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 ירבמיגאל : המערכת

 3122 ©הזכויות שמורות כל  

 ,לכל המדבירים שלום

כחלק מהתחדשות הפעילות ובהתאם לרוח התקופה והתפתחות הטכנולוגיה אנו 

חידושים ומידע לחברים , עם ידיעות, ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו

כנס יהמתבקש ל יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. בארגוןעל הקורה בענף ו

 . המקוון הטופסלאתר ולהירשם בעזרת  
 

באתר ואפשר העדכונים כל . בחודש האחרון התרחשו מספר דברים בתחום ההדברה

 ..לקרוא על הדברים במדורים השונים

ת ידינו מזמין את כולם להצטרף ולחזק אולגייס חברים נוספים ממשיך הארגון 

 .החשובים לכולם יםינים הענובפעילות לקיד

 נושאים דחופים על סדר היום

נושאים חשובים ודחופים הדורשים את התייחסותו של כל אחד ואחד מכם והנוגעים 

החשיבות הרבה . טרם הוסרו מעל סדר היום שלנו, ישירות לעתידנו המקצועי והכלכלי

שולבת מול גורמי החקיקה והפיקוח ל מחייבת התארגנות ופעולה מ"של הנושאים הנ

.על מקצוע ההדברה  
 

לאסור שימוש במלכודות את האפשרות  יםבודקומשרד החקלאות ס "המשרד להגה

      הדיון עלה לסדר היום בעקבות לחץ של הארגונים אוהבי החיות. .למכרסמים דבק

עמוס ו ר שמואל מורן"ד של ד"קיראו את חו.   ( נים רולאלוהים הפת? מה הקשר ) 

 בנושא וילמובסקי
 

מולוגי במזון מארגן יום עיון ופועל לקבל הכרה של המשרד וקיון אנטיהפורום לנ

פות השנתית של יחשב לחלק מחובת ההשתתיס ביום זה כיום עיון  ש"להגה

ואלי וכרוך בדיונים עם המשרדולא טרי, כמובן שזה לא פשוט.. המדבירים  
 

 לאור ההתרחשויות מקבל משנה תוקף  ,לכל המדבירים!  צו קריאה

  !ר ממקור פרנסתכם חלק ניכ ושלמעשה יחסל יםלהתאגד ולפעול לשינוי החוקחשוב 

כמובן אין צורך להסביר או להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות . קרא כאן

ככל שיגדל מספר החברים כן יגדל . וחשיבות התמיכה של כל הקשורים לענף ההדברה

 .התקיים בכבודעתידנו הכלכלי והאפשרות ל, כוח השפעתנו על עתיד המקצוע
 

אתם מוזמנים " מאמרים מקצועיים"-ו" מידע לציבור"נוספו מאמרים רבים למדור 

 "חדשות"-ו"  מכתבים למערכת"קראו גם את מדור . לקרוא ולהגיב
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 !הצטרפו עכשיו  "!!!ואתם זקוקים לארגון   -וק לכם זקהארגון "

 

http://www.pc-il.org/addToNewsLetterForm.asp
http://www.pc-il.org/files/glue%20traps%20ShmuelM.pdf
Glue%20traps%20AmosV.pdf
Glue%20traps%20AmosV.pdf
Glue%20traps%20AmosV.pdf
Glue%20traps%20AmosV.pdf
http://www.pc-il.org/files/urgen%20call%200311.pdf
http://www.pc-il.org/files/urgen%20call%200311.pdf
http://www.pc-il.org/assoc.htm
http://www.pc-il.org/assoc.htm
mailto:info@pc-il.org
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/memberForm.asp


 
 
 

 
 

. 

גישה לאתר –קוד משתמש   
 

 המאפשרתלהפעיל באתר מערכת   התחלנו  יוניחילת חודש בת
. ,חברים רשומים את הכניסה למדורים מסוימיםלרק    

 

:רק לבעלי קוד משתמשתתאפשר  הבאים הכניסה למדורים   
 ועד הפרוטוקולים מישיבות  -
 חברי הארגון של רשימת מעודכנת  -
 הטבות לחברים -
קורסים , ל"בינכנסים , השתלמויות, ריכוז מידע על ימי עיון -

 ב"סיורים וכיוצ מקצועיים
 קנייה מכירה יד שנייה  -

 
 .קוד משתמש יונפק לחבר חדש לאחר ההצטרפות לארגון

 .ל עם קוד גישה אישי"הודעת דוא השלחנלחברים שנרשמו 
 

 שאר מדורי האתר יהיו פתוחים לציבור הרחב ולכל גולש

 ( לחץ כאן ( מאמרים מקצועיים מידע לציבור ו 
 

  לגלריית תמונות 

 פעילות הועד הזמני
 

ממשיך בפעילותו לקידום מטרות החברים והגנה ועד הארגון הזמני 

מכתבים בתפוצה  הועד שלח.  ציבור המדביריםעל האינטרסים של 

 . ים שעל סדר היוםבקשה לפגישה דחופה בנושאנרחבת ב

 .המשך בבמצורף את המכתב  קרא
 

 על סוכם הצפויים האתגרים לאורלתגבר שורותיו הועד החליט 

 הרב ניסיונו לאור וזאת הארגון להנהלת מירב יגאל של צירופו
 .הארגון של האינטרנט אתר ואחזקת בניהול ותרומתו

 .הארגון להנהלת מועמד שהיה ארנון מר של צירופו ,כן כמו

 ואנו הארגון להנהלת להצטרף הסכמתם את הביעו ויגאל ארנון
 .בקידומו ויסייעו לעזר יהיו שהם משוכנעים

 

מולוגי במזון  והתקיימה פגישה נוספת של הפורום לניקיון אנט

  21.22.3122התאריך . קורם עור וגידיםארגון יום העיון ו

 !יהיה מעניין , ומנכם ושריינו את המועדרשמו בי
 פרטים נוספים ותכנית הכנס בקרוב

 

  il.org-info@pcל לתגובות הצעות או כל מידע אחר "כתובת דוא

 

 השתתפות באתר

האתר ממשיך לצבור תאוצה ולאחרונה 
לרשימת היצרנים  סיקמקסהצטרפה חברת 
 המפרסמים באתר

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם לקחת 
כל   .חלק ולהשתתף בהוספת חומר לאתר

הערות  ,הצעות, תמונות, כתבה , מאמר
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 מדבקות

, לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב

המדבקה . לדלת המשרד או כל מטרה אחרת

 מ גובה"ס 5.9  מ רוחב "ס 22 :בגודל
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יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . שטחי פרסום פנויים הארגון באתר

 לחץ כאן לקישור. את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר . ריםמוצרים לקהל המדבי

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