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 תוכן העניינים

 מיוחדתאסיפה כללית  •

 מפעילות הועד  •

    כספי   זנבזיף •

 תכנית הכשרות •

 הנילוס מערב קדחת  •

 פרסום בידיעון •

 פרסום באתר •
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  ,לכל המדבירים שלום
 

שהתקיימה ביום חמישי, ן ארגוהשל מיוחדת  אסיפה כללית
משרדי חב' "אדמה פתרונות של באולם הישיבות  27.8.2018

מטרת האסיפה הינה קידום נושא הגשת העמותה   "לחקלאות
מנת לקדם את הארגון על  לקראת קבלת אישור ניהול תקי

 מאסיפה סרטון  .ולאפשר לו להתנהל באופן חוקי, תקין ונכון
 הפרוטוקול מאסיפ           28.8.18 מיוחדת כללית

 

 
 

 
 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/
https://youtu.be/2P8ks3gO6SU
https://youtu.be/2P8ks3gO6SU
https://youtu.be/2P8ks3gO6SU
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/prot270818.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/prot270818.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/prot270818.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
http://www.pc-il.org/
http://www.pc-il.org/form/1
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גל כהן בתוכנית "עצמאי בשטח" עם רועי דובר הארגון 
בנושא החסמים בפני המבקשים לגשת למכרזים  בראיון כהן

 .בשלטון המקומי
 

 מערב קדחת מעבירי יתושים מפגעי למניעת היערכות
 החגים בתקופת הנילוס

 

 הוקם פורום לחברות הדברה קטנות/בינוניות          
 

 

 

 
 

                      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                   

 
 

 מדבקות

  לחברים המעוניינים ניתן לקבל מדבקה לרכב,    
 לדלת המשרד או כל מטרה אחרת. המדבקה    
 ס"מ גובה x  9.5  ס"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   

 

 

 פעילות הועדמ
 

לפי  –כעת ניתן להגיש בקשה להיתר מיוחד כדי להמשיך לעסוק בהדברה  –הודעה חשובה לציבור עובדי ההדברה 

 קרא כאן, ההנחיות המצורפות
 

 "קטיקולה"כתבה בנושא ב       2019-2018 הקרוב בשנה עיון ימי תכנית          
 

  יריחו שושנת במגפת לטיפול בנוגע המדבירים ארגון עמדת          

 

 

 ורת וכתבי איכ"השקמכתב שנשלח לכל אמצעי הת          
 
 

ויתושי הטיגריס האסייני  Culex נגרמת על ידי נגיף המועבר לאדם באמצעות עקיצת יתושי קולקס  קדחת מערב הנילוס

 :קרא עוד כאן  . הדרך העיקרית למניעת העברת המחלה לאדם היא מניעת מפגעי יתושים
 

 קרא עוד כאן  ,הכסף-הידוע גם בשם דג  ,(Lepisma saccharina)זנבזיף כספימזיק החודש  
 

 

https://vocaroo.com/i/s0C9zsBctkzm
https://vocaroo.com/i/s0C9zsBctkzm
https://vocaroo.com/i/s0C9zsBctkzm
https://vocaroo.com/i/s0C9zsBctkzm
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/08/wnf.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/08/wnf.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/forum-2018.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/forum-2018.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/forum-2018.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/forum-2018.jpg
https://t.me/joinchat/AAAAAExEd34lrL8ffm6cng
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/02/AD-2018.pdf
mailto:irgunhamadbirim@gmail.com
https://webversion.net/D6ED97E90941EE991B792F0453789D157A11749FB1A26E19E077DB0FEB3599F2D8BE5CBDD6173F69B4C5BF633FADB8CE/show.aspx
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/08/seminar18-19.jpg
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/08/seminar18-19.jpg
https://www.cuticula.co.il/ארגון-המדבירים-מפרסם-תכנית-ימי-העיון-ל/
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/08/שפני-סלע-290818-1.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/media-030918.pdf
http://www.pc-il.org/wp-content/uploads/2018/09/media-030918.pdf
http://www.pc-il.org/…/%D7%A7%D7%93%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%25A
https://www.facebook.com/MadaGB/photos/a.144320005726807/832112006947600/?type=3&theater

