
 

 

 יציבורה  המגזרלעובדי  דמי חבר תשלומי   הסדר

 

   במשרד האוצר.   הממונה על השכר והסכמי עבודה עפ"י דמי החבר נקבעים  

 : מטה מפורט כאו בהתאם להסכם עם המעסיק באופן פרטני   תעשההתשלום לעמותה לקידום הפיזיותרפיה 

 . שחלפה שנה  ל  ברותור חב ער דמי החב  באופן מרוכז, יועבר לעמותהבסיום שנה  שירותי בריאות כללית 

 . דמי חבר עבורם שולמו  ובה שמות העובדיםרשימה  תקבל  עמותה ה

 ספר החודשים בהם עבד. ולפי מ תו לפי אחוזי משר, יחושב עבור כל חבר המועבר לעמותההסכום 
 

 חץ כאןללרישום   -יש לבצע רישום ראשוני לעמותה  ךחברותאת שנוכל לעדכן  על מנת

 הבריאות משרד  

   בהסכם האיגודבתי חולים 

 

 

 

 בי שירותי בריאות מכ

רישום  בדמי  להנחהזכאים ה רשימה שמית של העובדים באופן מרוכז, ופההק הנהלת תעבירבסיום שנה 

 . לעמותה

 . השחלפשנה ב הרשימה תכלול את אחוזי המשרה של העובד

לפי אחוזי משרה  אוטומטית  לתשלום יחושב גובה דמי החבר ותה תעדכן את אחוזי המשרה במערכת ו העמ

   אלו.

 כחברים  םולהירשה  הרישום באתר העמות מערכתכנס לילה עליכם   ,ן עצמאיפבאו  מתבצעהתשלום 

 

 לב !!  מושי

 .  בהצגת קבלת התשלוםמהמעסיק  נוסףהחזר לאחר התשלום תוכלו לקבל 

 משתלם! ממש 
 

 חץ כאןללרישום  -יש לבצע רישום ראשוני לעמותה האחוזי המשראת  שנוכל לעדכן  על מנת
 

 

 

 ות ריארותי ב ימאוחדת ש

 -רישום לעמותה מקצועית בדמי  וזכאים להשתתפות   מאוחדתותרפיסטים העובדים בזי פי

   בהצגת קבלת התשלום החזר מהמעסיק לאחר התשלום תוכלו לקבל   ,ן עצמאיפבאו  מתבצעהתשלום 

 משתלם! ממש   ,עפ"י אחוז משרתכםושב גובה ההחזר יח

 חץ כאן ללרישום  -לבצע רישום ראשוני לעמותהחבר יש צורך דמי  תשלום מסךלכדי להגיע 

  -צועית לעמותה מק רישום פיזיותרפיסטים העובדים בלאומית וזכאים להשתתפות בדמי שירותי בריאות   לאומית

  .בהצגת קבלת התשלום, המעסיק אל החזר מלאחר התשלום תוכלו לקבל   ,ן עצמאיפבאו  מתבצעהתשלום 

 משתלם! ממש 

 חץ כאן ללרישום  -לבצע רישום ראשוני לעמותהחבר יש צורך דמי  תשלום מסךלכדי להגיע 

 

 

   , דמי החברשהארגון העביר את  לאחר מבקש להיות חבר הזכאי לתשלום דמי חבר ע"י המעסיק ופיזיותרפיסט  •

 . מח' שכרהחתום על ידי  כוח יפויי משרדי העמותה טופס יעביר ל

 ך. חברות, הם ישלמו גם עבור התשלום שכאשר יגיע עת  מקום העבודהשל   אחר וזו התחייבותמסמך זה הכרחי מ

 . בעמותה  ךתעודכן חברותריה לאח ו  info@ipts.org.il  ו כתובתמייל שלוח לש לשח יואת ייפוי הכ

 הכוח לחץ כאן  יפוי יל
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