
 

 תוכן העניינים

  הרשמה ליום העיון ·

 הועד מפעילות ·

 חדשות הענף ·
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 למדבירים שלום, 

 !זוכה הקודם כל .הקרוב העיון ליוםאתם מוזמנים להירשם 
 

 

 
 .כאן <תכנית ימי העיון לשנה הקרובה מוצבת באתר הארגון 

 

 הארגון לאירועי טופס מקוון  <הרשמה
 

 
 

 מדבירים חברים לא יכולים לטעות ....  526 הארגון מתרחב...
 

 מקווןטופס רישום  < לפרטים <הצטרף לארגון  
 

  .הצטרפו שכבר החברים רשימתל

 

 

 ! עכשיו הצטרפוכוחנו באחדותנו!!!  
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 פעילות הועדמ

 
 

       חברי בלהב ייהנו  2019  תשע"ט רכישת כרטיסי תו הזהב פסח
הנחה ברכישת תו הזהב בקשות הרכישה של כרטיסי תו   6.5%-מ 

  .11.4 -את ההזמנות ניתן לבצע עד ה הזהב ירוכזו על ידי להב.
 office@lahav.org.ilבפקס: 03-6242632  מזכירות להב  במייל: 

    6242633-03טל': 
     

. טובי שיגריס חזר לעבוד כמדביר, למרות איסור בית המשפט
שהורשע בעבר בעבירות על חוק החומרים המסוכנים ורישוי עסקים, 

במקצוע במשך חזר לעבוד כמדביר, למרות שנגזר עליו שלא לעסוק 
 .חמש שנים   לכתבה המלאה <  כאן

 

, לחברי "להב" יחודי לבעלי עסקים בשיתוף מסלול מיוחד להלוואות
 עוד קרא < סים בתנאים מועדפים ואטרקטיביים ופיננכלל ביטוח 

 

שנים  5-מסייעת ללקוחות פרטיים אשר רכשו ב הקרן למזיקי עץ
האחרונות ריהוטמעץ וסבלו מפגיעה ברהיט אשר הצריכה עבטדת איוד  

 לפרטים < כאןמעלות ההדברה    80%-הקרן משתתפת ב
 

  לפי חוק הסדרת עיסוק בהדברה תברואית כספיסכומי עיצום עידכון 
 

של ארגון מדבירים  ישומוןאתם מוזמנים להצטרף למשתמשי 
לל אירועים ימי ו, בישומון כל המידע המעודכן לחברי הארגון כבישראל

 ד..ועיון , הודעות לחברים, צ'ט מקצועי, צ'ט ביו חברים, זיהוי חרקים וע
  וכניסה < כאןלהרשמה 

  

 פרטים < כאן" עומד לרשות החברים. שרות "מכרזי ישראללהזכירם 

 

 

 

 
. 

 

 6מתוך  2עמוד השתתפות באתר                 

, אנו מזמינים את כל אחד התעדכן ושינה פניוהאתר 
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.

 

 
 

 

המעוניינים ניתן לקבל מדבקה מדבקות לחברים 
 22לרכב, לדלת המשרד או כל מטרה. בגודל רוחב 

 ס"מ גובה. x 9.5ס"מ 
 

 
 

 

 
 

 .אתה קיים= אתה שם 

 irgunhamadbirim@gmail.com:ל "דוא
 il.org-www.pc: אתר    

 

 
 

 
 

 לתחום ההדברה מוזמנים לפרסםבאתר הארגון שטחי פרסום פנויים. יצרנים ומשווקים 

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

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   
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