שאלות ותשובות נפוצות – מועדון “ביחד ,בשבילך”

 .1מהו מועדון “ביחד ,בשבילך”?
מועדון “ביחד ,בשבילך” הינו מועדון שהוקם עבור חברי ההסתדרות החדשה ,במטרה להעניק מגוון הטבות בכל תחומי החיים לכל
העובדים והגמלאים המאוגדים תחת ההסתדרות ,ובכלל זה את האפשרות לרכוש שירותים ומוצרים בהנחה.

 .2מי זכאי להצטרף למועדון “ביחד ,בשבילך”?
כל חבר הסתדרות המשלם “דמי חבר” זכאי להצטרף למועדון וליהנות מההטבות המופיעות בו .עובדים המשלמים “דמי טיפול”
יכולים לצפות בתכני האתר ופעילויות המועדון ,אך כדי ליהנות מההטבות ומהחברות במועדון ,עליהם להירשם כ”חברי הסתדרות”
מהמניין ,בקישור הבא . /https://signup.histadrut.org.il -

 .3כיצד מצטרפים למועדון “ביחד ,בשבילך” ?
לצורך הרשמה למועדון וקבלת עדכונים שוטפים ישירות לתיבת הדוא”ל האישית שלך ,יש להיכנס לאתר המועדון ולהירשם כחבר
פעיל במועדון .הרישום אינו כרוך בתשלום ואינו מחייב.
כתובת המועדון www.hist.org.il :

 .4מה כוללת החברות במועדון “ביחד ,בשבילך” ?
• המועדון מעניק לחבריו הטבות במחירים מיוחדים ומסובסדים במגוון רחב של תחומים – הופעות ,אטרקציות ,קולנוע ,ארוחות ,ספא,
תיירות ונופש ,וכן הטבות בביטוחים ,לימודים ותעסוקה ,רכב ,צרכנות ועוד .כתובת המועדון www.hist.org.il :
• קבלת עדכונים שוטפים למייל האישי על הטבות ייחודיות לחברי המועדון.
• חברות בדף הפייסבוק של המועדון “ביחד בשבילך” ,המהווה קהילה שיתופית המאפשרת השתתפות בתחרויות נושאות פרסים
ובבחירת מבצעים והטבות.

 .5כיצד נכנסים לאתר “ביחד ,בשבילך” ?
הכניסה לאתר האינטרנט של המועדון בכתובת  www.hist.org.ilתיעשה על-ידי הזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ,ולאחר
מכן ע”י תהליך רישום קצר וחד פעמי.
בכניסתך הראשונה לאתר תתבקש לעדכן סיסמה שתשמש אותך בכניסות הבאות לאתר.

 .6מדוע כדאי להצטרף למועדון “ביחד ,בשבילך” ?
המועדון מעניק מגוון רחב של הטבות ומבצעים תקופתיים במחירים מיוחדים לחברי ההסתדרות .כל מה שצריך הוא להיכנס לאתר,
לעדכן פרטים ולהתחיל ליהנות משלל ההטבות והפעילויות.
ההצטרפות והחברות במועדון אינן כרוכות בתשלום.

 .7לא מצליח להיכנס לאתר ?
במקרה של בעיה להיכנס לאתר המועדון ,או לממש הטבות באתר ,ניתן לפנות למוקדים הבאים :
• מוקד ההסתדרות (לבדיקת חברות  /זכאות) – 1-700-700-331
• מוקד המועדון (לפתרון בעיות טכניות  /הזמנות וכו’) – 03-3725100

