
 - החזר אגרת רישיון ודמי חבר25.1
 

 - חלות25.11
 

25.110
הוראות פרק משנה זה חלות על עובד מדינה מיום תחילת עבודתו.

 

25.111
 רשבפרק משנה זה כל תוספת סכומית שנקבעה משתלמת לעובד המועסק בהעסקה מלאה, אלא אם נאמר במפו

אחרת.

 

25.112
פסקה מבוטלת

)4/שע(

 

25.113
עובד המועסק במשרה חלקית - זכאי להחזר חלק מהאגרה או דמי חבר שיחסו לאגרה השלמה אובפרק משנה זה 

לדמי החבר כיחס משרתו למשרה שלמה.

 
 

 - החזר אגרת רישיון לבעלי מקצוע25.12
 

25.121
עובד, המועסק בנהגות והמשובץ בתקן במשרת נהג, זכאי להחזר אגרת רישיון הנהיגה ששילם.

)25סג/(

 

25.122
 הדין, זכאיםעובד השירות המשפטי ועובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, החברים בלשכת עורכי

.25.13להחזר אגרת לשכת עורכי הדין ששילמו, הכוללת דמי חבר, וזאת לפי הכללים המפורטים בסעיף 

 

25.123
.1962-חוק שמאי המקרקעין, התשכ"ב ל8שמאי זכאי להחזר האגרה ששילם, על-פי סעיף 

 

25.124
 החברותעובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, החבר בלשכת רואי החשבון, זכאי להחזר דמי

ידי הלשכה.-ששילם כפי שנקבעו על

 
 

 - תנאים להחזר אגרת רישיון25.13
 

25.131
 תוחזר על סמך הרישיון שהעובד יראה לממונה25.12אגרת הרישיון, שלהחזרתה זכאי עובד על-פי הוראות סעיף 

כת רואי החשבוןעליו, או, אם המדובר בעובד השירות המשפטי או בשמאי, על-פי קבלות מלשכת עורכי הדין או מלש
או מהמועצה לשמאי המקרקעין, הכל לפי העניין.
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25.132
יחס מספרעובד, שהתחיל בשירות אחרי התחלת שנת הרישיון, זכאי להחזר חלק מהאגרה שיחסו לאגרה השלמה כ

.12החודשים השלמים שנותרו עד סוף שנת הרישיון ל-

 

25.133
אגרת הרישיוןעובד, שהוחזרה לו אגרת הרישיון ופרש מן השירות לפני סיום שנת הרישיון, חייב להחזיר חלק מ

 הרישיוןששולמה לו שיחסו לאגרה השלמה כיחס מספר החודשים שנותרו מתאריך פרישתו מהשירות עד סוף שנת
ומים.. אם מגיעים לעובד משכורת או תשלומים אחרים ינוכה הסכום האמור מאותה משכורת או מאותם תשל12ל-

 

25.134
של אחת האגודות כאמור דמי חבר אגרות ולהחזר עובד הזכאי להחזר אגרת רישיון לפי הוראות סעיף זה, זכאי 

.25.14לפי סעיף  ואיננו זכאי להחזר דמי חבר 25.124, 25.123בפסקאות 

 
 

 - דמי חבר בגופים מקצועיים25.14
 

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

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

רוקחים,גים, עובד המדורג בדירוג: מינהלי, הנדסאים וטכנאים, עובדים סוציאליים, ביוכימאים והמיקרוביולו     (ב)
באגו שנתיים  חבר  תשלום דמי  זכאי להחזר  ומקצ"ט  פיזיותרפסטים  בעיסוק,  מרפאים  והאחיות,  דותאחים 

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

)4/שע(

 

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

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

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

 

25.143
עד      (א) ייקבע,  חבר  בחוזרי לתקרה גובה החזר דמי  על השכרהמפורטת  במשרדהממונה  והסכמי העבודה   

ע כתבי  על  חתימה  דמי  החזר  יאושר  לא  וכן  שהוא  כל  פרסום  על  מנוי  ייכלל  לא  החבר  בדמי  תהאוצר; 
תקופתיים;

על-     (ב) יוקר המחייה,  עליית מדד  בסיס  על  (א) לעיל, תעודכן אחת לשנה,  בנסמן  ידיתקרת ההחזר, כאמור 
 והסכמי העבודה במשרד האוצר.הממונה על השכר

 

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

יותר מאשר בעד חברות באגודה אחת כזו.

 

25.145
ביםאגודה מקצועית או גוף מקצועי המבקשים להימנות עם רשימת האגודות לעניין החזר דמי חבר, חיי     (א)

העוב הסתדרות  של  הפועל  בוועד  בדבר  הנוגע  המקצועי  האיגוד  ואל  המדינה  שירות  לנציבות  דיםלפנות, 
הכללית החדשה;
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וכן אישור מס הכנסה שהאגודה או ה     (ב) יש לצרף את התקנון המאושר של האגודה או הגוף,  גוףלכל פנייה 
;עומדים בכללים של מס הכנסה לאישור אגודות מקצועיות

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

 

25.146
הוראות מיוחדות לעניין הגבלת החזר דמי חבר, הן כדלקמן:

 והסכמי עבודה במשרד האוצר מתפרסמים סכומי התקרות של החזר דמי חבר:הממונה על השכרבחוזרי         (א)
*תקרה מיוחדת לחברות בלשכת עורכי הדין:

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

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

קרההחזר מרבי של דמי חבר בשתי אגודות מקצועיות שאושר לעניין זה, לא יעלה על כפליים מסכום הת        (ב)
הרגילה, או התקרה המיוחדת כמפורט בנסמן (א) לעיל, לפי העניין;

ל והתקרהעובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת עורכי הדין, איננו זכאי להחזר דמי חבר באגודה נוספת, הואי         (ג)
המיוחדת ללשכת עורכי הדין היא למעלה מכפליים מן התקרה הרגילה;

עובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון או בלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים         (ד)
חזר בעדבמקצועות הטכנולוגיים, זכאי להחזר דמי חבר באגודה מקצועית נוספת שאושרה. ובלבד שסך כל הה

חברותו בשתי האגודות לא יעלה על כפליים מסכום התקרה הרגיל;
 והסכמי עבודה במשרד האוצר נוגעים לעובדים במשרה מלאההממונה על השכרהסכומים הנקובים בחוזרי         (ה)

ה -אשר הועסקו במשך כל השנה; עובד במשרה חלקית, או עובד שהועסק במשרה שלימה במשך חלק מן השנ
בדזכאים להחזר חלקי, יחסית לחלקיות ההעסקה או יחסית למשך תקופת עבודתו בפועל באותה שנה; עו

         השירות המשפטי המועסק במשרה חלקית, זכאי להחזר מלא של דמי חבר בלשכת עורכי הדין;
הצמדה,עובד שיחויב על-ידי אגודה בתשלומים נוספים בגלל פיגור בתשלום דמי חבר, לרבות ריבית ו/או           (ו)

איננו זכאי להחזר בסכום גבוה מסכום התקרה הנוגעת לעניינו;
האחראי במשרד מוסמך להעניק אישור להחזר תשלום דמי חבר לתקופה של שנה אחת בלבד. בתום השנה          (ז)

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

מך שלהאחראי רשאי לאצול את הסמכות האמורה בנסמן (ז) לעיל למנהל משאבי אנוש במשרדו וביחידות הס        (ח)
המשרד.

)58(נב/

 

25.147
רשימת אגודות מקצועיות בישראל שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר

לכל הדירוגים כאמור בנסמנים (א) - (יא)
האגודה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה    .1
עמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה    .2

)15עא/(
דירוג המינהלי        (א)

לשכת המבקרים הפנימיים            .1
לשכת שמאי מקרקעין            .2
המרכז הישראלי לניהול            .3
האגודה הישראלית לאקולוגיה            .4
האיגוד הישראלי ליחסי ציבור            .5
ארגון מנהלי רכש ואספקה            .6
אגודת חוקרי דליקות            .7
אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל            .8
לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל            .9

ארגון מנהלי התחבורה        .10
איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה        .11
עמותה לקידום מקצועי לעובדים בשירות הציבורי ברוח דת ומסורת ישראל        .12
תלמוד - העמותה לעובדי המדינה להקניית ערכי שירות ברוח תורת ישראל        .13

)10שע/(
דירוג הנדסאים וטכנאים        (ב)

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי            .1
האיגוד המטאורולוגי הישראלי            .2
אגודת המודדים המוסמכים            .3
המרכז הישראלי לניהול            .4
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אגודת חוקרי דליקות            .5
האיגוד הישראלי לאבטחת איכות            .6
אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל            .7
איגוד מנתחי מערכות לעיבוד נתונים אוטומטי בישראל            .8
החברה הגיאולוגית הישראלית            .9

ארגון מנהלי רכש ואספקה        .10
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי        .11

דירוג העובדים הסוציאליים         (ג)
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה            .1
האגודה לקידום העבודה הסוציאלית            .2
האגודה לתכנון המשפחה            .3
האגודה הישראלית לשיקום            .4
האגודה הישראלית לגדילה והתפתחות            .5
האגודה להגנת הילד            .6
החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית            .7
האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך לחיי משפחה            .8
איגוד ישראלי לפסיכותרפיה            .9

האגודה הישראלית לגרנטולוגיה        .10
האגודה הישראלית לסטטיסטיקה        .11
המרכז הישראלי לניהול        .12
אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל        .13
עמותת עו"סים שלום        .14
האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית        .15
עמותת "חומ"ש"        .16
מנהלי השירותים הסוציאליים במערכת הבריאות        .17
     עמותת העובדים הסוציאליים הקהילתיים        .18

)14סח/(
דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים         (ד)

האיגוד לאיחוד ומיכון במדע            .1
החברה הבוטנית הישראלית            .2
החברה לזואולוגיה בישראל            .3
האגודה המיקרוביולוגית בישראל            .4
האגודה הביוכימית הישראלית            .5
החברה לגנטיקה בישראל            .6
האגודה הישראלית לביולוגיה התפתחותית            .7
האגודה הישראלית לפרוטוזואולוגיה            .8
האגודה הישראלית למיקרוסקופיה אלקטרונית            .9

האגודה הזואוטכנית הישראלית        .10
החברה האנטמולוגית בישראל        .11
החברה הפיטופתולוגית בישראל        .12
האגודה הישראלית לחקר הפוריות        .13
האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה        .14
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולעירויי-דם        .15
האיגוד הגסטרואנטרולוגי הישראלי        .16
האגודה הישראלית לפתולוגיה קלינית        .17
האגודה הישראלית לאימונולוגיה        .18
החברה הישראלית לאלרגולוגיה ואימונולוגיה קלינית        .19
האיגוד הישראלי לסרטן        .20
האגודה הישראלית להגנה מקרינה        .21
האגודה הישראלית לפיסיולוגיה ופרמקולוגיה        .22
האגודה הישראלית למדעי המזון והתזונה        .23
האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית        .24
החברה הישראלית לפרזיטולוגיה        .25
החברה הישראלית לכימיה        .26
החברה להגנת הטבע        .27
המרכז הישראלי לניהול        .28
אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל        .29
האיגוד הישראלי לאבטחת איכות        .30
האגודה הישראלית למדעי העצב        .31
האגודה לקידום חברתי ומקצועי של עובדי המעבדות, ביוכימאים ומיקרוביולוגים        .32
     האגודה לפסיכיאטריה ביולוגית        .33
     האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית        .34

)10עב/(
דירוג הרוקחים        (ה)
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האגודה לתכנון המשפחה            .1
האגודה לבריאות הציבור            .2
האגודה הישראלית לגרנטולוגיה            .3
האגודה הישראלית לגדילה והתפתחות            .4
האגודה הישראלית לשיקום            .5
האגודה להגנת הילד            .6
האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך לחיי משפחה            .7
האגודה הישראלית למדעי המזון והתזונה            .8
המרכז הישראלי לניהול            .9

אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל        .10
ארגון הרוקחים בשירות המדינה        .11
           אגודה ישראלית לרוקחות קלינית וביו-רוקחות        .12
ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית        .13
   ארגון רוקחות בישראל        .14

)18סו/(
דירוג האחים          (ו)

האגודה לתכנון המשפחה            .1
האגודה לבריאות הציבור            .2
האגודה הישראלית לגרנטולוגיה            .3
האגודה הישראלית לגדילה והתפתחות            .4
האגודה הישראלית לשיקום            .5
האגודה להגנת הילד            .6
האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין ולחינוך לחיי משפחה            .7
האגודה הישראלית למדעי המזון והתזונה            .8
המרכז הישראלי לניהול            .9

אגודת הממונים על בטיחות וגיהות בישראל        .10
האגודה לקידום החינוך החקלאי-פנימייתי        .11
האגודה הישראלית לקרימינולוגיה        .12
האגודה להגנת הילד        .13
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה        .14
האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה        .15
איגוד גסטרואנטרולוגי        .16
האגודה הישראלית לאימונולוגיה        .17
האיגוד הישראלי לסרטן        .18
האגודה הישראלית להגנה מקרינה        .19
האגודה לקידום חברתי של האחים        .20
האגודה הישראלית לאפידמיולוגיה        .21
עמותת סיעוד פסיכיאטרי        .22
העמותה לקידום הסיעוד בבריאות הציבור        .23
           העמותה הישראלית למחקר וסיעוד        .24
     העמותה לסיעוד הקרדיאלי וטיפול נמרץ        .25
עמותת אחים בנפרולוגיה        .26
עמותה ישראלית לסיעוד בפוריות והפרייה חוץ-גופית        .27
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל        .28
ארגון המיילדים בישראל        .29
עמותת אחיות ואחים חדר ניתוח בישראל        .30
עמותה לסיעוד אורולוגי        .31
  העמותה לקידום הסיעוד במערך הפנימיות        .32

 )10עב/(
דירוג מרפאים בעיסוק          (ז)

עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק (ע"ר)
           דירוג הפיזיותרפיסטים        (ח)

   העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל
)4שע/(

דירוג הפארה-רפואיים        (ט)
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת            .1

)13עב/(
עמותת הטכנולוגים הרפואיים            .2

)19(שע/
דירוג הרנטגנאים          (י)

האגודה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים בשירות המדינה            .1
       עמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינה            .2

)8עא/(
העמותה לקידום הרנטגנאים בישראל            .3
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)10עא/(
העמותה לפיתוח והשתלמות בדימות בישראל            .4

)5עב/(
דירוג המקצ"ט      (יא)

האגודה לקידום המקצ"ט 
)58(נב/

ת המבקשיםרשימת אגודות מקצועיות בחוץ-לארץ, שאושרו כאמור, נמצאת בנציבות שירות המדינה ועומדת לרשו
        מידע בנושא זה.

)3(סא/

 

25.148
האחראי רשאי לאשר תשלום החזר דמי חבר לעובד חדש אשר המציא אישור על תשלום דמי חבר לאגודה        (א)

שפורטה ברשימה;
חרהאחראי לא יאשר תשלום החזר דמי חבר לעובד חדש באגודה מקצועית אשר איננה כלולה ברשימה. לא        (ב)

הכללת האגודה ברשימה, יהיה העובד זכאי לתשלום החזר דמי חבר מיום שהגיש את בקשתו;
תוקף ההחזר שאושר על-ידי האחראי יהיה לשנה אחת בלבד, לאחר שהעובד הגיש קבלה ליחידת משאבי         (ג)

האנוש. עם הצגת קבלה בעד השנה שלאחריה - יאושר התשלום לאותה שנה;
על העובד להגיש קבלה כאמור ליחידת משאבי האנוש, אשר תעבירה אל הגזברות או למחלקת הכספים         (ד)

לתשלום, בעד שנת חברות אחת בלבד;
העסקתהאישור כאמור בנסמן (ג) לעיל, יחודש כל שנה, אם לא חלו שינויים במהות האגודה ו/או בתנאי         (ה)

העובד.

 

25.149
תעובד המבקש לקבל תשלום החזר דמי חבר באגודה מקצועית בחוץ-לארץ שאיננה כלולה ברשימה הנמצא        (א)

 האגודהבנציבות שירות המדינה, יפנה בבקשה אל נציבות שירות המדינה, באמצעות האחראי, בצירוף תקנון
והסבר על מהות האגודה;

אםלאחר קבלת אישור נציבות שירות המדינה והאיגוד המקצועי הנוגע בדבר, תיכלל האגודה ברשימה.         (ב)
. אם מדובר באגודה מקצועית25.147מדובר באגודה מקצועית בישראל, ייווסף שם האגודה לרשימה בפסקה 

בחוץ-לארץ, ייווסף שם האגודה לרשימה הנמצאת בנציבות שירות המדינה;
ובדלאחר קבלת אישור מנציבות שירות המדינה, תעביר יחידת משאבי האנוש במשרד את הקבלה שהגיש הע         (ג)

אל מחלקת הכספים או לגזברות, לתשלום החזר דמי חבר כאמור.
)3(סא/

 
 

 - חומר מקצועי25.15
 

25.151
ידי גוף מקצועי בין חבריו בלבד, ותקנות אותו גוף אינן מאפשרות חברות-משרד המעונין בחומר מקצועי, המופץ על

ין באותו אישורשל מוסד בו, רשאי המנהל הכללי לאשר לאחד מעובדיו להירשם כחבר באותו גוף. המנהל הכללי יצי
את שם העובד ויישלח העתקים ממנו אל נציבות שירות המדינה ואל מחלקת הכספים של המשרד.

 

25.152
, יוחזרו לעובד דמי החברות ששילם, אך החומר המקצועי שיתקבל25.151נתן המנהל הכללי אישור כאמור בפסקה 

מן האגודה יהיה רכוש המשרד ויוחזק בספריית המשרד.
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