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 1' ידיעון מס

 דברי פתיחה
 

 על סדר היוםנושאים דחופים 
 

 ."הארגון יוסיף לפעול ולגייס חברים נוספים גם בימי העיון הקרובים"

 

נושאים חשובים ודחופים הדורשים את התייחסותו  שניכרגע עומדים על הפרק 

החשיבות . ועי והכלכלישל כל אחד ואחד מכם והנוגעים ישירות לעתידנו המקצ

ל מחייבת התארגנות ופעולה משולבת מול גורמי החקיקה "הרבה של הנושאים הנ

.והפיקוח על מקצוע ההדברה  

  

 .ס שהוגשה בנושא חיסול מעמד עובדי הדברה"הצעת החוק של המשרד להג .1

 .נושא לכידת חתולים המהווים מטרד וסיכון בריאותי לציבור .2

אך ורק שימונו , (ס"בשיתוף המשרד להג) הקמת מאגר של נאמני הדברה .3

וו יתפקוד נאמני ההדברה יהיה באותם המישורים אשר ה. חברי הארגוןמבין 

, חלטוריסתים, חפרים)מקצועית וחוקית בענף ההדברה , ומהווים בעיה אתית

    .(שלא כחוק כדומההדברה  חנויות לממכר חומרי, פרסומים מטעים

 

להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות וחשיבות כמובן אין צורך להסביר או 

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

 .עתידנו הכלכלי והאפשרות להתקיים בכבוד, השפעתנו על עתיד המקצוע

 

 

 

 תוכן העניינים

   דברי פתיחה

   נושאים דחופים

   מאמר על פשפש המיטה

  יום עיון הקרוב

 פעילות הועד הזמני

 הזמנה להשתתפות באתר

 הטבות לחברים

  ...קונים מוכרים! בקרוב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יגאל מירב, גל כהן: המערכת

 ©כל הזכויות שמורות  

 

 ,לכל המדבירים שלום

התאם לרוח התקופה והתפתחות הטכנולוגיה בכחלק מהתחדשות הפעילות ו

חידושים , עם ידיעות, ו מתחילים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנואנ

עון יכל מי שמעוניין לקבל את היד. ומידע לחברים על הקורה בענף ובארגון

 il.org-info@pc   ל שלו אל "הבא מתבקש לשלוח את כתובת הדוא

 

 הראשון ויש התקדמותעברו אך מספר ימים מיום העיון 

, מדבירים שמבינים את החשיבות שבהתארגנות 121-ו רשימות של כניש ביד

 .ומסרו פרטים בטופס ההרשמה שים להצטרף לשורות הארגון המתחדשמבק

 .הארגון יוסיף לפעול ולגייס חברים נוספים גם בימי העיון הקרובים
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 11.2.2.11יום עיון למדבירים  
   

 

 
 24.3.2.11 בתאריך יום העיון הבא

 לפרטים נוספים.  שימושים ותוכנות למדבירים ,מחשוב - שאבנו 

 פעילות הועד הזמני 

 השתתפות באתר

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם 

לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 

, כתבה , חומר לאתר  כל מאמר

הצעות והערות יתקבלו , תמונות

האתר הוא מקור למידע  .בברכה

 .נגיש בכל רגע, עדכני וזמין

 

 !חדש   – בקרוב

מי שמעוניין  מדור קונים מוכרים

למכור או לקנות ציוד מיד שנייה  

מוזמן לשלוח פרטים אל מנהל 

 האתר והודעתו תתפרסם

 

 

 ן מדבירי מזיקים בישראלוארג

 12121 רחובות  2111ד .ת
 18-9356574פקס   

  il.org-info@pcל  "דוא

 אתה קיים= אתה שם 

 :אתר אותנו באינטרנט

www.pc-il.org 

 

לאלה מבינכם שלא השתתפו ביום העיון האחרון שעסק בעיקר בנושא 

ר קוסטה "דבאתר מאמר של  אפשר לקרוא, פשפש המיטה

 יחסיהמאמר אמנם מת . שהופיע באתר וואלה, רוגלו'מומצ

אך המשרד להגנת הסביבה  ,ב"ה בעיקר בארהעלהתפשטות התופ

מיחס לנושא חשיבות הולכת וגוברת בעקבות גלוי מקרים של נגיעות 

 .גם בארץ

 לחץ כאן ועוד מאמרים  " ?הפשפשים חוזרים" לקריאת המאמר

 

 

מידע על הפעילות של ועד הארגון הזמני ניתן לקרוא באתר הארגון ולמצוא 

, דף קשר לחברי הועד הזמני, נוסף כמו רשימת חברים שהצטרפורב מידע 

.ל מידע עדכני הקשור לפעילותנוכו, קישורים מעניינים , מאמרים מקצועיים  

כל הערה והארה תזכה לתגובה, כנסו לאתר ולפורום ושלחו לנו תגובות  

. 

....פשו ותהנוח,  הטבות לחברי הארגוןבאתר ניתן למצוא   

http://www.pc-il.org                      
 

  il.org-info@pcאחר ל לתגובות הצעות או כל מידע "כתובת דוא
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