
 

 תוכן העניינים

   חודשה ההרשמה ליום העיון •

 מפעילות הועד  •

 רוע רעידת אדמהת לאיהערכו •

  שושנת יריחוהפחתת מפגעי  •

 חדשות הענף •

 נחשיםחברים לוכדי  •
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 למדבירים שלום, 
 

 

 שיון מדבירימי העיון בעת חידוש רן ימוכר ע"י המשרד להגה"ס למניי
 

ליום העיון בנושא  להוסיף מספר מקומותאחר מאמץ הצלחנו ל
להשתתף בימי להירשם. כל הקודם זוכה! או וזמנים ם מאת ,בעלי כנף

 העיון הבאים. תכנית ימי העיון לשנה הקרובה מוצבת באתר הארגון 
 .כאן<       

 
 

 ןמקוו ישוםס רטופ <   רטיםלפ< הצטרף לארגון 

 1.1.2019 מבצע למצטרפים חדשים עד
 

 באתר .הצטרפו שכבר חברים 354 שימתרל

 
 אתה קיים= אתה שם 

 

 : ל"דוא
 

irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 www.pc-il.org   : אתר   
 

 

 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו

 

http://www.pc-il.org/
https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
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http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/10/seminar221118.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/10/seminar221118.pdf
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http://www.pc-il.org/form/1
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http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/11/member-list-2018.pdf
http://www.pc-il.org/
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1


 

 מפעילות הועד
 

לקראת הדיון על הערכות המדינה לאירוע חירום של רעידת 
חברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה  אל  ארגוןשלח האדמה 

תברואיים מסמך המתייחס לסוגית הערכות לטיפול במזיקים 
  אל המסמך. <, לאחר אירוע רעידת אדמה

 

 רבות ון מדבירי המזיקים בישראל כגוף מקצועי, פועלארג
להעלאת רמת הידע והמקצועיות בקרב בעלי המקצוע בתחום 

הארגון, ימשיך לאכוף ולהעביר בקרת המזיקים בישראל. 
בה, סבינתונים לאנשי המשטרה הירוקה ולמשרד להגנת ה

אודות המנסים לפגוע במקצוע ההדברה כגון אלה המופיעים 
                                         ....    ............................ קרא עוד כאן <    .כםבכתבה שלפני

 

 ."להב"נוספת כנשיא  פעםעל היבחרו עי כהן רו עו"דברכות ל
 

 
 

מעטים מודעים לסכנות בשימוש בתכשירי הדברה בבית, 
כלסים בילדים. החומרים המסוכנים מיוחד בבתים שמאו

 מציעים שירות  ,םנמצאים כיום על מדפי החנויות שמצד

  !אך לא מודעים לאיסורים ולסכנות
 

   בנושא תמיכה למתן להגה"ס המשרד של קורא קול <
 .2018 ( יריחו שושנת )  לישמניאזיס מפגעי הפחתת   

 

  בנושא תמיכה למתן מקומי לשלטון המרכז של קורא קול >
 . 2018  ( יריחו שושנת ) לישמניאזיס מפגעי הפחתת   

 

 .בגלל פשפשים במשרד₪  418,000-תה בעובדת פוצ> 
 

 .עטלפי הפירות לא נחשבים למזיקים> 
 

 .ואכלו הכל -יטים שפשטו על כפר מצרי מכת טרמ> 
 

 .גבר מת לאחר שננשך על ידי נמלת אש> 
 

 .ד את חדקונית הדקלשמיהתגלית שת> 
 

 .רסמת רשימת חברים לוכדי נחשים מורשיםבאתר מתפ> 

 
 
 
 
. 

 3מתוך  2עמוד                  השתתפות באתר

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

שתתף בהוספת חומר לאתר.  כל מאמר, ולה
כתבה , תמונות, הצעות, הערות ותגובות 
יתקבלו בברכה. האתר הוא מקור למידע 

 , י וזמין, נגיש בכל רגעעדכנ
 .צרך בסיסמת גישה אין

 

לחברים המעוניינים ניתן לקבל  מדבקות
מדבקה לרכב, לדלת המשרד או כל מטרה. 

 .בהוס"מ ג x 9.5ס"מ  22רוחב  בגודל
 

 

 

 

 
 

  .אתה קיים= שם  אתה

    irgunhamadbirim@gmail.com:ל "דוא

 www.pc-il.org        :     אתר
 

 
 
 

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

   קישורן ללחץ כא            >  . המדבירים. את מחירי הפרסום ניתן לראות באתרם לקהל מוצרי

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   
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https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/photos/a.1532171313477351/2317120758315732/?type=3&theater
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5372313,00.html
https://reshet.tv/item/news/abroad/world/newsitem-742549/?fbclid=IwAR0_3NYbu9FqYG5d4OTjLGdmkqF56ToFGDL09fwgXYbuObY7md_n8JBqJts
https://www.maariv.co.il/news/viral/Article-664714?fbclid=IwAR0oY03Dla4QvKdQFqXJfWqmwhj_7VUqozamk7c8mNOWuwZNvEHGUrF7U-A
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5368185,00.html?fbclid=IwAR1mxoGYY1I8400WE0fywAJaWZo25GAqQQw8qwZDriaOmgx-TnszN_8giYQ
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פגישה מקצועית ודיון בתקנות הכשרה של מדבירים בהדברה תברואית התקיימה 
רת יישום חוק הסדרת סגבמ ,לקבלת רישיון מדבירההכשרה הנדרשת בנושא 

 .2016 תשע"ו 'ה – העיסוק בהדברה תברואית

 
 , 2018בנובמבר  7חשון תשע"ט,  'ביום רביעי כטהפגישה התקיימה 

 .ירושלים – במשרד להגנת הסביבה
 

 

 
 .אלברט אביב קאשני,חיים , רפי חפץו"ד אנה וייס, ע, בועז קייזרמן, חגית נברו:  (מימין לשמאל )  נציגי הארגון


