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 ,לכל המדבירים שלום
 

 .הארגון  ביוזמן ואחד סלהגה" המשרד מטעם אחד עיון, ימי שני מוהתקיי חודשה
 הענף, מקצועיות להעלאת פעילות ולארגן במרץ לתכנן ממשיךש לוועד חדש דם הוזרם

 והפעלת חדשות ועדות והקמת הוספה על הוחלט  לות.הפעי והגברת המודעות העלאת
 .וגדולה חדשה פעילים נבחרת

 

ועדות העלו לאתר כמו גם רשימת חברי כבר הפועלות חלק מהועדות עבודה של  נוהלי
   .אןכלעיונכם  ,והפעילים ופרטי קשר

 

 
 

 קישור לאתר להב להב. –הארגון הצטרף לארגון הגג של העצמאיים ועסקים קטנים 
 

 במסגרתו שפועל עסקים ללווי והמרכז להב בפעילות להשתתף זכאים הארגון חברי
 חשבונות , חכמות ניהול מערכות בנושאי מקצועיים וקורסים הרצאות מגוון ומקיים
 כדאיות בחינת משפטי, יעוץ  הרשויות, מול התנהלות אתר, בניית בגוגל, קידום לעסק,

 עסק.... לניהול הפתרונות כל בקיצור ,Facebook-ב קידום עסקית,
 .והצרכנות רק חברי להב נהנים מסל הטבות ייחודי בתחום הסליקה

 

 תברואיים חקלאיים, הדברה תכשירי פסולת לאיסוף ארצי במבצע יצא להגה"ס המשרד
 .הארגון באתר פרטים ,ווטרינריים

 

 ונכון ותיתמשמע בצורה בארגון החברים מספר גדל והועד הארגון פעילות בעקבות
 .60% מעל של גידול חברים, 100-ל קרוב התווספו זה חודש אמצע

 למילוי ומהיר קל מקוון הצטרפות טופס באתר ...עוד קרא הצטרפות מסלולי 2 קיימים
 כפתור בלחיצת ישירה ושליחה

 כאן < צטרפותהן לטופס מקוו
 

  מתבקשים פרטים לעדכן המבקשים חברים  .באתר מעודכנת חברים לרשימת

 מדביר רישיון מספר בציון בדוא"ל לפנות

 

 גישה. בסיסמת צורך יותר אין ובקלות. נגיש והכל ריענון עבר רגוןהא אתר
 

 ותערוכות כנסים השתלמויות, עיון, ימי כולל לחברים מידע מדור
  ועוד.... לחברים הטבות מקצועיים, מאמרים ,( בחו"ל גם )
 
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 חדשות הארגון.  •

 .מפעילות הועד  •

דרושים         -מדור חדש  •

 לרשותכם.ומכירה יד שנייה 
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 FACEBOOK  לארגון דף
פעיל, המתעדכן באופן שוטף, 

כולל חדשות והודעות 
 .לחברים
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 אתה קיים= אתה שם 

 

 : ל"דוא
 

irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 הצטרפו עכשיו!   !כוחנו באחדותנו

http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/position2018.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/position2018.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/position2018.pdf
http://www.lahav.org.il/
https://www.docdroid.net/csZHVpK/document.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/epa010318.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/join2018.pdf
http://www.pc-il.org/form/1
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/member-list-2018.pdf
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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 מפעילות הועד
 

מקיף עם שאלות מה  סקרהועד הנכנס שלח למדבירים 

הייתם חבר ארגון, אילו פעילויות מעניין את המדביר / 
ודרגת חשיבותם בסדר העבודה של הארגון. הסקר רוצים 

  .כאןותוצאותיו  מוצבים באתר 
 

והשיג הכרת המשרד, לימי הועד פועל מול המשרד להגה"ס 

למניין ימי העיון הנדרשים בעת החידוש של רישיון העיון האחרונים, 
 ההדברה.

 

 

נפתח לרשות המעוניינים לפרסם מדור חדש  חדש!  

 באתר  כאן<    2יד  –דרושים 
 

ימי עיון, השתלמויות, תערוכות  :באתר מידע רב לחברים

מאמרים מקצועיים, מידע לציבור, קישורים וכנסים ברחבי העולם, 
 ... " ועוד ועודהלאתרים מעניינים בתחום ולמגזין "קוטיקול

 

 .כאןלחץ  ופעילים בועדות השונותלרשימת בעלי תפקידים 
 

 .כל נושא וענייןעומדת לרשותכם ב מזכירות הארגון
 

 כאןטופס הצטרפות לארגון 
 

 ד"ר שגיא גבריאל חבר כבוד בארגון

 
 

 

 השתתפות באתר

 ריענון עבר אתר .האתר ממשיך לצבור תאוצה
 גישה. בסיסמת צורך יותר אין - נגיש הכול

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

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

 הודעה למנהל האתר   וזמין, 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: : ודלבג
 נא לפנות למזכירות.

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

 

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

 < מדור מידע לחברים 

 
וועד הארגון פועל בשקיפות מלאה. באתר 

מישיבות הועד. תאריכי  פרוטוקוליםמוצבים 
הישיבות מתפרסמים גם הם והישיבות פתוחות 

 לחברים המוזמנים להשתתף כמשקיפים.
 

 

 

 
  אתה קיים= אתה שם 

 

    irgunhamadbirim@gmail.com   :ל"דוא

   il.org-www.pc       :אתר

 

 
 
 

 

 לפרסם מוצרים לקהלנים מוזמ כולםבאתר הארגון שטחי פרסום פנויים. 

   > לחץ כאן לקישור - את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר            המדבירים.

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

  

http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/survey-2018.pdf
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mailto:yigal@pes-con.com
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mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
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http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
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