
עובדות ועובדים יקרים!

בחודשים האחרונים, אנו אזרחי מדינת ישראל, נמצאים בעיצומו של משבר חסר תקדים המשפיע על כל תחומי 
החיים ונוגע בכל שכבות האוכלוסייה. יחד עם האתגר הבריאותי שמציב בפנינו וירוס הקורונה מתמודד כל בית 
אב בישראל עם סוגיות מורכבות הנוגעות לפרנסה. מסיבה זאת, חשוב לדעת שההסתדרות היא הבית של 
העובדים והעובדות, הגמלאים והגמלאיות בישראל! פעלנו ונמשיך לפעול כחומה בצורה אל מול הכוחות 
שמאיימים לנצל את המצב ולפגוע במקומות העבודה המהווים עוגן לרבים ורבות מאיתנו. כמו כן, נמשיך לעמוד

כנגד הגורמים המטילים דופי במעמדם ובזכויותיהם של העובדים והעובדות בישראל.

מיום היוסדה של ההסתדרות, וביתר שאת בשנה האחרונה, היא מהווה מוקד משמעותי ומשפיע על החברה 
והכלכלה בארץ. ההסתדרות היא ארגון אחראי שפועל ברגישות בטיפול בהשפעות משבר הקורונה - מחתימה 
על הסכמים קיבוציים ייחודיים לתקופה זאת השומרים על העובדים ומקור פרנסתם ועד הקמת ארגון גג המסייע 
לעצמאים במאבקם מול הממשלה. אנו ממנפים את כוחה ועוצמתה של ההסתדרות לטובת הגנה ושיפור 
זכויותיהם של ציבור העובדים והגמלאים, מטפחים ומעודדים תוצרת כחול לבן וממשיכים לבסס את מעמדה של

העבודה המאורגנת בישראל.

אני מאמין כי רק באמצעות הסולידריות והאחדות שמאפיינות את  חברי וחברות ההסתדרות, נוכל לעבור את 
המשבר ולצאת ממנו מחוזקים. רק הסתדרות גדולה שמאחוריה מאות אלפי חברים תצליח להוביל מהליכי 

הבראה וחיזוק הציבור בישראל.

לכן, בימים אלו חשוב לי יותר מתמיד להזמין אותך להצטרף להסתדרות - הבית של העובדות והעובדים בישראל - 
הפועלת לצמצום פערים בחברה, קידום אוכלוסיות מוחלשות ושיפור זכויותיהם ומעמדם של העובדים, הגמלאים

והגמלאיות בישראל.

החברות בהסתדרות היא וולונטרית בכפוף לחתימתך על טופס חברות חדש - באתר ההסתדרות בכתובת  
 WWW.HISTADRUT.ORG.IL

אני סמוך ובטוח כי יחד נצליח להתגבר על המכשולים והקשיים ונחזור לשגרה המיוחלת כל כך.

בברכת בריאות איתנה 
שלכם ובשבילכם,

יו"ר ההסתדרות
ארנון בר דוד

 הצטרפו להסתדרות! החברות בהסתדרות נותנת לך יותר!
בכל מקום עבודה בו תנאי ההעסקה מוסדרים באמצעות הסכמים קיבוציים או נגזרים מצו הרחבה ענפי
ממנו נהנים העובדים, מתבצע ניכוי של דמי טיפול ארגוני משכר העובדים בכפוף לחוק בסך 0.75% מהשכר.

הזכאות למלוא השירותים ומגוון ההטבות שמעניקה ההסתדרות כמפורט בדף הבא, היא לחברי וחברות 
ההסתדרות בלבד, אשר חתמו על טופס חברות בהסתדרות ומנוכים משכרם דמי חבר בשיעור של 0.9%.

  www.histadrut.org  עדיין לא חברי הסתדרות? מלאו טופס חברות מקוון באתר ההסתדרות
או התקשרו למוקד השירות והמידע בהסתדרות 2383*



        חבר הסתדרות 
           תשלום דמי חבר בשיעור של 0.9% מהשכר עד לתקרה
           שנקבעה מבטיח את הזכות ליהנות מכלל השירותים 
            וההטבות המוענקים במסגרת החברות בהסתדרות. 

מועדון "ביחד בשבילך" - חברות במועדון הצרכנות החברתי הראשון והגדול 
בישראל, שעוזר לחסוך בהוצאות. המועדון מציע מגוון הטבות בתחומי צרכנות, בילוי 

www.hist.org.il ופנאי ללא עלות נוספת ולאחר הרשמה פשוטה בכתובת

מועדון "עובדים בריא" - שימוש בחינם באפליקציה, המעודדת אורח חיים בריא 
באמצעות ספירת הצעדים שלכם והמרתם למטבעות בריאות, המקנות מתנות 
והנחות באפליקציה. להרשמה ללא עלות חפשו "עובדים בריא" בחנויות האפליקציות 

באייפון ואנדרואיד.  

ייעוץ, ייצוג או טיפול משפטי אחר בתחום יחסי העבודה באמצעות 
עורכי דין או מזכירי איגוד מקצועי במרחבי ההסתדרות ללא עלות או בעלות 

סימלית. )בהתאם ובכפוף לנהלי ההסתדרות ובכלל זה בתלות בוותק החבר(

בחירות - זכאות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות ולקחת חלק בפעילות 
התנועה החברתית הגדולה והמשפיעה בארץ. 

רשות ההסתדרות לצרכנות - מתן שירות ייעוץ, סיוע משפטי וטיפול בתלונות 
פרטניות במגוון נושאים צרכניים באמצעות עשרות רכזי הרשות הפרוסים במרחבי 

ההסתדרות בארץ. ניתן להתקשר למוקד המידע והשירות בטלפון 2383*

הנחה קבועה בהוצאת הספרים ״עם עובד״ - הנחה קבועה של 15% על כל ספרי 
ההוצאה ברכישה באתר עם עובד או באמצעות אפליקציית ההסתדרות, וכן הנחות 
נוספות על עשרות כותרים חדשים במגוון תחומים ומאות ספרים שהם קלאסיקה 

של ספרות המקור והתרגום.

נעמת - כל חברת הסתדרות היא גם חברת נעמת. החברות בנעמת, תנועת הנשים
הגדולה בארץ, מקנה זכאות למגוון רחב של שירותים והטבות, בהם: ייעוץ משפטי 
ועריכת הסכמים בדיני משפחה, עריכת יפוי כוח מתמשך, ייעוץ בדיני עבודה לנשים; 
ייעוץ וטיפול אישי, זוגי ומשפחתי וסיוע בהתמודדות עם מצבי משבר, עריכת צוואות, 
צווי ירושה וצווי קיום צוואה במחיר מסובסד, מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות 
לסטודנטיות לתואר שני וראשון, חוגים, סדנאות ועוד. לפרטים נוספים חפשו בגוגל "נעמת".

מנוי מוזל ברשת הקאנטרי - החברה למרכזי תרבות וספורט מבית ההסתדרות 
מפעילה רשת של שבעה מועדוני קאנטרי מהמובילים בארץ, בערים: באר שבע, 
חולון, רעננה, נס ציונה, ראשון לציון, בת ים וקריית אתא. מתקני הרשת, כוללים בין 
היתר: בריכות שחייה, חדרי כושר, שירותי ספא וג'קוזי, מגרשי ספורט ועוד. חברי 
ההסתדרות זכאים להנחה בסך 10% מהמחיר הרגיל למנוי שנתי או ל-5% נוספים 
על מבצעים ותעריפים מיוחדים למנוי שנתי. לפרטים על מבצעים מיוחדים לחברי 

ההסתדרות, ניתן להתקשר 2234*.

משען - הנחה משמעותית ברשת הדיור המוגן הגדולה והמובילה בישראל, שהוקמה 
על ידי ההסתדרות, לחברי ההסתדרות ולבני משפחותיהם מקרבה ראשונה הנחה 
ממחיר דמי הפיקדון / דמי הכניסה ומגובה דמי האחזקה החודשיים, בתשעת מרכזי 
המגורים לגיל השלישי, אותם מפעילה הרשת ברחבי ארץ. למידע נוסף, חייגו 6570*.

הנחה בהרשמה לקורסים ותוכניות במכון אבשלום לידיעת הארץ - המכון הגדול
בישראל בתחום לימודי הפנאי וההעשרה מציע מגוון רחב של תכניות לימוד, 
הרצאות וסיורים, המועברים על ידי המדריכים המובילים בתחומם. מכון אבשלום 
מעניק לחברי ההסתדרות 5% הנחה מהמחיר המלא על כל תכניות הלימוד במכון.

משלם דמי טיפול ארגוני - תשלום של 
0.75% מהשכר עד לתקרה שנקבעה מוגדר 
ומעוגן בחקיקת המגן ובהסכמים קיבוציים 
כניכויי חובה החל על כל עובד המועסק במקום 
עבודה שבו ההסתדרות משמשת כארגון היציג.

משלמי דמי טיפול ארגוני יכולים לבצע 
רישום במועדון, אך רק לאחר הסדרת 
החברות בהסתדרות יוכלו ליהנות מהטבות

והנחות המועדון.

משלמי דמי טיפול ארגוני יכולים לבצע 
רישום במועדון, אך רק לאחר הסדרת 
החברות בהסתדרות יוכלו ליהנות מהטבות

והנחות האפליקציה.

שירות זה ניתן למשלמי דמי טיפול ארגוני 
בעלות גבוהה יותר בתנאים ובסכומים על 

פי נהלי ההסתדרות.

משלמי דמי טיפול ארגוני אינם זכאים לממש 
את זכות הבחירה למוסדות ההסתדרות.

מתן ייעוץ ראשוני בלבד בנושאים צרכניים.

ההנחה אינה ניתנת למשלמי דמי טיפול
ארגוני.

ני תחויבנה  משלמות דמי טיפול ארגו
בתשלום מלא עבור השירותים.

משלמי דמי טיפול ארגוני יחויבו בתשלום 
מלא ברכישת מנוי לקאנטרי.

משלמי דמי טיפול ארגוני אינם זכאים 
להנחה ברשת בתי הדיור המוגן משען.

משלמי דמי טיפול ארגוני אינם זכאים 
להנחות אלו.

** ההנחות וההטבות המופרטות בעלון עשויות להתעדכן מעת לעת.               ט.ל.ח.
להצטרפות ופרטים נוספים חייגו 2383* או חפשו בגוגל "ההסתדרות"


