
 
 
 

     22777: מיקוד  רחובות    7722ד .ת: מען למכתבים

 www.pc-il.org: אתר אינטרנט  80-4752529: ספק

 

 

 

 .התקיים הכנס השנתי והאסיפה הכללית של ארגון מדבירי מזיקים בישראל 21.2.2.62 ' ביום ה
 

 . והאולם היה מלא מפה אל פה מחברי הארגון בנוסף למצטרפים חדשים 021-בכנס השתתפו כ
בהתנדבות לאורך השנים בניהול האתר ובכל בתחילת הדברים ועד הארגון ביקש להודות ליגאל מירב על פעילותו הענפה  

לאות . בארגון .עם פרישתו לגמלאות ועד הארגון מבקש לאחל ליגאל עוד שנים רבות של ופעילות.  משימה שהתבקש

 .הערכה העניק הארגון ליגאל חברות כבוד בארגון ושי מיוחד של טיסה בשמי הארץ

 .ך בעבודה הציבורית ככל שיתאפשרוהבטיח להמשיוהמתנות יגאל הודה לכולם על הברכות  
 

צא לגמלאות ושי, מזה שנים רבות "מכתשים"איש תברואה בחברת , ועד הארגון  גם הודה לאורח הכבוד בכנס רמי שניידר

רמי . ימי העיון והידע שהעביר לחברי הארגון במשך השנים, תודה על שיתוף הפעולה  העזרה. בחודש הקרובגם הוא 

חברי הארגון מוזמנים להתקשר .  ע ובניסיונו הרבדח לשמור על קשר ולעזור לחברים ביילים ומבטהודה לכולם על  האיחו

 ל"לחברים הופץ לכולם בדוא מכתב תודה של רמי .בעת הצורך
 

שוני , על השפעות ארוכות טווח, בנושא טוקסיקולוגיה ורישוי תכשירים  בירמן תמרר "דברים ד הבהמשך הכנס  נשא

 .בחשיפה ובהשפעות של אוכלוסיות שונות כולל סטטיסטיקה על סוגי הרעולות  והתפלגות  לחומרים נפוצים

 את ראשי הפרקים ומצגת ההרצאה  ניתן לראות באתר
 

אפשריות הקידום שכל חבר יכול להפיק מהאתר ומדף נתן סקירה על האתר החדש ועל  MCPUBLISHמיקי אטיה מחברת 

FACEBOOK הארגון לש. 
 

 .נתן סקירה על פוליסת הביטוח למדבירים שנתפרה במיוחד עבור חברי ארגון AIGדניאל לנד מנהל בחברת 

" ורלתפ"שטיגליץ עידו איש הקשר מטעם סוכנות החיתום נחמן שטיגליץ ובנו  יעה לכל חבר המתעניין בביטוח ויעזור 

  ל"או בדוא  152-2423282טלפון . פוליסה מתאימה על פי הצרכים היחודיים של כל אחד ואחד

segev_il@netvision.net.il 
 

ש של הארגון כי הועד "לאחר ארוחת צהריים למשתתפים התקימה האסיפה הכללית במסגרתה אושר על החברים  והיועמ

חירות ושאת מאחר ואף חבר ארגון לא הגיש מועמדות לבחירה עד כועד המנהל לשנה הקרובה ללא בכהן הקיים ימשיך ל

 .שהסכימו להמשיך בכהונתם לשנה נוספת.מלבד חברי הועד היוצא, התאריך הקובע שפורסם
 

 :שיווק  וחברות ארגון  כמידי שנה נערכה הגרלה בין הנוכחים על מבחר מוצרים שנתרמו על ידי חברי
 

 .בשמי הארץ כרטיסי טיסה 2 –  ארגון המדבירים  .0
 .מבו'מלכודות זבובים ג קרטון  0 –   ר .צ.ר.צ .2
 .קרטון של תיבות האכלה איכותיות 0 –  גולן -לוגסי .3
 .וקי בורי'קרטונים של ג  010 –   אגרוטל  .8
 .מרסס גלוריה 0 – שרותי הדברה . ב.א .5
 .של מלכודות מכרסמים ןקרטו 010 –   אשמדון  .6
 .ל נמלים ותיקנים'של ג ןקרטו 010 –   תפזול  .7
 .מלכודת חתולים 0 –   סעדון  .4
 ".למבדה"' יח 12 –   רימי  .2

 .בקבוקים של פרמנונה 3 –  סיקמקס  .01
 .יחידות של ניבן 5 – חזן מרכז להדברה  .00
 .חרקנים 2 –  גרין פלייס  .02
 .קרטון מלכודות מכרסמים 0 –   בסמן  .03

 
 !פרסים    35 -ה חולקו בין הנוכחים  כ"ס

 

 .מודה לכל החברות התורמותהועד 

 רשם יגאל מירב

 

http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/rs260215.pdf
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