הטבות לחברי הסתדרות
ההסתדרות היא התנועה החברתית הגדולה בישראל ,שפעלה להשגת הסכמים קיבוציים ,שינויי חקיקה הנוגעים לציבור
העובדים והשכבות החלשות ,קידום הסכם העסקת עובדים עם מוגבלויות ,העלאת שכר המינימום ,שינויים והטבות בענף
השמירה והניקיון ועוד .ההסתדרות תמשיך לפעול לטובת צמצום פערים חברתיים וקידום אוכלוסיות מוחלשות בישראל.
כמו כן ,מהווה ההסתדרות תעודת ביטוח לכל עובד במקום העבודה המאוגד .ההסתדרות שומרת על יציבות תעסוקתית,
אמונה על אכיפת זכויות העובדים ופועלת לשיפור תמידי של זכויות ומעמד העובדים.
בעזרת שיתוף הפעולה שלכם לצירוף חברים חדשים ,נוכל לחזק את מעמדנו .רק הסתדרות גדולה וחזקה תוכל לקדם אותנו
יחד להישגים חברתיים משמעותיים ותסייע לביטחונם התעסוקתי של העובדים .להלן פירוט השירותים וההטבות הניתנים
בגין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני וההבדלים בניהם:
חבר הסתדרות
תשלום דמי חבר בגובה  0.95%מהשכר מבטיח את הזכות ליהנות מכלל השירותים וההטבות
המוענקים במסגרת החברות בהסתדרות.
מועדון " ביחד בשבילך"  -חברי הסתדרות זכאים ללא עלות נוספת ,למגוון הטבות והנחות
במועדון הצרכנות החברתי הראשון בישראל
האגף לאיגוד מקצועי  -חברי הסתדרות זכאים לייעוץ חינם על ידי מזכיר האיגוד המקצועי.

תשלום דמי טיפול ארגוני
תשלום דמי טיפול בגובה  0.8%מוגדר ומעוגן בחקיקת המגן ובהסכמים
קיבוציים כניכויי חובה החל על כל עובד המועסק במקום עבודה שבו
ההסתדרות משמשת כארגון היציג.
עובדים המשלמים דמי טיפול יוכלו ליהנות מהטבות המועדון לאחר
הסדרת חברותם בהסתדרות
שירות זה אינו ניתן למשלמים דמי טיפול.

המחלקה המשפטית  -חברי הסתדרות ,בעלי ותק של  24חודשים ,זכאים לקבלת טיפול מקצועי עובדים המשלמים דמי טיפול ,בעלי ותק של  6חודשים ,יחויבו בתשלום
משפטי ללא תשלום .הטיפול כולל :ייעוץ משפטי ,משלוח מכתב התראה למעסיק ע"י עו"ד/מזכיר דמי השתתפות בגין הוצאות אלו.
איגוד מקצועי וייצוג בערכאות משפטיות.
שירותי ייעוץ משפטי אלו ,אינם ניתנים למשלמי דמי טיפול.
רשות ההסתדרות לצרכנות  -חברי הסתדרות זכאים לקבלת סיוע משפטי וטיפול בתלונות
ברמה הציבורית והפרטנית ,בנושאי צרכנות ואיכות הסביבה.
קרן השביתה  -חברי הסתדרות ,המבקשים לממש את חופש השביתה כסנקציה ארגונית
עובדים המשלמים דמי טיפול יהיו זכאים לקבלת תשלום חלקי ובהתאם
לתקנון.
המתאפשרת בכפוף לסכסוך עבודה קיבוצי ,זכאים לתשלום מלא עבור ימי שביתה בהתאם
לשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנון.
משלמי דמי טיפול אינם זכאים לממש את זכות הבחירה למוסדות
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות רק חברי הסתדרות רשאים לבחור ולהיבחר
ההסתדרות.
למוסדות ההסתדרות השונים.
גמול ההשתלמות  -חברי הסתדרות זכאים להכרה בגמול השתלמות הניתן במסגרת ההסכמים משלמי דמי טיפול ישלמו אגרת טיפול מופחתת.
הקיבוציים הנחתמים ע"י ההסתדרות .כמו גם מהנחה של עד  90%עבור הטיפול בהסדרת
הזכאות לגמול ההשתלמות על ידי מחלקות האיגוד המקצועי.
נעמ"ת  -חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעור של  20%בתעריפי הייעוץ המשפטי הניתנים עובדות המשלמות דמי טיפול תחויבנה בתשלום מלא עבור כלל
על ידי נעמ"ת בנושאים משפטיים ,כגון :מעמד אישי ,הסכמי ממון ,הסכמים לחיים משותפים,
השירותים.
אלימות במשפחה ,ביטוח לאומי ,אימוץ ,ירושות ,צוואות ועוד .ומהנחה של  20%מעלות הפעילויות
במרכזים הקהילתיים הפרוסים במרחבי ההסתדרות.
חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעורים הנעים בין  10%ל 15%-בשירותי המרכז לזכויות
האישה ,המעניק סעד ותמיכה נפשיים ומופעל על-ידי נעמ"ת בשלושה
מוקדים – חיפה ,פתח-תקווה ותל-אביב.
בנוסף ,חברות הסתדרות רשאיות להגיש בקשה למלגת לימודים ,הממומנת על ידי קרן המלגות
של נעמ"ת ,המעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות לסטודנטיות לתואר ראשון
ושני בסך כולל של .₪ 400,000
פעילויות תרבות ופנאי ושירותים למען הקהילה במרחבי ההסתדרות  -חברי הסתדרות משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא עבור כלל הפעילויות.
זכאים להנחה של עד  20%מעלות פעילויות התרבות ,החברה ,הפנאי והקהילה במרחבים.
משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא ברכישת מנוי למתקני הספורט.
פעילות החברה למרכזי תרבות וספורט  -חברי הסתדרות זכאים להנחה של  10%ברשת
מרכזי הספורט של ההסתדרות ,בבאר-שבע ,נס-ציונה ,חולון ,ראשון-לציון ,קרית אתא ורעננה,
אשר כוללים :בריכות שחייה ,חדרי כושר ,מגרשי ספורט ,אולמות ספורט ,SPA ,חדרי טיפולים
ועוד.
משען  -חברי הסתדרות זכאים להנחה בגובה של  10%ממחיר דמי הפיקדון ו 10% -נוספים בדמי עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחה ברשת בתי הדיור המוגן
משען.
האחזקה החודשיים .בבתי הדיור המוגן שבברודסקי ורמת אביב בתל אביב יהיו זכאים החברים
להנחה של  5%בדמי הפיקדון ו 5% -הנחה בדמי האחזקה החודשיים.
הנחות נוספות  -חברי הסתדרות זכאים להנחות נוספות במוסדות ההסתדרותיים השונים ובהם :עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחות אלו.
מסלולי לימודים שאינם אקדמיים במכללה למנהל ,קורסים במכון הבינלאומי למנהיגות ,עד 15%
הנחה בקורסים השונים במכללות עמל 5% ,הנחה במכון אבשלום ללימודי ארץ ישראל ועוד.

רוצים להיות חברי הסתדרות?

כנסו לאתר "ההסתדרות החדשה" בכתובת  www.histadrut.org.ilומלאו את טופס הבקשה להצטרפות להסתדרות
לפרטים נוספים חייגו*2383 :

