
.איגוד מקצועות הבריאות



2015איגוד מקצועות הבריאות 

 גדוליםאיגודים ארבעה:

  קלינאיות תקשורת

תזונה

 פיזיותרפיה

ריפוי בעיסוק

מטפלות  , גנטיקאיות, סייעות שיניים, אורטוטיסטים, שינניות: בנוסף
.בהבעה ובאומנות

 עובדים7000-כהכלסך.

 רפואייםארגון הפרא + הפיזיותרפיה ארגון -2015עד.

2017 האיגודומוסדות בחירות ראשונות לאיגוד מקצועות הבריאות.



חלוקה סקטוריאלית

ר איגוד מקצועות הבריאות "יו.

מזכירות מורחבת כלל איגוד מקצועות הבריאות.

מזכירותחברי + ר "יו: לכל חטיבה.

 חודשים3מתכנסת אחת לכמורחבת מזכירות.

 שבועות6למתכנסת אחת מזכירות מצומצמת.



2015הסכם קיבוצי 

 אחוזים12.5איגוד מקצועות הבריאות מקבל.

 אחוזים בשני הסכמי השכר הקיבוציים בהובלתו  25משלים עלייה של
.ניסנקורןר ההסתדרות מר אבי "של יו

אחוזים15-שאר המשק קיבל כ.



2015הסכמים 

 ג"המל, האוצרבין איגוד מקצועות הבריאות משרד הסכם הדרכה נחתם  ,
.מדד, אלוהבריאות הסכם שהתעדכן ממש בימים משרד 

 מלאה לא  למשרה ₪ 4,500–עידוד בכללית למרפאות בעיסוק שכר
.כולל עלויות שכר

 שיטת החישוב בשכר העידודשינוי , בפיזיותרפיהוסגנים מנהלים.

 8,000פרמיה עד כ, פיזיותרפיהעידוד יחידות להמשך טיפול שכר   ₪
.למשרה מלאה

 שקל 2000תוספת של , בבתי חולים ממשלתיים פיזיותרפיהעידוד שכר
?חלום או מציאות-לא כולל עלויות , למשרה מלאה



הסכם קליטת עובדים עצמאיים בכל הסקטורים בכללית.

תקנים185-ל89-מ, הכפלת סקטור הדיאטניות.

 דרמטי בהעסקת עובדים עצמאיים בכללית בסקטור הפיזיותרפיה  צמצום
.תקניםשל עשרות עלייה -בעיסוק והריפוי 

 לתקני מדינה נחתם מול האוצר בהובלת  ( קרנות מחקר)קליטת עובדי קבלן
.ר ההסתדרות"יו

 שקל למטופל150מכשירי שמיעה התאמת -תקשורת בכללית קלינאיות.

נסיעות מניעת פגיעה בעובדים הקיימים במערכת בממשלתיקצובת  .
.הסתדרות כללי

הסכמיםהסכמים



הסכמים

 חלום או מציאות-מערך התזונה והריפוי בעיסוק עידוד בתי חולים ממשלתיים שכר?

תוספת וקליטת תקנים:

בכל ארבעת הסקטורים

33ממשלתיים

140בכללית

 תקנים40להתפתחות הילד בכללית דגש

 2019מרץ עד.

 בממשלתיים לכל ארבעת הסקטורים בממשלתייםשימור עובדים:

 יחידהייעודי צבוע להשתלמויות עובדים לכל תקציב.

 והניהול לעובדים במערך מקצועות הריאות בממשלתייםכל תכניות הקידום פתיחת.

 בן חמופרוספרר ארגון עובדי הכללית מר "יוהסקטורים בחסות גמיש בכללית לכלל שעון.

 וריפוי בעיסוקפיזיותרפיה הגדרות בכללית שינוי : למטפליםבית ביקורי.



הסכמים

 בממשלתי  מפקחות בחדר אוכל גם תזונאיות -המדינה שירות דרגות נציבות
.וגם בכללית

 תקשורת בכללית ובממשלתייםוקלינאיות שינוי דרגות אחראיות סקטור תזונה.

 הדרכהשינוי דרגות.

 הנציבותבשלב זה משא ומתן להוספת תחומים חדשים אל מול.

 לא תאפשר הפנית ביקורי בית לעובדים הכללית -יחידה להמשך טיפול
.לחברות פרטיות או שאינם שייכים לכללית 

 כספי לכלל העמותות דרך המעסיקהחזר.

  מיפוי התקינה אל מול משרד הבריאות בכל ארבעת הסקטורים במהלך השנה
.כבר מתבצע-הקרובה 



.פעילויות קידום מקצועיות

 של מאות קורסים בשנה לכלל הסקטוריםאישור -ועדת גמול השתלמות.

חברות בארגונים העולמיים.

 ופיזיותרפיהריפוי בעיסוק לכנסים העולמיים ראשי הסקטורים נסיעת.

באונו בשיתוף העמותה לקידום החוג לפיזיותרפיה סגירת -קריית אונו ץ "בג
.הפיזיותרפיה

 זהשלא לפתוח חוגים נוספים בכל ארבעת המקצועות בשלב ג"המלהחלטת.

 תזונה , פיזיותרפיה: האתיהשקת הקוד.

 לקראת העמותות והאקדמיה , הבריאותמומחיות בשיתוף משרד תהליכי
.חקיקה

 תקנות בנושא כללי האתיקה לקראת חקיקה.

 מקצועות הבריאות איגוד -כנסים מקצועיים אילת.



.הסכמי רווחה

בשוקדמי הניהול הנמוכה עלות , מנורה מבטחים:

פנסיה.

קרן השלמות

אברהמוב:

 הפניקססיעודי  ביטוח.

 מקצועיתהסכם אחריות.

מועדון ביחד ההסתדרות החדשה.

 פיזיותרפיה-למחקר מתן מלגות.

הקמת אתר אינטרנט איגוד מקצועות הבריאות.



תודות

ניסנקורןמר אבי -ר ההסתדרות "יו.

בן חמו פרוספרמר -ר ארגון העובדים כללית "יו.

גיורא ואלה דרך  , אגף כלכלה בהסתדרות למר שי בירן ולצוות המדהים שלו
.ההסתדרותעובדי והעוזרות המדהימות ועד אחרון המזכירות 



תודות

לראשי העמותות.

למנהלי המערכים בכללית ובממשלתיים.

תודות לעובדים היקרים.

למזכירת האיגוד בתיה כהן.

תודות לחברי המזכירות.


