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 ,לכל המדבירים שלום
 

לקראת סוף חופשת הקיץ ותחילת הלימודים, הרבה מוסדות חינוך מסיימים את 

שימו הקליקו על התמונה וקיון ומזמינים הדברה. יהצביעה והנ ,פעולות השיפוץ

תהלוכן בהמשך הידיעון מידע רב על .  משרד להגה"סשהוציא הלב להנחיות 

  האורן שמועד הטיפול בו עם תחילת החורף, הולך ומתקרב.

 < כאןבחודש שעבר באתר שלנו  הידיעון בנושא הלשמנייה על - להזכירכם
 

 

 
 אתה קיים= אתה שם 
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irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 

 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/ידיעון-Leishmania.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/הדברה-במוסדות-חינוך.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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 מידע על תהלוכן האורן בישראל
 

              
     זכר בוגר. צילום: פרופ' צביקה מנדל, מכון וולקני                     

 

משפחת -משתייך לתת (Thaumetopoea pityocampa) תהלוכן האורן
 שבסדרת הפרפראים (Thaumetopoeidae) התהלוכנים

(Lepidoptera).  התיכון על מיני אורן הוא נפוץ בכל ארצות אגן הים
שונים. פגיעתם של זחלי התהלוכן היא בגלל השערות הצורבות בני 

 האדם והנזק הקשה לעצי האורן בעיקר בגילאים הצעירים....
 ד"ר שגיא גבריאל - באיזה תכשירים נכון להשתמש להדברת התהלוכן

.יש לבדוק !  .להדברה תברואית כנגד מזיקים לאדם בתכשיר תברואי1
 . 45חיפוש תכשירים מה בתוקף. נכון להיום רשום רק נימיקס  במערכת

הגנה על העץ במידה ומטרת ההדברה היא לשמור על עץ האורן מפני ל.2
פגיעת המזיק, מותר ונכון להשתמש בתכשיר להגנת הצומח הרשום 

 במשרד החקלאות כגון פרוקליים ותכשירים מקבילים. 
 .הדברת תהלוכן האורן במוסדות חינוך )גני ילדים ובבתי ספר(, 3

 תיעשה רק ע"י מדביר ורק בתכשירים תברואיים. 
 

 

                      יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם                    
 מידי  המופץ גם בידיעון מוצרים לקהל המדבירים                     
          FACBOOK-ה מדבירים, מוצב בדף  1000 ~ל חודש                    
 .שיתופים וצפיות אלפי עוקבים,של הארגון עם                   

 
 

 מדבקות

  לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב,    
 לדלת המשרד או כל מטרה אחרת. המדבקה    
 ס"מ גובה x  9.5  ס"מ רוחב 22 בגודל:   
 

 

 

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

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

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

 

 פעילות הועד מ
  .במבצע טלפוני ובפנייה למדבירים להצטרף לארגון, בעקבות ההצטרפות הגדולה בחודשים האחרוניםועד הארגון פתח 

 

  RPC  ,הועד הגיע להסדר הנחות ברכישת חומרים מהחברות הבאות: הגרעין, גדות, בסמןהסדרי הנחות לחברים 

 .050 5303703  פרטים אצל  יו"ר ועדת רווחה  רוני עילם 
 

 .הושלם ועלה לאתר. לעיונכם 2017לשנת דו"ח כספי               מיוחדת לחברי הארגון בלבדהטבת ביטוח 
 

  .להלן מידע בנושא תהלוכן האורןריכזנו החורף  תבתחיל מועד הטיפולולקראת העונה הקרבה         
 

 ”  להדברה משולבת של מזיקים –לקסיקון שלום “מתוך  -טיקולה וק
  

תהלוכן )טוואי התהלוכה( של האורן הינו מזיק המהווה מפגע תברואי המסכן את בריאות  -רמי שניידר ז"ל  -טיקולה וק
 אותו הציבור. בואו להכיר אותו וללמוד כיצד מדבירים

 

NCBI - The National Center for Biotechnology Information 

EOL  - Encyclopedia Of Life Overview Pine Processionary Moth  

the Global Biodiversity Information Facility - GBIF 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/PineProcessionaryMoth/Pages/default.aspx
https://t.me/joinchat/AAAAAExEd34lrL8ffm6cng
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/balance17.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/balance17.pdf
https://www.cuticula.co.il/תהלוכן-האורן-טוואי-התהלוכה-processionary-pine-moth/
https://www.cuticula.co.il/מדברים-הדברה/
https://www.cuticula.co.il/מדברים-הדברה/
http://www.eol.org/data_objects/30103116
https://www.gbif.org/species/1824131

