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 ,מדבירים שלוםלכל ה

הוזרם דם  .התקיים הכנס השנתי ונערכו  בחירות לועד המנהל של הארגון מרץבחודש 
המודעות והגברת , ועד והוא החל במרץ לתכנן ולארגן פעילות להעלאת המורלוחדש ל

דות חדשות והפעלת נבחרת פעילים חדשה עוהקמת ו תהוחלט על הוספ  .הפעילות
ועדת  ,  דובר ארגון, ועדת  פרסום , ועדת  ביקורת : ו הםהועדות שיפעל  .וגדולה מבעבר

ועדת ,  ועדת  גיוס חברים, ועדת הטבות לחברים, ועדת הכשרות והעשרה,  אינטרנט
ראשי בעלי תפקידים בארגון ואת רשימת   .ועדת  חוק ההדברה ותקנות,  צ"יח,  טלגרם

 כאן  אפשר לראות באתר הארגון  ,רטי קשריפכולל הועדות 
 

ר ובישיבה הראשונה של הועד "בצוק העיתים הסכמתי לקבל על עצמי את תפקיד היו
 : החדש הובלתי מהלך לקביעת יעדי הארגון לשנה הקרוב

 

  7102-7102בחינה מחודשת של תקנון הארגון והתאמתו לשנת   . 

 בחינת דמי החבר במטרה לאפשר גיוס נרחב של מדברים לארגון. 

  הקמת מאגר מדבירים מוסמכים ועובדי הדברה מאושרים הפנויים לטובת עסקים
 .בהם קיימת מצוקת כוח אדם בעקבות חוק ההדברה החדש

  קיום ערבי העשרה וימי עיון למדבירים לשיפור הרמה המקצועית. 

  כינוס של כלל המדבירים ושאינם חברי ארגון ליצירת אחדות השורות וחיפוש דרכים
 לשילובים בארגון 

 ס"הגיבוש תקנות לחוק ההדברה למזעור נזקים ושיתוף פעולה עם המשרד להגנ 

 תן במה לכל חבר ארגון בכל עת על מנת לשמוע ולהיות אוזן קשבת למצוקתומ. 

 שיוכל לתת מענה לחברי ארגון , אנטימולוג/ רונום הקמת צוות מקצועי בכיר שיכלול אג
 .בכל בעיה מקצועית

  מינוי דובר שיוכל לייצג את הארגון ולהגיב מול התקשורת וגורמים אחרים. 

  השגת הטבות לחברי הארגון ולהשגת מטרה זו יש צורך בארגון גדול ומאוחד. 

 כניות לימוד מעורבות הארגון בהכשרה המקצועית במכללות השונות והתאמת התו
 .לדרישות השונות והעדכניות 

  רישום וריכוז המתנדבים הפוטנציאלים המוכנים לתרום והעשויים להוות בסיס תפעולי
  .לחיזוק הארגון

 

, בכל תחום מעניין, אני קורא לכל מי שיכול רוצה ומעוניין ליזום פעילות לחברי הארגון
 .בתמיכת וחסות הארגון, תכמובן בעזר',  ועד ת' מא ובתנאי שיוציא ולפועל 

 

וודאי אתם ערים ומבינים .  אני גם פונה לכל המדבירים שאינם חברי ארגון לבא ולהצטרף
, ביצירת גוף גדול וחזק המייצג את מרבית העוסקים בענף, את החשיבות שבהתארגנות

 ..בעל השפעה ושומר ומגן על זכויותיכם  כארגון מול הרשויות המפקחות והמחוקק
 

  !! כוחנו באחדותנו , כםובשביל כםן הוא שלהארגו
 

 בתקווה לראותכם בין שורותינו
 בברכה

 

 ר"יו – אלי לוגסי
 

 
  אתה קיים= אתה שם 

 

 : ל"דוא
 

infopc1961@gmail.com    
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 !הצטרפו עכשיו    !!!ואתם זקוקים לארגון   -זקוק לכם הארגון 

 

http://www.pc-il.org/%d7%9e%d7%99-%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95/
mailto:infopc1961@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/הצטרפות-לארגון1.pdf
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גישה לאתר –קוד משתמש   
 

 בארגון חברים רשומיםלרק  המאפשרתמערכת  תפעלמובאתר 
. ,את הכניסה למדורים מסוימים   

 

:תתאפשר רק לבעלי קוד משתמש הבאים הכניסה למדורים   
  .ועדהפרוטוקולים מישיבות  -
 .חברי הארגון  שלרשימת מעודכנת  -
 .הטבות לחברים -
  ,השתלמויות, ריכוז מידע על ימי עיון -
 .קורסים מקצועיים ,סיורים -
  .ותערוכות ברחבי העולם כנסים -

 

 שאר מדורי האתר יהיו פתוחים לציבור הרחב ולכל גולש
 

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

 

 הוראות הרשמה לקבלת שם משתמש וסיסמא אישית  לאתר
 

, "טלגרם"לרשות החברים קבוצה בישומון מסרים מידיים 
 אריאלי  לבקשת הצטרפות נא לפנות למנהל הקבוצה ברק

 barakdisinfecting@walla.comל   "בדוא
 
 

 

 נבחרי הועד החדש ) פרטי קשר (
 

 

 השתתפות באתר

 האתר ממשיך לצבור תאוצה 

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

הערות  ,הצעות, תמונות, כתבה , מאמר
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 
כולל , .ענגיש בכל רג, עדכניוזמין למידע 

 .ס וקישור לאתר"פרסומי המשרד להגה

 -אתפ מוזמנים לקרוא ולשתף תכנים בדף ה
FACEBOOK  של הארגון 

 

 מדבקות
, לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב

המדבקה . רתלדלת המשרד או כל מטרה אח
 מ גובה"ס 5.9  מ רוחב "ס 77 :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

 infopc1961@gmail.com   ל"לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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