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1021  דצמבר  

 תוכן העניינים

 השתלמות לעובדי הדברה

  ס "יום עיון של המשרד להג

 השתלמויות לחברי הארגון

 מפעילות הועד 

 הזמנה להשתתפות באתר

 לוח אירועים עולמי

  

 

 

 

 

 

 

 

 ירבמיגאל : המערכת

 1021 ©הזכויות שמורות כל 

 

 ,לכל המדבירים שלום
 

חידושים ומידע , עם ידיעות, אנו ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו
מתבקש  יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. לחברים על הקורה בענף ובארגון

כל ו בתחום ההדברהעל כל מתרחש  . המקוון הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהל
 .באתר  אפשר לקרוא .במדורים השוניםעדכונים ה

 

 יםינים הענות ידינו בפעילות לקידמזמין את כולם להצטרף ולחזק אהארגון 

ם מהמעגל יאנו פונים לחברים לפעול במרץ ולגייס עוד חבר .ולםהחשובים לכ

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

, י חברי הארגון"לעובדי הדברה המועסקים עהחודש התקיימה השתלמות בת יומיים 

 הדברה שיטותבנושאי   עובדי הדברה  וניתנו הרצאות 03-בהשתלמות השתתפו כ

 אתיקה, ודרורים יונים הרחקת, ניטור שיטות, הדברה ואמצעי ציוד הכרת, שימושיות

 .שנלמדו בנושאים ותשובות אלותש,  פתוח דיוןובסיום התקיים ארוע  ניתוחי, מקצועית
במשוב שקיבלה הנהלת הארגון הביעו המשתתפים שביעות רצון רבה מקיום 

המארגנים התרשמו עמוקות מהצמאון לידע ועברו ומהנושאים שה, ההשתלמות

בכוונת הארגון לקיים ימי עיון והשתלמויות נוספות לתועלת  .נוסף שגילו המשתתפים

פ "חובה ע) בחודש ינואר יתקיים קורס עזרה ראשונה לעובדי הדברה . החברים

 .ובחודש פברואר מתוכנן  יום עיון עם הסמכה לעבודה בגובה( התקנות 

 .והארגון נושא בעלויות! ת לחברי הארגון  אינה כרוכה בתשלום ההשתתפו

 ניתן לראות באתרסיכום ההשתלמות ותמונות מהאירוע , התכנית המלאהאת 
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יזום ופיתוח תכנית  ומנסה לקדםשוקדת  ועדת פיתוח והדרכה

. בשיתוף מוסד אקדמי מוכר, טכנאי הדברה/לתאר הנדסאילימודים 

על השלמת לימודים תוך התחשבות בשעות  התכנית תתבסס

  .הלימוד של קורס הדברה ותהייה פתוחה לחברי הארגון בלבד

  
 

 
 

 

 בארגון
 

 ( לחץ כאן ( מאמרים מקצועיים מידע לציבור ול
 

   

 . ועד  הארגון החל בהכנות לקיום הכנס השנתי של הארגון

פרטים מלאים על המקום  81.2.2380בתאריך הכנס יתקיים 

עקבו אחרי העדכונים באתר . והמועד המדויק  יתפרסמו בקרוב

 . ושריינו את התאריך
  

מרץ  שלמדבירים בחוד ס מתכנן יום עיון שנתי"המשרד להגה
המשרד הזמין את ועד הארגון לקחת חלק התכנון ולהציע . הקרוב

השנה מתוכנן יום עיון . נושאי הרצאות שיעשירו את המשתתפים
ימי עיון  0אחד לכלל המדבירים ולא כפי שהיה נהוג בעבר לקיים 

 .במקומות שונים לבחירת המדביר
 

החברים מוזמנים . מקיים ישיבה באופן סדיר מידי חודש ועד הארגון
להיות משקיפים בישיבות ובמידת הצורך להשמיע את דבריהם בפני 

 בירושלים 3.8.80ריך הישיבה הקרובה תתקיים בתא. הועד
 352-2031035  פרטים מדויקים ניתן לקבל אצל איתי ארנון

 .באתר ניתן גם לקרוא את כל הפרוטוקולים מהישיבות שהתקיימו
 הכניסה לחברי הארגון באמצעות קוד גישה אישי 

 

 המשרד ל"סמנכ ,אור בר ישעיהו ר"דועד הארגון עומד להפגש עם  

 .בעיות שהענף  ניתקל בהםולהעלות בפניו את ה ,ס"להגה
 

נושאי הלימוד מקום ומועד של קורס עזרה ראשונה וקורס הסמכה , פרטים
 . ימי עיון והשתלמויות< לעבודה בגובה ניתן לקרוא באתר הארגון 

 
 ה המעונינים לקבלו תעודת חבר בארגוןחברים שטרם קיבלו 

 ל למשרד הארגון"מתבקשים לפנות בדוא
 

לארגון שיספק  יועץ משפטישירותים של  מ לקבלת "מנהל מוהועד 
כל . ויסיע לחברים הנזקקים לסעד משפטייעוץ בנושאים משפטיים 

 ל "חבר המעוניין לקבל יעוץ משפטי מוזמן לפנות לוועד הארגון בדוא
il.com-ice@pcoff 

 

 .אתר וניתן לעיין בה ולהעירמוצב ב, הושלם ,קוד אתי למדביריםה
 il.org-info@pc    קבל בברכה תת ההערכל 

 
 ( תערוכות וכנסים )  לוח אירועים עולמי בתחום ההדברה

ן הכניסה מוגבלת לחברי הארגו. ניתן לראות באתר 2380לשנת 
  .עם קוד גישה אישי בלבד 

 

. 

 

 

 

 

 

  il.org-info@pcל לתגובות הצעות או כל מידע אחר "תובת דואכ

 השתתפות באתר

 . שרת את החברים והמדביריםהאתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים ממשיכים לתמוך בארגון 

 .היולפרסם באתר זו השנה השני

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

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

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 il.org-webmaster@pc : נהל האתר מ

 

     Facebook-לארגון דף פעיל ב
 .קראו והגיבו ,הכנסו. בניהולו של גל כהן

 .מהצבת פרסומות להמנעהחברים מתבקשים 
 

 :ועדכונים באתר שפע של תכנים

 מאירועי הארגון גלריית תמונות 
 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור לאתר המשרד להגה 
 1022ל בשנת "תערוכות וכנסים בינ 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 עם פרטי קשר רשימת חברי הארגון 
 ידיעונים קודמים 
 פורום חברים 
 קצת היסטוריה 

 ......ועוד ועוד                          

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

     22777 רחובות  7722ד .ת

 80 7532324   :     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. תראת מחירי הפרסום ניתן לראות בא . מוצרים לקהל המדבירים

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