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1024  אפריל  

 תוכן העניינים

 מפעילות הועד 

 פעילות משפטית כנגד מתחזים 

 הזמנה להשתתפות באתר 

 ימעול לוח אירועים 

 

 

 

 

 ירבמיגאל : המערכת

 1024 ©הזכויות שמורות כל 

 

 לידיעונים קודמים

 

 

 ,בירים שלוםלכל המד

 

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

כל מי שמעוניין לקבל את . ומידע לחברים על הקורה בענף ובארגון

 וןהמקו הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהמתבקש ל יםהבא הידיעונים

אפשר  .במדורים השוניםעדכונים הכל ו בתחום ההדברהעל כל מתרחש  .

 .באתרלקרוא  

 

ת ידינו בפעילות לקידום מזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 

במיוחד בעת הזו , אנו פונים לחברים .החשובים לכולם העניינים

ם מהמעגל ילפעול במרץ ולגייס עוד חבר , 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 , יוחד בעת הזווכל זאת במ. 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 

ורבות גורמים  פיצול והתארגנויות קטנות  .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 , גון כגורם מייצגהכרה באר)  זמן רב

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

 

בחודשיים האחרונים הצטרפו עשרות מדבירים חדשים לארגון 

פר החברים בהשוואה לשנה סבמ 00%-חלה עליה של כו

 שעברה

 

כל חבר ארגון ,  דמי החבר את" 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 . מה גם שאין מחיר ליתרון ההתארגנות(  ב "שי לחגים וכיוצ, עיון

 .רנס את בעליומעורר כבוד ומפ, 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

ש "היועמ .למשאבים ותמיכה של הציבור כדי לנסות ולשנות את רוע הגזרה

ס כדי להגיע "של הארגון מקיים פגישות רבות עם אנשי המשרד להגה

 .להבנה ושינויים בחוק המוצע

 

לכאורה  את מספרי " חטף"ש כנגד מפעיל אתר ש"הועד מפעיל את היועמ

י הפניית חיפוש באינטרנט של כל שם "ירים עהטלפון של כל המדב

למספר טלפון שלו וגביית עמלה מהמדביר "   מדביר"בתוספת המילה 

למרות פניותינו והבטחותיו לחדול .  אליו הוא מפנה את הביקוש להדברה

ס "התלונה גם הופנתה אל המשרד להגה.  הוא ממשיך במעלליו, ממעשיו

 .ספר היתר כנדרש בחוקבטוענת התחזות  ופרסום עצמו ללא מ

ש גם מטפל במדביר שאינו חבר ארגון אך משתמש בסמל הארגון "היועמ

 .ומפרסם כאילו  הוא חבר

 

מתארגן ניסיון להקים גוף מתחרה לארגון תוך פנייה למדבירים  להצטרף 

, לא ברור לנו מה מטרות ההתארגנות החדשה מה התקנון.  לגוף החדש

ן ההחלטות אינ, ללא בחירותעצמו   התמנה מטעם" התאחדות"ר ל"היו

מתקבלות בשקיפות ולמיטב ידיעתנו ההתארגנות אינה רשומה כעמותה או 

ועד חושב כי הנסיון לפצל את ציבור המדבירים אך ה. גוף משפטי אחר

 .יפגע בייצוג העוסקים בענף מול הגופים הממשלתיים ויפעל לרעתנו

 

 יא לידיעת הציבור אתועד הארגון החליט לצאת במסע פרסום כדי להב

הפרסום ידגיש את האתר בו ניתן לראות רשימת . קיומו של הארגון דבר

הציבור אינו ער לעצם קיומו . חברים ולמצוא מדביר בקרבת מגורי המחפש

של הארגון המאגד את המדבירים המחויבים למקצוענות ואתיקה והבאת 

פירוט   ,החג הפרסום יחל אחרי. הארגון למודעות הציבור חשובה לכולם

כדי להפיק את מירב התועלת החברים . מועדי הפרסום יופיע באתר 

מתבקשים לעיין ברשימת החברים שבאתר ולהשלים במידת הצורך את 

 ל"י פניה בדוא"הפרטים החסרים ע

 

ארגון הדבוראים מבקש את שיתוף הפעולה של המדבירים בנושא מטרד 

ורשמו  קראו את המאמר המעניין באתר . אפשרי של כוורות דבורים

לפניכם את כתובות ולפונים של דבוראים מתנדבים להצלת כוורות במקרה 

 .שאתם מתבקשים להדביר

 

  

 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 

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

יתקבלו ותגובות הערות  ,הצעות
האתר הוא מקור למידע . הבברכ

 .נגיש בכל רגע, עדכני וזמין

 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ

   Facebook-לארגון דף פעיל ב

 
קראו , נסוהכ. 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 
 1024רוכות וכנסים תע 

 פרוטוקולים מישיבות הועד 

 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 

 קצת היסטוריה 

 
 ......ועוד ועוד
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ם לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם יצרנים ומשווקי. 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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