מכתב לקבלני חשמל
קבלן רשום ברשם הקבלנים העוסק בעבודות חשמל ,מקומך איתנו בהתאחדות קבלני חשמל.
חברים קבלני חשמל הרשומים ברשם הקבלנים להיות קבלן רשום בעל רישיון חשמל שחל עליו חוק
חשמל החל עליו חוק פלילי.
במציאות של היום חשוב מאוד שתהיה לך תמיכה וגיבוי לאורך כל הדרך .בדיוק בשל כך קיימת
התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל בישראל.
 .1התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל ארגון יציג ורשמי של ענף החשמל בישראל.שוקדת
ההתאחדות על קידום האינטרסים ושמירת הזכויות של כלל חשמלאי ישראל.
 .2ההתאחדות פועלת ומקדמת את ענייני ארגון קבלני ומהנדסי חשמל במסגרת ארצית
ובמסגרת מקומית ומייצגת את ענייניהם של החברים בנושא מעבידים ועוסקים עצמאים.
 .3ההתאחדות פועלת לקידום אינטרסים מקצועיים ,חברתיים וכלכליים של החברים בה ,לרבות
ייזום והוצאת ספרות מקצועית בשטח זה.
 .4ההתאחדות היא בין המובילי המחאה של העצמאים עסקים קטנים ובנוניים .במשך שנת
 2020השתתפנו בהפגנות למען העצמאים בשיתוף פעולה עם ל.ה.ב )לשכת אירגוני
העצמאים בישראל( .הפעילות הברוכה זאת מול משרדי הממשלה.
 .5בחודשים האחרונים הנפקנו תעודות עובד חיוני לכל קבלן חשמל ועובדיהם על מנת לאפשר
המשך פעילות שוטפת באתרי התעשייה ,בתחום היי טק ,במשרדי הביטחון במפעלי תעשייה
אוירית.
 .6ממשיכים בפעילות מול הרשויות הציבוריות למתן הקלות רגולטוריות והסרת חסמים
להקדמת תשלומים מאת המזמינים עבודות חשמל במסגרת ענף החשמל בישראל.
 .7מתקני חשמל בישראל חל עליהם חוק חשמל שחל על החוק חוק פלילי.כאשר מתקני חשמל
לפי ההספקים גדולים וכאשר הכתובת רשומה עליהם סכנת מוות  ,העיסוק במתקנים אלה
חובה על כל קבלן חשמל להחזיק רישיון חשמל לפי ההספקים והאמפרז' הרשום על כל
מתקן.
 .8ההתאחדות נותנת תשובות מקצועיות על כל פנייה של חברים בנושא מתקני חשמל
בהספקים גדולים ובנוניים במתח גבוה עליון ועל במיידי.
 .9דווקא בתקופה מאתגרת זו ההתאחדות עומדת לצידך ומאשרת לך להצטרף להתאחדות
וליהנות מסל השירותים שהחברים הוותיקים מקבלים שנים רבות של עשייה בתעשייה
ומתקני חשמל גדולים מאוד .הניסיון שלנו בשטח ,בפרוייקטים במתקני חשמל שחל עליהם
חוק חשמל שחל על החוק חוק פלילי .רק בעלי רישיון חשמל בתוקף יכולים לזכות
בפרוייקטים חשמל אילו.
 .10ההתאחדות פועלת ומייעצת בנושא רישיונות חשמל מכל סוג ועורכת הרצאות בעניין זה.
 .11ההתאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל מקדמת ענייני מעסיקים העצמאים בישראל.
המעסיקים בכל תחומי עסקיהם ועבודתם ,טיפול ביחסי עבודה עם עובדיהם בענף החשמל.
הגנה על זכויות המעבידים בכל שטחי החיים כלכליים לרבות מתן ייעוץ והדרכה בכל
הקשור בשמירת זכויות של העוסקים העצמאיים כולל יחסי עבודה עם העובדהם בענף
החשמל.

 .12ההתאחדות מטפלת בנושא דמי טיפול ארגוני מול התאחדות קבלני בניין ,כולל תזכורת
בנושא עדכון המתבצע דרך המחלקה המשפטית שלנו.
 .13ההתאחדות חברה ב "ל.ה.ב" – לשכת ארגוני העצמאים והעוסקים בישראל ,כאשר חברים
בה גם לשכת עורכי דין בישראל,לשכת רואה חשבון בישראל ,לשכת סוכני ביטוח בישראל
וכו".
 .14התאחדות קבלני חשמל ומהנדסי חשמל מטפלת בתביעות משפטיות מול החברים שלנו
עבור דמי טיפול ארגוני.
 .15אנו מבקשים מהחברים להזדרז ולחדש את חברותם לשנת  2021בהקדם האפשרי .ניתן
לשלם דמי חבר שנתי סך של  1500ש"ח דרך העברה בנקאית לחשבון ההתאחדות בבנק
הדואר מס' חשבון  8-31327-9סניף  1מס' בנק .9
 .16ישיבות ההנהלה והמועצה של ההתאחדות מתקיימות בבית התעשיינים סניף מרכז
רח' המרד  29תל אביב -יפו.
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