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1023  אוקטובר  

 תוכן העניינים

 מפעילות הועד 

 ס "יום עיון של המשרד להג  

 השתלמויות לחברי הארגון 

 השתלמות בנושא פשפש המיטה 

  מדיטבע"ת מכללבקורס הדברה" 

 הזמנה להשתתפות באתר 

 ימלוח אירועים עול 

 

 

 

 ירבמיגאל : המערכת

 1023 ©הזכויות שמורות כל 

 

 לידיעונים קודמים

 ,לכל המדבירים שלום
 

חידושים , עם ידיעות, אנו ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו
 כל מי שמעוניין לקבל את הידיעונים. ומידע לחברים על הקורה בענף ובארגון

על כל  . המקוון הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהמתבקש ל יםהבא
אפשר לקרוא   .במדורים השוניםעדכונים הכל ו בתחום ההדברהמתרחש 

 .באתר
 

ת ידינו בפעילות לקידום מזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 

אנו פונים לחברים לפעול במרץ ולגייס עוד  .החשובים לכולם העניינים

 il.org-member@pc  .ם מהמעגל הקרוב של כל אחד ואחדיחבר
 

הארגון ניסח קוד אתי למדביר והנוסח הסופי אושר לאחר התייעצות עם ועד 
במהלך . הקוד הוצב באתר לעיון המדבירים והערותיהם. מ של הארגון"היוע

וכל חבר התחייב  הקוד האתייום הבחירות השנתי אשררו חברי הארגון את 
 .ידו על נוסח הקוד לקיימו בחתימת 

 

להפסקת פעילות  ,ס"בשיתוף פעולה עם המשרד להגההארגון פעל ופועל 
החברים מתבקשים לדווח לועד ולשלוח כל מידע . של מדבירים ללא היתר

או בניגוד /י גורמים בלתי מוסמכים ו"בקשר לפעולות הדברה במתבצעות ע

 .לתקנות ולהוראות
 

בחירות פנימיות לתפקיד  הועד הנבחרי "מיד לאחר יום הבחירות נערכו ע
כמזכיר הארגון נבחר  איתי . מזכיר הארגון ולתפקיד הגזבר כנדרש בתקנון

 .ארנון  ולתפקיד הגזבר נבחר דני ייגר
 

" עובדי ההדברה"ס בנושא חוק "פגישות עם נציגי המשרד להגה' נערכו מס
צגנו והסברנו את הקשיים יבפגישות אלה ה.  ני הגשההחדש העומד לפ

ההשלכות , הגזירות שציבור המדבירים אינו יכול לעמוד בהם, שהחוק יוצר
אופן התנהלות חברות ההדברה כיום  והמלצות להמשך כדי , הכלכליות

 .להביא את ההצעה לנוסח קביל ובר ביצוע
 

טיפלנו בנושא טיפולי ההסגר והנוהל החדש שנכנס לתוקף בתחילת חודש 

חלקה להסגר וניהלנו מנערכו מספר פגישות עם נציגי משרד החקלאות ה. יולי
 .מ מתמשך ליצירת נוהל מעשי ואפשרי"מו

 

הארגון ממשיך בניהול  מערכה הסברתית ומשפטית לפתרון נושא לכידת 
התנגדות ארגונים אוהבי חיות למיניהם החתולים וזאת בעקבות התערבות ו

והקושי במתן מענה הולם מצד המדביר לאור הבעיה הולכת וגוברת היוצרת 

בתי חולים מוסדות , מפעלי מזון, מפגעים תברואתיים במקומות ציבוריים
 .ב"וכיוצ

 

כמובן )ז השתלמויות שונות עם מועדים "בקרוב תשלים ועדת פיתוח והדרכה לו
 ותה נפרסם באתר ואשר תישלח לכל חברי הארגון א( בתקופת החורף

 
 .פרטים בקרוב. בצפון הארץ, טיול גיבוש לחברי הארגון/ מתוכנן סיור

 

 
 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 
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 il.org-www.pc  :    אתר
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 רכםילהזכ 

ס  "של המשרד להגה יום עיון השנתי למדביריםבקרוב יתקיים 
 .דרכי רישום ותשלום ניתן למצוא באתר, על המועד פרטים

 
 לידיעתכם 

בנושא פשפש ס "המשרד להגהארגון ב ימים 5השתלמות בת 

 ...ביולוגיה ועוד, חומרים, הדברה  המיטה  שיטות
 

  קורס הכנה לבחינות הסמכה לקבלת היתר מדביר
 "מדיטבע"יפתח קורס מכללת  31.51.52בתאריך 

 

 הרשמה  ניתן לראות באתר יפרטים מלאים וטופס
  

 

 

 

 

החברים מוזמנים . באופן סדיר מידי חודשמקיים ישיבה  ועד הארגון
להיות משקיפים בישיבות ובמידת הצורך להשמיע את דבריהם בפני 

 15:00 בשעה  5.11.13 בתאריךהישיבה הקרובה תתקיים . הועד

  .ייגר דני של במשרדו
    113-3238231  פרטים מדויקים ניתן לקבל אצל איתי ארנון

    .שהתקיימו הועד מהישיבות ליםהפרוטוקולקרוא את כל באתר ניתן 
לשנת ( תערוכות וכנסים )  לוח אירועים עולמי בתחום ההדברהו

 . עם קוד גישה אישי  ,בלבד םהכניסה מוגבלת לחברי  2013/4

 
 

 
 

 

 השתתפות באתר

 . שרת את החברים והמדביריםהאתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים ממשיכים לתמוך בארגון 

 .היולפרסם באתר זו השנה השני

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

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

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

 

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

 .מהצבת פרסומות להמנעהחברים מתבקשים 
 

 :ועדכונים באתר שפע של תכנים

 מאירועי הארגון גלריית תמונות 
 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור לאתר המשרד להגה 
 31024ל בשנת "תערוכות וכנסים בינ/ 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 עם פרטי קשר רשימת חברי הארגון 
 ידיעונים קודמים 
 פורום חברים 
 קצת היסטוריה 

 ......ועוד ועוד                          

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 6532325   :     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. ניתן לראות באתר את מחירי הפרסום . מוצרים לקהל המדבירים

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