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 Facebookיש לנו גם דף 
 

 ,לכל המדבירים שלום

לפי מספר )נבחרו ,  הכנס השנתי נערך לפני זמן קצר והבחירות לוועד החדש מאחורינו

פרטי קשר לחברי . ארז טימור ואיתי ארנון, דני ייגר, בועז קייזרמן, אלי לוגסי( הקולות 

ההרצאות היו מעניינות בנושא טרמיטים   .בהצלחה לנבחרים. כאןניתן לראות  הועד

מדריך  –" נלך אל הנמלה"ר יעקב עופר "זכו לקבל את ספרו של ד ןחברי הארגו, ונמלים

הועד היוצא הגיש לעמוס וילמובסקי מתנת .. נמלים בישראל בטבע ובמשכנות האדם

לאות תוך הבטחה משני הצדדים לשמור על קשר פרידה והערכה לרגל פרישתו לגמ

 .ולהמשיך במסורת של שיתוף פעולה
 

נלך אל " ר יעקב עופר "ספרו של ד -  מצטרפים חדשים יזכו בשי -חבר מביא חבר

 .פרי מחקר של שנים רבות, המכיל מידע רב על נמלים בישראל"  הנמלה

 נושאים דחופים על סדר היום

נושאים חשובים ודחופים הדורשים את התייחסותו של כל אחד ואחד מכם והנוגעים 

החשיבות הרבה . נוטרם הוסרו מעל סדר היום של, ישירות לעתידנו המקצועי והכלכלי

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

.על מקצוע ההדברה  
 

 לאור ההתרחשויות מקבל משנה תוקף  ,לכל המדבירים!  צו קריאה

  !יכר ממקור פרנסתכם חלק נ ושלמעשה יחסל יםלהתאגד ולפעול לשינוי החוקחשוב 

כמובן אין צורך להסביר או להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות . קרא כאן

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

 .להתקיים בכבוד עתידנו הכלכלי והאפשרות, כוח השפעתנו על עתיד המקצוע
 

אתם מוזמנים " מאמרים מקצועיים"-ו" מידע לציבור"נוספו מאמרים רבים למדור 

 "חדשות"-ו"  מכתבים למערכת"קראו גם את מדור . לקרוא ולהגיב
 

הקוד מפרט את כללי ההתנהגות של חברי . קוד אתי למדביריםהועד החל לנסח 

רים לבין עצמם ובין המדבירים הארגון במטרה למסד את מערכות היחסים בין המדבי

תדמית המדביר ושינוי , לשפר את תדמית הענף, ללקוחותיהם בצורה הוגנת ומקצועית

החלת הקוד האתי  וקיומו על ידי חברי הארגון . בתפיסת הציבור את מקצוע ההדברה

היא צעד משמעותי חשוב ועקרוני בחיזוק הארגון ושיפור חשוב והכרחי לשינוי  תדמיתו 

אתם מוזמנים לעיין  בטיוטת הקוד האתי המוצב  .בור המדבירים והמקצועשל צי

 .להעיר להגיב ולהציע שינויים, באתר
 

 

 !הצטרפו עכשיו  "!!!ואתם זקוקים לארגון   -זקוק לכם הארגון "
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 לות הועד פעימ
 

ממשיך בפעילותו לקידום מטרות החברים והגנה על ועד הארגון 
מכתבים בתפוצה נרחבת הועד שלח .  ציבור המדביריםהאינטרסים של 

לאור מחדלי האגף . ים שעל סדר היוםבקשה לפגישה דחופה בנושאב
ללחימה במזיקים פנה הועד למבקרת המשרד בבקשה שתבדוק את 

 .תוף הפעולה מצידוהתנהלות האגף וחוסר שי
 

תברואה של עירית ' מארגנת סיור מקצועי במחועדת הדרכה ופיתוח 
שיארח אותנו אצלו להכרה ולימוד  , משה גבריאלי' מנהל המח. ירושלים

 מערך ההדברה שהוא פיתח ברחבי ירושלים ובמיוחד עם דגש על
 .פיתח ומתחזק ,פרויקטים יפים ומקצועיים שהוא יזם

 

נא . מספר המקומות מוגבל 21.2.2102תאריך הסיור יתקיים ב

 ! עדיפות תינתן לחברי הארגון !כל הקודם זוכה , להירשם לסיור
 

  !יהיה מעניין , רשמו ביומנכם ושריינו את המועד
 ועדכונים ניתן למצוא באתרפרטים נוספים 

 

פיתוח תכנית  – הארגון החל לקדם מהלך מהפכני למקצוע ההדברה
. הנדסאי הדברה בשיתוף מוסד להשכלה גבוהה/השלמה לתואר טכנאי

התכנית תאפשר פיתוח אישי ומקצועי  לרמה אקדמית שאינה קיימת 
 . היום על כל ההשלכות המשתמעות

 .התכנית תהייה פתוחה לחברי הארגון בלבד
 

הועד בוחן את האפשרות לקבל כחברים בארגון חברות ועסקים 
קידום מטרות משותפות לו שיפעל,  הקשורים לתחום ובעלי עניין בענף

 .לתועלת הענף והעוסקים בו
 

 
 

 
 

.  

 

 חברילרק  המאפשרתלהפעיל באתר מערכת   כי התחלנו  להזכירכם 
הכניסה . קוד משתמש אישיי "ע את הכניסה למדורים מסוימים הארגון 
ריכוז , הטבות לחברים, ועדהפרוטוקולים מישיבות : הבאים למדורים 

סיורים  קורסים מקצועיים, ל"בינכנסים , השתלמויות, וןמידע על ימי עי
  .קוד משתמש בעזרת תתאפשר  קנייה מכירה יד שנייה , ב"וכיוצ

 עם פרטי קשר נפתחה לעיון הציבור הרחבמעודכנת רשימת חברים 
 

 .קוד משתמש יונפק לחבר חדש לאחר ההצטרפות לארגון
 .אישיל עם קוד גישה "לחברים שנרשמו נשלחה הודעת דוא

  שאר מדורי האתר יהיו פתוחים לציבור הרחב ולכל גולש
 
 (   לחץ כאן ( לגלריית תמונות    (  לחץ כאן ( מידע לציבורל

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

להצטרף  , רשם לאתרילהאפשר ש  !ספרו לכולם 

  ידיעותה לקבל את כל ו של הארגון ל "דואהתפוצת ל

 תתפות באתרשה

משמש כלי האתר ממשיך לצבור תאוצה ו

י אמצעי  לקשר עם החברים והפצת בלת

אנו מזמינים . לכולםמידע עדכני ומקצועי 

את כל אחד ואחד מכם לקחת חלק 

כל   .ולהשתתף בהוספת חומר לאתר

הערות  ,הצעות, תמונות, כתבה , מאמר

האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 

 מדבקות

יתן לקבל מדבקה לחברים המעוניינים נ

. לדלת המשרד או כל מטרה אחרת, לרכב

 5.9  מ רוחב "ס 22 :המדבקה בגודל

 מ גובה"ס
 

 
 

 2102חידוש חברות בארגון לשנת 

חברים שטרם שילמו דמי חבר לשנת 
מתבקשים לשלוח תשלום בהקדם  2102

 בטרם ימחק שמם מרשימת החברים
פתוחה  מתפרסמת באתרמעודכנת הה

 לציבור
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