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1025  מרץ

 תוכן העניינים

 כלליתואסיפה  הכנס השנתי  

 הפרסים והתורמים 

  ס"הגה –חוק המדבירים 

 מקצועי לחברי הארגון ביטוח 

   ישראכרטPayWare  

  מישלב"הטבה במכללת" 

 תמונות מהכנס   

 

 

 

 ירבמיגאל  :המערכת

 1025 ©הזכויות שמורות כל 

 

 לידיעונים קודמים

 

 

 ,כל המדבירים שלוםל
 

ברמת  21.2.62היתקימו השנה בתאריך הכנס השנתי והאסיפה הכללית של הארגון  
 לראות באתר  ניתן. את המצגות של ההרצאות ותמונות . אפעל

 

נוסף למצטרפים חדשים והאולם היה מלא מפה מחברי הארגון ב 021-בכנס השתתפו כ
הארגון הכפיל את מספר החברים מהשנה שעברה ורבים יותר ויותר מבינים  . אל פה

נו  "כמאמר חזלי. ומכירים בחשיבות הארגון והחיוניות בהצטרפות עוד ועוד חברים
 כאן  באתראפשר לקרוא  את סיכום הכנס כוחנו באחדותנו 

 

 . לקרוא כאןאפשר מכתב תודה מאורח הכבוד בכנס רמי שניידר 
 

בשנה  הפעילות מצגת סיכוםכמו גם  ר תמר ברמן"המצגת של דבאתר מוצבים גם 
 פרוטוקולים< במדור מידע לחברים  20062לשנת   של הארגון ח כספי"ודוהחולפת 

 .פה השנתית נערכה הגרלת פרסים בין הנוכחיםיבסוף האס
 

 :שחולקו ושמות התורמים הפרסים  
 

 .כרטיסי טיסה בשמי הארץ x 2 –  ארגון המדבירים .א
 .מבו'מלכודות זבובים ג x 01 –    ר.צ.ר.צ .ב
 .קרטון של תיבות האכלה איכותיות –   גולן-לוגסי .ג
 .וקי בורי'קרטונים של ג x 2 –    אגרוטל .ד
 .מרסס גלוריה –  שרותי הדברה. ב.א .ה
 .קרטונים של מלכודות מכרסמים x 2 –   אשמדון .ו
 .ל נמלים ותיקנים'קרטונים של ג x 2 –    תפזול .ז
 .מלכודת חתולים –    סעדון .ח
 ".למבדה" 'יח x 12 –    רימי .ט
 .בקבוקים של פרמנונה x 3 –   סיקמקס .י

 .יחידות של ניבן  x 5 –  חזן מרכז להדברה .יא
 .חרקנים x 2 –  גרין פלייס  .יב
 .קרטון מלכודות מכרסמים –    בסמן .יג

 

 .ורמיםתודתנו נתונה לכל הת 
 

פועל במרץ לקדם את החוק החדש האמור להסדיר את מקצוע  ס"רד להגההמש
יש לנו הסתייגויות מנוסח החוק ואנו זקוקים למשאבים ותמיכה של הציבור . ההדברה

ש של הארגון מקיים פגישות רבות עם אנשי "היועמ. כדי לנסות ולשנות את רוע הגזרה
להמשך פעילות  במקביל .עס כדי להגיע להבנה ושינויים בחוק המוצ"המשרד להגה

רה למנוע את השינוי המוצע מטפועל הארגון ב, הכנסת באשר לשינוי בחוק המדבירים
כנס בקרוב תת  .כ מירי רגב"ח אשותבר, ועדת פנים וסביבהבדיוני ולקחת חלק פעיל 

את הצעת חוק  הסדרת  .וועד הארגון יוזמן להציג את הסתיגויותיו טעמדתוהוועדה 
  כפי שהונחה על שולחן הממשלה ומחכה לקריאה ראשונהמזיקים עיסוק בהדברת 

  באתר  כאן אפשר לקרוא
 

ורכש את טיוטת החוק  CEPAהועד עומד בקשר עם ארגון הגג של המדבירים באירופה 
וד את התקנות העומדות להכנס לתוקף בכלל האיחוד כדי ללמ EC 61161האירופאי  

ס ולהתאים את החוק החדש "יתכן כי נוכל להפעיל לחץ על המשרד להגה. האירופאי
דבר שאולי יאפשר לארגון לפעול ולקבל הכרה בהיתר מדביר , בארץ לדרישות האיחוד

 רופיתיקל על מדביר ישראלי לעבוד במקצוע בארצות הקהילה האי/ישראלי כך שיאפשר
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 .יצא לדרך בשעה טובה ולאחר חבלי לידה ארוכים וקשים  הביטוח לחברי ארגון
 שלקחו את ביטוח , וחברת החיתום ארנון את וינשטוק  A.I.G ס את חברתיהצלחנו לגי

שיוכלו לקבל  !המדבירים כפרויקט ומנפיקים פוליסה  המכסה רק חברי ארגון רשומים 
 .כל הצרכים של המדבירים הצעירים והותיקים כאחד ובעלות שפויהכיסוי העונה על 

ד של הארגון לגבי כל בעיה חריגה שתתעורר "כמו כן תוקם ועדה שכוללת נציג ועו
ועד הארגון ממליץ לכל מי שאין ברשותו  .של החברים' צד ג/ והקשורה לביטוח מקצועי 

. להתחיל בהליך לקבלת פוליסהו חבר הועד ארז טימור ביטוח יכול לפנות ביוזמתו אל 
לאלה מהחברים שיש להם ביטוח אנו ממליצים לעבור לביטוח המוצע אבל רק בסמוך 

לא מומלץ לבטל ביטוח קיים באמצע התקופה מפאת העלויות ! לתום הביטוח הקיים 
חברים  20כבר הצטרפו  2062נכון לחודש פברואר . והקנסות הכרוכים בדבר

להגיע להוזלה והישגים  חברים יצטרפו לקולקטיב  נוכלשיותר  ככל . .לקולקטיב
 באתר כאןטופס בקשת הצעה לביטוח ניתן להוריד .  נוספים

 

 - payware ישראכרט  – הטבה חשובה נוספת לחברי הארגוןועד הארגון השיג 
 מרוכז באופן הכספים קבלת, זמן ובכל מקום בכל אשראי בכרטיסי םתשלומי קבלת

 צורך ללא,מאובטחת בצורה תשלום קבלת הבטחת, לחשבונך ישירות ומסודר
 אחרי ומעקב העסקאות ובהיסטוריית העסקה פרטי בכל צפייה, בגבייה בהתעסקות

 ים הטבות לחבר< פרטים באתר . תשלומים לפריסת אפשרות, שלך המכירות מסלול
 022-5542222או אצל ארז טימור 

 

הנחה לחבר ארגון השולח עובד ללימודי ₪  200נותנת  מכללת משלב, הטבה נוספת
 ס "י בחינות של המשרד להגה"ע, הכנה להסמכה כמדביר 

 

 
                                  

                       
 

 
 
 

 
 
 

 

 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 
, כתבה , אמרמכל   .חומר לאתר

ותגובות הערות  ,הצעות, תמונות
וא מקור האתר ה. יתקבלו בברכה

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 

כי יש להרשם לאתר !  להזכירכם
 כדי להכנס למדור מידע לחברים

 

 ,   פעיל aceBookFארגון דף ל 
 קראו והגיבו, כנסוה      

 
. 

 :באתר שפע של תכנים ועדכונים
    ןמאירועי הארגו גלריית תמונות 

 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור למשרד להגה 
  1025תערוכות וכנסים 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 
 קצת היסטוריה 

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

 לחץ כאן לקישור. את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר . מוצרים לקהל המדבירים

 ל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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