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 תוכן העניינים

      מחירון הדברה •

 מפעילות הועד  •

 מסעי פרסום  •

 12כתבה הערוץ   •

 פעולות אכיפה •

 חברות הדברה במצוקה •

 פרסום בידיעון •

 פרסום באתר •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המערכת: יגאל מירב
 כל הזכויות שמורות 
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 ,לכל המדבירים שלום

ריכוז בעקבות סקר מחירים שערכנו בין כל בעלי רישיון מדביר בישראל לעיונכם 
 .כאןן והתשובות שהתקבלו, באתר הארג

 

מדבירים  1750 ~של היומ"ש  של הארגון ולאחר שנשלח סקר ל אחר אישורול
בעלי רישיון בתוקף ובעקבותיו התקבלו תשובותיהם של הנסקרים, ועד ארגון 

 .גאה להציג את מחירון ההדברה המומלץ למגזר הפרטי המדבירים
 .כאןהמחירון מוצב באתר 

 

 
 

מקרב מדביר צב דף המאפשר מציאת ומבאתר ארגון מדבירי המזיקים בישראל 

חיפה  :מחולק לפי אזורי הארץ השונים "ךירבת מקום מגוריבק" ,חברי ארגון

 אשדוד ודרומה   -ירושלים  -מרכז  -השרון  -השרון הצפוני  -והצפון 

 .לעיונכם כאן 

 

 
 

 
 אתה קיים= אתה שם 

 : ל"דוא
 

irgunhamadbirim@gmail.com 
 

 il.org-www.pc   : אתר   
 

 

 הצטרפו עכשיו!!!!  באחדותנו כוחנו

https://www.facebook.com/ארגון-המדבירים-990594287635059/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/06/סקר-מחירים-.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/06/price-list-2018.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/06/price-list-2018.pdf
http://www.pc-il.org/איתור-מדביר-מוסמך/
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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 פעילות הועד מ

שרית כדי להביא לידיעת פמסע פרסום בכל מדיה א מקדםהארגון 
מוסמך למען בטיחות ציבור המשתמשים הציבור את הצורך במדביר 

ברכישת חומרים ללא ידע מספיק או  ,הסכנות העורבות לולידע על ו
-ויזיה, בובהזמנת מדביר ללא רישיון, להלן דוגמאות לכתבות בטל

FACEBOOK להפצה ושיתוף ,דוגמאות לשימושכם ,ובעיתונות. 
 

 מדבירים רבים, חלקם לא מורשים, -יון כהן  סכנת ההדברה ס
כיצד ניתן להיזהר ? שגיא גבריאל,  -שמכניסים לנו רעל הביתה 
  .בקישור כאן .בהירה ברדוגו, תמי שנקמן

 

 .בקישור כאן   סיון כהן " אין כזה דבר הדברה ירוקה"
 

 .נכון זאת תעשו כך ? הביתה מדביר מזמינים – סרטון
 

 .12דובר הארגון מתארח בתכנית הטלוויזיה  של ערוץ 
 

 
 

והגשת כתבי אישום נגד  המשרד להגה"ס ממשיך במבצע אכיפה
     2מקרה      1מקרה    רישיוןמדבירים הפועלים בניגוד לחוק וללא 

בעיריית רחובות הותלו רישיונם של שני פעולות פיקוח ב : 4מקרה     3מקרה 

   !חודשים 4חודשים. כלומר, שלילה זמנית ל  4מדבירים עובדי עריה אתמול ל 

פעילות יזומה של המשרד להגה"ס היום / המשטרה הירוקה המחוז :  5מקרה 

והאגף, נתפס מדביר מבית שמש, עובד בלי רישיון, משתמש בחומר חקלאי 
 המציא. עשה הדברת פרעושים כשאין בכלל פרעושיםובחומר בלי רישוי שהוא 

קומה  ,אורגניםזרחנים מקבוצת  4דורסבן ב בפ"תהדברה בדירה וצעה  6מקרה 

: ובת ארגון המדביריםתגמנסים לאתר את המדביר.  ראשונה פונתה. 

לדאבוננו שוב אדם המתחזה למדביר עושה שימוש בתכשיר חקלאי מקבוצת 
הזרחנים האורגניים. שוב הוכח כי יש לעצור את הקלות הבלתי נסבלת להשיג 

 ....תכשירי הדברה חקלאים מהמדף. הארגון ימשיך לפעול להשגת מטרה
 

 .במצוקה ההדברה חברות כאן: כבר הקיץ מזיקי
 

 .עכבישי ענק נתגלו ברשל"צ
                     

 

                      יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם                    
 מידי  המופץ גם בידיעון מוצרים לקהל המדבירים                     
          FACBOOK-ה , מוצב בדף מדבירים 1000 ~ל חודש                    
 .שיתופים וצפיות אלפי עוקבים,של הארגון עם                   

 השתתפות באתר

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

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

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

 

 מדבקות

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

 ס"מ גובה X 9.5ס"מ רוחב  22 בגודל:
 

 
 

 

 

 

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

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

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

 

http://www.cuticula.co.il/מזיקי-הקיץ-כבר-כאן-חברות-ההדברה-במצוקה-2/
http://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=HGDGIH&c41t4nzVQ=FHI
https://www.youtube.com/channel/UCvC3onfa_wOAnYlXS0Bfprw
https://www.youtube.com/watch?v=eD9-wpnTtqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eD9-wpnTtqI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eD9-wpnTtqI&feature=youtu.be
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/04/עדי-שגן-כתב-אישום.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/04/עדי-שגן-כתב-אישום.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/04/עדי-שגן-כתב-אישום.pdf
https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/photos/a.990639180963903.1073741828.990594287635059/2087995634561580/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/photos/a.990639180963903.1073741828.990594287635059/2087995634561580/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/photos/a.990639180963903.1073741828.990594287635059/2087995634561580/?type=3&theater
http://rehovot.news/אסון-נמנע-היום-בבניין-מגורים-ברחובות-א/
http://rehovot.news/אסון-נמנע-היום-בבניין-מגורים-ברחובות-א/
http://rehovot.news/אסון-נמנע-היום-בבניין-מגורים-ברחובות-א/
https://goo.gl/bd5ac6
http://mynetrishon.co.il/article/290805/16
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com

