
 5מתוך  1עמוד 
 

 

 
 

 תאחדות התעשיינים בישראל ה
 טופס בקשה להצטרפות להתאחדות התעשיינים       

 

 תאריך _______________________
 

 ______השם הרשמי המלא של החברה )המפעל(: __________________________________

 
 "החברה"( -)להלן:   מספר החברה  )ח.פ( ______________________  

 נתונים כלליים

שמות הבעלים ו/או המנהלים באי כוחם  
_____________________________________________________________________ 

 
 החברה הנה בשליטה:  )הקף בעיגול( 

 _______________ שיתופי, של חברה זרה, אחרת ______פרטית, ממשלתית, של קיבוץ או מושב  
 

 ___ _מיקוד ______ ______________  ישוב ___מען המפעל: רחוב ומס. _________________
 

 __ ____ת.ד. ________ ישוב ____________ מיקוד _______למכתבים: רחוב ומס. _________
 

 _________________ פקס. __________________ 2_________________ טלפון  1טלפון 

 
 ____________________דואר אלקטרוני:___________________________ אתר אינטרנט: 

 
 נתונים מפעליים

פירוט פעילות כללי של החברה 
_____________________________________________________________________ 

 
 ___________מספר המועסקים כיום ____ 

 
 )הנתון יישאר חסוי( _ בשנת ___________ ___________מחזור שנתי בש"ח/$ ____________

 
   חבר / *עמיתהנני מבקש בזה לצרף את "החברה" להתאחדות התעשיינים בישראל, בתור   

 הנני מודיע בזה, כי ידועות לי הזכויות והחובות, כמפורט בתקנות. •

 תקנות ההתאחדות )לרבות תקנות המשנה(, וכן את החלטות מוסדות ההתאחדות. הנני מקבל עלי לקיים את   •

 הנני מתחייב בזה לשלם את דמי החבר/עמית להתאחדות, עפ"י החלטת מוסדות ההתאחדות.  •

 קו חדרה וצפונה: –סעיף המיועד לחברה הממוקמת במרחב צפון  •
הנני מאשר בטופס זה לצרף אותי לעמית באגודת בית התעשיינים חיפה )להלן: "האגודה"(. האגודה כוללת  

 את כלל החברים בהתאחדות התעשיינים מרחב צפון ומטרתה המרכזית לקדם את התעשייה הצפונית.  
 יתר פעילותיה, מארגנת האגודה קורסים מקצועיים, כנסים וימי עיון לרווחת התעשייה הצפונית.    ןכך בי

על מנת למצות את כלל השירותים של התאחדות התעשיינים במרחב צפון, על החברים להצטרף כעמיתים  
 באגודה. ההצטרפות הנה ללא תשלום נוסף. 

  
__________________________                          ______________________________ 

 וחותמת  חתימת מורשי חתימה של החברה         שם המבקש ותפקידו בחברה     
         

 
 לשימוש ההתאחדות 

 _________________חתימה _____  _______שם המנהל  הממליץ ___________________
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 "עמית" 
 

 להתקבל: כעמית בהתאחדות התעשיינים יכול   .1

 מפעל העוסק בייצור תעשייתי, אשר נכלל באחד התנאים הבאים:  . א

 הנו בשליטת הממשלה  (1
 הנו בשליטת קיבוץ או מושב שיתופי  (2
 הנו בשליטת חברה זרה  (3
* הוא תאגיד בו מרבית העובדים מועסקים עפ"י הסדרי עבודה אישיים והוא  נותן   (4

מצווי ההרחבה החלים על   לעובדיו תנאי עבודה ושכר, שאינם נופלים מהנדרש 
 המפעל. 

 

 תאגיד העוסק במקצוע הכרוך או הקשור בתעשייה.  . ב
 

 עמיתים ייהנו מכל הזכויות והשירותים מהם נהנים החברים בהתאחדות, למעט הנאמר להלן.  .2

על עמית לא יחולו ההסכמים הקיבוציים, שנחתמו או ייחתמו בין ההתאחדות להסתדרות   . א
 ארגון עובדים אחר. הכללית החדשה או כל 

על עמית לא תחולנה התחייבויות עפ"י הסכמים קיבוציים ובכלל זה ל"שקט תעשייתי",   . ב
שבו מתחייב ארגון עובדים יציג להימנע משביתות והכרזת סכסוכי עבודה במהלך תוקפם  

 של ההסכמים הקיבוציים. 

דעות,   עמית לא יוכל להיעזר בועדת המעקב או בוועדה פריטטית במקרה של חילוקי  . ג
 סכסוכי עבודה ושביתות, שיהיו במפעלו. 

עמית לא יהיה מעורב בקבלת החלטות בועדת עבודה או במוסד אחר של ההתאחדות   . ד
בעניין יחסי עבודה, ולא יוכל להיבחר לנשיא ההתאחדות או יו"ר ועדת העבודה. בכך תמנע  

 בודה. ממנו כל השפעה ומעורבות על החלטות ופעילות ההתאחדות במערכת יחסי הע

עמית אשר יבקש להצטרף לקרן ההדדית של המעסיקים, יוכל לעשות זאת לאחר קבלת אישור   .3
 מהנהלת הקרן. באם לא עשה כן, לא יהיה זכאי לפיצוי מן הקרן במקרה של שביתה במפעלו. 

 
 

 
 

אם חברתך נכללת באחת מהקטגוריות, שהוגדרו לעיל, והנך מבקש להיות עמית, אנא סמן בעיגול  
 הקריטריון. 

 
 

 שם החברה _____________________________
                                   

 ח.פ.   _______________________    
 
 

_________________________________ 
                               חתימת מורשי חתימה של החברה                                                                            

 בצרוף חותמת החברה       
 

 03-5198819* בנושא זה ניתן להתייעץ עם אגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות בטל.  
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 בעלי תפקידים בחברה
 

 טלפון במשרד טלפון נייד  דואר אלקטרוני  ספרות(  9ת.ז. ) משפחה שם  שם פרטי תואר התפקיד  תחום עיסוק 

        יו"ר מועצת מנהלים 

        מנכ"ל 

        כספים

        שיווק/יצוא 

        כוח אדם 

        

        

        

        

        

 הסבר למילוי:

  התפקיד במפעלכם. בתואר התפקיד יש לרשום את הגדרת 
  .אנא ציינו בעלי תפקידי מפתח נוספים 
  .תחומי העיסוק המודגשים הינם שדות חובה 
   נועד לשימוש פנימי בלבד.  –מספר ת.ז. הינו שדה חובה 

 

יצור

מזכירה



 5מתוך  4עמוד 
 

 

  פעילות עסקית 

 
 ענף 

 
1 __________________  . 

 
2 ___________________  . 

 
3 ___________________  . 

 
4  . ___________________ 

 
 מוצרים עיקריים 

 
1 ___________________ . 

 
2 ___________________ . 

 
3 ___________________ . 

 
4 ___________________ . 

 5 ___________________ . 6 ___________________ . 7 ___________________ . 8 ___________________ . 

 

 שלובות חברות תעשייתיות  

 הערות  סוג הקשר )אם, בת(  מספר חברה )ח.פ(  שם החברה 

    

    

    

 

 מפעלים / אתרי יצור נוספים 

 פקס טלפון שם מנהל  כתובת שם המפעל / אתר 
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 פרטי החברה באנגלית                                       
 
 
 
 

 
COMPANY  NAME   ________________________________________________________________ 
 
ADDRESS     ________________________________________________________________________ 
 
OFFICE  ___________________________________________________________________________ 
 
GENERAL DESCRIPTION     _________________________________________________________ 

  

 

2.______________________________ 

PRODUCTS 

   1. _________________________________   

4. ______________________________    3. _________________________________   

6. ______________________________    5. _________________________________   

 
 

POSITION 
 
________________________________ 

 
MANAGERS 
                             NAME  
 
_________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

________________________________ _________________________________ 

 מלא את פרטי החברה באנגלית.    הסבר למילוי:  

  עולה.רשום באנגלית מוצרים עיקריים שהמפעל מייצר ודרג אותם ע"פ סדר החשיבות בסדר 

  .ברשימת בעלי התפקידים, רשום את שם התפקיד ושם בעל התפקיד באנגלית 

 
avivad@industry.org.il  :יש להשיב את המסמך חתום בדואר אלקטרוני לכתובת *
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