
 

                  

 החברה לאיכות הסביבה גולן-לוגסי                      

 

 קורס מדבירי דירות לפורשי צה"ל חברי "צוות" ומערכת הביטחון
 קול קורא

 רציונאל:

ענף ההדברה נמצא בפעילות מתמדת במדינה חמה כמדינת ישראל, תפקידו של  .1
ועיות וניסיון ויש חשיבות רבה המדביר כרוך באחריות רבה שמקורה בידע, מקצ

שהשירות יינתן ע"י אנשים שהוסמכו לכך במוסד המוכר ע"י המשרד להגנת 
 הסביבה.

כיום ניתן למצוא הדברה מסוגים שונים ועקב השינוי לכיוון הדברה משולבת ע"י   .2
 ניטור ובקרת מזיקים העיסוק בענף הפך מעניין יותר, מגוון ומאתגר.

את כל  שחייבו חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית נכנס לתוקפ 01.06.16ב  .3
 עובדי ההדברה להיות בעלי תעודת הסמכה.  

החוק החדש קובע מדרגיות להסמכה כמפורט: בשלב הראשון החניך יוכשר להיות  .4
שאינם עולים או ומשרדים דירות  16עד מדביר דירות )מאפשר עבודה בבתי דירות 

 (שטח פתוח ו בעבודה בהשגחה של מדביר,פעולות נוספות יתאפשר"ר מ 500על 

מדביר דירות שקיבל הסמכה יידרש לניסיון עבודה מוכח של שנה ובתום תקופה זו  .5
קבל הסמכה של מדביר במבנים ובשטח פתוח, מה שמכונה כיום להבחן ויוכל ל

 מדביר מוסמך.

  מתן הסמכה למדביר מבנים ושטח פתוחהחוק החדש ו טרם נקבעו תקנות בנושא 
 

 :רקע

 מוצע בזאת קורס להדברת דירות לחברי צוות/פורשי צה"ל וכוחות הביטחון בלבד. .6

 15:00-20:00בין השעות  בלימודי ערב פעמיים בשבוע. 03.04.17 -בהקורס יפתח  .7
 2017ויכין את התלמידים לבחינה שתיערך במהלך ספטמבר 

 הקורס משלב לימודים עיוניים ומעשיים בנושאים הבאים : .8

 ה.טוקסיקולוגי 

 אנטמולוגיה תברואית. 

 חוק ההדברה החדש. 

 הדברת מכרסמים. 

 בטיחות בעבודה. 

 עזרה ראשונה לנפגעי רעל. 

 מחלות המועברות על ידי מכרסמים וחרקים +נזקים המועברים ע"י המזיקים. 

 .מזיקים שיטות לבקרת  

 הכרת ציוד מגן והשימוש בו. 

 פגיעות בעלי חיים. 
 
 
 
 



 מטרה
ם בעלי נתונים מתאימים לבחינות המשרד להגנת מטרת הקורס להכשיר חברי .9

 הסביבה שבסיומם יוכלו לשמש כמדבירי דירות מוסמכים.
בוגרי הקורס יוכלו להשתלב בחברות הדברה קיימות או לחלופין להפוך לעצמאים  .10

 בתחום זה.
 

 שותפים לתוכנית
 מנהל הפרישה מצה"לו ארגון גמלאי צה"ל –צוות שותפים לקורס  .11

 
 התוכנית:מסגרת ומבנה 

לאיכות  לוגסי גולן החברההלימודים יתקיימו בבית ספר למדבירים של חברת   .12
שנים בתחום ההדברה הממוקמת במושב  45חברה בעלת ניסיון של הסביבה בע"מ 

 . 70אחוזם במשק 
מחסן לוגיסטי של החברה והחומר הלימודי/עיוני מלווה לכיתת הלימוד סמוכה   .13

 בתרגילים מעשיים
 .03.04.2017 –הקורס מועד פתיחת  .14
במהלך הקורס יתקיימו מבחנים פנימיים כהכנה לבחינות הגמר של המשרד  .15

 לאיכות הסביבה
רת לימוד של פעמיים בשבוע ערב במסג 17עד ספטמבר  17מאפריל  –משך הקורס  .16

 . התכנית תעמוד בכל דרישות הקורס לבחינה. 15:00-20:00בין השעות 
 
 הסמכה:

מסיימי הקורס יידרשו לעמוד בפני מבחנים ממשלתיים של המשרד להגנת הסביבה  .17
 או בעל פה, ויזכו לקבלת תעודת הסמכה של מדביר דירות.ו/בכתב 

 
 השתלבות בתעסוקה בתום הקורס:

חברת לוגסי גולן שבה מתקיימים הקורסים תסייע ככל האפשר בשילובם של  .18
 בהכשרה מעשית.הבוגרים בחברות הקיימות ותעמוד לצידם 

 ניתן להשתלב גם כעצמאי או עובד בחברה בה קיים מדביר מוסמך. -
 

 תנאי קבלה ודרישות:

 .שנות לימוד לפחות 12בוגרי  .19

מועמדים הסובלים ממחלות בדרכי הנשימה או הסובלים מאלרגיה לחומרי הדברה  .20
 לא יוכלו להשתתף בקורס.

א יוכלו לגשת לבחינה אך ללילי יכולים להשתתף בקורס משתתפים בעלי עבר פ .21
בהסתמך על חוק ההדברה, לכן על כל משתתף לדאוג לברר האם הוא זכאי להבחן 

 .)יכול להיעשות באמצעותנו( 

 כל משתתף יעבור ראיון אישי ויציג ידע בסיסי באנגלית ומתמטיקה. .22
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שכר לימוד:
 

נימום הקורס מותנית במי )פתיחת כולל מע"מ ש"ח 6800-למשתתףעלות הקורס  .23
 (.   משתתפים

 שיעברו את הראיון וימצאו מתאימים יינתן סיוע באופן הבא : לחברים  .24

יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה" ₪  4,000מענק מותנה עד סך  .א
עמידה תמצא כי רשאי לקבלו , במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות)מחייב 

 בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה"(

 התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה. יתרת .ב
 . המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון, שטרם מימשו את 25      

 "סל הפרישה", או חלק ממנו, יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות             
 ת המידה הסכום העומד לרשותם ב"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמו             
 הקיימות.             

 
 יתרונות הלימודים דרך חברתנו:

  אשר בעליה אקדמאים בתחומי  שנים בתחום זה 45חברה בעל ותק של
 הביולוגיה והכימיה

 חניה חופשית ובשפע 

 כיבוד רץ לאורך שעות הלימוד 

 ארוחה ע"ב כריכים 

 תרגול מעשי 

 השתלמות בתום הקורס למעוניינים 

 וניסיון בהדרכה ם ניסיון רב מהשטחמרצים מקצועיים ע 

 
 הנחיות לפעולה

 
 חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע . 26

 במייל או בטלפון תעסוקה ה לתיפנו למנהומעוניינים להשתתף בו,        
 : שם מלא, גיל, מספרי את הפרטים הבאים תוך שהם מצייניםחוזר        
     צבאית, מועד פרישה מהשרות  טלפון, כתובת מגורים, השכלה, דרגה       
 צבאי/ביטחוני        

   .20175/2/מתאריך וזאת לא יאוחר        
 במהלך חודש פברואר יתקיים כנס מועמדים.       

 
 בברכה,    .27
 
 

 הזריהן אושרית                                                דניס אוחנ 

 מנהלת תעסוקה מחוז דרום                         רמ"ד השמה דרום                 
 "צוות" ארגון גמלאי צה"ל                               מינהל הפרישה מצה"ל      


