
  
 
 

  4מתוך  1עמוד 

  
  

   חבר דמי החזר תשלום לצורך שאושרו בישראל המקצועיות האגודות רשימת

 

  17/הע הודעת נש"מ) (25.147 ראה פסקה)

 (2021 במאי 9)עדכני ליום 

 

  (י) - (א)כאמור בנסמנים  לכל הדירוגים

 

 מס '  שם האגודה  מס' העמותה

האגודה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המינהל והשירותים  580102713
 בשירות מדינה

.1 

 2. העמותה לקידום מודעות חברתית ולהעשרת הידע של עובדי המדינ 580481687

   

  דירוג המינהלי (א)
 

 מס '  שם האגודה  מס' העמותה

עמותת מנהלי רכש ואספקה ברשויות  580204113
 המקומיות

.1 

עמותה לקידום מקצועי לעובדים בשירות  580370716
 הציבורי ברוח דת ומסורת ישראל

.2 

הסתדרות ישירה לקידום  -ארגון הילה  514754910
 העובד בע"מ

.3 

 4. (לשכת שמאי מקרקעין בישראל )ע"ר 580010734

.5 הלשכה לטכנולוגיות המידע ע"ר 580027316  

  

  דירוג הנדסאים וטכנאים (ב)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זכאים אף הם להצטרף לשתי אגודות מקצועיות אלו ולקבל בגינם החזר דמי  הטכנולוגים הרפואיים)*( 

 חבר.

  

 מס ' שם האגודה מס' העמותה

 1.  אגודת בית ההנדסאי והטכנאי*     580075174

 2. (לשכת המודדים המוסמכים בישראל )ע"ר  580020964

עמותת מנהלי רכש ואספקה ברשויות   580204113
 המקומיות

.3 

 4.  העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי*   580223451
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  4מתוך  2עמוד 

  
 

 )ג( דירוג העובדים הסוציאליים

 מס' שם האגודה מס' העמותה

 1.  האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 580214732 

 2.  האגודה לקידום העבודה הסוציאלית 580083269 

מרכז -אגודה הישראלית לתכנון המשפחה 580030179 
 עמותה רשומה-ארצי

.3 

ומשפחתי  האגודה הישראלית לטיפול זוגי 580006476 
 ()ע"ר

.4 

 

 דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים (ד) 

  

 מס '  שם האגודה  מס' העמותה

העמותה לקידום חברתי מקצועי עובדי  580637312 
 (ע"ר)המעבדות והמחקר 

 )15.8.2017( 

 .1 

איל"ה  -אגודה הישראלית לחקר הפוריות  580086197 
 ()ע"ר

 .2 

חברתי ומקצועי של עובדי האגודה לקידום  580264034 
  ביוכימאים ומיקרוביולוגים המעבדות,

 .3 

 4. האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית 580012334

.5 האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה 580048452  

 

  דירוג הרוקחים (ה) 

  
   

  

 מס ' שם האגודה מס' העמותה

מרכז -אגודה הישראלית לתכנון המשפחה 580030179 
 עמותה רשומה-ארצי

 .1 

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי  580006476 
 )ע"ר(

 .2 

 3.   ארגון הרוקחים בשירות המדינה 580165132 

התאחדות רוקחי כללית להשראה לקידום  580548642 
    מקצועי

 .4 

 5. )ע"ר( ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית 580360329 

 6. רוקחות בישראלארגון  580288553
 



  
 
 

  4מתוך  3עמוד 

  

 דירוג האחים (ו)

  

 מס ' שם האגודה מס' העמותה

מרכז -אגודה הישראלית לתכנון המשפחה 580030179 
 עמותה רשומה-ארצי

.1 

האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי  580006476 
 )ע"ר(

.2 

 3.  האגודה הישראלית לקרימינולוגיה 580214732 

 4.  הישראלי לפסיכותרפיההאיגוד  580170397 

 5.  האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה 580161446 

 6.  האגודה לקידום חברתי של האחים והאחיות  580223550 

 7.  עמותת סיעוד פסיכיאטרי 580163186 

 8.  העמותה הישראלית למחקר וסיעוד  580389260 

 9.    העמותה לסיעוד הקרדיאלי וטיפול נמרץ 580137362 

 10.  עמותת אחים בנפרולוגיה 580263051 

איל"ה  -אגודה הישראלית לחקר הפוריות  580086197 
 )ע"ר(

.11 

 12.    העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל 580141646 

העמותה של האחיות למניעת זיהומים  580459634 
 (ע"ר)בישראל 

.13 

 14. עמותת אחיות הקהילה בישראל  580293371 

עמותה לקידום האחים והאחיות בבתי החולים  580592772
 (20.6.18)אושרו מתאריך  הציבוריים

15 

 16 עמותת אחיות ואחים חדר ניתוח בישראל 580161784

 17 ארגון המיילדות בישראל 580171056

 

 רפואיים-דירוג הפארה )ז( 

  

 מס ' שם האגודה מס' העמותה

ע.ת.י.ד עמותה לקידום התזונה והדיאטה  580315851
 בישראל

.1 

העמותה לקידום מקצועי  580715977
 של המרפאים בעיסוק )ע"ר(

.2 

 עמותת מקצועות הבריאות* 580740298
 )ע"ר(

3.  

 )*( לעמותה זאת רשאים להצטרף גם מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים ודיאטניות

 

 

  



  
 
 

  4מתוך  4עמוד 

  

 דירוג הרנטגנאים )ח( 

  

 מס ' שם האגודה מס' עמותה

 1.  העמותה לקידום הרנטגנאים בישראל  580520237 

 2.  העמותה לפיתוח והשתלמות בדימות בישראל 580535136 

 

 המח"רדירוג  )ט

  

 מס ' שם האגודה מס' עמותה

 1. האגודה לקידום האקדמי בישראל )ע"ר( 580685345

 2. לשכת האקדמאי במח"ר )ע"ר( 580562619

אי.אי.איי ישראל בע''מ  -לשכת המבקרים הפנימיים  516126125
 )חל"צ(

.3 

 
 

    דירוג הפיזיותרפיסטים ) י  (

  580199511מס' העמותה  -העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל 

 


