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 תוכן העניינים

      מחירון הדברה •

 מפעילות הועד  •

 פרסום  •

 דו"ח כספי •

 הטבת ביטוח למצטרפים •

  0404 חדשות  •

 "מדור לדורירחון " •

 קישורים לעולם ההדברה •

 פרסום בידיעון •

 פרסום באתר •
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 ,לכל המדבירים שלום

בעקבות השאיפה של ארגון המדבירים לשפר את איכות ההדברה בישראל 
נערך לאחרונה סקר מחירים בקרב מדבירי ישראל.  ולפעול נגד זילות המחירים בענף,

הוחלט על גיבוש מחירון בעקבותיו פורסם מחירון ההדברה המומלץ ללקוחות פרטיים למה 
מחירון ההדברה נולד בעקבות צרכים שעלו בענף ההדברה במשך שנים. ענף  הדברה?

ההדברה מתעסק גם ברמה הפרטנית של ניהול העסק, תמחור העבודה וההיבט התחרותי 

  קרא את הכתבה במלואה   ענף, עד להתחשבות בכך שמדובר במקור הפרנסההשל 
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 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.pc-il.org/wp-content/uploads/2014/07/הדברה-במוסדות-חינוך.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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 פעילות הועד מ
במספר חברי  75% -בחודשים האחרונים חל גידול משמעותי של כ

 ח!ו. ישר כמאז החל הועד הנוכחי בתפקידו ,הארגון
 

הארגון מקדם מסע פרסום בכל מדיה אפשרית כדי להביא לידיעת 
הציבור את הצורך במדביר מוסמך וזאת למען בטיחות ציבור 

המשתמשים וכמו כן לידע על הסכנות האורבות לו, ברכישת חומרים 
ללא ידע מספיק או בהזמנת מדביר ללא רישיון, להלן דוגמאות 

ובעיתונות,  דוגמאות  FACEBOOK-לכתבות בטלוויזיה, ב
 לשימושכם, להפצה ושיתוף.

 

 ראיון עם עו"ד רן סלבצקי על מדבירים והדברה

 
 

  

 הטבת ביטוח מיוחדת לחברי הארגון בלבד      
 

 .לעיונכם עלה לאתר. 2018דו"ח כספי לחציון ראשון       
 

 מהישראלים נחשפו לחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים  98 %
 

  חיילים ונאלצים לחיות בתת תנאים - ה אלון נבמח הפשפשים
 

 ?"ש"ח בלבד 100-איך תשיגו הדברה ב"  4הכתבה בחדשות 
 

  סוף הכתבהבהארגון  תתגובלתשומת לבכם *        
 

  בירחון " מדור לדור" על פעילות הארגון כתבה 
 

 דוגמנית תובעת מלון: פשפשים עקצו אותי ופרנסתי נפגעה
 

 מהעולם                           
 

לקט קישורים בתחום ההדברה, לאתרים בעולם, ארגונים באירופה, 
  ארה"ב והמזרח. מגזינים בתחום המספקים מידע וכתבות מעניינות

 

 ברחבי העולםותערוכות  אירועיםלהזכירכם כי באתר לוח שנה עם 
 

                      יצרנים ומשווקים לתחום ההדברה מוזמנים לפרסם                    
 מידי  המופץ גם בידיעון מוצרים לקהל המדבירים                     
          FACBOOK-ה מדבירים, מוצב בדף  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

לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב, 
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 באתר.השונים מוצרים לקהל המדבירים. את מחירי הפרסום 

 irgunhamadbirim@gmail.comלפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל   

 

 

https://www.facebook.com/MADBIRIMORG/videos/2125026310858512/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/insurance0318-3.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/balamce-H1-2018.pdf
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5292965,00.html#autoplay
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156162989865255&id=189064565254
https://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7yhttps://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y
https://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7yhttps://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y
https://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7yhttps://www.0404.co.il/?p=177457&spot_im_comment_id=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y&spot_im_highlight_immediate=true&utm_source=SpotIM&utm_medium=Share&utm_content=sp_CqkSJvbI_177457_c_xybw7y
medorledor.co.il/magazine/medorledor58/mobile/index.html#p=7
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5300970,00.html
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/links.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/07/links.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com

