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1023  פברואר  

 תוכן העניינים

 פעילות הארגון

  ס "הרד להגיום עיון של המש

 מפעילות הועד 

 הזמנה להשתתפות באתר

 מעודכן לוח אירועים עולמי

 

 

 

 

 ירבמיגאל : המערכת

 1023 ©הזכויות שמורות כל 

 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

לחברים חידושים ומידע , עם ידיעות, שלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנושמחים לאנו 
כנס יהמתבקש ל יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. על הקורה בענף ובארגון
כל ו בתחום ההדברהעל כל מתרחש  . המקוון הטופסלאתר ולהירשם בעזרת  

 .באתר  אפשר לקרוא .במדורים השוניםעדכונים ה
 

הועד  ,נערכו בחירות, לפני מספר ימים התקיימה האסיפה השנתית הכללית של הארגון
 במסגרת יום העיון. עיון ברמת אפעלוהתקיים יום היוצא נבחר לשנת כהונה נוספת 

בעסקי הדברה עם מודלים ( רווח והפסד ) בנושא תמחיר , הרצאות מאלפות 2התקיימו 
לעסק קטן ולעסקים גדולים  ובנושא קידום מחירות ברשת האינטרנט , יר הבודדלמדב

משתתפי הכינוס קיבלו שי חובקן וחולצה עם הדפס של סמל  .וברשתות החברתיות
 .הארגון

 

 יםינים הענות ידינו בפעילות לקידמזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 
ם מהמעגל יולגייס עוד חבר אנו פונים לחברים לפעול במרץ .החשובים לכולם

 il.org-member@pc  .הקרוב של כל אחד ואחד
 

התקיים : בשנה האחרונה רגוןאה הרבות שלת יופעילומהלך הכינוס הוצגו לחברים הב
בהשתלמות , י חברי הארגון"המועסקים ע קורס עזרה ראשונה לעובדי הדברה 

התקיים יום הכשרה והסמכה לעבודה בגובה השתתפו , עובדי הדברה  71-השתתפו כ
במשוב שקיבלה   .ניתן לראות באתר הארגוןאת המצגת ...  ועוד חברי ארגון 22

שביעות רצון רבה מקיום בכל הפעילויות הנהלת הארגון הביעו המשתתפים 
לפעילים ו מארגנים ליישר כח . מהארגון המוצלחמהנושאים שהועברו ו, ההשתלמות

 מאחורי הקלעים
 

כפי ס "להגה\של המשרד  יום העיון למדביריםבירוקרטיה במיטבה  לא יתקיים   בגלל
יום העיון נדחה כנראה לחודש נובמבר בגלל חוסר יכולתו . חודש מרץ הקרובב ,שתוכנן

משרד הבריאות לארגן את האירוע ובגלל החלטה שארגון אירוע  -של מרכז ההדרכה 
 מרכז ההדרכה מפרסמים/ משרד הבריאות  (??)ה מחייב העסקת קבלן בסדר גודל כז

 ....מציאת גוף שיארגן ימי עיוןבימים אלה מכרז ל
עיון מקצועיים הימי בב לקבל הכרה וב ושולאור המחדל המתמשך מנסה הארגון ש

 .להעמקת הידע המקצועיולהעשרה , לתועלת החברים, שבכוונתו לקיים
בהכרח תהייה גבוה לאין  ,שגוף פרטי הזוכה במכרז יקיים  להערכתנו עלות ימי עיון

מה גם שהארגון שלנו . שיעור מעלות יום עיון בארגונו של ארגון מדבירי מזיקים בישראל
. הכנסה של אובדן  מכיר ויודע את המועד המתאים ביותר לחברים כדי למנוע נזקים

 וימי עבודה בביטול 
 

החברים מוזמנים להיות משקיפים . יר מידי חודשמקיים ישיבה באופן סד ועד הארגון
פרטים מדויקים ניתן לקבל . בישיבות ובמידת הצורך להשמיע את דבריהם בפני הועד

באתר ניתן גם לקרוא את כל הפרוטוקולים מהישיבות   222-2438432אצל איתי ארנון  
מצעות הכניסה לחברי הארגון בא. ומיקומה. כולל מועדי הפגישה הבאה, שהתקיימו

 .קוד גישה אישי

 

לעשות מאמץ קל ולגייס חברים חדשים לארגון מתוך  קורא שב לכולםהועד החדש 

 ....חבר מביא חבר ....מעגל המדבירים שהם בקשר איתם

 

http://www.pc-il.org/addToNewsLetterForm.asp
http://www.pc-il.org/
mailto:member@pc-il.org
mailto:member@pc-il.org
http://www.pc-il.org/files/manifast0213.pdf
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 בארגון
 

 ( לחץ כאן ( מאמרים מקצועיים מידע לציבור ול
 

   

 

 

ל "בה של ועד הארגון עם סמנכהתקיימה ישי 22.2.74 בתאריך 
ס והתקיים דיון על מכלול הבעיות הקיימות לדעת "המשרד להגה

ציגי המשרד ביקשו נ הצעת חוק המדבירים החדש בהארגון ובעיקר 
 .פ עם הארגון"פסק זמן לדיון פנימי והמשך השת

 

ועד הארגון ממשיך במאמצים להביא לשינוי התקנה החדשה בנושא 
חברי פורום המאיידים בארגון מעודכנים . הסגרנהל איוד בטיפולי 

 מ  בנושא עם משרד החקלאות"באופן שוטף בהתקדמות מו
 

ועדת הדרכה ופיתוח תפרסם בקרוב תכנית הדרכה וימי עיון 
 .התכנית כמובן תוצב באתר. לנוחיות החברים , שנתית

 

לארגון שיספק יעוץ  יועץ משפטישירותים של  לקבל אפשר 
כל חבר . ויסיע לחברים הנזקקים לסעד משפטיים בנושאים משפטי

 ל "המעוניין לקבל יעוץ משפטי מוזמן לפנות לוועד הארגון בדוא
il.com-office@pc 

 

החברים שהשלימו את תשלום דמי , הושלם ,קוד אתי למדביריםה
ם את הקוד חתמו על התחייבות לשמור ולקיי 2274החבר לשנת 

  .ניתן לעיין בו או להדפיסו ,אתרמוצב בההאתי 
 

מתוך , מדביר בקרבת מקום מגוריךאיתור  – חדש חדש באתר

 ל"בדוא כדאי לכם לעדכן את פרטי הקשר  . רשימת חברי הארגון
נא בידקו את פרטי הקשר . רשימת חברי הארגון עודכנה באתר

 את מנהל האתר במידת הצורך ועדכנו שלכם 
 

לשנת ( תערוכות וכנסים )  בתחום ההדברהבעולם לוח אירועים 
  .ו באתרניתן לראותמעודכן ו 2274 - 2273

 

מאירועי הארגון מוזמן לשלוח למנהל  תמונותהחברים שיש בידם 
 .םכמובן עם קרדיט לצל האתר שיציב אותם בגלריית התמונות

 

 
 

 
 

 il.org-info@pc ל לתגובות הצעות או כל מידע אחר"דוא

 

 השתתפות באתר

 . המדביריםושרת את החברים האתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים ממשיכים לתמוך בארגון 

 .לישיתולפרסם באתר זו השנה הש

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם לקחת 
כל   .לק ולהשתתף בהוספת חומר לאתרח
הערות  ,הצעות, תמונות, כתבה , אמרמ

האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 
 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ

 

     Facebook-לארגון דף פעיל ב
 .קראו והגיבו ,הכנסו. בניהולו של גל כהן

 .מהצבת פרסומות להמנעהחברים מתבקשים 
 

 :ועדכונים באתר שפע של תכנים

 מאירועי הארגון גלריית תמונות 
 עייםמאמרים מקצו 
 מידע לציבור 
 ס"קישור לאתר המשרד להגה 
 1023ל בשנת "תערוכות וכנסים בינ 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 עם פרטי קשר רשימת חברי הארגון 
  ידיעונים קודמיםארכיון 
 פורום חברים 
 קצת היסטוריה 

 ......ועוד ועוד                          

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 4752529   :     פקס

    il.org-info@pc :ל "דוא

 il.org-www.pc  :    אתר
 

 
 

 
 

יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . שטחי פרסום פנויים הארגון באתר

 לחץ כאן לקישור. את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר . מוצרים לקהל המדבירים

 il.org-info@pcל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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