
 מאבק השכר למען הפסיכולוגיה הציבורית

 ?ה להשתלב/ה יכול/מה אנחנו רוצים ואיפה את ,מי אנחנו

צוות מאבק השכר למען הפסיכולוגיה הציבורית הינו צוות מתנדבים המורכב מפסיכולוגים מכלל חטיבות 
מ על "אנחנו אמנם לא מחזיקים באף תפקיד פורמאלי הקשור למו .ההתמחות הפועלות במגזר הציבורי

אולם המצב הנוכחי עורר אותנו לצאת לפעולה בערוצים בלתי פורמאליים במקביל  ,שכר הפסיכולוגים
 .ר ובאוצר"למגעים הפורמאליים המתנהלים בין בעלי התפקידים בהסתדרות המח

שכרנו נמוך מאוד ואינו משקף את  –חנו מדברים כל פסיכולוג שעובד במגזר הציבורי יודע על מה אנ
שעות עבודתנו ומידת האחריות שאנו נושאים על עצמינו. אנו פועלים מתוך שליחות  ,הכשרתנוהשכלתנו, 

במקרים רבים  ,והכרה בחשיבות התרומה שלנו ללקוחותינו, אולם אנו רואים שהמצב הנוכחי מבריח
זר הציבורי אל המגזר הפרטי משום שלא ניתן להתקיים בכבוד בניגוד לרצונם, רבים מבין עמיתינו מהמג

המאבק שלנו אם כך הוא על אופייה ודמותה של הפסיכולוגיה הציבורית  .מהמשכורת שמשולמת לנו
 .במדינת ישראל

לאחרונה נסגרו הסכמי השכר החדשים במשק ולצערנו הם אינם נושאים בשורה עבורנו ועבור  ,כידוע
ר "מחהסתדרות העל פי הידוע לנו מנציגותינו ב ,עם זאת ך.הבסיסי נמוך כל כ ים אחרים ששכרםמגזר

רות בקשות חוזרות ונשנות למ .בימים אלה מתנהלים דיונים הנוגעים לשכר הפסיכולוגים באופן ספציפי
ר והן מן האוצר לא הותר לנציגות מן השטח להשתתף "של צוות המאבק הן מן הנציגים בהסתדרות המח

 .או להגיע כמשקיפים שא ומתןבשיחות המ

ככל הידוע לנו  ש.ותית והישגיו יהיו בבחינת לעג לרההסכם הנוכחי לא ישנה משהו בצורה מה ו,לתחושתנ
הדרישות המהותיות שלנו הנוגעות לשינוי לוח התפקוד שלנו ועלייה משמעותית מאד בשכר הבסיס שלנו 

 .לא יעלו בכלל לשולחן הדיונים

בשלב   - במישור המיידי :פועל בשני מישורים שכר למען הפסיכולוגיה הציבוריתמאבק הצוות  ך,בשל כ
לחץ על ההסתדרות ועל האוצר על מנת להגיע להישגים הטובים ביותר בסבב השיחות  מפעילים זה אנו
אנו מבינים כי לאחר סגירת ההסכמים הנוכחיים כולנו כפסיכולוגים נצטרך  -במישור ארוך הטווח .הנוכחי
נצטרך לבחון האם אופן הייצוג כפי שהוא היום , למעשה .מחדש את אופן ההתארגנות שלנו לשקול
או שאולי יש להתארגן באופן אחר על מנת שבסיבוב הבא נוכל להיות סמוכים ובטוחים כי  עימנו מיטיב

 .אנו מיוצגים באופן הולם

על מנת שבסיבוב הדיונים הבא על דיו לציבור הרחב ו אינם מוכרים הפסיכולוגיה הציבורית כיוון שאתגרי
כבר בימים אלה על  אנו עובדים , שכרנו בעוד כשנתיים נוכל ליהנות מתמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר

פנייה לערוצי  ,הציבורית בנושא הפסיכולוגיה הציבורית באמצעות הרשתות החברתיות המודעות הגברת
קהל והלחץ הציבורי במדינת ישראל הם פרמטרים דעת  אנו מאמינים כי .ד'עיתונים וכ ,תקשורת שונים

 .מאבק להצליח כל חשובים ביותר ביכולתו של

אתם מוזמנים  .אנחנו מזמינים כל אחת ואחד מכם להצטרף למאבק השכר למען הפסיכולוגיה הציבורית
להירשם לעדכונים ולהצטרף  או http://on.fb.me/1UHeMGm בכתובת בפייסבוק להצטרף לדף המאבק

   psychsalary@gmail.com: לשלוח מייל לכתובת ניתן כמו כן :http://bit.ly/1Zn0dch :לצוות המאבק פה

 !הצטרפו למאבק ת,הפסיכולוגיה הציבורי נו להציל אתעזרו ל

 


