שמנו לב שאתה לא חבר באיגוד...
רוצה להיות חלק מקהילת ההנדסה בארץ וליהנות מהטבות חסרות תקדים ?
יש למלא את הפרטים הבאים:פרטים אישיים:

שם משפחה _____________________:שם פרטי___________________________:
ת.ז __|__|__|__|__|__|__|__|__ :תאריך לידה____|____|_______ :

מין :זכר/נקבה

מקום העבודה _________________________:תפקיד_______________________:
מס' רישוי /רישום|__|__|__|__|__|__|__:
כתובת פרטית_________________:עיר ___________:מיקוד__|__|__|__|__|__|__:

יש לצרף אישור מרשם המהנדסים בתוקף/תעודת מהנדס

נייד__|__|__|__|__|__|__|__|__|__:

טלפון בעבודה__|__|__|__|__|__|__|__|__:

דואר אלקטרוני_______________________@____________________________:

תחום העיסוק הראשי

)נא לבחור אחד בלבד( -

ניהול | קונסטרוקציה | כבישים | גאוטכניקה | ביצוע | חומרים | תנועה ותחבורה | מים וביוב | מנהור | בטיחות אש |
בניה ירוקה | הנדסה סיסמית

תחום עיסוק

משני )ללא הגבלה( -

ניהול | קונסטרוקציה | כבישים | גאוטכניקה | ביצוע | חומרים | תנועה ותחבורה | מים וביוב | מנהור | בטיחות אש |
בניה ירוקה | הנדסה סיסמית | צעירים

פירוט התשלומים:

דמי חבר  -לחבר ראשון בחברה/בארגון*
לשכיר המשלם מכיסו ) -לא תינתן קבלה ע“ש החברה(
מהנדס צעיר ) 2שנה שלישית מסיום לימודי תואר ראשון(
מהנדס צעיר ) 1עד שנתיים מסיום לימודי תואר ראשון( נא לצרף אישור סיום לימודים בתוקף
סטונדט תואר ראשון  -נא לצרף אישור סיום לימודים בתוקף
לגמלאי מעל גיל  75שאינו עובד )בהצגת תעודה(

החברות תקפה לשנה מיום הרישום!

₪ 425
₪ 250
₪ 125
ללא עלות
ללא עלות
ללא עלות

*חברות וארגונים:

גוף הכולל עד  25חברים  ₪ 425 -לחבר ראשון ₪ 300 ,לכל חבר נוסף
גוף הכולל  26-50חברים  ₪ 8,000 -לכל החברים
גוף הכולל מעל  50חברים  ₪ 10,000 -לכל החברים
�המחאה לפקודת איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות ,יש לשלוח בצרוף טופס זה למשרדי האיגוד
�אבקש לחייב כרטיס אשראי :ויזה  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס  /דיינרס )נא לסמן בעיגול(
מס' כרטיס __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__:תוקף הכרטיס___|___ :סכום₪ ________ :
קבלה ע“ש______________________)תשלח באמצעות דוא“ל(

�הנני מצהיר בחתימתי כי מטרות האיגוד והתקנון התקף מוכרים לי ,והנני מתחייב לפעול על פיהם ועל פי החלטות מוסדות האיגוד המוסמכים.
�הנני מאשר לקבל עדכונים וידיעות לדוא"ל שלי
תאריך הגשה__________:חתימה__________________

* נוסח המסמך בלשון זכר ,אך פונה לנשים וגברים כאחד.
** תשלום דמי חבר מותנה באישור כשירות בקשת המועמדות ע“י מזכירות האיגוד.

את הפרטים יש לשלוח ל איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות
אפעל  25בית אמות פלטינום ,קומה  ,9קרית אריה פתח-תקווה 4951125
טל | 03-7524075 :פקס | 03-7524076 :דוא“ל | info@engineering.org.il :אתרwww.engineering.org.il :

