
  סיכום –מטפלים במרפאות שונות שונה לתגמול 
  
  

  :ההבנות שהושגו בין הצדדיםעל הכתב להלן יועלו , בהמשך למשא ומתן שהתקיים

אשר עובדים במספר מרפאות , כי מועסקים בחברה מטפלים, סיכום זה נדרש לנוכח העובדה .1
זאת בהתאם ו, ונהבכל מרפאה הינו שבאותו תחום טיפול ואשר אחוז התגמול , של החברהשונות 

 .למועד בו החלו לעבוד במרפאה ולאחוזי התגמול שהיו נהוגים באותו מועד

, המועד הקובע לעניין סיכום זה יהיה ממועד תחילת תוקפו של ההסכם הקיבוצי הראשון בחברה .2
 ).המועד הקובע: להלן( 10.8.2011 - היינו יום ה

או הוסיף  לעבוד במרפאה נוספת החל הקובעמועד הלאחר אשר , כי כל מטפל, מוסכם בזאת .3
בה נקבע לו אחוז תגמול , )לתחום טיפול שהיה לו במרפאה קודמת( קיימת תחום טיפול במרפאה

התגמול במרפאה הנוספת לאחוז יותאם אחוז , באותו תחום טיפולנמוך מאחוז התגמול שהיה לו 
  .הגבוה יותרהתגמול 

אחוז תגמול הנמוך , לא יקבע למטפלים ,החל ממועד חתימתו של סיכום זה, למען הסר ספק
 .מאחוז התגמול אותו הם כבר מקבלים בגין אותו תחום טיפול במרפאה אחרת של החברה

אשר אחוז התגמול שנקבע להם , כי סיכום זה לא יחול על מטפלים, למען הסר ספק מובהר .4
הקודמת  כלומר האחוז במרפאה(גבוה מזה שהיה להם במרפאה הקודמת במרפאה הנוספת היה 

 ).אינו מתעדכן

אחוז התגמול שינתן במרפאה ) או יותר(במקרים בהם תתוסף למטפל מרפאה שלישית , בנוסף
 .תולא יפחת מהאחוז הנמוך מבין המרפאות הקודמ, או יותר, השלישית

עבדו במספר מרפאות  אשר לפני המועד הקובע, לעיל לא יחול על מטפלים 3האמור בסעיף  .5
ואלה ימשיכו לקבל תשלום בהתאם לאחוזי התגמול השונים , בהתאם לאחוזי תגמול שונים

 .כעדכונם מעת לעת

תיעשה החל ממשכורת ) 'על פי נספח א( 3כי התאמת אחוזי התגמול כאמור בסעיף , מובהר בזאת .6
במרפאה הנוספת בה  ותבוצע רטרואקטיבית ממועד תחילת עבודתו של המטפל, 2014 יוניחודש 

 .החל את עבודתו

 .תחום טיפול כי האמור בסיכום זה חל אך ורק על אחוזי תגמול בגין אותו , עוד מובהר בזאת .7

 יםתגמול שונאחוזי האמור בסיכום זה ממצה את דרישות ועד העובדים בכל הנוגע לנושא  .8
 .באותו תחום טיפול למטפלים במרפאות שונות

העקרונות כאמור בסיכום זה יחולו גם במקרה שיתברר כי קיים מטפל כי , למען הסר ספק מוסכם .9
 .ולא נכלל בנספח, בסיכום זהשיש פער באחוזי התגמול שלו כאמור 

במידה ויתברר כי קיים שינוי באחוזי , כי עקרונות סיכום זה יחולו גם על שינניות, כמו כן מוסכם .10
רים המפורטים בסיכום זה לעניין התאמת שאז יחולו גם על השינניות ההסד, התגמול של שינניות

 .אחוזי התגמול

רשימת המטפלים אשר אחוזי התגמול המשולמים להם יותאמו בהתאם ', כנספח א, ב"מצ .11
 . לסיכום זה
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