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 ירבמיגאל : המערכת

 3122 ©הזכויות שמורות כל  

 ,לכל המדבירים שלום

 , שנה טובהם לוועד הארגון מאחל לכ 

 שגשוג ובריאותשנת                      

 

מידע חידושים ו, עם ידיעות, אנו ממשיכים במשלוח ידיעון לרשימת תפוצה שבידנו

מתבקש  יםהבא ניםכל מי שמעוניין לקבל את הידיעו. לחברים על הקורה בענף ובארגון

 . המקוון הטופסכנס לאתר ולהירשם בעזרת  יהל
 

 ..במדורים השוניםעדכונים כל  ,באתר  אפשר לקרוא בתחום ההדברהעל כל מתרחש 
 

ת ידינו מזמין את כולם להצטרף ולחזק אולגייס חברים נוספים ממשיך הארגון 

אנו פונים לחברים לפעול במרץ ולגייס  .החשובים לכולם יםינים הענובפעילות לקיד

 ם מהמעגל הקרוב של כל אחד ואחדיעוד חבר

 נושאים דחופים על סדר היום

נושאים חשובים ודחופים הדורשים את התייחסותו של כל אחד ואחד מכם והנוגעים 

החשיבות הרבה . טרם הוסרו מעל סדר היום שלנו, ישירות לעתידנו המקצועי והכלכלי

ל גורמי החקיקה והפיקוח ל מחייבת התארגנות ופעולה משולבת מו"של הנושאים הנ

.על מקצוע ההדברה  
 

עדיין משרד החקלאות ב. החליט לרדת מנושא מלכודות הדבקס "המשרד להגה

הדיון עלה לסדר . .למכרסמים לאסור שימוש במלכודות דבקאת האפשרות  יםבודק

.   ( נים רולאלוהים הפת? מה הקשר )   היום בעקבות לחץ של הארגונים אוהבי החיות

 רגון ממשיך לפעול בנושא בניסיון למנוע החלטה לרעתנוועד הא
 

המשרד יוצא לדרך למרות הסרוב של  מולוגי במזון וקיון אנטיהפורום לניום עיון של 

יחשב לחלק מחובת ההשתתפות השנתית של יביום זה כיום עיון  שלהכיר ס "להגה

ראים  במשרד עדיין לא אמרנו נואש ואנו ממשיכים לנסות ולפנות לאח.. המדבירים

. מעל האגף ללחימה במזיקים  
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 ( לחץ כאן ( מאמרים מקצועיים מידע לציבור ול
 

  לגלריית תמונות 

 פעילות הועד הזמנימ
 

עילותו לקידום מטרות החברים והגנה ממשיך בפועד הארגון הזמני 

מכתבים בתפוצה הועד שלח .  ציבור המדביריםעל האינטרסים של 

 . ים שעל סדר היוםבקשה לפגישה דחופה בנושאנרחבת ב

 .ים ואת סיכומי הפגישות באתראת המכתב קרא
 

נקבע  ארגון ומולוגי במזון  ושל הפורום לניקיון אנטיום העיון 

רשמו ביומנכם ושריינו את   20.22.3122תאריך ל

  תכנית הכנס לפרטים נוספים ו  !יהיה מעניין , המועד

 קראו כאן

 

יומן  חברים ל החליט הועד להעניק , השעם פרוס השנה החד

 .שי מועד הארגון , שנה מהודר 

 

הספר מקיף . במשרד הארגון ניתן לרכוש ספר מרתק על הנמלים

 בעל מקצוע חובה לכל. את נושא הנמלים בהסברים ותמונות

 ל"נתן לזמין בדוא , במחיר מיוחד לחברי הארגון, את הספר

 .כולל משלוח בדואר₪  01המחיר 

 

 
 

 

 

  il.org-info@pcל לתגובות הצעות או כל מידע אחר "תובת דואכ

 

 השתתפות באתר

האתר ממשיך לצבור תאוצה ולאחרונה 
לרשימת היצרנים  סיקמקסהצטרפה חברת 

 המפרסמים באתר

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

הערות  ,הצעות, נותתמו, כתבה , מאמר
האתר הוא מקור . יתקבלו בברכהותגובות 

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין

 

 להורדה

הוריד מהאתר את סמל מעוניינים ניתן לל
 .לשימושכם , מדבקה לרכבהארגון ותמונת ה

 כאן  - להורדה קבצים 
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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

 il.org-info@pcל   "ואלפרטים נוספים ניתן לפנות בד
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