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 6172אפריל  71 

 משולחנו של היו"ר..

 

חברים יקרים, ברוח חג הפסח הממשמש ובא, אני בוחר לשתפכם בקישור 

עניא..". אבותינו אכלו "לחם עוני" במצרים  "הא לחמא -המתבקש כמעט מעצמו,  אסוציאטיבי,

  שאנו הפסיכולוגים ממשיכים לאכול אותו גם בהווה. ונראה

את  )!(, להעביר באופן רשמי ומחייב, 7113 -אבותינו בהפ"י, החליטו או נאלצו )אין יודע( ב

 של הפ"י, להסתדרות המח"ר. הזכות והסמכות לטפל בענייני השכר ותנאי העבודה 

  רים שהיה זה צעד נכון לחבור ולחסות בצלו של גוף הסתדרותי גדול וחזק,יש הסבו

  האמור לטפל בנושאים אלו גם עבורנו. מאידך, יש הסבורים שזה המקור לחולשתנו

  "בכייה לדורות". הכלכלית המתמשכת ואף רואים בכך

פנינו, לטובת אנו ב"הפ"י העכשווי" בחנו ובוחנים באופן מתמיד אפשרויות הפעולה העומדות ב

 החברים.

 היפרדות מהמח"ר והפיכתנו לארגון יציג ועצמאי. -כולל האפשרות שנדונה 

הסתבר שבהווה ובדיעבד הדבר לא מעשי ולא אפשרי. על כן, הוועד המרכזי אימץ מדיניות 

הידוק ושיתוף הפעולה עם המח"ר, לפחות בהווה, תוך הידברות והשפעה מתמשכים כדי  של

 ושיפור תנאי השכר, במידה המרבית. על מקצוענו "הגנתם" למצות 

 3 -לדוגמא וכביטוי חלקי, למאמצנו ושיתוף הפעולה הנ"ל, להלן תמצית ההתדיינות ב

יו"ר  -בפגישת העבודה האחרונה, ביני לבין עו"ד יעל רון מהנושאים הבולטים, שהועלו על ידי

 הסתדרות המח"ר.

   : חטיבת פסיכולוגים" במח"ר"

ש מיידית את הקמת החטיבה, באופן פומבי ובמסמך רשמי, ברוח הסיכום ביני דרשתי לממ

  לבינה, כבר בעבר.

 השתתפות : א. התהליך יושלם על ידי הפ"י ועל ידי המח"ר לאלתר, כדי לאפשר  סוכם ש

 

  הפ"י : שב ראשיו
 

 ד"ר מאיר נעמן
 

 
 :חברי הוועד המרכזי

 

 גב' אלסי מאמו
 מר אשרף עכאוי 

 ד"ר דליה אלוני
 גב' דנה רביי 

 מר יותם בן שץ
 מר עמוס ספיבק

 רמר עמיר סנד
 גב' פאולה סדובסקי

 מר שמעון נסים
 פרץ-גב' רותי ברנשטיין

 מר יובל בלינקי
 

 
 :החטיבותשביראש יו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכאלה שניירגב' 
 'שק -ד"ר עומר פורת

 'קל -מר עמוס ספיבק
 'רפ -שמעון-גב' נטלי מלמד
 'נח -גב' ציפי חייקין

 מת' -פרץ-גב' רותי ברנשטיין
 'הת –גב' תמר מאיר

 
 
 וועדות :שבי ראשהיו
 

 תביקור-כהן-רענןפנה דגב' 
 האתיק –ציון-בןנה חגב' 

 

 

 : בעלי תפקידים
 

 מנכ"ל-כפרימר דני 
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר–דןמר אריק 
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  , כבר במועד הקרוב על פי המפתח המקובל במח"ר חטיבת פסיכולוגים נפרדתבבחירות, כ

)עוד לפני הבחירות(, והיא תפעל בצמידות מלאה  נציגות מיידית של החטיבה לעיל, אף תוקםב. בכפוף לאמור 

  לוועידת המח"ר וכד'. 

   :"הסכמי השכר"

, במועד הפסיכולוגים דרישת הסף להחרגת הסכם שכרלדברי יו"ר המח"ר הם מטפלים כבר היום ומזה זמן ב

אל מעבר לתוספת הכללית, במשק. היינו  1.7%של פקיעת הסכם השכר הקיבוצי. כידוע מדובר על תוספת 

חד  זה עדיין לא נחתם סופית, אך לדבריה זו דרישה לפסיכולוגים )כולל החינוכיים!(. 77%סה"כ תוספת של 

 שלה ושל יו"ר ההסתדרות, הנראית כאמורה להיות מאושרת בקרוב. משמעית

ואף משפיל של הפסיכולוגים במגזר  מוך למחאתי בעניין דלות התוספת גם ב"מיטבה", בהתייחס לשכר הנ

הציבורי, היא ציינה שממוצע "השכר הפנסיוני" של הפסיכולוגים נמצא דווקא במקום גבוה בסולם. עיקר 

הבעיה לדבריה הוא "שכר הברוטו" שאכן הינו נמוך יחסית ובכלל. על פי הסבריה, במרבית המגזרים יש גם 

הפסיכולוגים לא  שהינם מחוץ להסכמי השכר. ואילו " וכד'מרכיבים כמו "שעות נוספות" "אחזקת רכב

המח"ר יעצימו טיפולם גם בנושאים אלו, לשיפור מצב  סוכם ש :.  מקבלים אותם עדיין ומשום מה

 הפסיכולוגים. לא רק בהסכמי השכר הרשמיים, אלא גם במרכיבים המשמעותיים הנלווים.

 מרפאות ברה"נ:

הפ"י מול משרד האוצר למניעת "ייבוש מרפאות ברה"נ", כפועל יוצא של ביקשתי סיוע המח"ר בפעילות 

המח"ר )ורק המח"ר !(, מהווה "יחידת  ,7113הרפורמה. היא הדגישה שעל פי הסכם הפ"י והמח"ר משנת 

אך ורק בתנאי השכר ונילויו, בעוד שהפ"י אמורה לעסוק רק בצד  מיקוח" בלעדית )!( מול משרד האוצר,

המח"ר יעמיקו מעורבותם )שכבר החלה(, למניעת "ייבוש  )!(. יחד עם זאת, סוכם ש: ה"פרופסיונלי"

 המרפאות" ואף ימשיכו לפעול בעניין, ביתר שאת.

 שומה ומקובל עלינו בהפ"י, שיש להמשיך לעקוב ולפעול בנחרצות תקיפה, לפעילות בעניין.

  ,"חג חרות שמח", לכם ולבני משפחותיכם -כך שברכתי החגיגית ל

 .עצמאות וחרות כלכליתתתממש גם בכיוון ההכרחי של 

 שלכם, מאיר

 

 ד"ר מאיר נעמן 

   יו"ר   הפ"י 


