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 ירבמיגאל , גל כהן: המערכת

 3122 ©הזכויות שמורות כל 

 ,לכל המדבירים שלום

כחלק מהתחדשות הפעילות ובהתאם לרוח התקופה והתפתחות הטכנולוגיה אנו 

חידושים ומידע לחברים , עם ידיעות, ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו

הכנס קש למתב יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. על הקורה בענף ובארגון

 . המקוון הטופסלאתר ולהירשם בעזרת  

 

תן ישיבאתר מוצב סקר   .ועד הארגון מעוניין לדעת אילו נושאים מטרידים את החברים

 הצבעתכם חשובה כנסו והצביעו את דעתכם. לועד כלים באיזה נושאים להתרכז ולקדם

 

כל . בחודש האחרון מאז הידיעון הקודם התרחשו מספר דברים בתחום ההדברה

 ..באתר ואפשר לקרוא על הדברים במדורים השוניםהעדכונים 

ת ידינו מזמין את כולם להצטרף ולחזק אום ולגייס חברים נוספיממשיך הארגון 

 .החשובים לכולם יםינים הענובפעילות לקיד
 נושאים דחופים על סדר היום

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

החשיבות הרבה . טרם הוסרו מעל סדר היום שלנו, ישירות לעתידנו המקצועי והכלכלי

ל מחייבת התארגנות ופעולה משולבת מול גורמי החקיקה והפיקוח "ים הנשל הנושא

.על מקצוע ההדברה  

 

עדיין  ס שהוגשה בנושא חיסול מעמד עובדי הדברה"הצעת החוק של המשרד להגה

ממשיכה להתגלגל במסדרונות המחוקק. . תזכיר ההצעה במלואה  כאן.   קראו 

לאחר הכשרה בסיסית של כמה ימים יוכל לבצע ריסוס נגד , כל עובד הדברה, והפנימו

.חרקים בדירות ובתים באופן עצמאי ובלי הכרח להיות תחת השגחת מדביר מוסמך  

 

צו קריאה ! לכל המדבירים, עדין בתוקף. חשוב להתאגד ולפעול לשינוי החוק 

 שלמעשה יחסל חלק ניכר ממקור פרנסתכם !  קרא כאן

 

כמובן אין צורך להסביר או להדגיש בפניכם את חשיבות ההתארגנות וחשיבות 

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

 .עתידנו הכלכלי והאפשרות להתקיים בכבוד, עתנו על עתיד המקצועהשפ
 

  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 4752529   :     פקס
    il.org-info@pc :ל "דוא

 il.org-www.pc  :    אתר
 

 

 "בכל הזדמנות ,ס חברים נוספיםוהארגון יוסיף לפעול לגי"

 

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


 
 
 

 
 

. 

גישה לאתר –קוד משתמש   
 

אנו מתכוונים להפעיל באתר מערכת  שתאפשר  יונית חודש בתחיל
. ,רק  חברים רשומים את הכניסה למדורים מסוימים   

 
:תתאפשר רק לבעלי קוד משתמש הבאים הכניסה למדורים   

 ועד הפרוטוקולים מישיבות  -
 חברי הארגון של רשימת מעודכנת  -
 הטבות לחברים -
קורסים , ל"בינ כנסים, השתלמויות, ריכוז מידע על ימי עיון -

 ב"סיורים וכיוצ מקצועיים
 קנייה מכירה יד שנייה  -

 
 .קוד משתמש יונפק לחבר חדש לאחר ההצטרפות לארגון

 .ל עם קוד גישה אישי"לחברים שנרשמו תישלח הודעת דוא
 

 שאר מדורי האתר יהיו פתוחים לציבור הרחב ולכל גולש

ועוד ) פרוטוקול של ישיבת פורום ניקיון אנטמולוגי של מוצרי מזון 
 ( לחץ כאן מאמרים  

 
אתר הפסולת חירייה  –בפארק שרון סיור מה לגלריית תמונות 

  , לשעבר

 .  פיםנוס יםאנו מקוים לארגן סיור בקרוב 
 

 פעילות הועד הזמני 
 

ממשיך בפעילותו לקידום מטרות החברים והגנה ועד הארגון הזמני 

ים בתפוצה נרחבת מכתבהועד שלח .  על האינטרסים של החברים

פעילות הדברה כנגד בקשה לפגישה דחופה בנושא אי האכיפה ב

ובנושא עיכובים בלתי נסבלים ברישוי תכשירים חדשים  ללא היתר

 .וחידוש רישוי לתכשירי הדברה קיימים

 המשך בבמצורפים  יםאת המכתב קרא 
 

 ס"מהמשרד להגה ר אורי שלום"נקבעה פגישת המשך עם ד
 

במזון  גיהתקיימה פגישה נוספת של הפורום לניקיון אנטמולו

 במטרה לקדם את ארגון יום העיון בחודש נובמבר הקרוב
 

 ....חפשו ותהנו,  הטבות לחברי הארגון למצואגם ניתן באתר 

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

 

 השתתפות באתר

ר ממשיך לצבור תאוצה ולאחרונה האת
הצטרפה חברת מכתשים לרשימת הייצרנים 

 המפרסמים באתר

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

הערות  ,הצעות, תמונות, כתבה , מאמר
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 ותמדבק

, לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב

המדבקה . לדלת המשרד או כל מטרה אחרת

 מ גובה"ס 5.9  מ רוחב "ס 22 :בגודל

 

 

 

 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 4752529   :     פקס

 
    il.org-info@pc :ל "דוא

 il.org-www.pc  :    אתר
 

 
 

 
 

יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם . שטחי פרסום פנויים הארגון באתר

 לחץ כאן לקישור. ם ניתן לראות באתראת מחירי הפרסו . מוצרים לקהל המדבירים

 il.org-info@pcל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא

 

http://www.pc-il.org/public.htm
http://www.pc-il.org/pic.htm
http://www.pc-il.org/pic.htm
mailto:info@pc-il.org
mailto:info@pc-il.org
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/files/AD.pdf
mailto:info@pc-il.org




 


