
 

 

 

 2015יולי  16חמישי  יום 

 חמישי כ"ט תמוז תשע"ה יום 

 לכבוד 

 עובדי מדינה ומשרדי הממשלה –ממוני הבטיחות 

 

 
  רשימת האגודות המקצועיות בישראל שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר  :הנדון

 25.147סעיף  2הוראות התקשי"ר פרק סימוכין : 
 

 , נג. א.

 

יהם הממשלה מחזירה דמי חבר באגודות מקצועיות ו/או מצ"ב הוראות התקשי"ר שבסימוכין, על פ

 בגופים מקצועיים.

 

ולהיות הנהלת הארגון פנתה לכלל הגורמים הנדרשים לרבות נציבות שירות המדינה בכדי לוודא ולעדכן 

 האגודות המקצועיות בישראל שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר. כלולים ברשימת

 

באגודות מקצועיות הרשומות כנדרש, כל עובד זכאי להחזר דמי חבר  הממשלה מחזירה לעובד דמי חבר

ההחזר הוא מלא  –בשתי אגודות בלבד, לעניין החזר דמי חבר בעבור חברות בארגון הממונים על הבטיחות 

 ועומד תחת התקרה המפורטת בתקשי"ר.

 

 התקשי"ר  : –לנוחיותכם, מצ"ב קישור לאתר נציבות שירות המדינה 

http://147.237.72.225/doc/nasham/nashamprod.nsf 

 

נמשיך לעשות ככל שעולה ביכולתנו, להגדיל ולהעצים את כוחנו ולגייס את כלל ממוני הבטיחות בישראל 

 להיות חברים בארגון יציג, גדול ומעוגן בחוק.

 

    ,המשך עשייה  ושותפות ת ב ב ר כ 

                                                             
                                                                                                                      

 , הןהכ שחר                                                                                                         

 והגיהות בישראל ם על הבטיחותיו"ר ארגון הממוני                                       

 

 

 : העתקים

 , ירושלים.כלכלה, משרד התעבודה ראשי תמפקח – ורדה אדוארדמר 

 ונים על הבטיחות בישראל.יועצת משפטית, ארגון הממ –עו"ד, גב' טלי שקד 
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 דמי חבר בגופים מקצועיים - 14
  

25.141 
באגודות מקצועיות מידי שנה,  עובד המדורג בדירוג: מח"ר, מהנדסים ועיתונאים יקבל דמי חברות )א(

 במשכורת חודש אוקטובר;
 ((29.4.1994)תוקף: י"ח באייר התשנ"ד )           

עובד המדורג בדירוג: מינהלי, הנדסאים וטכנאים, עובדים סוציאליים, ביוכימאים והמיקרוביולוגים,  )ב(
חזר תשלום דמי חבר שנתיים רוקחים, אחים והאחיות, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפסטים ומקצ"ט זכאי לה

באגודות מקצועיות, שאינן איגוד מקצועי, אליהן הוא שייך והם בתחום עיסוקו או מקצועו, בהתאם לכללים 
 המפורטים בסעיף זה.

 (4שע/)
  

25.142 
 הממשלה מחזירה דמי חבר באגודות מקצועיות או בגופים מקצועיים בסייגים הבאים:

ידי נציבות שירות המדינה -האגודה או הגוף חייב להיות כלול ברשימה המתפרסמת מעת לעת על )א(
 והאיגוד המקצועי הנוגע בדבר;

דה, לא נכלל סעיף בדבר דאגה הרשימה תכלול רק אגודות שבתקנון המגדיר את מטרותיה של כל אגו )ב(
 לתנאי עבודה ושכר של חבריה והאגודה אכן איננה עוסקת בכך בפועל.

  
25.143 

 והסכמי העבודה במשרד הממונה על השכרגובה החזר דמי חבר ייקבע, עד לתקרה המפורטת בחוזרי  )א(
האוצר; בדמי החבר לא ייכלל מנוי על פרסום כל שהוא וכן לא יאושר החזר דמי חתימה על כתבי עת 

 תקופתיים;
ידי -תקרת ההחזר, כאמור בנסמן )א( לעיל, תעודכן אחת לשנה, על בסיס עליית מדד יוקר המחייה, על )ב(

 והסכמי העבודה במשרד האוצר. הממונה על השכר
  

25.144 
 עובד זכאי להחזר דמי חבר בשתי אגודות בלבד; )א(
לארץ, יוחזרו בסכום המקביל לדמי החבר באגודה ישראלית, ובכל מקרה בעד -דמי חבר באגודות בחוץ )ב(

 לא יותר מאשר בעד חברות באגודה אחת כזו.
  

25.145 
צועית או גוף מקצועי המבקשים להימנות עם רשימת האגודות לעניין החזר דמי חבר, חייבים אגודה מק )א(

לפנות, לנציבות שירות המדינה ואל האיגוד המקצועי הנוגע בדבר בוועד הפועל של הסתדרות העובדים 
 הכללית החדשה;

לכל פנייה יש לצרף את התקנון המאושר של האגודה או הגוף, וכן אישור מס הכנסה שהאגודה או הגוף  )ב(
 עומדים בכללים של מס הכנסה לאישור אגודות מקצועיות;

הכללת אגודה ברשימה תיעשה רק לאחר בדיקת התקנון בהתאם לכללים דלעיל, אישור מס הכנסה  )ג(
 נציבות שירות המדינה לבין האיגוד המקצועי. כמפורט בנסמן )ב( ובהסכמה בין

  
25.146 

 הוראות מיוחדות לעניין הגבלת החזר דמי חבר, הן כדלקמן:

החזר  והסכמי עבודה במשרד האוצר מתפרסמים סכומי התקרות של הממונה על השכרבחוזרי         )א( (א)

 דמי חבר:
 *תקרה מיוחדת לחברות בלשכת עורכי הדין:

 *תקרה מיוחדת לחברות בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים 
 בישראל;  

 *תקרה מיוחדת לחברות בלשכת רואי החשבון;
 "תקרה רגילה"(. -*תקרה לכל שאר האגודות המקצועיות או הגופים המקצועיים, )להלן 

החזר מרבי של דמי חבר בשתי אגודות מקצועיות שאושר לעניין זה, לא יעלה על כפליים מסכום         )ב( (ב)

 התקרה הרגילה, או התקרה המיוחדת כמפורט בנסמן )א( לעיל, לפי העניין;
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ת, הואיל והתקרה המיוחדת ללשכת עובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת עורכי הדין, איננו זכאי להחזר דמי חבר באגודה נוספ         )ג(  (ג)

 עורכי הדין היא למעלה מכפליים מן התקרה הרגילה;

עובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון או בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים,          )ד( (ד)

ר בעד חברותו בשתי האגודות לא יעלה על כפליים זכאי להחזר דמי חבר באגודה מקצועית נוספת שאושרה. ובלבד שסך כל ההחז
 מסכום התקרה הרגיל;

והסכמי עבודה במשרד האוצר נוגעים לעובדים במשרה מלאה אשר הועסקו  הממונה על השכרהסכומים הנקובים בחוזרי         )ה( (ה)

זכאים להחזר חלקי, יחסית  -; עובד במשרה חלקית, או עובד שהועסק במשרה שלימה במשך חלק מן השנה במשך כל השנה
לחלקיות ההעסקה או יחסית למשך תקופת עבודתו בפועל באותה שנה; עובד השירות המשפטי המועסק במשרה חלקית, זכאי להחזר 

 מלא של דמי חבר בלשכת עורכי הדין;          

ידי אגודה בתשלומים נוספים בגלל פיגור בתשלום דמי חבר, לרבות ריבית ו/או הצמדה, איננו זכאי להחזר -ובד שיחויב עלע          )ו( (ו)

 בסכום גבוה מסכום התקרה הנוגעת לעניינו;

אי האחראי במשרד מוסמך להעניק אישור להחזר תשלום דמי חבר לתקופה של שנה אחת בלבד. בתום השנה יבדוק האחר          )ז( (ז)

האם העובד ממשיך לעסוק בעבודה שיש לה זיקה לאגודה המקצועית בה הוא חבר; אם יתברר שאין הדבר כך, יורה האחראי על 
 הפסקת התשלום האמור;

 האחראי רשאי לאצול את הסמכות האמורה בנסמן )ז( לעיל למנהל משאבי אנוש במשרדו וביחידות הסמך של המשרד.        )ח( (ח)

 (58)נב/
 
 

25.147 
 רשימת אגודות מקצועיות בישראל שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר

 )יא( -לכל הדירוגים כאמור בנסמנים )א( 
 .    האגודה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה1
 .    עמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה2

 (15עא/)

 דירוג המינהלי        )א( (א)

 לשכת המבקרים הפנימיים            .1 .1

 לשכת שמאי מקרקעין            .2 .2

 המרכז הישראלי לניהול            .3 .3

 ולוגיההאגודה הישראלית לאק            .4 .4

 האיגוד הישראלי ליחסי ציבור            .5 .5

 ארגון מנהלי רכש ואספקה            .6 .6

 אגודת חוקרי דליקות            .7 .7

 אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל            .8 .8

 לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל            .9 .9

 ארגון מנהלי התחבורה        .11 .11

 איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה        .11 .11

 עמותה לקידום מקצועי לעובדים בשירות הציבורי ברוח דת ומסורת ישראל        .12 .12

 העמותה לעובדי המדינה להקניית ערכי שירות ברוח תורת ישראל  -תלמוד         .13 .13

 10שע/)
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