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 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

חידושים , יעותעם יד, אנו ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו

 ןכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. ומידע לחברים על הקורה בענף ובארגון
אפשר  . המקוון הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהמתבקש ל יםהבא

במדורים עדכונים הכל ו בתחום ההדברהעל כל מתרחש  באתרקרוא  ל

 .השונים
 

ת ידינו בפעילות לקידום מזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 
במיוחד בעת הזו , אנו פונים לחברים .החשובים לכולם העניינים

ם ילפעול במרץ ולגייס עוד חבר, חדשההצעת החוק הולאור 

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

ואפילו  אם  החשיבות שבהתארגנותקווה כי כולכם מבינים את ת ואנ

לדעתכם הארגון אינו  פועל מספיק ולא מבצע את מה שלדעתכם צריך 
כאשר הפניקה שלא לצורך ולא , יוחד בעת הזווכל זאת במ. היה לעשות

חברי הועד הפועלים בהתנדבות  .נוילעניין רוחשת ופורחת בין לקוחת
יו לתועלת החברים תללא לאות לקידום הארגון ומטרופועלים , מלאה
או מוכן גם לפעול מוזמן לישיבות הועד /לומר וכל מי שיש לו מה  .והענף

מועדי הישיבות ומיקומן מתפרסמות מידי חודש בפרוטוקול . החודשיות 
 .המוצב באתר הישיבה האחרונה

 

פועל במרץ לקדם את החוק החדש  האמור להסדיר את  ס"המשרד להגה
יש לנו הסתייגויות מנוסח החוק ואנו זקוקים למשאבים . מקצוע ההדברה

ש של "היועמ .ותמיכה של הציבור כדי לנסות ולשנות את רוע הגזרה
ס כדי להגיע להבנה "רגון מקיים פגישות רבות עם אנשי המשרד להגההא

להמשך פעילות הכנסת באשר לשינוי  במקביל  .ושינויים בחוק המוצע

רה למנוע את השינוי המוצע ולקחת מטפועל הארגון ב, בחוק המדבירים
תאריך ראשון   .כ מירי רגב"ח אשותבר, חלק פעיל בועדת פנים וסביבה

 כנסת הקיץ של הניתן לאחר החגים עקב פגרת  לכינוס הוועדה
 

לכאורה  את מספרי " חטף"ש כנגד מפעיל אתר ש"הועד מפעיל את היועמ

חיפוש באינטרנט של כל שם כל י הפניית "הטלפון של כל המדבירים ע
למספר טלפון שלו וגביית עמלה מהמדביר אליו "   מדביר"בתוספת המילה 

מרות פניותינו והבטחותיו לחדול ל.  הוא מפנה את הביקוש להדברה

ס "התלונה גם הופנתה אל המשרד להגה.  הוא ממשיך במעלליו, ממעשיו
ש "היועמ .בטוענת התחזות  ופרסום עצמו ללא מספר היתר כנדרש בחוק

במדביר שאינו חבר ארגון אך משתמש בסמל הארגון  גםמטפל של הארגון 

                                                                                                                                                          .חבר הוא כאילו ומפרסם
 

ל מתחזים המשתמשים בשם הארגון פועל באופן משפטי אול מוהועד 
תוך שימוש וניצול לא  ם פרטיסקיופועלים למען אינטרסים אישיים וקידום ע

 ס "יחד עם המשרד להגה בנוסף הארגון מטפל .שם הארגוןשל ראוי 

או בניגוד לתקנות ובמכירת חומרי /בכאלה המפרסמים פרסומים מטעים ו
יש  מתקיים שההליך מחמת . הדברה בלתי מורשים וללא רישום כנדרש

 .מניעה מפרסום פרטים נוספים
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 :לחברי הארגן בחודשים הקרובים פעילות וכנית ת
 

 טיול חברי ארגון באזור צפון הארץ -/11/1

 (בהמשך פרטים) יום עיון לחברי הארגון  -/11/1
 הדרכה עובדי הדברה  - /1/1

 בגובהעבודה הדרכה  -  /1/1
 .השתלמות עזרה ראשונה - 1//1
 בגובהעבודה הדרכה  - 2//1

 השתלמות עזרה ראשונה-  2//1
 .פורום בטיחות - 3//1

 

נא להתעדכן באשר לתאריך ולמקום . יתכנו שינויים במועדים
 .ל ישלכו בבוא העת"הודעות דוא. רגוןבאתר הא

 

 ,כי הארגון החל לפני כמה חודשים להעסיק מזכירה בשכר להזכירכם
, כתובת, טלפון)  חברי הארגון פרטישל  מלאתהליך עדכון חלה בהש

  .ויעלה בקרוב לאתר ההושלם בימים אלהתהליך . (ב"ל וכיוצ"דוא, פקס
ל או "ברים דרך הדואי הח"ע הפרטים  אפשר לעדכןבמקרה של טעות 

לאחרונה חגג הארגון את הצטרפו לשרותיו של החברי   .בטלפן למזכירות 

 . חברי הארגוןמספר בשנה האחרונה ב  5%/ -גידול של כ - 141 -ה
 

על פלטפורמה , ארגון לחדש אתר  תועד על הקמהבימים אילו שוקד 

. במנועי החיפושכולל קידום , יותר פהומקי, יותר הנגישמעוצבת ו, חדשנית
נגישות גדולה יותר לחברי  אפשרי אנשי מקצוע במטרה ל"ינוהל עהאתר 

להזכירכם כי באתר מדור הפתוח לחברי   .והציבור הרחב מדבירים ,הארגון
המידע לשימוש חברי . הארגון בלבד והכניסה בעזרת קוד כניסה אישי

, העולם לוח כנסים ותערוכות ברחבי, הארגון כולל מאמרים מקצועיים

 .קורסים והשתלמויות לחרבי הארגון ועוד, פרוטוקולים מישיבות העד
 
 

    

 

 השתתפות באתר

שרת את החברים האתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים  . והמדבירים

ממשיכים לתמוך בארגון ולפרסם 
חד אנו מזמינים את כל אחד וא. באתר

מכם לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 

, כתבה , אמרמכל   .חומר לאתר
ותגובות הערות  ,הצעות, תמונות

האתר הוא מקור . יתקבלו בברכה
 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ
 

 ,   פעיל FACEBOOKלארגון דף 

 .קראו והגיבו, כנסוה 
מהצבת  להמנעהחברים מתבקשים 

  פרסומות

. 
 :באתר שפע של תכנים ועדכונים

 מאירועי  גלריית תמונות
 הארגון

 ים מקצועייםמאמר 
 מידע לציבור 

 ס"קישור למשרד להגה 

  1024-5תערוכות וכנסים 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 

 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 

 קצת היסטוריה 

 
 ......ועוד ועוד
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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   "ם ניתן לפנות בדואלפרטים נוספי
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