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 2018 - טופס בקשה להצטרף לארגון מדבירי מזיקים בישראל

 
 ______ ______________           שם  ומשפחה  ______________שם פרטי  

  
      .  מדביר מסרשיון     . ז.ת. ס.מ
 

  מדביר שטחים פתוחים ואיוד       מדביר שטחים פתוחים מדביר דירות     :     הרשיוןסוג 
 
           שכיר    עצמאי         שם העסק_________________ _     

 

 אחר פקח   מדריך   רשות   תברואן   מפיץ   יצרן    :  עיסוקתחומי
 

         (פרט)משווק ציוד וחומרי הדברה / נציג של יצרן 
 

 דרום  מרכז      צפון      ארצי       :זורי מתן שרות א     : שנות ותק במקצוע 
 

       : כן   פרט לא      '    צד ג/ האם קיים ביטוח מקצועי 
 

    ________________________________ומספר בית ' רח:  למכתביםכתובת
 

__________________   : מיקוד___________________          : ישוב
 

ל מהארגון "  מאשר קבלת הודעות דוא  ________________________________ :  ל"כתובת דוא
 

_________________     _______________:   כתובת אתר אינטרנט
 

______  ____________: נייד_______________      : פקס ________________         :  טלפון
 
קראתי את הקוד האתי של הארגון ומתחייב לפעול על פיו   . 

 

.  או לכל גורם אחר'  ל לצד ג"הארגון מתחייב שלא להעביר הפרטים הנ
 

 לשנה ממועד התשלוםחברות בתוקף ל ₪            ב דמי הרשמה בסך "רצ 
 ארגון מדבירי מזיקים בישראל- ש "    המחאות נא לרשום ע

 
 שנה למשך טבות הארגון  השתתפות בההצטרפות מקנה

 

 ל יש לציין בנושא ההודעה שם מלא ומספר היתר"בשליחת הטופס בדוא
 irgunhamadbirim@gmail.comל   "כתובת דוא
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 2017  אוקטובר           
לכבוד  

ח "הנה/ חשב 
 

ארגון מדבירי מזיקים בישראל – ארגון מקצועי : הנדון 
 

מאפשר לחברים , ארגון מדבירי מזיקים בישראל מאגד את בעלי היתר הדברה מטעם המשרד להגנת הסביבה
אתר אינטרנט עם חדשות הענף ומידע עדכני , ימי עיון וסיורים מקצועיים, מאמרים ופרסומים, עדכונים מקצועיים

. על המתרחש בתחום
 

 ( 17.2.2011   מיום ב תעודת רישום"צר )    580539328. הארגון הוא עמותה רשומה שלא למטרות רווח מס
  

. ניתן לשלם בהמחאה לטובת ארגון מדבירי מזיקים בישראל
 

. קבלה תומצא עם קבלת התשלום
 

בברכה 
 

ועד הארגון 
 
 

 


