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 עדכון כללי - הע חוזר
2020-1-5 

 

 סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר יוסי איצקוביץמר  אל:

 

 2020 לשנת מקצועיות באגודות חבר בדמי השתתפות הנדון :
  2019-1-3 –: הע חוזרנו            

 
 2020לשנת  החזר דמי חבר באגודות מקצועיות .1

  
יש  94/34לפי כללי השתתפות המעסיק בדמי חבר להנדסאים ולטכנאים, שפורט בחוזרנו הע/

 +(0.6%, בהתאם לשינוי במדד בשיעור) 1.1.2020ההשתתפות החל מיום סכומי לעדכן את 
 דלקמן:כ

 
אי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי דסחברות באגודת בית ההנ הסכום בגין

 לשנה עבור כל אחת מהאגודות. ש"ח 404 יעודכן לסך של
 

 אגודה  לשנה  עבור  ש"ח 393 הסכום בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכן לסך של
 אחת.

 
 השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר. 
 

  החזר דמי חבר בלשכת רואי חשבון.2
 

תשלום  )מגולם(  בגין  דמי  חבר על    2019 במשכורת חודש אוקטובר בלוילא קרואי חשבון אשר 
זכאים  להשתתפות   בדמי  החבר   בלשכת   רואי  חשבון.   2019-1-41-העפי הוראות   חוזרנו  

 לשנה. ש"ח 808 יהיה בסך 1.1.2020 -מסכום ההשתתפות המירבי החל 
 

 אגרה שנתית למועצת השמאים -שמאי מקרקעין .3
 

תשלום )מגולם(  בגין  דמי  חבר  2019 במשכורת חודש אוקטובר בלוילא קשמאי מקרקעין אשר 
  בנוסףזכאים  להשתתפות  בדמי  חבר  באגודת  השמאים   2019-1-41-העעל פי הוראות חוזר 

 -לחוק שמאי המקרקעין  התשכ"ב  8לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 
יהיה בסך 1.1.2020 -החל מכום ההשתתפות המירבי בדמי החבר ס. (96/4-העמ)ראה חוזרנו  1962

 לשנה.  ש"ח 808 של
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 כללי -החזר דמי חבר 
 

י בכללי  השתתפות  המעסיק  בדמי לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל בהם שינו
 ש"ח 393ת המעסיק  בדמי  החבר  לסכום  שלהחבר באגודות מקצועיות, תעודכן תקרת השתתפו

 .1.1.2020 -לשנה )לאגודה אחת( החל מ
 ין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.יהשתתפות המעסיק בדמי החבר לענ

 
 

 

 בברכה,

  
 
 נתן-קובי בר
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