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 ,לכל המדבירים שלום

 .הארגון של המנהל לוועד בחירות ונערכו השנתי הכנס התקיים שעבר בחודש
 הענף, מקצועיות להעלאת פעילות ולארגן במרץ לתכנן שהחל לוועד חדש דם הוזרם

 והפעלת חדשות ועדות והקמת הוספה על הוחלט  הפעילות. והגברת המודעות העלאת
 מבעבר. וגדולה חדשה פעילים נבחרת

 

 הכשרות ועדת אינטרנט, ועדת רווחה, ועדת ארגון, דובר ביקורת, ועדת הן: שיפעלו דותהוע
 הסכמתי  הדברה. תקן לכתיבת ועדת ההדברה, לחוק תקנות ועדת הטבות, ועדת והעשרה,

 הבאים: בנושאים וטיפול לשינוי נפעל הקרובה ובישיבה "רהיו תפקיד את עצמי על לקבל

 .2018 לשנת והתאמתו הארגון תקנון של מחודשת בחינה .1
 למזיק. עבודה תקן בניית .2
 המקצועית. הרמה לשיפור למדבירים עיון וימי העשרה ערבי קיום .3
 הארגון. חברי לחיזוק ייחודיות לימוד כיתות קיום .4
 דרכים וחיפוש השורות אחדות ליצירת ארגון בריח ושאינם המדבירים כלל של כינוס .5

  .בארגון לשילובים
 הסביבה. להגנת המשרד עם פעולה ושיתוף ההדברה לחוק תקנות גיבוש .6
 ומצוקותיו. לצרכיו קשבת אוזן ולהיות לשמוע מנת על עת בכל ארגון חבר לכל במה מתן .7
 לתת שיוכל תיקוו מדביר אנטימולוג/ / אגרונום שיכלול בכיר מקצועי צוות הקמת .8

 מקצועית. בעיה בכל ארגון לחברי מענה
 אחרים. וגורמים התקשורת מול ולהגיב הארגון את לייצג שיוכל הדובר תפקיד חיזוק .9

  .ומאוחד גדול בארגון צורך יש זו מטרה ולהשגת הארגון לחברי הטבות השגת .10
 דלימו תוכניות והתאמת השונות במכללות המקצועית בהכשרה הארגון מעורבות .11

 והעדכניות. השונות לדרישות
 תפעולי בסיס להוות והעשויים לתרום המוכנים הפוטנציאלים המתנדבים וריכוז גיוס .12

 הארגון. לחיזוק
 הדברה. והנדסאי טכנאי ההדברה למקצוע המשך ללימודי מערכת בניית .13

 שיוציא ובתנאי מעניין תחום בכל פעילות וליזום לארגון לחבור המדבירים, לכל קורא אני
 הארגון. של וחסותו תמיכתו בעזרתו, כמובן  ת', ועד  מא' לפועל

 
 

 למדבירי "בית בבניית ולתמוך להצטרף ארגון חברי שאינם המדבירים לכל פונה  אני
 השפעה בעל שיהיה גוף בענף. העוסקים את המייצג וחזק גדול גוף ליצור כדי ישראל"

 והמחוקק. המפקחות הרשויות מול אל חזית שיהווה זכויותיכם. על ולהגן לשמור ויעזור
 

 ! באחדותנו כוחנו ובשבילנו, שלנו הוא הארגון
 

 לארגון. הצטרפו שטרם אלה כל את לראות מקווה
 .חברים שכבר מאלה ההתנדבות רוח את להרגיש מקווה

 
 

 ,בברכה
 הארגון יו"ר - אריאלי ברק

 

 וכן הענייניםת

 .דברי פתיחה  •

 .מפעילות הועד  •

 .הזמנה להשתתפות באתר  •

 

 

 

 

 

 ירבמהמערכת: יגאל 
 שמורות תהזכויוכל  
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▼ 

 FACEBOOK  לארגון דף
פעיל, המתעדכן באופן שוטף, 

כולל חדשות והודעות 
 .לחברים
▼ 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

 

 : ל"דוא
 

irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 הצטרפו עכשיו!  !!!כוחנו באחדותנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/הצטרפות-לארגון1.pdf
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 פעילות הועדמ
  

 6.3.2018 פרעושים וקרציות יתקיים בתאריך יום עיון בנושא

 .כאן לחץ בעפולה. פרטים והרשמה באתר
 

השיג הכרת המשרד בימי והועד פועל מול המשרד להגה"ס 

שיון יהעיון האחרונים למניין ימי העיון הנדרשים בעת חידוש ר
 .ההדברה

 

 תקן ההדברה האירופאירשות הארגון ב ! חדש
 המעוניינים לקבל עותק יפנו לוועד.  .)באנגלית(

 

 .כאן  לחץ פרטי קשר לחברי הועד
 

  כאןמוצבת באתר  מעודכנת של חברי הארגון הרשימ
 דוא"ל למזכירות הארגון.לעדכן פרטים במידת הצורך במומלץ 

 

 תכוימי עיון, השתלמויות, תערו :באתר מידע רב לחברים

קישורים , רמידע לציבו מרים מקצועיים,אוכנסים ברחבי העולם, מ
 ...ועוד ועוד  "הקוטיקולולמגזין " לאתרים מעניינים בתחום

 

 .כאן לחץ ופעילים בועדות השונותרשימת בעלי תפקידים ל
 

 .וענייןעומדת לרשותכם בכל נושא  מזכירות הארגון
 

 כאןטופס הצטרפות לארגון   
 
 
 

 חברי הועד החדש

 
 

 

 השתתפות באתר

 .האתר ממשיך לצבור תאוצה

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

יתקבלו ותגובות הערות  ,כתבה, תמונות, הצעות
בברכה. האתר הוא מקור למידע עדכני וזמין, 

 הודעה למנהל האתר   נגיש בכל רגע.

 מדבקות

חברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב, 
לדלת המשרד או כל מטרה אחרת. המדבקה 

 ס"מ  9.5 רוחב   xס"מ  22 :גובה : בגודל
 .נא לפנות למזכירות

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

 

לצרוף הסמל הנ"ל לפרסומי החברים, נייר 
 מכתבים וכו' ניתן להוריד הקובץ מהאתר

 < מדור מידע לחברים 

ועד הארגון פועל בשקיפות מלאה. ו
מישיבות  פרוטוקוליםמוצבים  באתר
תאריכי הישיבות מתפרסמים גם  הועד.

הם והישיבות פתוחות לחברים 
 .המוזמנים להשתתף כמשקיפים

 

 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

 

    irgunhamadbirim@gmail.com   :ל"דוא

   il.org-www.pc       :אתר

 

 
 
 

 

  לפרסם מוצרים לקהל המדבירים.נים מוזמ כולםשטחי פרסום פנויים.  הארגון באתר

 ן לקישורלחץ כאאת מחירי הפרסום ניתן לראות באתר. 

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

https://lp.vp4.me/8gjq
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/mob2018.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/member-list-2018.pdf
http://www.pc-il.org/מי-אנחנו/
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