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 אביב והמרכז -מחוז תל                                  
 
 

                              
 . לבורנטיםו להנדסאים, טכנאיםזכויות והטבות                                 

 
          

 .  של מדינת ישראל הטכנאיםו הנדסאיםה רשםהסמכה ת הרשוברישום  .1

 גף בכיר לאסדרת עיסוקים במשרד העבודה והרווחהא

 במרשם ההנדסאים והטכנאים של מדינת ישראל רישום  ורצוי לבצע מומלץ 

 (להשתתפות במכרזים נדרש כתנאי סף)

  ון בכתובת:בקשה לרישום תוגש באמצעות טופס מקו •

stration_of_technicianshttps://www.gov.il/he/service/regi  

  (מופיע באתרפעמי  דחכרוך בתשלום )

 ספח +ותהזת דתעו .3 גיליון ציונים   .2 דיפלומה . 1: נפרדים ציםבקשלושה  יש לסרוק             

   074-7696662: טלפון  17.00 - 9.00שעות ב ה' –בימים א'  מענה טלפוני            

 

 https://bit.ly/2Ji0jXm  (שלוםהרישום ללא ת)  :הסתדרות ההנדסאים והטכנאיםלהצטרפות . 2

 .בלבד כרום דפןפד דרך מקוון פןובא ע"י מילוי טופסניתן להצטרף 

 פנקסב רישום.2 דיפלומה.1:שלושה קבצים נפרדים יש לסרוק: לכלל ההנדסאים והטכנאים
 ספח לתעודת זהות כול .3  ()אם יש לבורנטים/טכנאים/דסאיםהנה
 ספח כולל ת.ז צילום  .3 תלוש שכר .2 צילום תואר .1 : בלבד ללבורנטים אקדמאים/מהנדסים**

 

 ות ההנדסאים: לחברים בהסתדרפירוט הטבות 

 .בדיקת וותק מקצועיכמו כן  (במידה ומשלם ד"ח להסתדרות החדשה)טי פמשומקצועי  ייעוץ •

 :תי אגודות מקצועיותצטרף לשזכאי להבדירוג הנדסאים/ טכנאים  ת/המדורג ת/כל עובד •

אגודות מקצועיות  לקידום ההנדסאי והטכנאי העמותהוכן  יכנאטוה אגודת בית ההנדסאי

בארץ  והשתלמויות סמינרים ימות ילבורנטים המק/הנדסאים/טכנאים ה בורייחודיות לצי

 . ובחו"ל

  עצמאיו א פרטיהבמגזר  גם חבר המועסק) עבור שתי האגודות תשלום שנתי מפרישהמעסיק 

   ₪ 1דה שווה כל נקו  (עצמאי ולשלם דמי חבר באופן להצטרף יכול

 לסמינר בארץ בלבד. ₪ 300נו סבסוד נוסף בגובה של רן ידע יש+ ק דותלחברים בשתי אגו

 15.00 – 8.30  ה' –מענה טלפוני בימים א'   03-7653100  אגודת בית ההנדסאי והטכנאי 

  www.beithhandesai.org.il 

הצטרפות  כנאים(:ההצטרפות למועדון באמצעות וטים סאנדה) הצטרפות למועדון הוט  •

הכרטיס אקספרס )כולל בני משפחה מדרגה ראשונה( אמריקן  /ישראכרטלכרטיס אשראי 

 פטור מדמי שימוש  
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 כמה, קיימת אפליקציה חראל ומעניק הנחות באלפי בתי עסקוא הגדול בישמועדון הוט ה •

 725/76875-03או בטלפון:    www.hot.co.ilועדון: המ אתר

 

  קרן ידע להנדסאים וטכנאים ✓

 םאיהקרן נועדה לצורכי הרחבת הידע, הכישורים והמיומנות של ההנדסאים והטכנ             

הקרן משתתפת   חודשי עבודה(  6 מינימום )לאחר הפנסיוני ר כשהמ  0.5%המעסיק מפריש  •

בעלי זיקה   אך וכן לקורסים שלא לגמול קורסים לגמולי השתלמותעבור ד בעלויות שכר לימו

   דפדפן כרום בלבד() .ובהתאם לכללים וונתקמבאמצעות הגשת בקשה וזאת  לעיסוק

   15.00-8.00 בין השעות  ה' –בימים א'    6397151-03מענה טלפוני  •

   www.kerenyeda.org.il    דרך האתר קישור WhatsAppבאמצעות שירות חדש                       
   

 להנדסאים וטכנאים  תמות ייחודילתשקרן ה - קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים ✓

   il.tech.cowww.keren  6537181/2-03 .0015 – 8.30בשעות  ה' –מענה טלפוני בימים א'             

 

 ם. ם וטכנאילהנדסאי ייחודית פת גמל קו – קופת גמל להנדסאים וטכנאים ✓

  handesaim.co.il-www.gemel   6976531-03   .0015 - .308בשעות  ה' –א' מענה טלפוני 

 

    :לעובדים במגזר הציבורי בלבד  השתלמות יהגשת גמול •

 . )ישנם שני גמולים( בשכר משמעותית כל גמול מקנה תוספת                    

 

 

 ל שאלה או התייעצות בשמחה! נשמח לעמוד לרשותכם לכ

 

 ראל דסאים בישהסתדרות ההנ להיכנס לאתר של   ולמידע ניתןוספים לפרטים נ

aim.org.ilwww.handes 

 *9649הנדסאים תדרות הסך של הלכל יחידות הסמ  כוכבית קיצור
 

 

 
 

 ,שבילכםשלכם וב
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   הסתדרות ההנדסאים מחוז ת"א והמרכז                 
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