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 2202 לשנת תאגידית ותחבר הסדרת בדבר הודעה

 ,יקרים  םחברי 

חברות, משרדים, מוסדות ומפעלים   מזמינההתאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל 
מדות  ומחשיפה נוספת שתקבלו, מהנחות מיוחדות הע תליהנוו התאגדותבלהצטרף לחברות תאגידית 

 ת להוסיף חברים נוספים בתשלום מופחת ועוד.  אפשרוהלרשות חברי התאגיד ועובדיהם, מ

והתאמת הפעילות המקצועית של   לא קלה שלהייתה שנה    2021שנת   המשך התפרצות הקורונה 
חדש מאדגר  למצב  עיון,    .ההתאגדות  וימי  כנסים  שמונה  לפועל  ולהוציא  לארגן  קורסים    20הצלחנו 

ל  וזאתוסדנאות   ואנרגיה. מפגשים מקצועיים אונליין בתחו  60-בנוסף  מים שונים של הנדסת חשמל 
בפעילויות ההתאגדות בשנ  "חשמל החברים.    7,700השתתפו    2021  תסה"כ  כינוס  אירוע המרכזי, 

 חברים.   1820חברות והשתתפות שיא של   75הרצאות, תערוכה של   170" כלל 2021ואנרגיה 

הקרובה   הולהרחיב  משיך  לה   ןכנומתבשנה  מיותל  וכלתש  התאגדותבפעילות  את    אירועים   110-ר 
   .2022לשנת  תכנית פעילויות מצ"ב .ללא תשלום לחבריםאשר יהיו  מקצועייםמפגשים  60 םבינ

נבקשכם להסדיר בהקדם האפשרי את   ולפעול למענכם ובשבילכם,  בעשייה  שנוכל להמשיך  כדי
 . 2022לשנת  תאגידיתהחברות ה

   :מקנה את ההטבות הבאות תאגידיתחברות 

 ; בחשיפת טכנולוגיות, מוצרים חדשים ופרויקטים  יותידתאגחברות סיוע ל •

 עבור התאגידים;  םייעודייעסקיות, ארגון מפגשים -עדיפות להשתתפות בפעילויות הנדסיות •

 ; מקצועי מתאים דםאוח באיתור וגיוס כ עזרה •

 ; מיוחדים התאגיד במחירים עובדיל  ייעודיתהדרכה והכשרה  •

 ; דותפרופיל התאגיד באתר ההתאגלוגו ופרסום  •

  ;כתבת תדמית על התאגיד במגזין של ההתאגדות •

  חלקם ללא תשלום לפי סוג החברות(; ) הנחה בתשלום דמי חבר  •

 מקצועית של מהנדסי ההתאגדות.הקהילה העם התאגיד  שלרציף יצירת קשר  •

 מצ"ב פירוט סוגי החברות התאגידית:

 פלטינה  זהב  כסף רגילה  חברות ה  סוג

 ₪  6,900 ₪  4,600 ₪  2,900 ₪  1,750 דמי חברות 

 צעירים  3+    12עד  צעירים  2+   8עד  צעיר   1 +    5עד  3עד  עובדים ללא תשלום

 ₪  200 ₪  200 ₪  200 ₪  200 עובד נוסף  תשלום עבור

ללא תשלום במפגשים   משתתפים
 ( לא חברים)בדי החברה ועמ

1 2 3 5 

 

על   לכם  לנודה  וו חברות תאגידי  50-יותר מהצטרפות   מקצוע שלכםהחיבור אנשי  על  ת בהתאגדות 

אשר  חברים    4,600-היום יותר מ כוללת  ההתאגדות  במהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה    תלקהיל

 שונים.עבודה מקומות  800-באים מ

 

 

ע* את  הרושמות  תאגידיות  קולקטיבית  חברות  בצורה  התשלום  את  מסדירות  בהתאגדות  ובדיהם 
 .בעבור דמי החבר השנתיים 

  03-6134117במייל חוזר או לפקס:  אותו  והעבירו  מצ"ב    תאגידיתהחברות  ה  טופס את   ומלא  אנא     
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 2022דמי חברות תאגידית לשנת 
 

 אנו מבקשים להצטרף לחברות תאגידית של התאגדות מהנדסי חשמל, אלקטרוניקה ואנרגיה בישראל. 
 

 :  הפרטי החבר

       
     Name   Company                                                         חברהשם                                                  

                   

 מען למכתבים: 

          
 מיקוד     ישוב                                     מספר                         מען                                                    

 

 תקשורת:            

    

 סלולרי                         טלפון                         פקס                                     דואר אלקטרוני                  
 

 איש קשר 

     

 דואר אלקטרוני                           ן ניידטלפוטלפון                                  שם פרטי                    שם משפחה
 

 ,  נא לסמן בעיגול דירוג החברות

 פלטינה  זהב  כסף רגילה  תאגידית  חברות דירוג

 ₪  6,900 ₪  4,600 ₪  2,900 ₪  1,750 דמי חברות 

 12+3 8+2 5+1 3 עובדים ללא תשלום מספר ה

     מספר עובדים נוספים 

     סה"כ מהנדסים והנדסאים 
 

 בדי התאגיד  ולא פרטי מהנדסים והנדסאים ענא למ 
     בית דואר אלקטרוני  עבודה דואר אלקטרוני  טלפון נייד טלפון עבודה  לידה ' ש שם פרטי  שם משפחה  מס' ת.ז  מס'

1               

2                

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9         

10         

 *על פי התקנון חברים בהתאגדות יכולים להיות מהנדסים והנדסאים מוסמכים )חברות בחוגים בלבד( 
 מלא טופס הצטרפות להתאגדות  מתבקש לכל חבר  

 

 המחאה או בכרטיס אשראי. , בתהעברה בנקאי אפשר לשלם ב  2022לשנת את דמי החבר  
 .  בישראל" ואנרגיה אלקטרוניקה  , התאגדות מהנדסי חשמליש לרשום לפקודת " על ההמחאה 

 את ההמחאה יחד עם טופס זה יש לשלוח לכתובת שלמטה. 
 

 . התאגדותל 03-6134117לתשלום בכרטיס אשראי יש למלא את הפרטים שלהלן ולשלוח את הטופס בפקס: 
 (  X)סמן  אמריקן אקספרס דיינרס    ישראכרט      ויזה     אנא חייבו את כרטיס האשראי:

 ש"ח     _ושתוקפו עד: ___/____  בסכום של: _______     שמספרו  

 : פרטי בעל כרטיס האשראי

            

 מספר תעודת זהות                         תפקיד בתאגיד           שם משפחה                  שם פרטי                    
 

 חתימת בעל כרטיס האשראי : _______________________     תאריך _____________________ 
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