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 ירבמיגאל : המערכת

 1021 ©שמורות  הזכויותכל 

 ,לכל המדבירים שלום

 

  
 

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

מתבקש  יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. לחברים על הקורה בענף ובארגון

 בתחום ההדברהעל כל מתרחש  . המקוון הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהל

 ..במדורים השוניםעדכונים כל  ,באתר  אפשר לקרוא
 

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

אנו פונים לחברים לפעול במרץ ולגייס  .החשובים לכולם יםינים הענובפעילות לקיד

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

בימים הקרובים , לחומרי הדברה הנפוצים בשימוש קבוצת רכישה הארגון מארגן

באיזה מהם ברצונם לרכוש ו היקבלו חברי הארגון רשימת חומרים ויתבקשו לציין מ

מרכישה רגילה כמובן שהקבוצה תזכה למחירים מוזלים. ,מותכ  
 

ועד הארגון  "חאפרים"צעדים נגד המחדל מתמשך של הרשויות בנקיטת הלאור 

נקוט יוזמה כנגד כל אלה המבצעים פעולות הדברה והפועלים ללא היתר החליט ל

הועד מבקש מכל מי שיש בידיו פרטים על פעולות הדברה בניגוד לחוק . ובניגוד לחוק

לשלוח בכתב בדוא"ל את מירב הפרטים כדי שנוכל לפעול ולהגיש תלונה למשרד 

הארגון יפעל גם נגד מדבירים .הירוקה בניסיון לבלום את התופעה רהס והמשט"להגה

.או וכאלה המפרסמים כי הם חברי ארגון/מתחזים ומפרסמים מספר היתר לא להם ו  
 

לתאר ועדת פיתוח והדרכה שוקדת בימים אלה על יזום ופיתוח תכנית לימודים 

ס על השלמת התכנית תתבס. בשיתוף מוסד אקדמי מוכר, טכנאי הדברה/הנדסאי

לימודים תוך התחשבות בשעות הלימוד של קורס הדברה ותהייה פתוחה לחברי 

  .הארגון בלבד
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 ( לחץ כאן ( מאמרים מקצועיים מידע לציבור ול
 

 ...בארגון   
  

ולאחר דיון החליט הועד להגדיר כניסת הועד החדש לתפקידו  עם
. העומדות לביצוע בשנה הקרובה התפקידים והמשימותולחלק את 

 :ת את תכנית העבודה וחלוקת האחריות ניתן לראו
 גלריית תמונות< אודות <  באתר

. 
התברואה של עירית ' במח סיור מענייןבסוף חודש מרץ התקיים 

 ,משה גבריאלמר מנהל המחלקה י "בסיור שהודרך ע. ליםירוש
קיבלו המשתתפים הסברים על פרויקטים מעניינים שעירית ירושלים 

תמונות מהסיור ניתן לראות . יזמה ומנהלת בשיטות חדשניות
 באתר גלריית תמונותב
 

ממשיך בפעילותו לקידום מטרות החברים והגנה על ועד הארגון 
מכתבים בתפוצה הועד שלח .  מדביריםציבור ההאינטרסים של 

כמו כן נשלחה . דרישה להכרה בימי העיון שהארגון יוזםנרחבת ב
תלונה על מועד ימי העיון השנה המתקיימים בתחילת העונה 

הועד מצפה לפגישה בזמן הקרוב . הבוערת תוך גרימת נזק לעסקים
בעבר האגף ) לדיון עם האגף לבקרת חומרים מסוכנים ומזיקים 

ושיתוף פעולה בעתיד בקביעת המועדים ( חימה במזיקים לל
 .והתכנים של ימי העיון

 

שיתקיימו בחודשים אפריל  ערבי הרצאות –יוזמה נוספת של הועד 
המקום ונושאי ההרצאות ישלחו , על המועד ותהודע. מאי ויוני
פרוטוקולים . נא לעקוב אחרי עדכונים באתר הארגון.  בהמשך

 פרוטוקולים< בארגון  < באתר לקרוא   מישיבות  הועד ניתן
 

בארגון לעמוס וילמובסקי בגלל  חברות כבודהועד החליט להעניק 
תרומתו ארוכת השנים לידע המקצועי של מדבירים ונכונותו לחלוק 

דה במהלך מחקריו ועבודתו במעבבכל עת את הידע הרב שרכש 
חברות כבוד לשנה הוענקה גם  .לאנטומולוגיה של משרד הבריאות

  .למשה גבריאל כתודה על האירוח של חברי הארגון בסיור לירושלים
 

למו את ילכל החברים שש תעודת חבר בארגון החל בחלוקתהועד 
השי חולק למשתתפים  .לחג הפסחושי   2102דמי החבר לשנת 

  .בסיור לירושלים
 

לארגון שיספק יעוץ בנושאים  יועץ משפטיהועד שכר שירותים של 
כל חבר המעוניין . ויסיע לחברים הנזקקים לסעד משפטימשפטיים 

 ל "לקבל יעוץ משפטי מוזמן לפנות לוועד הארגון בדוא
il.com-coffice@p 

 

טיוטת הקוד  ,קוד אתי למדביריםהועד ממשיך בעבודת הניסוח של 
 קבל בברכה יתת ההערכל  .נמצאת באתר וניתן לעיין בה ולהעיר

 il.org-info@pc 
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  il.org-info@pcל לתגובות הצעות או כל מידע אחר "תובת דואכ

 

 השתתפות באתר

 . ת החברים והמדביריםשרת אהאתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים ממשיכים לתמוך בארגון 

 .היולפרסם באתר זו השנה השני

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

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

 .ענגיש בכל רג, למידע עדכני וזמין
 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ

 

 להורדה

הוריד מהאתר את סמל למעוניינים ניתן ל
 .לשימושכם , מדבקה לרכבהארגון ותמונת ה

 כאן  - להורדה בצים הק

 

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

 .החברים מתבקשים להמנע מהצבת פרסומות
 

 

 
  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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