
 

 

 

 

  

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל, הגוף היציג של מהנדסי חשמל 

-חברות, מפעלים, מוסדות ומשרדים, מהם כ 700-חברים מ 3,500בישראל, בו 

ר התואר. בהתאגדות רשימה סטודנטים בשלבי גמ 400-בעלי תואר שלישי ו 180

מומחים מוסמכים בתחומים שונים של הנדסת  200-מרצים מקצועיים וכ 150של 

כינוסים, ימי פעילויות:  100חשמל ואנרגיה. ההתאגדות מקיימת בשנה מעל 

 בארץ ובחו"ל.  מקצועיים עיון, קורסים, סדנאות, מפגשים וסיורים

 .להצטרף לחברות תאגידיתההתאגדות מזמינה חברות, משרדים ומפעלים 

חברות תאגידית מאפשרת צירוף אנשי מקצוע של התאגיד לקהילת מהנדסי 

הזדמנויות לקידום ופיתוח  תאנרגיה במסגרת ההתאגדות, פותחהחשמל וה

שיווקי הקשרים מקצועיים ועסקיים של התאגיד וחשיפתו לעולם הטכנולוגי ו

בארץ ובחו"ל, מסייעת בגיוס, הכשרת ושימור כוח האדם ברמה מקצועית 

 גבוהה. 

 :"חברות תאגידית"להלן מקבץ יתרונות המוצע לחברות המצטרפות ל 

 

 חשיפת טכנולוגיות, מוצרים חדשים, שירותים ופרויקטים מעניינים של התאגיד •

 דות סיוע בקליטת כ"א מקצועי, שימוש במאגר ההשמה של ההתאג •

 הכשרת עובדים מקצועיים של התאגיד על ידי מומחים של ההתאגדות:  •

 עובדי התאגיד פיתוח הנדסי של ייעודיים להדרכה קורסי  ✓

 סיוע בהסדרת רישוי לעובדי התאגיד ע"י סדנאות וקורסים ✓

 השתלמויות וכנסים לעובדי התאגיד בדמי רישום מיוחדים ✓

 החברה בקבוצות עבודה מקצועיות ישיתוף נציג •

 אינטרנט של ההתאגדותההחברה באתר פרופיל פרסום  •

 ומקבלי החלטות לצורך בכיריםעם מומחים,  להיכרויות B2 Bיצירת פלטפורמת  •

 פיתוח קשרים מקצועיים ועסקיים

   Newsletters עדכון וגישה למאגרי מידע מקצועיים באמצעות אתר ההתאגדות, •

 דיוור ישירוניירות עמדה וגילויי דעת 

  מומחיםהבקריטריונים להיכלל בספר אפשרות למהנדסי התאגיד שעמדו  •

    במוסדות שונים, כגון  ם של ההתאגדותלהתמנות כנציגיו תאגדותהשל ה

 מוסדות תקינה

  

 בהתאגדותתאגידית חברות 

Corporate Membership 



 

 

 2017לשנת  (Corporate Membershipתאגידית ) חברות
 

 

 ₪( 4,000חברות זהב )

 ליתר העובדים מרוכזברישום ללא תשלום והנחה בתשלום דמי חבר  עובדים 8 עבור חברות •

 סיוע בחשיפת טכנולוגיות, מוצרים חדשים ופרויקטים  •

 זכות קדימה בקליטת עובדים מקצועיים ממאגר ההתאגדות •

 הנחה ברישום מרוכז להשתלמויות והדרכות בהתאגדות •

 פרסום פרופיל התאגיד באתר ההתאגדות •

 כתבת תדמית על התאגיד בכתב העת ובמגזין של ההתאגדות •

 עסקיות של ההתאגדות - מקצועיותעדיפות להשתתפות בפעילויות  •

 התאגיד במחירים מיוחדים יבאתר תייעודיהדרכה והכשרה  •

 צירוף נציג בכיר של התאגיד למועצה ההנדסית של ההתאגדות •

 

 ₪( 2,500) חברות כסף

 

 מרוכז ליתר העובדיםברישום ללא תשלום והנחה בתשלום דמי חבר   עובדים 5 עבור חברות •

 סיוע בחשיפת טכנולוגיות, מוצרים חדשים ופרויקטים  •

 זכות קדימה בקליטת עובדים מקצועיים ממאגר ההתאגדות •

 הנחה ברישום מרוכז להשתלמויות והדרכות בהתאגדות •

 פרסום פרופיל התאגיד באתר ההתאגדות •

 כתבת תדמית על התאגיד בכתב העת ובמגזין של ההתאגדות •

 עסקיות של ההתאגדות-ועיותעדיפות להשתתפות בפעילויות מקצ •

 באתר התאגיד במחירים מיוחדים תייעודיהדרכה והכשרה  •

 

 ₪( 1,500) רגילהחברות 

 מרוכז ליתר העובדיםברישום ללא תשלום והנחה עבור תשלום דמי חבר  עובדים 3 עבור חברות •

 סיוע בחשיפת טכנולוגיות, מוצרים חדשים ופרויקטים  •

 מקצועיים ממאגר ההתאגדותזכות קדימה בקליטת עובדים  •

 הנחה ברישום מרוכז להשתלמויות והדרכות בהתאגדות •

 פרסום פרופיל התאגיד באתר ההתאגדות •

 כתבת תדמית על התאגיד בכתב העת של ההתאגדות •

 עסקיות של ההתאגדות-עדיפות להשתתפות בפעילויות מקצועיות •

 
o  29.12.2016ועד המנהל של ההתאגדות בישיבה מיום הנוסח מאושר על ידי 
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