מדביר ביתי
בפיקוח המשרד להגנת הסביבה
הקורס ומטרותיו
הקניית ידע וכלי עבודה מקצועיים ,לקבלת רישיון מדביר ביתי וכן להכנת מועמדים לבחינות
ההסמכה לקבלת רישיון מדביר בדירות.
הבחינות הינן ממשלתיות ובפיקוח המשרד להגנת הסביבה.
עפ“י חוק הרישיון יאפשר ביצוע הדברה :בדירה המשמשת למגורים או משרד ששטחו אינו עולה
על  500מ“ר ולכל היותר  16דירות או משרדים וכן לסייע למדביר במבנים ובשטח פתוח )עפ“י
החוק והתקנות(.

קהל יעד ותנאי קבלה
גננים ,מנהלי אחזקה ,חברות ניקיון ואחזקה.
קיבוצים ,מושבים ולמעוניינים ברכישת/הסבת מקצוע לחיים.
חברות ואנשי אחזקת מבנים ומערכות ראשי צוותים טכניים פקחי ועובדי תברואה.
תנאי קבלה :ללא עבר פלילי.

נושאי לימוד
מבין נושאי הלימוד • חוקים ,תקנות רישוי ,משרד .להגנת הסביבה • מערך ההדברה בישראל חוקים
ותקנות • אנטומולוגיה • טוקסיקולוגיה חומרי הדברה • בעיות של עופות ,עטלפים ופתרונן נחשים וזוחלים
אחרים ,שפני סלע • מחלות המועברות ע“ י חרקים ומכרסמים מבוא לאנטומולוגיה )ביולוגיה ,אבולוציה
ואקולוגיה של פרוקי רגליים( • מכרסמים • נזקים לאדם – • שיטות לבקרת המזיקים )הדברה משולבת –
) • IPMבטיחות בעבודת המדביר ,הכרות ציוד מגן • הכרת המזיקים התברואיים • בע“ח אקראיים
המזדמנים לאדם +הרחקת יונים • חרקי מחסן )ובנוסף עש הבגד מזיקי עץ ועוד( • תואריות ,היתר רעלים
קבוצות חומרים • תהלוכן האורן ,צרעות ,דבורים ,קרציות ,קרציונים ,יתושים וזבובי חול מעבירי מחלות
פרעושים ,פשפשי מיטה ,דבורים וצרעות תקנים ופרפרים • .תנגודת ועמידות ניטור ובקרה בטיחות
וחישובים • החול נמלים וטרמיטים ותיקנים  +פסוקאים • הדברה ביולוגית הדברה משולבת וידידותית
לסביבה הדברה באמצעות פיתיונות • לחימה במזיקים -יישום בקרת מזיקים בבתי חולים ובעסקי
מזון • חרקים ,לחימה במזיקים ,חישובים +תרגול תוויות )אנגלית( ,יישום ,MSDS ,חישובים • סיור )מחסן
חומה“ד ,ניטור ,ציוד ,חומרים שילוט ובטיחות(

*הקורס מחייב עמידה בתרגולים וחזרות וכן עמידה בבחנים ובבחינות פנימיות וחיצוניות.

תעודות
לעומדים בהצלחה בבחינות להגנת הסביבה תוענק תעודה ורישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה
של מדביר ביתי.
* הבחינות מטעם המשרד להגנת הסביבה תערכנה פעמיים בשנה בחודשים מרץ וספטמבר.
* יתכנו פגרות במהלך הלימודים וכן תוספות שיעורים לקראת בחינה בהתאם למועדים אלו.
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מסלולי לימוד
•
•
•
•

מתכונת :למידה פרונטלית.
מיקום :תל אביב )כיכר המדינה(  /חיפה )צ'ק פוסט(  /דרום )מושב אחוזם(
מסלול בוקר :אחת לשבוע 09:00-15:00 -
מסלול ערב :פעמיים בשבוע 17:00-21:00 -

היקף/מפגשים
 , 39היקף שעות  160:מסלול ערב  ,מסלול בוקר  , 26:היקף שעות 160:

* המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות להוסיף ימי לימוד ,לשנות חלק מתכני הקורס והרכב המרצים ,עפ"י שיקול
דעתה המלא ובהתאם להתקדמות הכיתה ,תוך הקפדה על היקף שעות הלימוד.
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