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  דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי במגזר הציבורי
הסכם קיבוצי כללי בדבר דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי במגזר הציבורי

שנערך ונחתם ביום 11 לחודש ינואר 1995 )ותיקונים מאוחרים(
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

השכר  על  הממונה  על-ידי  המיוצגת  ישראל,  מדינת  בשם  ישראל,  ממשלת  בין: 
והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר יוסי קוצ'יק

קופת חולים של ההסתדרות הכללית, המיוצגת על-ידי מר יעקב פדר.  

הסתדרות מדיצינית "הדסה", המיוצגת על-ידי מר אברהם שאולוף.  

מרכז השלטון המקומי בשמו ובשם הרשויות המקומיות למעט שלוש הערים   
הגדולות המיוצג ע"י מר גיורא רוזנטל ומר יעקב אגמון.

שלוש הערים הגדולות )ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה(, המיוצגות על-ידי מר   
מרדכי מרדכי.

המוסדות להשכלה גבוהה המיוצגות על-ידי מר שמואל שיפמן.  

הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בשמה ובשם ההסתדרות הציונית העולמית,   
הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד המיוצגות ע"י מר שמעון נווה.

)להלן: "המעסיקים"( - מצד אחד

ושלוחותיה  אורגניה  יחידותיה,  בא"י,  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  לבין: 
המיוצגים ע"י ח"כ עמיר פרץ, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

)להלן: "ההסתדרות הכללית"( - מצד שני

האיגודים  לרבות  ושלוחותיה,  אורגניה  יחידותיה,  כל  על  הכללית  וההסתדרות  הואיל: 
היציג,  העובדים  ארגון  היא  הארציות,  המקצועיות  וההסתדרויות  המקצועיים 

הפניה: ראה הסכם מקביל לענין זה, במגזר 
העסקי, בפרק 991ד לעיל.
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ניתן לרכוש מנוי למהדורת אינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
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