
 6102אוקטובר  –עדכון למידעון הפ"י 

 

 פסיכולוגים יקרים,

לקראת השנה החדשה שהחלה בימים אלו אני רוצה לפנות אליכם בבקשה לחתור לאחדות ולשיתוף 

בפעולות למיצוב מקצוע הפסיכולוגיה בחברה, לרבות תנאי העבודה והשכר של הפסיכולוגים. הפיצול 

 בעבר, ותורמים למעמדנו החלש. והפילוג רק מחלישים אותנו, כפי שהיה

הפעילות של "התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית" היא מבורכת ויכולה לתרום להגברת המודעות 

נושא של תנאי העבודה והשכר, אחרי שנים רבות שמרבית הפסיכולוגים נמנעו מלגעת והפעילות ב

 בנושא, והשאירו את הטיפול בו לבודדים מקרבנו.

צגות את הפסיכולוגים כמו הפ"י יביחד ובשיתוף עם המסגרות הקיימות המ אני מבקשת לפעול

, שכן בשבועות האחרונים הועברו מסרים והמח"ר, ולבדוק את המידע המועבר לציבור הפסיכולוגים

 עם מידע שגוי שגרם לבלבול ולדאגה.

כם השכר הינה פרי של הסהאגודה המקצועית החדשה, שההסכם בגינה נחתם בחודשים האחרונים, 

, והיא בנוסף לשתי האגודות המקצועיות המשולמות לנו במשכורת אוקטובר, וגם בנוסף 6112משנת 

לקרן ידע. כל הכסף מופרש רק על ידי המעסיק, ההצטרפות הינה וולונטרית לגמרי, ורק לאחר מילוי 

ה ההצטרפות בחודש הקרוב תאפשר גבייטופס ההצטרפות ניתן לגבות את הכסף מהמעסיקים. 

מרוכזת של הכסף מהמעסיקים על ידי המח"ר. גם לאחר מכן ניתן יהיה להצטרף אך אז יהיה צורך 

 לשלם באופן אישי את דמי החבר ולגבות את ההחזר מהמעסיק מול הקבלה על התשלום.

( דמי החבר שיופרשו על ידי המעסיק הם כפולים, שכן 6102,6102,6102בשלוש השנים הקרובות )

 6112בהם לא הופרשו דמי החבר. מי שעבד בשנים  6102,6102,6102השנים  הם מכסים גם את

 כפיצוי.קיבל מענק חד פעמי  6106עד 

כל הדיבורים על כך שהסכומים האלו יכלו להתווסף לשכר ולשפרו הם בעלמא, שכן הסוגיה עלתה 

ם ( והתקבלה החלטה במוסדות המח"ר, ועתה מיישמי6112בזמנו, בעת החתימה על ההסכם )

אותה. אני מצרפת שני מנשרים של המח"ר בנושא שהועברו לציבור על ידי אנשי קשר, שיבהירו 

 היטב את המסרים.

כל הטענות המפקפקות בדבר נחיצותה של האגודה לציבור הפסיכולוגים אינן רלבנטיות, שכן אנחנו 

ים של הפסיכולוגים מחוייבים להחלטות האיגוד שאנו שותפים בו. אנחנו צריכים לפעול למימוש הצרכ

 במסגרת האגודה החדשה ולשם כך יהיה לנו ייצוג בועד המנהל של האגודה.

במשכורת אוגוסט היתה הפחתה של תוספת הבוררות אצל חלק מהמעסיקים. בנושא אחר, בנוסף, 

, ואנחנו בודקים עתה את החישובים באמצעות 6102הועלתה טענה שהיתה טעות בחישוב תוספת 

 הכלכלה של ההסתדרות. הנושא יטופל בצורה מרוכזת על ידי המח"ר. אקטוארים מאגף

 אני מאחלת לכולנו שנה טובה, שנת אחדות ושיתוף ופעילות ערה לטובת ציבור הפסיכולוגים.

 טלי חבצלת.

 

 

 


