
 

 

 : חודש האחרוןעדכונים על פעילות התנועה ב

ממשיכה לפעול מול ההסתדרות החדשה  למען הפסיכולוגיה הציבורית התנועה -פעילות מול ההסתדרות החדשה

 : קרייםר בשני מישורים עי"והסתדרות המח

 התנועה פועלת ,פסיכולוגיםהתוספת העלובה שקיבלנו כלאחר החתימה על הסכמי השכר במשק ו -שכר .1

ואינן קשורות להסכם  שניתנות למשא ומתן בין הסכמיםייחודיות לפסיכולוגים שיג תוספות שכר על מנת לה

ר עמדות לקראת פתיחת ופילש פועלים סף אנו בנו .דרותר ההסת"והובטחו על ידי אבי ניסנקורן יו שנחתם

  .8112-הסכמי השכר ב

באפיק . ד"היוועצות עם עותוך כדי  ההתאגדות הקיימות אנו ממשיכים לבחון את כל אופציות -התאגדות .8

ר בדרישה לממש את זכויות "מרץ האחרון מכתב להסתדרות המחחודש התנועה שלחה ב, אחד

, בסוף מאי .יבת פסיכולוגים נפרדתולהקים חט 1791-י מ"הפסיכולוגים כפי שהוסכם בחוזה עם הפ

ר ועלתה אופציה להתאגדות תחת חטיבה שתתפקד כועד עובדים "התקיימה פגישה עם הסתדרות המח

ועד נמצאת כרגע ההקמת . בטחון תעסוקתי ותקינה, תנאי עבודה, ועד שכזה יעסוק בשכר. ר"בתוך המח

 . בתהליכי בחינה תוך כדי התקדמות הדרגתית

לצורך כך תצא . ר"חטיבה תחת ההסתדרות החדשה מחוץ למחנבחנת האופציה להתאגד כ, באפיק שני

 . ר ההסתדרות החדשה"אבי ניסנקורן יו בקרוב דרישה לפגישה עם 

 . תמתקיימת בחינה של אופציה להתאגדות מחוץ להסתדרו, שלישיבאפיק 

אנו , בקרוב נפנה אליכם בבקשה להתפקדות -קריאה חשובה לציבור הפסיכולוגים בשירות הציבורי

במידה ויש נציגים המוכנים לקחת על עצמם לסייע בתהליך ההחתמה על . מבקשים את שיתוף הפעולה

  public.psychology.israel@gmail.com: טפסי ההתפקדות נשמח שתפנו אלינו למייל

" בנפשנו"נציגי ארגון  ,"למען הפסיכולוגיה הציבורית תנועת המאבק"התקיימה פגישה בין נציגי  -שיתופי פעולה

הוסכם על שיתוף פעולה בין ו, נערכה באווירה טובהפגישה ה(. י"הפ)הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ל "ר ומנכ"יוו

 .הגופים במטרה לקדם נושאים מהותיים לציבור הפסיכולוגים כולו ובפרט לפסיכולוגיה הציבורית

בה , החדש במחאה על מתווה המלגות 15....8-בהמשך להפגנה שהתקיימה ב -ל משרד הבריאות"פניה למנכ

בבקשה לקיים עימו פגישה , ר בר סימן טוב"ד, ל משרד הבריאות"פנתה התנועה למנכ, מפגינים 8.1-כלקחו חלק 

למען הפסיכולוגיה תנועת הבמכתב מפורטים הסייגים של . דחופה ולהעלות את חששות השטח באשר למתווה

על מנת לייצר פתרון רחב וכולל למצוקת , זאת. הציבורית מהמתווה ואף מוצע שיתוף פעולה עם משרד הבריאות

 .ההתמחות וההמתנה



 

 

, מגוון מקומות עבודה, במגוון שלבי הכשרה, פסיכולוגים העובדים בשירות הציבורי, אנו פונים אליכם -תלושי שכר

מטרת איסוף . (פרטים מזהים מחוקניתן ל) אלינובבקשה לשלוח תלושים , מגוון התמחויות וברמות ותק שונות

טענות האוצר ומשרד החינוך אשר משקף את המציאות בפועל אל מול יצירת מאגר מידע אלטרנטיבי א יההנתונים 

  את התלושים אנא שלחו למייל התנועה. על סכומים גבוהים המועברים עבור כל תקן של פסיכולוג

public.psychology.israel@gmail.com 

 

חיזוק וביסוס  ,להצטרף אלינו ולפעול לשיפור, גים שהפסיכולוגיה הציבורית קרובה לנפשםאנו קוראים לכל הפסיכולו

  הפסיכולוגיה הציבורית

 : http://bit.ly/1SKORLvלינק להצטרפות

 למען הפסיכולוגיה הציבורית התנועה

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1SKORLv&h=ZAQHijf0yAQFlJM_b73i68Hz86xj2SJDvU81wlrNITeC7Tg&enc=AZNx_q_tNcmAar29MzKoAEhoXkBiQ8ecLpV-uYMsrnWHucVAKQidUa0wFB_ky4CPF23x_KbjpO2EWWKXY-jEjbE0iCfe7a57SVy8kp1MNaEhSTSH1ELyejAea2RW-XUgujydMBE_-YxyMYKldB2Q5wQ-yKyg1TGIyJnyRxexzFi3nGRiUb0YONsVPHfQj1MpHzGqTDY9CvfN02UKd9ccw9cF&s=1

