
  2009אוגוסט                                באמצעות הוועדי, אל ציבור האחיות
  

  2009לאחיות  קיבוציהסכ : הנדו�
לאחי� ולאחיות תשול� תוספת שכר חדשה כתוספת נפרדת המפורטת " 2009תוספת "  .א

  :להל�

 6.33%  אחיות בעלות תואר אקדמי .1
 4%  אחיות מוסמכות .2
  2.5%  אחיות מעשיות  .3

    

 )כוננות מינהלית–בשירותי בריאות כללית (לת תוספת מינהל הגד  .ב
  .עבור כל כוננות מינהלית 3.5%ל   2% מתוספת זו תוגדל 

 
 2009הסכ אחיות   .ג

 :בהתא� לפירוט הבא 1.05.2009הסכ� זה ישול� רטרואקטיבית החל מ       
, � בגינווההפרשי 2009הסכ�  .הדסה/ לאחי ואחיות העובדות בשירותי בריאות כללית  .1

ולא יאוחר ממשכורת  2009ישולמו החל ממשכורת המשולמת בגי� חודש אוגוסט 
 .2009המשולמת בגי� חודש ספטמבר 

או ברשויות המקומיות לרבות שלוש הערי לאחי ואחיות העובדי בשירות המדינה  .2
נדחה ) כמו יתר הציבור(, והצמדת הגמלאי� למדד, עקב השינוי בחוק הגמלאי� ,הגדולות

ועד השלושי�  2009ביצוע ההסכ� וישול� מענק חד פעמי לתקופה שבי� הראשו� למאי 
 2009המענק החד פעמי ישול� במשכורת חודש אוגוסט ). חודשי� 7כ "סה( 2009בנובמבר 

ישול� ההסכ� מידי חודש   לדצמברהחל מהראשו� . 2009ולא יאוחר ממשכורת ספטמבר 
ולא  2009מועד ביצוע התשלו� יחל במשכורת המשולמת בגי� חודש דצמבר . בחודשו

 .2009יאוחר ממשכורת המשולמת בגי� חודש ינואר 
 

  :זכו האחיות לתוספות שכר הבאות 2008מ� הראוי לזכור  כי בהסכ� האחיות   .ד

ת בית חולי� תוספ ,2008בהתא� להסכ� האחיות מאפריל ' הפעלת שלב א .1
לא הובאו בחשבו� לצור- חישוב השלמת שכר לשכר מינימו�  10%ותוספת 
כתוצאה מכ- זכו האחיות הצעירות והאחיות מהשורה  13, 12, 11, 10בדרגות 
 .לתוספת של מאות שקלי� בחודש 12, 11ברמות 

עודכנה תוספת הוותק  2008בהתא� להסכ� האחיות מדצמבר ' הפעלת שלב ב .2
 :קלכל שנת וות

  3.1%  שנות וותק 9משנה אחת עד 
  2.1%  שנות וותק 10.19

  1.9%  שנות וותק 32עד  20
  1.1%  שנות וותק 35עד  33
  0.85%  שנות וותק ואיל- 36

  
תוספת זו שינתה באופ� דרמטי ומשמעותי את שכר הייסוד של כלל האחיות והשפיעה 

  .במיוחד על השכר של האחיות הוותיקות
  

ה טובה לכל האחים בברכת חג שמח ושנ
  והאחיות

  
ר הסתדרות האחים והאחיות "יו, אילנה כהן

 בישראל


