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 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

לשנות את רוע  ועד הארגון ממשיך בעבודתו מול ועדת הפנים של הכנסת בנסיונות
 .הגזרה ואת נוסח החוק החדש העומד בפני חקיקה

 

כ "ח ,'כ סמוטריץ"ח, הועד נפגש עם כמה מחברי הכנסת החברים בועדה ומטפלים בחוק
הועד ניסה . הסביבה  בריאות, ר תמר ברמן טוקסיקולוגית ראשית"ועם ד ,מיקי זהר

דורש תגובה  מר רוזנר ,ללא הצלחה,ש ועדת הפנים מר רוזנר "לתאם פגישה עם יועמ
עוזר שלח ס  "ל  המשרד להגה"בעקבות פגישה שהתקיימה עם מנכ. כתובה מאיתנו

בניסוח משפטי  מדה נייר ע . למידע על התחוםבקשה השר מספר שאלות להבהרה ו
 ,כל הפרוטוקולים וסיכומי הפגישות מוצבים באתר .עומד להישלח לנוגעים בדבר

 .לעיון חברי הארגון
 

ברמת  11.8.1.82  מו  בתאריךיתקיי עד לוהאסיפה הכללית ובחירות  ,הכנס השנתי
שבועיים לפני הכנס כלקיים כנס הסברה וגיוס חברים חדשים כמו כן הוחלט  .אפעל
 .עידכונים נא לעקוב אחרי . הפרטים והתכנית יתפרסמו בקרוב באתר .יהשנת

מצע + ח  "לבחירות לועד להגיש בכתב קו ינים להציג מועמדותיהמעונלהזכירם כי על 
 .     41.4.1.41עד לתאריך , בחירות

 

 ....... 44סעיף  –מתוך תקנון הארגון  
  6לפחות נו חבר העמותה כל מי שהי,לוועד המנהל של העמותה  רשאי לבחור. ג

 . טרם מועד הבחירות חודשים    
 .  רשאי לבחור לוועד המנהל חבר עמותה אשר משלם את דמי החבר לעמותה כדבעי. ד
  שנה לפחותלמוסדות המועצה כל מי שחבר העמותה תקופה של  רשאי להיבחר. ה

 . וזאת טרם מועד הבחירות     
 ........מותה אשר משלם את דמי החבר כדבעירשאי להיבחר לוועד המנהל חבר ע.  ו
 

 
 חברי הועד במסדרונות הכנסת
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לחברי הארגון יתקיים במרכז ההדרכה של , בת יומיים  השתלמות עובדי הדברה
 .והתכנית באתר הפרטים  82-81.81.1.81משרד הבריאות בתל השומר בתאריך 

 .כל הקודם זוכה!  מספר המקומות מוגבל 
 

, מפקח ראשי של המשטרה הירוקה, הועד נפגש עם מר רמי עברי - המשטרה הירוקה
מפקחים ארציים  העוסקים בעבירות פליליות בלבד ולא  11לדבריו למשטרה ירוקה 

סקת תחום ההדברה הוא עוד אחד מהתחומים בו המשטרה הירוקה עו. מנהלתיות
 האכיפה תוגברה בעקבות האסון בירושלים 

 

ועד הארגון ואחראי תחום אינטרנט החליטו להפסיק את ההתקשרות  - אתר הארגון
פבליש בנושא ניהול אתר הארגון וקידומו לאור העובדה כי להערכתם .סי.עם חברת מ

בשנה לא הניב את התוצאות המקוות  ום האתרדקיום רילא נעשה דבר לתועלת החב
     .חרונההא

 

פרויקט יצירת סרטון תדמית לארגון לא יצא לפועל בעקבות  - סרטון תדמית לארגון
מאחר והקופה ריקה הוחלט לקצץ עד כמה . מצב הכספי העגום בו נמצא הארגוןה

מאחר וכל אירוע ולו הקטן ביותר דורש תקציב . שניתן ביוזמות חדשות וקיום אירועים
צורך שכירת מקום מתאים וכיבוד צנוע ביותר מינימלי של כמה אלפי שקלים ל

 .תקנון המתחייב מכ, לקיום הכנס השנתיהדרוש צורך הצפוי בתקציב בהתחשב בו
 

חברי . עלויות בענף/יגאל מירב יוזם  סקר לחישוב ממוצעי הוצאות  - סקר עלויות
הארגון יקבלו בקרוב גליון אקסל לחישוב אוטומטי של יחסים חשבונאיים בהתנהלות 

 . אנונימי לחלוטיןהסקר ,התוצאות יתפרסמו לטובת שיפור עסקי . עסקי החברים
 י הארגון האמריקאי "צע מידי שנה עוהמב הרעיון עלה בעקבות סקר במתכונת דומה

 

לגבי מחירים מוזלים "  וחברת הגרעין" קדם"הגיעה להסדר עם חברת  ועדת רווחה
 .פרטים באתר. ת הדקל האדומהלחברי הארגון בקניית תכשירים לטיפול בחיפושי

 

 .באתר הארון מוצב טופס מקוון לצורך הרשמה לכל אירוע של הארגון!   להזכירכם
למען הסדר הטוב וכגדי למנוע אי נעימויות אתם מתבקשים להרשם תמיד באמצעות 

 . רצוי ואפשר לוודא טלפונית  הגעת הטופס וביצוע ההרשמה!   הטופס 
 
 

 
 

 1.40...40כנס חירום 

 

 השתתפות באתר

שרת את החברים האתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים  . והמדבירים

ממשיכים לתמוך בארגון ולפרסם 
אנו מזמינים את כל אחד ואחד . באתר

מכם לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 
, ה כתב, אמרמכל   .חומר לאתר

ותגובות הערות  ,הצעות, תמונות
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכה

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 

כי יש להרשם לאתר !  להזכירכם
 כדי להכנס למדור מידע לחברים

 

 ,   פעיל aceBookF  לארגון דף 
 קראו והגיבו, כנסוה

 
. 

 :באתר שפע של תכנים ועדכונים
    מאירועי הארגון גלריית תמונות 

 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור למשרד להגה 
  0225תערוכות וכנסים 

 וקולים מישיבות הועדפרוט 
 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 
 קצת היסטוריה 

 
 ......ועוד ועוד
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יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . פנויים שטחי פרסום הארגון באתר
 לחץ כאן לקישור. את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר . מוצרים לקהל המדבירים

 ל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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