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לכל המדבירים שלום,
תוכן העניינים
•
•
•
•
•

ההרשמה ליום העיון
מפעילות הועד
חדשות הענף
פורום חברות קטנות ובינוניות
חובת ביטוח מקצועי צד ג'

ביום העיון האחרון שהתקיים בתאריך  22.11.18בנושא בעלי כנף
השתתפו כ 200-מחברי הארגון .למשתתפים הוענק שי הספר
"עקרבים עכבישים וקרוביהם בישראל" בנוסף לכורך עם סמל הארגון.
כתבה ותמונות מהאירוע > כאן .אתם מוזמנים להירשם ליום העיון
הקרוב .כל הקודם זוכה! או להשתתף בימי העיון הבאים.
תכנית ימי העיון לשנה הקרובה מוצבת באתר הארגון > כאן.

המערכת :יגאל מירב
כל הזכויות שמורות
© 2018

מבצע למצטרפים עד 30.12.2018
 410מדבירים לא יכולים לטעות ....
אתה שם = אתה קיים
דוא"ל:
irgunhamadbirim@gmail.com
אתר :

www.pc-il.org

הצטרף לארגון > לפרטים > טופס רישום מקוון
לרשימת החברים שכבר הצטרפו.

כוחנו באחדותנו!!! הצטרפו עכשיו!

מפעילות הועד
יו"ר ארגון מדבירי מזיקים בישראל השתתף בדיון בוועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות בנושא הסדרת הטיפול והשימוש
בחומרי הדברה בחקלאות קרא עוד ...
בקרוב יושק לחברים ישומון חדש של הארגון שיביא את כל
המידע הקשור לארגון ולפעילותו ישר אל הנייד שלכם ,כולל
.
תקשורת בין החברים

השתתפות באתר

.
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האתר ממשיך לצבור תאוצה ,ועומד לעבור
שינוי מראה ועידכון .אנו מזמינים כל אחד
ואחד מכם לקחת חלק ולהשתתף בהוספת
חומר לאתר .כל מאמר ,כתבה  ,תמונות,
הצעות ,הערות ותגובות יתקבלו בברכה.
האתר הוא מקור למידע עדכני וזמין ,נגיש
בכל רגע ,אין צרך בסיסמת גישה.
מדבקות לחברים המעוניינים ניתן לקבל
מדבקה לרכב ,לדלת המשרד או כל מטרה.
בגודל רוחב  22ס"מ  9.5 xס"מ גובה.

הארגון ,כגוף מקצועי ,הפועל רבות להעלאת רמת הידע
והמקצוענות בקרב החברים ,הקים פורום לחברות קטנות
ובינוניות ,אתם מוזמנם להצטרף .הירשמו לקבוצת
ה"טלגרם" של הארגון 264 ,חברים כבר מחוברים.

מפגש הפורום בכפר הנוער הדסים 22.11.18

> הקשר המופלא בין צמחים ,נחשים ועקרבים.
> איך נראה החרק הגדול בעולם? יותר גרוע משחשבתם.
> מקקים טיילו על הבורקסים.
> עכברים בקצבייה וגבינות פגות תוקף.
> עכברים ,חתולים וצחנה :הצטרפנו לפשיטה של פקחי
משרד הבריאות על שופרסל.
> הסוף לבלאגן? נקבעו סכומים אחידים לדמי מכרז
ברשויות המקומיות.
> הרש"פ :ישראל גנבה את הצפע "הפלסטיני".
> זהירות חלזונות.

אתה שם = אתה קיים.
דוא"ל irgunhamadbirim@gmail.com:
www.pc-il.org
אתר :

באתר הארגון שטחי פרסום פנויים .יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם
< לחץ כאן לקישור
מוצרים לקהל המדבירים .את מחירי הפרסום ניתן לראות באתר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל irgunhamadbirim@gmail.com
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להזכירכם!
החל מתאריך  1.1.2019חובה על כל חבר ארגון
להיות מבוטח ביטוח מקצועי וביטוח צד ג'.



כל חבר בארגון ,כחלק מהליך החידוש/הצטרפות ,יחתום על הצהרה כי קרא את הקוד
האתי של הארגון ומתחייב לפעול על פיו וכי הוא מחזיק בפוליסת ביטוח בהתאם.



חבר שכיר יצהיר שקרא את הקוד האתי של הארגון ומתחייב לפעול על פיו וכי הוא כלול
ומכוסה ביטוחית בפוליסת הביטוח המקצועי וצד ג' של המעסיק

> תקנון הארגון והקוד האתי.
> פרטי ביטוח מקצועי לחברי

ארגון.

< בקשה לביטוח מקצועי וצד ג'.
> מסלולי הצטרפות לארגון.
> טופס הצטרפות מקוון

