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 ,לכל המדבירים שלום

 Pepper Pay יישומוןדרך  אפשרות קלה ומהירה לתשלום

 
Pepper Pay  את המזומן,  שתחליף לך ,ארגוןל החדשהיא אפליקציית התשלומים

 –בקלות, במהירות ואפילו בכייף. ממש ככה. רק תבחר כמה לשלם, למי, והופה 
הכסף עבר. לא משנה למי זה. באותה הקלות בדיוק ניתן גם לבקש תשלום 

שירות לקוחות  PEPPER PAY-מאחרים ולחסוך המון כאב ראש באיסוף הכסף. ל
 .כלשהו וכרטיס אשראיוהיא זמינה לכל מי שיש לו חשבון בנק  24/6אנושי 

ש. מקבוצת לאומי ונהנת "אפליקציה הבנקאית שכולה במובייל וללא עמלות עו
  .מאבטחת המידע הגבוהה ביותר הקיימת כיום

 

של המשרד והגה"ס בנושא החוק החדש ושל  ימי עיוןבחודש אפריל התקיימו 
זכירכם השתתפו חברי ארגון ומדבירים רבים. לה .בנושא בטיחות בעבודה הארגון

ין הנדרש בעת חידוש רשיון כי ימי העיון שהארגון קיים מוכרים ע"י המשרד למני
השנה הם  .פנו אלינו מהמעבדה של ד"ר ערן לוין, אוניברסיטת ת"א. המדביר

מתחילים את המחקר שיכלול סדרת בדיקות שיתמקדו בפיזיולוגיה, ביוכימיה 
ם קינים פעילים. כמו כן, לצורך זה, מבקשי . ובהתנהגות של הצרעה המזרחית

גדי בדרום, צפונה לאורך הבקע )בקעת ים -דיווח על הימצאות קינים החל מעין
ישמחו לקבל כל מידע על אתרים בהם נצפו קינים  .המלח והירדן( ועד החרמון

 .בשנה הנוכחית ובשנים קודמות
, יוכל כמו כן, גם מידע על פעילות גבוהה וניכרת של הצרעות, ללא מיקום קן ידוע

בהמשך, יזמינו אותנו אליהם לשתף בתוצאות  .לסייע ויתקבל בשמחה רבה
נשמח מאוד אם מי מכן יוכל לספק להם  .המחקר וכן ייקיימו הרצאה לחברי הארגון

 .  מידע לצורך הצלחת המחקר
 

להגברת המודעות הציבורית לעצם קיומו של הארגון  במסע פרסוםהארגון החל 
יאותי לבצע הדברה ביתית באמצעות מדביר מוסמך וחבר ולצורך הבטיחותי והבר

ארגון המבטיח קיום החוק ושמירה על בטיחות ומקצוענות. הפרסום מתבצע 
גולשים  6200של מעל וזכו לצפיות רבות  acebookFסרטונים שהועלו  2עזרת ב

לשתף ולהפיץ לתועלת הציבור  ,ולשיתופים של חברי הארגון. אתם מוזמנים לצפות
           מזמין מדביר הביתה ? כך תעשו זאת נכון –סרטון   לת החברים.ועתול

 |ן, חומרי הדברה זה לא משחק ילדים  רעל מסוכ –סרטון       

 
 

 רגון המדבירים מעונין לפרסם לציבור הלקוחות הפרטיים מחירון א           
 לצורך בניית המחירון אנו עורכים סקר  .דברה מומלץה   

  .gl/AmsXuFhttps://goo< אל הסקר  .בקרב מדבירי ישראל       
 אתה קיים= אתה שם 

 

 : ל"דוא
 

irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 

 הצטרפו עכשיו!!!!  כוחנו באחדותנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
http://www.pepper.co.il/apps/pepper-pay/
https://www.youtube.com/channel/UCvC3onfa_wOAnYlXS0Bfprw
https://www.youtube.com/channel/UCvC3onfa_wOAnYlXS0Bfprw
https://www.youtube.com/channel/UCvC3onfa_wOAnYlXS0Bfprw
https://www.youtube.com/channel/UCvC3onfa_wOAnYlXS0Bfprw
https://goo.gl/AmsXuF
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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 פעילות הועד מ

ועד הארגון מנהל בעת האחרונה סדרה של פגישות עם המשרד 
שא הבהרות לחוק ההדברה החדש ובעיות כ"א של להגה"ס בנו

העוסקים בהדברה בעקבות המגבלות על עובדי הדברה ומדבירים 
 בדירות  

 

במבצע : בתחום מכירת תכשירי הדברה עדכון על פעילות פיקוח
שנערך בשבוע שעבר במחוז צפון )מוא"ז משגב( נתפסו חומרי הדברה 

זקים בצורה מסוכנת, ללא בכמויות גדולות, חקלאיים ותברואיים, מוח
 . כנגד בעל העסק ננקטו צעדים שונים. רישיון עסק וללא היתר רעלים

 

 עדי ובראשם, בהדברה עוסקים 4 כנגד לאחרונה שהוגש אישום כתב
 הפרטים הוסרו זה בקובץ ישוםהא מכתב  רודומישלסקי. ואלכסנדר שגן

 וייראו. יראו למען לפרסם מוזמנים  לפרסום. מותרים שאינם
 

 באדיבות ברק אריאלי  24.4.18 תמונות מיום העיוןאתר ב
 

 
 

 חודש  אפריל שנערך ב:י הדברהבמבצע פיקוח בתחום מכירת תכשיר
במחוז צפון )מוא"ז משגב( נתפסו חומרי הדברה בכמויות גדולות, 

חקלאיים ותברואיים, מוחזקים בצורה מסוכנת, ללא רישיון עסק וללא 
 . ,כנגד בעל העסק ננקטו צעדים שונים. היתר רעלים

 

 השנה הם מתחילים."א' תאונימפנו אלינו מהמעבדה של ד"ר ערן לוין, 
מחקר שיכלול סדרת בדיקות שיתמקדו בפיזיולוגיה, ביוכימיה 

קינים על דיווח מבקשים  כךצורך .תהצרעה המזרחיובהתנהגות של 
גדי בדרום, צפונה לאורך הבקע )בקעת ים המלח -פעילים. החל מעין

לקבל כל מידע על אתרים בהם נצפו קינים  חישמ .והירדן( ועד החרמון
 ....שנה ובשנים קודמותה

 

 השתתפות באתר

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

ולהשתתף בהוספת חומר לאתר.  כל מאמר, 
ות ותגובות כתבה , תמונות, הצעות, הער

יתקבלו בברכה. האתר הוא מקור למידע עדכני 
 ., ללא צרך בסיסמת גישהוזמין, נגיש בכל רגע

 

 מדבקות

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

 ס"מ גובה X 9.5ס"מ רוחב  22 בגודל:
 

 

 
ועד הארגון פועל בשקיפות מלאה. באתר 

מישיבות הועד.  פרוטוקוליםמוצבים 
תאריכי הישיבות מתפרסמים גם הם 

והישיבות פתוחות לחברים המוזמנים 
 קיפיםלהשתתף כמש

 

 

 

 

 
 

  אתה קיים= אתה שם 

    irgunhamadbirim@gmail.com:ל "דוא

   il.org-www.pc      :     אתר
 

 
 
 

 

 

 פרסםבאתר הארגון שטחי פרסום פנויים. יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים ל

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

 birim@gmail.comirgunhamadלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

 

http://www.pc-il.org/category/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/
http://www.pc-il.org/wp-conte…/uploads/2018/…/pic-240418.pdf
http://www.pc-il.org/פרוטוקולים-מישיבות-הוועד-דוח-כספי-תו/
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com

