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 verdi من الجديد اإلصدار تنفيذ عن مهمة معلومات

 // التابعة Vivantes شركات في الجماعية المفاوضة اتفاقيات

 البشرية الموارد لقسم لتقديمها ver.di عضوية شهادة

 

 ،العزيز زميلي
 

وًماي 30 لمدة بإضراب الجديدة الجماعية فيردي اتفاقية خالل من الماضي العام في دفعت لقد  بكل Vivantes إدارة قاتلت .
 مع ولكن ، سهلة الحجة هذه تكن لم .المفاوضات في يورو كل أجل من وقاتلت القانونية بالوسائل إضرابك حظر وحاولت قوتها

 !النهاية في فزت لذلك .قوية وبقيت االعتصام صفوف تدير كنت زمالئك من العديد
 

 :يلي ما على ، أخرى أمور بين من ، الجديدة الجماعية االتفاقية تنص
 

 TVöD المكافآت نظام واعتماد التابعة الشركات في تقريبًا الموظفين لجميع األجور في كبيرة زيادات -
 األقل على يورو 12.50 وهو لألجور الوطني األدنى الحد دفع يتم -

لتص التأهيل وإعادة VSG) 2025 عام بحلول TVöD في للرواتب لرواتبك تدريجي تقريب -  و Vivaclean و ٪96 إلى 
MVZ و SVL 91 حتى٪) 

 السنوية والمدفوعات والبدالت اإلضافية الرسوم ذلك في بما) TVöD مع الجماعية االتفاقية للوائح النطاق واسعة مواءمة -
 (ذلك إلى وما واإلجازات الخاصة

ةبأغلبي الفريق ومندوبي الجماعية المفاوضة لجنة قبل من النتيجة هذه قبول تم  أعضاء من ٪ 95.7 قبل من تأكيده تم .كبيرة 
 الزمالء من للعديد بالنسبة ، ذلك ومع .يناير من األول منذ المفعول سارية الجديدة الجماعية االتفاقيات هذه .االقتراع في فيردي

 .الماضي العام عليه التفاوض تم وكيف أجله من ناضلوا ما هو Vivantes قبل من التنفيذ يكن لم ،
 

جمعاتالت  المفاوضات في عليه االتفاق تم ما مع تتوافق ال 
 

 خالل .جًدا منخفضون أنهم على - المنخفضة الرواتب مجموعات في خاصة - الزمالء من العديد Vivan-tes إدارة صنفت
ناآل تجميعهم تم الذين الزمالء من العديد على يجب ، ذلك في .بالتصنيفات جدوالًً العمل صاحب قدم ، المفاوضات  أن E2 في 

 يجب .(ذلك إلى وما ، المطبخ ومساعدة ، اإليجابي السلوك ودعم ، التنظيف طاقم ذلك في بما) E2Ü إلى األقل على يأتوا
 االتفاقيات بهذه اآلن Vivantes تلتزم ال .E2 في وليس E5 في الحديقة في يعملون الذين المدربين البستانيين تصنيف بالطبع

 .الصحيحة غير التصنيفات خالل من الفرعيين الموظفين من للعديد الشاق العمل قيمة من وتقلل المفاوضات من
 البيانات من والعديد غوت أولريك الصحة سيناتور مع صعبة ومحادثات التوقيعات من مجموعات مع احتجاجية أعمال ذلك تبع

 .الصحافة في العامة
 

لمواردا مدير وشميدت فيردي بين أخرى محادثات جرت ، فعل كرد  ، األخيرة اآلونة في .ممكن حل حول فيفانتس في البشرية 
 تجميعهم سيتم E2 في حاليًا تجميعهم تم الذين الزمالء جميع أن على نصت .اتفاق إلى التوصل من قريبة المحادثات هذه كانت
لموظفينا أن على االتفاق يجب ، نفسه الوقت في .يناير 1 من اعتباًرا رجعي بأثر األقل على E2Ü في  بأنشطة يقومون الذين 
 التنظيف في مهام لديهم الذين التنظيف عمال ، المثال سبيل على) E2Ü من أعلى تصنيفهم بالطبع يجب أعلى مستوى ذات

 ثم - فيردي الجمركية التعريفة لجنة مع قانونيًا وآمنة واضحة صيغ على لالتفاق مستعدة تكن لم شميدت السيدة لكن .(الخاص
ادثاتالمح قطعت -Vi من طلبت وقد وقت أي في المحادثات الستئناف جاهزة ver.di تعريفة لجنة ستكون .واحد جانب من 

vantes بذلك القيام. 
 

 بعد؟ ماذا



 

 

 إجراءات تصنيف سوء أي يتطلب قد .الصحيحة التصنيفات على فقط سيوافق .تصنيفاتك بفحص حاليًا عملك مجلس يقوم
 .بالطبع بجانبك verdi لـ القانونية الحماية ستكون ، ver.di في عضًوا بصفتك .قانونية

  
 .Vivantes لبنات الجديدة WhatsApp قناة عبر مهنية مجموعة وألي لمن منطقية الخطوة هذه تكون متى معرفة يمكنك

 .القانونية والتوصيات الحالي الوضع دائًما ستتلقى هناك
 

 :القناة إلى وانضم المحمول بهاتفك QR رمز اتبع ثم بعد؟ الجديدة WhatsApp قناة في لست أنت
 
 
 
 
 
 
 

 عالية بنسبة االستغالل وزيادة Vivaclean في العمل ساعات زيادة
 العمل عبء

 
 عليه ينص مما 2021 في أكثر ساعات عملوا الذين Vivaclean في الموظفين لجميع يحق ، الجديدة الجماعية لالتفاقية وفقًا
 انتهاك هذا .بذلك بالقيام لهن يُسمح ال Vivaclean في زميالت هناك تزال ال ولكن .لذلك وفقًا العمل عقد زيادة عملهم عقد

 !الجماعية لالتفاقية واضح
 :اإللكتروني البريد عبر بنا االتصال يرجى ، بهذا تأثرت إذا

 
info@berliner-krankenhausbewegung.de 

 
 .المحلي العمل بمجلس اتصل أو 

 الزمالء من العديد استقال !المستشفيات في مستدامة غير ظروف عن Vivaclean زمالء من العديد أبلغ ، ذلك إلى باإلضافة
رضويفت المشكلة هذه وطأة الحاليون الموظفون يتحمل أن يجب .الموظفين من كافً  عدد يوجد ال لذلك ، مرضى أصبحوا أو  

 العمل من المزيد على الموافقة تتم ال ، نفسه الوقت في .الوقت نفس في والمناطق األجنحة من المزيد بتنظيف يقوموا أن
 !االستغالل يزيد هذا :أقل وقت في العمل من المزيد .تقريبًا اإلضافي

قاومةم يمكنك كيف لمناقشة فيفاكلين لزمالء وتجمعات اجتماعات ستعقد ، المقبلة األشهر في  .ذلك 
 
 

 البشرية الموارد لقسم العضوية شهادة وتقديم الجديدة العمل عقود مع التعامل
 

 ver.di اتفاقية تنطبق حتى جديد عمل عقد على التوقيع التابعة الشركات موظفي جميع على يجب أنه Vivantes ترى
ملالع عقد على التوقيع بعدم نوصي !صحيحا ليس هذا .عليهم الجديدة الجماعية  .الجديد 

 بدون حتى ، الجماعية verdi اتفاقية في الواردة والمكافآت اللوائح جميع على الحصول لك يحق ، ver.di في عضًوا بصفتك
 الجماعية االتفاقية عن سيتراجعون يوقعون ال الذين الموظفين جميع بأن Vivantes إدارة تهدد :احذر لكن .جديد عمل عقد

 !الكبير التدهور لبعض يتعرضون وبالتالي القديمة
 

 وبالتالي ، البشرية الموارد إدارة إلى الخطاب هذا مع المرسلة العضوية شهادة تقديم يمكنك ، الجديد العمل عقد توقيع من بدالًً
 .الجديدة الجماعية verdi التفاقية وفقًا أجر على الحصول لك يحق

 
لكترونياإل والبريد WhatsApp قناة عبر نعلمك حتى انتظر !انتباه . 

 
 !Vivantes في العام القطاع في األجور جولة ستبدأ ، يناير من اعتباًرا بعد؟ ماذا

 
 وكذلك الوطني الصعيد على العام القطاع في الكبيرة الجماعية االتفاقية على التفاوض إعادة سيتم ، 2023 يناير من اعتباًرا
ياداتبز مباشر بشكل أيًضا تتأثر سوف .Vivantes لشركة بالنسبة  الزيادة لكن ، المستقبل في تنفيذها سيتم التي األجور 

 القيام بالتالي يمكنك ، Vivantes في المناطق وجميع الرعاية من زمالئك مع بالتعاون .الحقًا لك بالنسبة التنفيذ حيز ستدخل
 .اإلضرابات مع األمر لزم إذا - المقبل العام لهذا بحملة

 
 !المعيشة تكاليف وارتفاع التضخم معدالت ارتفاع ظل في للغاية مهمة المناقشة هذه
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 كلما ، معًا إجراءات واتخذوا بك الخاص النقابي verdi إلى وانضموا ، الطلب استبيان في المشاركين األشخاص عدد زاد كلما
 معًا المزيد تحقيق من تمكنا

 
  CCG في مساءًً 8 إلى 5 من سبتمبر 26 في برلين مستشفى لحركة كبير اجتماع سيعقد

(Franz-mehring Platz 1). 
 

 من الزمالء يشارك أن المهم من .األجور زيادة على الطلب مقدار حول توصية وتقديم الطلب مسح بتقييم تقوم ، االجتماع في
 .لفيفانتس التابعة المجاالت جميع

 
 تم التي بالطريقة تنفذها ال بك الخاصة Vivantes إدارة لكن .الماضي العام قوية جماعية مفاوضة اتفاقية أجل من ناضلت لقد

 ارتفاع أوقات في - الحالي الوقت في .حقوقك ستؤكد ، وتضامنًا نقابيًا بصفتك معًا العمل واصلت إذا فقط .عليها التفاوض
 .مضى وقت أي من أهمية أكثر تماسكك أصبح - والحرب األسعار

 
 
 

ركةلش التابعة ver.di الجماعية المفاوضة لجنة من تحياتي  Vivantes الفرعية 
 


