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 ירבמיגאל , גל כהן: 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

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

   , המקוון הטופס עזרת ברשם ילאתר ולה

 

הכל . בחודש האחרון מאז הידיעון הקודם התרחשו מספר דברים בתחום ההדברה

 ..מתעדכן באתר ואפשר לקרוא על הדברים במדורים השונים

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

 .החשובים לכולם םיינינם העובפעילות 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

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

.על מקצוע ההדברה  

 

עדיין  ס שהוגשה בנושא חיסול מעמד עובדי הדברה"הצעת החוק של המשרד להגה

ממשיכה להתגלגל במסדרונות המחוקק. . תזכיר ההצעה במלואה  כאן.   קראו 

לאחר הכשרה בסיסית של כמה ימים יוכל לבצע ריסוס נגד , עובד הדברה כל, והפנימו

.חרקים בדירות ובתים באופן עצמאי ובלי הכרח להיות תחת השגחת מדביר מוסמך  

 

צו קריאה ! לכל המדבירים עדין בתוקף. חשוב להתאגד ולפעול לשינוי החוק 

 שלמעשה יחסל חלק ניכר ממקור פרנסתכם !  קרא כאן

 

כמובן אין צורך להסביר או להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות וחשיבות 

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

 .עתידנו הכלכלי והאפשרות להתקיים בכבוד, השפעתנו על עתיד המקצוע
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 "בכל הזדמנות ,ס חברים נוספיםוהארגון יוסיף לפעול לגי"
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 מינוי חדש
 

 33בן  ,נדב רועימינתה את  "רימי"חברת 

שנה בחברת  21-שעסק בתחום ההדברה כ

בתוקף "  .מנהל התפעוללוגסי גולן בתור 

להיחשף לשיטות  תפקידי  הייתה לי הזכות

עבודה  וליישום ההדברה בשטח ברמה גבוהה 

 ." מאוד ועל כך אני מודה למר לוגסי

תברואה ל מוצריםשל  מנהל מחלקת המכירות רועי בתפקיד כיום

ובהזדמנות זו  .וממשיך את פועלו של מר גל כהן "רימי"בחברת 

 .מוצלחת ושיתוף פעולה מלא, עי  רוצה לאחל לכולנו שנה פורייהור

-לאפוןפ .אשמח לעמוד לרשותכם ולשירותכם בכל שאלה ופניה

     roy@rimi.co.il -מייל 7788704420
 

 . חברי הארגון  מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש
 

לאלה מבינכם שלא השתתפו ביום העיון שנערך בתאריך 
הפרוטוקול של מוזמנים לקרא את ,  איודשעסק בנושא  10.4.11

 ועוד מאמרים  ) של מוצרי מזון  ישיבת פורום ניקיון אנטמולוגי
 ( לחץ כאן

 
אתר  –בפארק שרון היו חברי הארגון אורחים  8.4.11בתאריך 

, וקיבלו סקירה על פעילות החברה , הפסולת חירייה לשעבר
והשבת המקום  מיחזורהפיתוחים והרעיונות שבדרך בנושא 

הסיור היה מאד מעניין ואנו מקוים לארגן בקרוב . לשימוש הציבור
  לגלריית תמונות .  פיםנוס יםסיור

 
  

 

 פעילות הועד הזמני
 

ממשיך בפעילותו לקידום מטרות החברים והגנה ועד הארגון הזמני 

הועד שלח מכתב תלונה בתפוצה .  על האינטרסים של החברים

ס בנושא "ל ומבקר המשרד להגה"רחבה כולל מבקר המדינה מנכ

העיכובים וההתמשכות של רישוי תכשירי הדברה חדשים וחידוש 

ההתנהלות שאינה מקובלת על כל . רישיונות של תכשירים קיימים

 ראה את המכתב כאן.  מי שקשור לעניין 

 

 ....חפשו ותהנו,  הטבות לחברי הארגון באתר ניתן למצוא

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

 

 השתתפות באתר

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם לקחת 

כל   .חלק ולהשתתף בהוספת חומר לאתר

הצעות והערות , תמונות, כתבה , מאמר

האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 !חדש 

, לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב

המדבקה . לדלת המשרד או כל מטרה אחרת

 מ גובה"ס X 5.9מ 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 . מוצרים לקהל המדבירים

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