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 תוכן העניינים

  פעילות הועד בנושא החוק

 ס"מול המשרד להגה  החדש

 ביטוח מקצועי לחברי הארגון 
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 ירבמיגאל : המערכת

 1025 ©הזכויות שמורות כל 

 

 

 לידיעונים קודמים

 

 

 ,לכל המדבירים שלום

ל "ק  סמנכ"נקבעה פגישה במשרד להגנת הסביבה עם אלון זס /127בתאריך 

 בקרת חומרי הדברה ומזיקים ל מופקד על האגףהמשאבי טבע  אשכול -בכיר 

לקראת הפגישה ישלח המשרד . וראש הצוות המקצועי בנושא החוק החדש

ק יחד עם הצוות "שעליו עובד בימים אלו אלון זס, ן נוסח מעודכן של החוקלארגו

בנוסח אמורות להיות מוטמעות .  המשפטי של וועדת הפנים והגנת הסביבה

חלק מההערות והסתייגויות של הארגון ושהוצגו בפניו בפגישות הקודמות 

 . שהתקיימו עם נציגי ועד הארגון
 

 .נציגי ועד הארגון עם השר להגנת הסביבהתתקיים פגישה של  /127בתאריך  
 

ר "יו, בתחילת חודש יולי נקבעה פגישה של נציגי ועד הארגון  עם דודי אמסלם

כ אמסלם עמדת "בפגישה תוסבר לח. וועדת הפנים והגנת הסיבה של הכנסת

רה שיחתום המדבירים ויובא  אליו נוסח של הארגון להצעת חוק פרטית במט

 ויוביל אותה במקביל לחוק הממשלתי

 

 

 ליצורו  A.I.G חברת עם להתקשר הצליח  בישראל מזיקים מדבירי ארגון

 בתוקף הביטוחי הכיסוי, ביותר הטובה, הארגון לחברי ביטוח פוליסת קולקטיב

 על ארגון חבר מדביר לכל רציני כיסוי נותנת והיא רשומים ארגון לחבר ורק אך

 שנתקלנו לאחר וזאת ''ג וצד מקצועית באחריות שלו העסק את לבטח מנת

 דמיוניים סכומים דרשו או אותם לבטח סירבו הביטוח שחברות רבים במדבירים

 מקצוע לבעל הנחשב המדביר את מלבטח להמנע כדי הגיוניות לא ודרישות

 ,הארגון חברי בעבור A.I.G הביטוח חברת עם עליה שסוכם הפוליסה.  "מסוכן"

 יותר זולה ,ובטיחות ניסיון ,בקרה ,ידע של מטריה נותן הארגון כי הבנה תוךמ

 להם הביטוחיים ההיבטים בכל ונוגעת מתחרות ביטוח חברות של ההצעות מכל

 פוליסה לבטל לא היא לחברים הארגון המלצת .חוקכ הפועל מוסמך מדביר זקוק

 הביטוח תקופת תום לקראת ולבדוק לפעול אלא הביטוח תקופת במהלך קיימת

 ככל .עשרות מחברי הארגון לקולקטיב הצטרפו זה כבר לחודש נכון  .הקיים

 תנאים ולדרוש המבטח עם לשבת שנה כל בסוף נוכל יצטרפו חברים שיותר

 .הבאה בשנה הוזלה / טובים

 ארז אצל ומידע פרטיםנצלו את האפשרות לקבל ביטוח ובקשו הצעת מחיר  

 בנושא ומטפל שקידם  251-55/7755 טימור
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" שטראוס מים"התקיימה פגישה ביוזמת והזמנת הנהלת  61.60.20בתאריך 

הפגישה נערכה   .איתי ארנון –לבין נציג ועד ארגון מדבירי המזיקים ( 4תמי )

 .                   באור יהודה –שטראוס מים ' במשרדי חב

  

וץ בנושא פנו אל ארגון מדבירי מזיקים בישראל בבקשה לקבלת ייע 4נציגי תמי 

בפגישה שערכה כשעה ניתן   .4התיקן הגרמני והנמלים המצויים במכשירי תמי 

 .הסבר על הארגון והן על המזיקים כולל פתרונות ותכנית מניעה
 

התרשמו ממטרות הארגון ופעילותו למען בטיחות ורמת  4נציגי תמי 

עי והצהירו כי בכוונתם מעבר למציאת פתרון מקצו  המקצוענות של החברים

לצורך כך הם   .גם לצאת במסע הסברה בתקשורת ללקוחות החברה, לבעיה

 .               מבקשים את הסיוע המקצועי וההסברתי של הארגון

  

באמצעות חברי  4שאלו אם הארגון ערוך לתת מענה ללקוחות תמי 4נציגי תמי 

סוכם על קיום ישיבה נוספת   .ל של הארגון"אם דרך הטלפון או הדוא, הארגון

שך שיתוף פעולה וסיוע של הארגון למתן מענה להבעית החרקים לדיון בהמ

 4במכשירי תמי 

רו בפגישה נוספת לקידום שיתוף הפעולה וכבר הוע התקיימה 21.0.20בתאריך 

 ..מתלוננים על נגיעות חרקים במתקן ארגון מספר קריאות של לקוחותהלטיפול 
 

 
והשוותה אותו  "דה באגר" הוזילה את המחיר של התכשיר" הגרעין"חברת 

שב הוכחה לכך שתחרות . חברימבצע שאירגן ארגון המדבירים  ללמחיר 

מפעילות ונהנים ושב לצערנו כל המדבירים מרויחים . פועלת לטובת הצרכן

של התכשיר שאתם  שימו לב לתאריך היצור .הארגון גם בלי להיות חברים

                               .                  ...וקף קרובתים מבשר פג תלעמחיר זול  קונים 

  

להסדר הנחות , b10 דש יצרן התכשיר ח, "סיקמקס"הארגון הגיע עם חברת 

דומה לאדמירל ושוהם מבוסס על   b10 המוצר,לחברי הארגון בלבד

 י הקונה ישירות לספק"התשלום ע. הספקה ישירות לבית הלקוחה  ,ביפינטרין
 

   'ליח  ₪ 70 ליטר במחיר    6   

    'ליח  ₪ 62 ליטר במחיר    20 

                  'ליח ₪  60 ליטר במחיר   100

 

  052-887-4455   אצל ארז טימור   ביצוע הרכישההרשמה ואישור לספק ל

 52.0.1620עד תאריך  

 
 

                                  
                       

 
 
 
 

 
 

 השתתפות באתר

שרת את החברים האתר ממשיך ל
היצרנים הגדולים  . והמדבירים

ממשיכים לתמוך בארגון ולפרסם 
אנו מזמינים את כל אחד ואחד . באתר

מכם לקחת חלק ולהשתתף בהוספת 
, כתבה , אמרמכל   .חומר לאתר

ותגובות הערות  ,הצעות, תמונות
מקור  האתר הוא. יתקבלו בברכה

 .נגיש בכל רגע, למידע עדכני וזמין
 

כי יש להרשם לאתר !  להזכירכם
 כדי להכנס למדור מידע לחברים

 

 ,   פעיל aceBookFגון דף לאר 
 קראו והגיבו, כנסוה      

 
. 

 :באתר שפע של תכנים ועדכונים
    מאירועי הארגון גלריית תמונות 

 מאמרים מקצועיים 
 מידע לציבור 
 ס"קישור למשרד להגה 
  1025תערוכות וכנסים 
 פרוטוקולים מישיבות הועד 
 רשימת חברי הארגון  
 ידיעונים קודמים 
 קצת היסטוריה 

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

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

 ל   "לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא
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