי לבחון המצאות מזיקים ובחינת היישום המתאים ביותר
למניעתם ,באמצעים שונים ,לרבות בתכשירים תברואיים מאושרים על ידי המשרד .הניטור ובחירת דרך
הפעולה המתאימה יכולים למנוע מצד אחד שימוש מיותר בתכשירי הדברה רעילים ,ומצד שני למנוע
מצב שבו יופיעו מזיקים תברואיים במהלך שנת הלימודים.
זו הזדמנות להדגיש את החשיבות והצורך בהעסקה רק של מדביר מורשה ובעל רישיון מתאים לפעולת
ההדברה (מדביר במבנים ושטח פתוח או מדביר באיוד ולא מדביר בדירות) ,והשימוש רק בתכשירים
תברואיים רשומים כחוק בלבד ובהתאם להוראות התווית
לעניין זה נדגיש  10עקרונות ליישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ,שיישומם יפחית באופן משמעותי
את מידת החשיפה של התלמידים לתכשירי הדברה:
 .1יישום תכשירי הדברה יתבצע אך ורק כשאין כל חלופה פחות מסוכנת.
 .2היישום יתבצע רק לאחר שבוצעו פעולות מניעה וניטור.
 .3בתקופת הלימודים תודבר עשבייה אך ורק באמצעים מכאניים ושאינם כימיים.
 .4לא יתבצע כל ריסוס של תכשיר הדברה בעת שילדים נוכחים במוסד החינוכי.
 .5במידה ומתחייב ביצוע ריסוס הוא יבוצע בסופי שבוע או בחופשות ,בלבד.
 .6במקרים חריגים כאשר דרושה הדברה תברואית בריסוס בשטח הגן באמצע השבוע ,מנהל המוסד
המונחה בנושא זה בהוראות הכתובות בתווית תכשיר ההדברה.
 .7כל פעולת יישום של תכשיר הדברה תתבצע רק לאחר קבלת אישור מהגורם האחראי ברשות
ובתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.
 .8האישור יינתן בכתב וכתשובה לבקשה מפורטת בכתב שהוגשה מראש.
 .9האישור להדברה תברואית בתוך המוסד החינוכי ובחצרו יינתן רק למדביר בעל רישיון מדביר
במבנים ובשטח פתוח או רישיון מדביר באיוד.
 .10כל שימוש בחומר הדברה יהיה רק בתכשירים מאושרים כחוק ובהתאם להוראות התווית.
אנא היכנסו למידע הקיים בנושא באתר המשרד ופעלו לפי ההנחיות והטפסים הקיימים.
יש לחדד לצוותי התחזוקה כי שמירה על היגיינה סביבתית ,תחזוקה מבנית ותשתיות תקינות – מונעת
נגיעות במרבית המזיקים התברואיים והצורך בשימוש בתכשירי הדברה.
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בנוסף ,בתקופה זו חשוב לנו לשוב ולהדגיש כי טיפול וחיטוי כנגד נגיף הקורונה אינם פעולת הדברה
תברואית .פעולות אלה אף אינן חלק מההכשרה ,או מההשתלמויות הנדרשות ממדביר בעל רישיון .כמו-
כן ,אי ן להשתמש בציוד הדברה לפעולות ניקוי וחיטוי ,מחשש לשאריות חומרי הדברה.
הנחיות לניקוי ולחיטוי בקהילה כנגד גורמים מיקרוביאליים כגון נגיף הקורונה החדש ,הן אך ורק
בסמכות ובאחריות של משרד הבריאות .למידע נוסף באתר משרד הבריאות.
בברכה,
גדעון מזור
מנהל המחוז
העתקים:
אלון זס"ק  -סמנכ"ל משאבי טבע ,ירושלים@.
ד"ר גל זגרון -אגף מזיקים והדברה ,ירושלים@.
נטע עשהאל -מנהלת תחום תשתיות ,כאן@.
אלון בר -מרכז בכיר לוחמה במזיקים ,כאן@.
זרתהון דמוזה -מרכזת חינוך וקהילה ,כאן@.
מנהלי איגודים ויחידות לאיכות הסביבה@.
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