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 תוכן העניינים

   בטיחות בעבודה -יום עיון   •

 מפעילות הועד  •

 נייר עמדה –רישוי עסקים   •

מזמינים מדביר הביתה? כך   •

  נכוןתעשו זאת 

 יום עיון של המשרד להגה"ס  •

 מבצע איסוף פסולת  •

 מדור יד שנייה  •
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 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו
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 פעילות הועד מ
ועד הארגון במגעים שוטפים עם המשרד להגה"ס ופועל להכרת 
המשרד בימי העיון של הארגון. כך זכו חמי היון האחרונים כולל 

יום העיון הקרוב בנושא בטיחות בעבודה להיכלל במניין ימי העיון 
 ת חידוש הרישיון.הנדרשים בע

 

 לאחרונה נשלחו לעיון ולהערות חברי הארגון מספר תקנות 
 דרישות וטפסים לצורך חידוש רישיוןהעומדות להתקבל בנושא 

 .של משרד הכלכלה בטיחות בעבודהובנושא 
 נשמח לקבל תגובות והערות.

 

 רישוי עסקיםתקנות ב ילו ככדי להנייר עמדה ועד הארגון ניסח 
שיחייבם  ,מוסדות חינוך / מסעדות / מפעלי מזון / עסקי מזוןשל 

להעסיק מדביר באופן שוטף לביצוע פעולות הדברה מידי תקופה 
 . לעיונכםבהתאם לסוג העסק וגודלו. 

 
 

     עלוןהשל הארגון  Facebookלאחרונה עלה לדף         

            
המשרד להגה"ס.  בדף הארגון מודגשת הודעה עלתה גם באתר 

צפיות  2000הצעתנו להזמין חבר ארגון. העלון זכה לכמעט 
 ושיתופים. בידיעה קישור לרשימת חברי הארגון !

 

מספר ועדות  שלאתר הארגון הוצבו לעיונכם תקנות עבודה ב
 וחה, ועדת אתיקה, ועדת ביקורתוועדת ר –הפועלות בארגון 
 .כאןקרוא ל <ניתן  ןןעדת אינטרנט,

 

 לעדכן המבקשים חברים  .באתר מעודכנת חברים לרשימת
 מדביר רישיון מספר בציון בדוא"ל לפנות  מתבקשים פרטים

 

יישום חוק   –ס מקיים יום השתלמות בנושא "המשרד להגה
יום ההשתלמות הקרוב , הסדרת העיסוק בהדברה תברואית 

  להרשמה <, ביקום 16.4.2018 -יתקיים ביום חמישי, ה
 

 כאן. פרטים באתר לאיסוף פסולת תכשירי הדברהמבצע 
 

  ,חדש באתר 
 כאן<    מדור תמונות של מזיקים מהשטח

 כאן <  2יד  +דרושים ור מד, לרשות המעוניינים לפרסם
 

 השתתפות באתר

אנו  האתר ממשיך לצבור תאוצה
מזמינים את כל אחד ואחד מכם 
לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 

חומר לאתר.  כל מאמר, כתבה , 
תמונות, הצעות, הערות ותגובות 

בלו בברכה. האתר הוא מקור יתק
, למידע עדכני וזמין, נגיש בכל רגע

 .ללא צרך בסיסמת גישה
 

 מדבקות

לחברים המעוניינים ניתן לקבל 
מדבקה לרכב, לדלת המשרד או כל 

 22 מטרה אחרת. המדבקה בגודל:
 ס"מ גובה X 9.5ס"מ רוחב 

 

 
 

 -  לשימושכם, להפצה ושיתוף סירטון

 "מזמינים מדביר הביתה כך תעשו זאת..."
 

ועד הארגון פועל בשקיפות מלאה. 
מישיבות  פרוטוקוליםבאתר מוצבים 

סמים הועד. תאריכי הישיבות מתפר
חברים גם הם והישיבות פתוחות ל

 המוזמנים להשתתף כמשקיפים.

 

 

 

 

 
 

  אתה קיים= אתה שם 

    nhamadbirim@gmail.comirgu:ל "דוא

   il.org-www.pc      :     אתר
 

 
 
 

 

 

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

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

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

 

http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/עסקי-מזון-מוסדות-חינוך.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/safetyRegulations.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/עסקי-מזון-מוסדות-חינוך.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/position2018.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/member-list-2018.pdf
http://www.pc-il.org/השתלמות-בנושא-יישום-חוק-הסדרת-העיסוק/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/03/epa010318.pdf
http://www.pc-il.org/צילומי-מזיקים-מהשטח/
http://www.pc-il.org/צילומי-מזיקים-מהשטח/
http://www.pc-il.org/צילומי-מזיקים-מהשטח/
http://www.pc-il.org/צילומי-מזיקים-מהשטח/
http://www.pc-il.org/דרושים-יד-שנייה/
https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/videos/2031094670251677/
http://www.pc-il.org/פרוטוקולים-מישיבות-הוועד-דוח-כספי-תו/
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
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