
  ,ם/לכולן שלום

 צוות של האינטנסיבי פועלו בזכות, ההסתדרות בבניין אתמול שהתקיימה אסיפה לגבי מעדכנת

  .חברה אני בו הציבורית בפסיכולוגיה השכר על המאבק

 בירן שי בהשתתפות ר"המח ר"יו רון יעל שכינסה העובדים לאסיפת פסיכולוגים 50-כ הגענו אתמול

  שלנו השכר להסכמי בנוגע עדכונים קיבלנו האסיפה במהלך. בהסתדרות הכלכלה אגף ל"מנכ

 יהיה ניתן לא נוסף ששינוי במפורש לנו נאמר שבהן פעמים מספר לאחר. מולם קולנו את והשמענו

 ולדרוש ההסתדרות ר"יו ניסנקורן אבי של ללשכתו ישירות ללכת החלטנו הנוכחי בהסכם לקבל

  . מאוגדים אנו שבה ר"המח הסתדרות כולל, ההסתדרות מערך כל על שאחראי כמי ממנו תשובות

  !!הכניסה את בגופם שחסמו שומרים ושלושה חסומות דלתות לנו חיכו לשכתו בפתח

  !!!! והצלחנו. אותנו ולשמוע הדלתות את לפתוח לאבי וקראנו הלשכה דלת מול התאספנו

 שאנחנו הוכחה והיא הפסיכולוגים עבורנו חשוב הישג היא ההסתדרות ר"יו עם היום הפגישה

 שקט על נשמור לא שאנחנו להסתדרות ברורה אמירה זו, ובעיקר! ולהצליח לפעול, להתאחד מסוגלים

. ומצוין היסטורי הסכם של סיסמאות תחת לנו שמציעים הפירורים את ונקבל נשתוק לא, תעשייתי

 התחתונה השורה אבל, מאחרים יותר נקבל שאנחנו להגיד יכולים הם! עבורנו לא. מצוין לא ההסכם

  . בכלל מהותית בצורה משתנה לא שלנו שהשכר היא

  ! הציבורי בשירות לפסיכולוגים ראוי שכר השגת למען האמצעים בכל להילחם נמשיך אנחנו

 לכלל עלות ללא טיפולים יותר=  הציבורי בשירות פסיכולוגים יותר=  לפסיכולוגים ראוי שכר

  האוכלוסיה

 אגף ל"מנכ( בירן ושי) ר"המח הסתדרות ר"יו( רון יעל עם העובדים מאסיפת העידכונים עיקרי

  ): בהסתדרות הכלכלה

 תוספת תהיה הפסיכולוגים לנו. המשק לכלל בשכר 7.5% של תוספת מעניק שנחתם השכר הסכם

 בחלקו הוא שלנו התוספת של המבנה. 15% של תוספת כ"סה כלומר, נוספים 7.5% של לכך מעבר

 43 בדרגה פסיכולוגית שביקשה שכר בהדמיית). יחסי סכום( אחוזי ובחלקו) אבסולוטי סכום( שקלי

 הרבה הכי זה! כן( ח"ש 5000 משרה בחצי היום שמשתכרת ומנהלת מדריכה, ותק שנות 25 עם

. הסיפור כל זה. ח"ש 750-800- כ תהיה תקבל שהיא שהתוספת נמצא), היום אליו לשאוף שאפשר

  . לא ממש? מהותי שינוי

 כולל הבסיס שכר( שלכם השכר את הכפילו אתם שתקבלו השכר תוספת של הערכה לקבל כדי

 אם לנו ספרו. שלכם החדש השכר יהיה וזה 1.15-ב') וכו הבראה, ביגוד כולל לא, פסיכולוגים תוספות

 500-כ של תוספת תקבל משרה בחצי ח"ש 3300 שמשתכרת מתמחה, למשל... לטובה הופתעם

  . ח"ש

  : לקדם הבטיח ניסנקורן אבי ההסתדרות ר"שיו הדברים עיקרי

 יקבלו הבריאות משרד תחת הפסיכולוגים ורק ומשול הפרד שוב לנו עושים זה לרגע נכון, לב שימו

 בהתייחס. כ"סה 10% יקבלו כרגע והחינוכיים הזו התוספת את לאשר מסרב המקומי השלטון. 15%

  . 15% של תוספת יקבלו הפסיכולוגים שכלל כך תנאים להשוואת לפעול התחייב ניסנקורן הזה לפער

 אחזקת, כוננויות כגון לדרוש יהיה שניתן שונות לתוספות התייחס ניסנקורן המסגרת להסכם מעבר

 לא התקינה שנושא סבר ניסנקורן. תקנים והוספת') וכד איכות, תפוקות לפי תוספת( עידוד שכר, רכב

  !עבורנו רלוונטי שזה שבוודאי בתגובה געש כולו והחדר, עבורנו רלוונטי



 לשינוי תוקף בכל מתנגד שהאוצר טוען ניסנקורן, התפקוד לוח לשינוי המרכזית לדרישתנו בהתייחס

. תפקוד לוח אותו בתוך אותנו להעלות ואז המשק בכלל התפקוד לוח של לשינוי יפעל והוא שכזה

 התייחס לא הוא אבל), הנוכחי בהסכם לא הנראה ככל( לכשיקרה בשכר לעליה יביא כזה שינוי אמנם

 נפרד תפקוד לוח וליצור ר"המח של הקיים התפקוד מלוח לחלוטין אותנו להחריג לאפשרות

  . לפסיכולוגים

 להיות צריכים שהפסיכולוגים הבנה עלתה, בהסתדרות כפסיכולוגים שלנו הייצוג לנקודת בנוגע

 את נבחן אנחנו. התחלה בתור ר"במח פסיכולוגים חטיבת להקים צורך ויש כפרופסיה בנפרד מיוצגים

 מושכלת החלטה לגבש נוכל מהימן מידע בידינו שיהיה ולאחר עבורנו שקיימות ההתאגדות אפשרויות

 להיות לנו שיאפשר משמעותי שינוי בפירוש זה ראשון שלב בתור, מקרה בכל. בהתאם ולהתאגד

  . יותר ראויה בצורה מיוצגים

 לייצוג שתפעל כדי ההסתדרות על לחץ להפעיל נמשיך, הדופק על האצבע עם להיות נמשיך אנחנו

  . ניסנקורן אבי מר, ההסתדרות ר"מיו היום שקיבלנו ההבטחות וקיום שלנו ראוי

 שכלל עד, בתקינה שינוי שיהיה עד, שלנו השכר חישוב באופן מהותי שינוי שיהיה עד, נרפה לא אנחנו

 לכלל מענה ולתת בכבוד להתקיים תצליח הציבורית שהפסיכולוגיה עד, הולם שכר יקבלו הפסיכולוגים

 שלנו המטופלים


