
 מקצועימדביר 

מדביר מקצועי הינו אדם אשר נמצא בתחום ההדברה שנים רבות והוא מכיר 

תי חייב ואפשרויות הדברתם וכמובן שמדביר אמויודע היטב את כל המזיקים 

להיות אדם הנושא רישיון תקף הניתן לו מטעם המשרד לאיכות הסביבה ואדם 

וחומרי הדברה אחרים והוא  רעיליםלשימוש במוצרי  מסוימתכזה עבר הכשרה 

יודע איך, כמה ומתי להשתמש בהם ואדם אשר לא נושא תעודת מדביר לא 

הבר וחיות למד את הדברים האלו והוא ללא ספק יכול לסכן את חיי חיות 

 המחמד בסביבתכם ואפילו במקרים רבים גם את בריאותכם וחייכם.

כל מדביר מקצועי חייב להשתמש בחומרי הדברה המאושרים על ידי המשרד 

לאיכות הסביבה מכיוון ששימוש בחומרי שלא מאושרים על ידי המשרד לאיכות 

מה ת עפלילית הנושאהסביבה הוא אסור ושימוש בחומרים שכאלה  הוא עברה 

 עונש.

חשוב לדעת שלא כל מדביר מוסמך ומומחה בהדברה של כל המזיקים הקיימים 

להדברה בין מזיק למזיק יש מדביר המוסמך  שונים ורישיונותוישנם תעודות 

להדברת חרקים, הדברת מכרסמים ומדבירים המוסמכים להשתמש בגז בכדי 

בן שיש מדבירים להדביר ובכל מיני סוגים אחרים של מזיקים וחומרים כמו

הנושאים כמה תעודות ורישיונות ולכן חשוב לבדוק היטב על הדברים הללו לפני 

 שבחורים באיש מקצוע כלשהוא מתחום ההדברה.

מדביר מקצועי לא יתחיל את פעולת ההדברה במידית אלה הוא יבחן היטב את 

המצב ומול איזה סוג מזיק או מתמודדת והאם מזיק שכזה מסתובב בלהקות 

יש עוד כמותו מהאזור ממנו הגיע ויש לחס ת הקן כולו למשל מזיקים כמו ו

חולדות אלו הם מזיקים המסתובבים בלהקות ועם הגיע לביתכם אחד סביר 

מאד בלא יותר ממתאים מטרים ישנו כן שלהם של חולדות שהם חייה לא רק 

ן מגעילה אלה מאד מסוכנת הנושאת עמה מחלות וזיהומים רבים היכולים לסכ

בריאות וחיי אדם וכמובן שזאת חייה תוקפנית ולכן יש לטפל בכל הקן ומדביר 

 מקצועי לא יבוא וידביר את מה שרק שבביתכם.

בעת הבחירה במדביר חשוב לבחור באדם מקצועי ובעל ניסיון רב  - הדברה

ניסיון מביא ידע להתמודדות עם  ומוכח ככל האפשר מכיוון ש בתחום המזיקים

 ר היא.כל מזיק וכל בעיה באש

https://s-hadbara.co.il/

