
ארגוני   כחסוגיות בנושא 
 בעידן המודרני 

 
 

 ופנרד לאה "עו
 י"ל הר"מזכ



 רופאים/ המטרות של התארגנות עובדים 
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 .המעסיק מול ולייצגם העובדים זכויות על להגן מנת על כח ריכוז

 :משניות מטרות

  בזירות אינטרסים קידום לשם העובדים של המספרי הכוחות איגום 

 :השונות

 מעסיק

 כנסת, ממשלה –ציבורי 

 דעת קהל/ עיתונות

 (:  קנייה כח)הטבות רווחה 

 לעבודה הקשורים מוצרים

 קרנות / פנסיה

   ביטוח

 צרכנות



התפתחות נושא עבודה מאורגנת        
 שנים האחרונות 100 -ב 

 1911 -הסתדרות המורים    -המאה קודמת 
 1912 –רופאים                            

 1920 –כללית              
 1934 –לאומית              

 
 .הגמוניה מוחלטת של ההסתדרות הכללית - 90 –עד שנות ה 

 
ירידת קרנם של ארגוני עובדים               80 -במהלך שנות ה 

מעבר  , עמדת הציבור, סטארטאפים, ליברלית-כלכלה ניאו)
 (.לחוזים אישיים

 
3 



התפתחות נושא עבודה מאורגנת        
 שנים האחרונות 100 -ב 

 
 חידוש קרנה של עבודה מאורגנת -בעשור האחרון 

 
,     טק-חברות היי, טלקום, פון-התארגנות ראשונית פלא

, ויזה כאל, הוט, אלקטרה, כלל ביטוח, ח"משרדי רו
 .ולאחרונה אמדוקס, ישראכרט

 
, הסתדרות לאומית, לעובדים כח –הקמת ארגוני עובדים 

 הסתדרות כללית ומאבקים קשים ביניהם
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 ארגוני עובדים

 :ארגונים רוחביים

 

      : הסתדרות כללית 

 עובדי חברת חשמל וועדים גדולים

 ר"מח

 עובדי מדינה

 עובדי שרותי בריאות כללית

 אחיות

 כימאים ומיקרו ביולוגים

 מהנדסים

 פסיכולוגים

 עובדים סוציאליים
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המשך -ארגוני עובדים   

 :ארגונים רוחביים

 

 הסתדרות לאומית      

 שרותי בריאות לאומית

 דנטמכבי 

 הרץ

 אייס קנה ובנה

 אלקטרה

 נביעות

 זוגלובק

 פריגת

 מתנסים
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המשך -ארגוני עובדים   

 :ארגונים רוחביים

 

 לעובדים כח

 

 חיפה כימיקלים צפון

 סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה

 גוריוןעובדות הניקיון באוניברסיטת בן 

 סינמטק ירושלים

 מכללת שנקר

 

לאחרונה הוקם ארגון עובדים חדש מען שעוסק בעיקר בענף 

 התובלה
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:ארגוני עובדים לפי תחומים  

 הסתדרות רפואית בישראל

 ארגון סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות ובטכניון

 ארגון הסגל האקדמי הזוטר

 הסתדרות מורים/ ארגון מורים על יסודיים 

 איגוד העיתונאים

 ,ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון

 ארגון סגל המחקר האזרחי
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.  תחרות בין ארגונים העובדים בעיקר בהתארגנות ראשונית

 .לא ברור אם זה לטובת העובדים

 

 .ניסיונות של קבוצות לצאת מארגון עובדים אחד ולעבור לשני

 

 .הצטרפות של ארגונים קטנים לארגונים גדולים יותר

 

 הסתדרות כללית/ הסתדרות המורים  

 מגמות בעשור האחרון
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 .עבודה דומה/ אינטרסים צרים ומשותפים 

 

 .כ כלוחמנית"קבוצה מצומצמת נתפסת בד

 

 :יתרונות

 

 .ניתן להגיע לפתרונות פשוטים לקבוצה הזו בלבד

 

 .ככל שהקבוצה קטנה יותר עלות הפתרונות נמוכה יותר

 
 .תחושת השוויונות וההישג גדול יותר

 ארגון הומוגני 
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במעמד שונה , בתחומי עבודה שונים שונותמקיף קבוצות עובדים 

 .ובעלי מנעד רחב של אינטרסים

 

 :יתרונות

 .סולידריות וערבות הדדית, מספרים גדולים

מציאת פתרונות מרובים תוך הפחתת הסיכון לפגיעה בקבוצות  

 .רופאים אחרות

דבר המאפשר לו , המעסיק מכיר בכתובת אחת לפתרון בעיות

 (.פחות חושש מתקדים)גמישות רבה יותר בהגעה לפתרון 

, כנסת, ממשלה, יכולת השפעה במישורים נוספים ציבוריים

 .תקשורת
 .מנגנונים לפתרון מחלקות פנימיות בתוך הארגון

 ארגון הטרוגני 
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המחקרים ביחסי עבודה מלמדים שככל שהקבוצה 

 .מתפצלת כוחה הקולקטיבי והפרטני יורד בצורה דרמטית

 
 

 מהנדסים והנדסאים



:   מורכבת מ י"הר  

 גמלאים 1,737-מתוכם, (נשים-7,031, גברים-13,663)רופאים  22,171

 איגודים 52

 חוגים 74

 חברות 43

 לאומית ומאוחדת, הדסה, ח"ארק, מ"אר: ארגונים פרופסיונאליים

ביקור , משגב לדך, איכילוב, הדסה, קופות חולים 4, מדינה: מעסיקים

 חולים ושערי צדק
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 י"בהרהטרוגניות 
 

לא  )רופאים תחומיים  -רופאים מתמחים: ותק/דרגה
מנהלי   -רופאים מומחים -(לא מתמחים -מומחים
 גמלאים -מנהלי בתי חולים –מחלקות /יחידות

 
מרפאות קופות )רופאי קהילה : אופי מקום העבודה

רופאים ביחידות  /בריאות הציבור -רופאי בתי חולים -(חולים
  ממשלתיות שונות
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רופאי שירותי בריאות   -רופאי המדינה: זהות המעסיק
רופאים בבתי חולים   -רופאי קופת חולים לאומית -כללית

רופאי בתי חולים עירוניים   -('וכושערי צדק , הדסה)פרטיים 
רופאי קופת  -רופאי קופת חולים מכבי -(בני ציון/איכילוב)

  רופאים עצמאיים -חולים מאוחדת
 

איגודים מקצועיים  169 -השתייכות לאיגוד מקצועי
  וחברות

 

  מרכז -פריפריה: איזור גיאוגרפי של מקום העבודה

 

 המשך -  י"בהרהטרוגניות 
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 (י"הר)ההסתדרות הרפואית בישראל 

 מימדי-ארגון הטרוגני ורב
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   -מ"בפתח המו י"הרהמטרה של 

 להשיג תנאי עבודה אופטימאליים  
 מימדיתלקבוצה הרב 
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 .זיהוי האינטרסים המשותפים

 .אינטרסים מנוגדים/ טיפול באינטרסים שונים 

 .טווח מידי בינוני רחב –מהו המדד לכך 

/  אינטרס צר  –בעולם של קלישאות ומרים קצרים ושטחיים 

 קשה להעביר את המורכבות של ארגון הטרוגני, רחב

 אתגרים בארגון הטרוגני
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 :פתרונות

 

וזיהוי האינטרסים ערב   י"בהרדיון עם כל הקבוצות השונות 

 .ההסכם

 

קיום מנגנונים של כללים ברורים של קבלת החלטת הסדר על  

 .שקופים ומדידים, סמך קריטריונים ברורים

 

 מקצוע במצוקה

המשך -אתגרים בארגון הטרוגני   
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למעסיק רצון ונכונות להגיע  –יציב ואחראי , ארגון ותיק

 .לפתרונות

 

מצליחה להשפיע במישור הפוליטי והמשפטי בזכות הייצוג  י"הר

ההכרה בצורך להביא לפתרון מאוזן למערכת ואחריות , הרחב

 .כלפי המטופלים

 

עקרון הסולידריות מאפשר לקבוצה לשפר את מעמדה ולהגיע 

 .להישגים

י"הר  



 !תודה


