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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

החדש שירכז בין מאגר הנתונים קישור ל ראשית חשוב ביותר: בימים האחרונים פרסמה הסתדרות המח"ר

השאר פרטים על כל הפסיכולוגים העובדים בשירות הציבורי: דרגה, שכר, פנסיה ועוד. הנתונים חיוניים לצורך 

הסכמי השכר, ולצורך חיזוק הקשר הישיר של החטיבה עם כל אחת ואחד מכם, הפסיכולוגים ניהול המו"מ על 

 1,000 שתי דקות מזמנכם. – לרישום קישורבשירות הציבורי. חשוב מאוד שתמלאו את כל הפרטים ב

 )שימו לב לכתוב 'פסיכולוג/ית' תחת תפקיד(. מהפסיכולוגים כבר מילאו!

" ויצאו שירותי בריאות כלליתחדשות משמחות לפסיכולוגים שעובדים או עבדו בשבע השנים האחרונות ב"

להשתלמויות: בסיכום עם יו"ר ועד העובדים ב"כללית" נקבע כי החטיבה תאסוף את כל המידע על 

כל מאנו מבקשים השתלמויות שאושרו, וועד העובדים של הכללית יסייע בהחזרי הכספים לכל אחד מכם! 

לא קיבל עליה שאושרה לו השתתפות בהשתלמות בשבע השנים האחרונות ו עובד "שירותי בריאות כללית"

והמסמכים אל יו"רית החטיבה ירדן מנדלסון, הפרטים כל לשלוח את   – מימון מ"הכללית"

yarden.mendelson@gmail.com. 

שיתוף פעולה עם "התנועה למען הפסיכולוגיה נושא משמעותי נוסף בו עוסקת החטיבה בימים אלו הוא 

 .הפסקת התקציב לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות בבתי הספרהציבורית" לגבי ההודעה שהתקבלה על 

המהלך גרם להדים בקרב הפסיכולוגים ובכלי התקשורת, ואף התקיימה ישיבה דחופה של ועדת החינוך של 

, וכן נציג של הוועד המרכזי צירות בחטיבת הפסיכולוגיםשהן גם  "התנועה"נציגות הכנסת, בה השתתפו שתי 

 .2019-. נכון להיום עוד לא ברור האם התוכנית תתוקצב לשל הפ"י

של צירי חטיבת הפסיכולוגים, ובה עלו מספר נושאים. כולנו מבינים כי  השלישית הוועידהלפני כחודש נערכה 

בשכר, בתקינה, ובמיצוב השירות הציבורי. נראה כי   –דחוף מצב הפסיכולוגיה הציבורית בארץ דורש שינוי 

ארגוני הפסיכולוגים הרבים הקיימים כיום בשטח, יכולים להשיג כל אחד בנפרד מספר מטרות ריאליות 

קואליציית ארגונים צטרף לת פה אחד כי החטיבה מצומצמות יחסית, אבל זה לא מספיק! בוועידה הוחלט

, במטרה לשתף וארגונים נוספים נועה למען הפסיכולוגיה הציבורית עם הפ"יהת בימים אלושמקימה רחבה 

פעולה ביחד כדי לתכנן את עתיד הפסיכולוגיה הציבורית, ולהגיע יחד להישגים משמעותיים יותר בטווח הקצר 

 והארוך.

, שיצאו לאחרונה מטעם החטיבה ידע קרן לגבי, ולהשתלמויות יציאה לגבי ההבהרות מסמכיבוועידה נדונו גם 

כדי שכל פסיכולוג בארץ יוכל לממש את זכויותיו בתחום ההשתלמויות, שהפרות השכר בו מצד המעסיקים הן 

פוצות ביותר. שמחים לעדכן שאנחנו מקבלים תגובות רבות מהשטח; פסיכולוגים רבים ברחבי הארץ הנ

 עומדים על זכויותיהם מול המעסיקים באמצעות המסמכים. המשיכו לפנות אלינו כדי לסייע לכם בתהליך.

ות וגמולי צירי החטיבה ממשיכים לפעול למענכם במספר צוותי עבודה בתחומים שונים: תקינה, השתלמוי

 השתלמות, הרפורמה בחינוך המיוחד, ליווי מנהלים, הכנסת, תקשורת חוץ, ותקשורת פנים.

 . הוועידה סיכוםב –פרטים נוספים 
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לא כפי שמגיע לכם )ל מקצועיות דמי חבר באגודותשקיבלתם לשים לב בתלוש לקראת סיום, מזכירים לכם 

. ניתן למצוא 18 סעיף ר"המח בהסכמיצורך בהוכחת ביצוע רישום לאגודה!(. במידה ולא, פנו אלינו. מידע נוסף 

 ש"ח למשרה מלאה. 774  – העדכני המקצועיות האגודות דמי גובהבאתר המח"ר את 

ירדן מנדלסון  –של הסקציות השונות, אנחנו נהיה שם  כנסים מקצועייםהקרובים צפויים מספר  בחודשים

וכמובן אם אתם מעוניינים  פנו אלינו לשאלות והתייעצויותיו"רית החטיבה ונציגי הצירים, בדוכנים ייעודיים. 

 למאבק שלנו. מזמנכם לתרום 

  –מוזמנים לפנות אלינו גם באימייל לגבי הפרות שכר או תיאום הרצאה במקום העבודה שלכם 

eitanm@histadrut.org.ilעברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו גם ב.   
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