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  !לציבור הפסיכולוגים שלום רב

  

ר הקצתה חצי תקן לתפקיד שיעסוק בטיפול "חה לבשר כי הסתדרות האקדמאים במחאני מאד שמ

  . ובקידום תנאי העבודה והשכר של הפסיכולוגים

קיבלתי את המינוי לתפקיד זה ואני אגייס את כל מרצי ונסיוני לשיפור תנאי העבודה והשכר של 

  .הפסיכולוגים

והוא כולל , "ר"מחזיק תיק הפסיכולוגים באיגוד המקצועי של הסתדרות המח"הגדרת התפקיד הינה 

ברמה , על כל התמחויותיהם, את כל הנושאים העקרוניים הקשורים לטיפול במיגזר הפסיכולוגים

  .הסכמי שכר קיימים ועד טיפול בהסכמי שכר חדשיםמערכתי של מיישום , הארצית

ומלווה אותנו , ר העמידה לרשותנו משרד עורכי דין המתמחה בתחום יחסי העבודה"ות המחהסתדר

שכרה שרותים וכן , בטיפול בהפרות של זכויות הסכמיות וכן בהכנת התביעות להסכם השכר החדש

  .אשר ילוו את המאבק לשכר של יועצי תקשורת

, ר"חוזות של הסתדרות המחהטיפול בנושאי הפרט יישאר באחריות מנהלי המ –לתשומת לבכם 

בנושאי פרט יש להמשיך לפנות למנהל המחוז על פי . ואני אשתף איתם פעולה ואעמוד לרשותם

  .מקום העבודה

הנוכחי לקראת הסכמי השכר  מיותר לציין את משמעות ההישג למגזר הפסיכולוגים ובמיוחד בעיתוי

  .החדשים והרפורמה בשרותי בריאות הנפש

בור הפסיכולוגים בכללו הרבה יותר מעורב בתנאי העבודה יים האחרונות צאני מתרשמת כי בשנ

אני מקווה כי אלו  .מחוייבות עמוקה והתארגנות פעילה במיוחד ציבור המתמחים המגלה, והשכר

, שכן הטיפול בתחום זה הינו תהליך מתמשך ,גם מעבר להסכמי השכר הקרבים, ימשכו לאורך זמןי

  ...שאין לו סוף

אני מודעת לפערים הגדולים בשכר הפסיכולוגים ביחס למקצועות טיפוליים דומים ואני  גם, כמוכם

בור יאני מבקשת מצ, יחד עם זאת. מקווה כי נצמצם אותם באופן משמעותי בהסכמי השכר

ההימנעות . וערניים באשר ליישומם, הפסיכולוגים להיות מודעים יותר לזכויותיהם בתחום השכר

  .וגשת לעיתים תכופות וחוסר הידע בתחום תרמו לא במעט למצבנו העגוםמלעסוק בנושא שאני פ

לטפל במעמד , אני מברכת את הסתדרות הפסיכולוגים בישראל על נכונותה להירתם ולשתף פעולה

המקצוע ובהסברה על חשיבותו וחיוניותו שיסייעו משמעותית בקידום תנאי העבודה והשכר של 

  .הפסיכולוגים
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 .טלי חבצלת


