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 תיקנים :כגון והזוחלים המעופפים החרקים ריבוי של בעיה קיימת הקיץ בוא עם

 בדירות ניכר ובריאותי כלכלי נזק גורמים אלו חרקים וכדומה. נמלים (ג׳וקים),
עסק. ובתי
 מדביר ע״י הדברה הרחב. לציבור שרותיהם את מדבירים מציעים שנה כמדי

המזיקים. בעית לחיסול ובטוח מודרני פתרון היא ומנוסה מקצועי מוסמר,
 ע״י המוסמך מדביר ורק )3310 תקנות (קובץ בחוק מעוגן ההדברה מקצוע ,

בו. לעסוק רשאי הבריאות משרד
 הציבור שונים. ובמחירים שונים גורמים ע״י הדברה שרותי מוצעים לציבור
 מספר הבריאות. ממשרד רשיון בעל הוא המדביר כי לוודא לטובתו מתבקש
 יחד וכדומה), הביקור בכרטיס (בעתונות, פרסומיו כל על להופיע חייב הרשיון

 ע״י רק להתבצע יכול ויעיל מקצועי חיטוי העסק. רשיון ומס׳ כתובתו שמו, עם
 מתאימים. וחומרים ציוד נסיון, ידע, לו יש אשר ומוסמך מוכר מדביר
הנגע. חיסול את מבטיח אינו מוסמך לא מדביר ע״י המוצע זול מחיר

 ועומדים ומנוסים מוכרים מורשים הם בישראל״ הדברה שרותי ״אגוד חברי כל
הבריאות. משרד בפיקוח

 בהתאם ואחראי, מהימן שרות לתת מתחייבים זו ברשימה המופיעים המדבירים
•־ ).3310 ת. (ק. הבריאות משרד לחוקי
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כתובת
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מספר
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 ■ המדביר שם
והאחראי טלפון העסק שם

02־226
 תל־אביב
1 ארלינגר

4 שלמה גולדשטיין
03־33515־7

 — המחטא
כע״מ גולדשטיין ש.

103528
 קרית־אונו

23 בילינסון
74 נחמיה בוקצ׳ן 03־758822 כע״ט שרותים פ.א.ג.

94312/68 טרומן כפר 114 ראובן רונן 03־972562 כע״מ בל דפוס

28
חיפה

17 נהלל רח׳
79 יגאל מירב

04־522856
 מושקוביץ א.

כע״מ ובניו

1/5554
 ירושלים

6 חבצלת רח׳
135 שלמה שרון 02־222229 הדברה שרות ״שרון״

977663
 תר־אביב

13 המכבי יהודה
88 אבי צבעון 03־450264 אגרונום ״שמד׳

481/75
 רמת־גן
18 מודיעין

21 איתן עמיחי — עמיחי איתן
03־790114־5־6 מזיקים הדברת

98728
כפר־סבא

62 ויצמן
72 יהושע אוזן

052־22987
 חיטוי — ״אוזן״

מזיקים והדברת

9)21283 הזה המולס


