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 2' ידיעון מס
 לכל המדבירים שלום

 

 על סדר היוםנושאים דחופים 
 

  

 ."אחרוןהעיון ה וםהארגון יוסיף לפעול ולגייס חברים נוספים גם בי"

 

שאים חשובים ודחופים הדורשים את התייחסותו נו שניכרגע עומדים על הפרק 

החשיבות . של כל אחד ואחד מכם והנוגעים ישירות לעתידנו המקצועי והכלכלי

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

.והפיקוח על מקצוע ההדברה  
 

 .די הדברהס שהוגשה בנושא חיסול מעמד עוב"ההצעת החוק של המשרד להג

תזכיר ההצעה במלואה  כאן.   קראו והפנימו, כל עובד הדברה, לאחר הכשרה 

בסיסית של כמה ימים יוכל לבצע ריסוס נגד חרקים בדירות ובתים באופן עצמאי 

.ובלי הכרח להיות תחת השגחת מדביר מוסמך  

 

צו קריאה ! לכל המדבירים להתאגד ולפעול לשינוי החוק שלמעשה יחסל חלק 

!ניכר ממקור פרנסתכם   

 

כמובן אין צורך להסביר או להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות וחשיבות 

ככל שיגדל מספר החברים כן יגדל כוח . ם לענף ההדברההתמיכה של כל הקשורי

 .עתידנו הכלכלי והאפשרות להתקיים בכבוד, השפעתנו על עתיד המקצוע

 

 תוכן העניינים

   דברי פתיחה

   נושאים דחופים

  יום עיון הקרוב

 פעילות הועד הזמנימ

 הזמנה להשתתפות באתר

 הטבות לחברים

  .ראיון עם גל כהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 יגאל מירב, גל כהן: המערכת

 ©כל הזכויות שמורות  

2011 

 

התאם לרוח התקופה והתפתחות הטכנולוגיה בכחלק מהתחדשות הפעילות ו

חידושים , עם ידיעות, במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנוממשיכים אנו 

עון יכל מי שמעוניין לקבל את היד. הקורה בענף ובארגוןומידע לחברים על 

 il.org-info@pc   ל שלו אל "הבא מתבקש לשלוח את כתובת הדוא
 

של  הו רשימניש ביד. תים מיום העיון הראשון ויש התקדמועברו אך מספר ימ

, חשיבות שבהתארגנותמדבירים שמבינים את הל של "כתובות דוא 460-כ

פרטים בטופס  ילאו מ שים להצטרף לשורות הארגון המתחדשמבקחלקם 

 .וביקשו ליצור עימם קשר הרשמה

. 

 .העיון הקרוב וםהארגון יוסיף לפעול ולגייס חברים נוספים גם בי

 

 

http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/prot.htm
urgent%20call%200311.pdf
urgent%20call%200311.pdf
mailto:info@pc-il.org
mailto:info@pc-il.org


 

 

   

 

 לפרטים נוספים  - איוד  בנושא     10.4.2011 בתאריך יום העיון הבא 

 פעילות הועד הזמני 

 
 כל סוף הוא התחלה של משהו חדש...

 

רימי להגנת הצומח "מחברת  גל כהן כולנו מכירים את
המכירות ' ניהל את מח, 38בן , גל  ".והסביבה

לתברואה במשך שש השנים האחרונות ועתה החליט 
 …באפיקים אחרים  לנסות את מזלו

 
 מדור חדשותבאתר הארגון   - כתבה המלאהל

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

  סיור מקצועי
 

 .12:00-14:00משעה  6/4/2011' ביום דסיור מקצועי יקיים ארגון ה
 (.כביש גאה)החייריה המיתולוגית : מקום הסיור
 כידוע )תברואה והדברה באתר , מחיזור, איכות הסביבה :נושא הסיור

 לכם אתר חירייה משנה את פניו מהר זבל לאתר ירוק אשר                    
 "(.פארק רבין"יקרא                    

 .תברואן האתר -אילן : הסיור :       מדריך
 (.גם כאלה שלא חברי הארגון)כל המדבירים  :    מוזמנים

 .כניסה חופשית: ארגון יחברל                 
 .לפקודת ארגון המדבירים ,במקום תשלום, ₪  50  :דמי השתתפות

 
את השתתפותם אשר לרשם ויהינים לקחת חלק בסיור מתבקשים ליהמעונ

 il.org-nfo@pci:  אל  חוזר ל "דואב  .2011/43/' עד יום א
 

 דכונים באתר הארגוןפרטים נוספים וע
 

 השתתפות באתר

אנו מזמינים את כל אחד ואחד מכם 

לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 

, כתבה , חומר לאתר  כל מאמר

הצעות והערות יתקבלו , תמונות

האתר הוא מקור למידע  .בברכה

 .נגיש בכל רגע, עדכני וזמין

 

 

 !חדש 

המעוניינים ניתן לקבל חברים ל

לדלת המשרד או כל , מדבקה לרכב

 :בגודל מדבקהה. תאחר מטרה

 מ גובה"ס X 9.5מ רוחב "ס 22

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

    76121 רחובות  2177ד .ת
 08-9356574פקס   

    il.org-info@pc :ל "דוא
 www.pc-il.org  :אתר

 

 17.2.11בתאריך שנערך לאלה מבינכם שלא השתתפו ביום העיון 

 המאמר ים לקרא אתמוזמנ , שעסק בעיקר בנושא פשפש המיטה

 ( לחץ כאן ועוד מאמרים  )  " ?הפשפשים חוזרים"

 

בבית  FTICהיו חברי הארגון אורחים של חברת  23.3.11בתאריך 

הפיתוחים והרעיונות שבדרך , יהושע וקיבלו סקירה על פעילות החברה

הסיור היה מאד מעניין ואנו מקוים . ןבנושא מזיקי מחסן ומזיקי מזו

  תמונות גלריית ל. סיור נוסף בקרוב לארגן 

 

שימושים ותוכנות , מחשוב היה בנושא 24.3.11יום העיון האחרון  
 מיון העיון   תוומצג  תמונותל   למדבירים

 

 

 
 

בחר במר אריה ויסמן לרכז את פעילות הארגון בתחום ועד הארגון הזמני 

מדביר ותיק , מר ויסמן. רות הפעילות השוטפתגיוס חברים וקידום מט

שפרש לגמלאות התנדב לפעילות המסגרת הארגון ויפעל בהנחיית הועד 

 .לקידום כל משימה שתעלה
 

 ....חפשו ותהנו,  הטבות לחברי הארגון באתר ניתן למצוא
  il.org-nfo@pciאחר ל לתגובות הצעות או כל מידע "כתובת דוא

 

http://www.pc-il.org/seminar.htm
http://www.pc-il.org/news.htm
mailto:info@pc-il.org
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http://www.pc-il.org/public.htm
http://www.pc-il.org/pic.htm
http://www.pc-il.org/pic.htm
http://www.pc-il.org/file.htm
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