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  דיון ציבורי פתוח בנושא שימוש

 בחומרי הדברה בישראל

 

 

 ירבמיגאל : המערכת

 1024 ©הזכויות שמורות כל 

 

 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום

 

עם , אנו ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנועוד שנה עברה ו

כל מי שמעוניין . חידושים ומידע לחברים על הקורה בענף ובארגון, ידיעות

כנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהמתבקש ל יםהבא לקבל את הידיעונים

במדורים עדכונים הכל ו בתחום ההדברהעל כל מתרחש  . ווןהמק הטופס

 .באתראפשר לקרוא   .השונים

 

ת ידינו בפעילות לקידום מזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 

במיוחד בעת הזו , אנו פונים לחברים .החשובים לכולם העניינים

ם מהמעגל יפעול במרץ ולגייס עוד חברל , ולאור האסון בירושלים

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

 

ואפילו  אם  החשיבות שבהתארגנותקווה כי כולכם מבינים את ת ואנ

לדעתכם הארגון אינו  פועל מספיק ולא מבצע את מה שלדעתכם צריך 

כאשר הפניקה שלא לצורך ולא , חד בעת הזווכל זאת במיו. היה לעשות

 .לעניין רוחשת ופורחת בין לקוחתנו

 

ויש אין  ...."כוחנו באחדותנו"..., אולי זו קלישאה אבל זו האמת לאמיתה

ספור דוגמאות למה שאחדות ואיחוד כוחות יכולים להשיג ולחולל מול 

רבות גורמים פיצול והתארגנויות קטנות ו  .גופים ממשלתיים וגדולים אחרים

 ....תוך איבוד גורם הגודלולם אך נזק והחלשת כ

 

, בירושלים ת גרוס בעקבות האסון הנורא שפקד את  משפח, לצערי הרב

ישיבה משותפת לועד הארגון והאגף המפקח במשרד אך היום נערכה 

והושגו כנראה השגים  שועד הארגון ניסה ונילחם עבורם מזה   ס"להגה

הכרה בימי העיון של הארגון למנין ימי , ן כגורם מייצגהכרה בארגו)  זמן רב

 את סיכום הישיבה ניתן לקרוא באתר .(הגברת האכיפה ועוד, עיון חובה

 

עד הארגון יתקיים בסוף חודש והכולל בחירות ל והכנס השנתיהזמן קצר 

. לרדת מהגדר ולעשות מעשה, זה הזמן להתעשת  (  21.2.2.72) זה 

 !י הצטרפות לארגון והשתתפות בבחירות  "ע התיצבו לכנס והשפיעו

 

כל חבר ארגון ,  את דמי החבר" ולחסוך"לא זה הזמן לעשות חשבון  

) בחזרה אם נטל חלק בפעילויות שהארגון מקיים " ההשקעה"קיבל את 

ימי , יומיים השתלמות לעובדי הדברה, הסמכה לעבודה בגובה, ר"קורס א

שבעזרתו . שאין מחיר ליתרון ההתארגנותמה גם (  ב "שי לחגים וכיוצ, עיון

 .מעורר כבוד ומפרנס את בעליו, כולנו נהנה  ממקצוע מכובד
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. 

פועל במרץ לקדם את החוק החדש  האמור להסדיר  ס"המשרד להגה

יות מנוסח החוק ואנו זקוקים יש לנו הסתייגו. את מקצוע ההדברה

 .למשאבים ותמיכה של הציבור כדי לנסות ולשנות את רוע הגזרה

 

הדליק זרקור על מקצוע ההדברה ונאמרו הרבה דברים  האסון בירושלים

ועד הארגון מבקש מכל המדבירים להמנע מלהשתתף בכל ראיון . בגנותינו

, אינו מדויק, נכון לעתים המידע שנמסר אינו. ולשאת דברים בכל מיקרופון

לטובת כולם עדיף להפנות את התקשורת . מטעה וגורם נזק יותר מתועלת

, אמין, י מקור אחד"המידע והמסרים יועברו ע. מכל סוג אל דובר הארגון

יוסי  –המדביר מירושלים  -  7.2.14חדשות מאתמול  .שמבין את צרכי הענף

דברה וזאת בניגוד ה" פעולת"נעצר שוב לאחר שלכאורה שביצע  –ברקן 

לפסיקת בית המשפט שבעקבות האסון אסר עליו לעבוד בהדברה במשך 

 . כתבות על האסון מוצבות באתר   .יום 06
 

עדיין מחכה לחברים שיציגו את מועמדותם לבחירה בבחירות  ועד הארגון

יום עיון ובחירות יתקיימו השנה , להזכירכם  כי הכנס השנתי . הקרובות 

המועד האחרון להגשת מועמדות כולל .   21.2.2672אריך ברמת אפעל בת

בכנס ישתתפו אנשי המשרד     15.2.2014ח ומצע לפעילות  הוא "קו

.  הרצאות בנושא ביטוח העסק ובנושא פוספין 2ס  ויום העיון יכלול "להגה

 –בחלקו האחרון של יום העיון יערך רב שיח בנושא האסון בירושלים 

ז וסדר היום "ההזמנה עם פירוט לו .פיות מהארגוןהשלכותיו עלינו והצי

רשימת החברים שהגישו מועמדות כמו גם את  .באתר הארגון מוצבת

 .לבחירה
 

של הארגון קיימה לאחרונה כמה וכמה קורסים  ועדת הדרכה ופיתוח

, בדי הדברההשתלמות בת יומיים לעו: לתועלת חברי הארגון ועובדיהם

באתר גם   .ר"קורסים של הסמכה לעבודה בגובה  קורס ע 2, ר "קורס ע

 מוצבות תמונות מאירועי הארגון האחרונים
 

של הארגון פעיל לאחרונה  והתעורר  ביתר שאת   FACEBOOK -ה דף

 מדבירים רבים מצאו מקום להביע את דעתם על . בעקבות האסון

 .אתם מוזמנים לקרוא ולהגיב. מתרחש

 facebook-רב החדשות באתר מוצבות גם ב. הרשמו כחברים בדף
 

ס לממשל "ביה,   דיון ציבורי פתוח, שימוש בחומרי הדברה בישראל

טבע , עמותת אדם, ש הרולד הרטוך באוניברסיטת תל אביב"ולמדיניות ע

 ודין והקרן לבריאות וסביבה מזמינים את הציבור הרחב לכנס ייחודי בנושא

אשר יכלול דיונים עם אנשי מקצוע , מטרת הכנס   .הדברה חומרי

היא הגדרת צרכי הציבור בנושא , הרצאות וקבוצות עבודה, מהתחום

נגישות למידע על חומרי הדברה ומקומו של הציבור בקבלת ההחלטות 

. הארגון מזמין את כולם להתיצב ולהשמיע את דברו .לגבי השימוש בהם

 בהרשמה בלבדאלא ההשתתפות אינה כורכה שתשלום 

 כאן   פרטים נוספים וטופס הרשמה

 השתתפות באתר

שרת את החברים האתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים  . והמדבירים

ממשיכים לתמוך בארגון ולפרסם 
 .היבאתר זו השנה השני

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם 

בהוספת חומר  לקחת חלק ולהשתתף
, תמונות, כתבה , אמרמכל   .לאתר

יתקבלו ותגובות הערות  ,הצעות
האתר הוא מקור למידע . בברכה

 .נגיש בכל רגע, עדכני וזמין

 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ

   Facebook-לארגון דף פעיל ב

 
קראו , הכנסו. בניהולו של גל כהן 

 להמנעהחברים מתבקשים .והגיבו
  מהצבת פרסומות

. 
 :באתר שפע של תכנים ועדכונים

 מאירועי  גלריית תמונות

 הארגון
 מאמרים מקצועיים 

 מידע לציבור 

 ס"קישור למשרד להגה 
  1024תערוכות וכנסים 

 פרוטוקולים מישיבות הועד 

 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 

 היסטוריה קצת 

 
 ......ועוד ועוד
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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@pc  ל "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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