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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

למען מטופלים, הורים וצוותי חינוך ברחבי  רבה החטיבה מחבקת את הפסיכולוגים שפעלו גם השבוע במסירות

באתר ההסתדרות  –מידע לגבי זכויות עובדים בעבודה בשעת חירום הדרום והמרכז, בעקבות המצב הבטחוני. 

בהם  רבות במגוון ערוצי תקשורת מרכזיים, התבטאה הפעם גם בכותרות של הפסיכולוגים פעילות זו. החדשה

התראיינו צירים בחטיבה ופסיכולוגים פעילים בפורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית. בעזרת שירותי היח"צ של 

בפרט וביומיום בכלל,  עלתה למודעות הציבורית חשיבותה הרבה של עבודת הפסיכולוגים במצבי משבר הפורום,

  ושכר מבזה. ,מחסור חריף בתקנים במיוחד בפריפריה –לצד הבעיות מהן סובלת כיום הפסיכולוגיה הציבורית 

התקיים החודש האירוע החשוב  :של פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית אירוע שולחנות עגולים

במשרדי  דמויות מפתח ומקבלי החלטותמגוון  בירושלים בנושא הפסיכולוגיה הציבורית בישראל, בהשתתפות

ממשלה שונים, בקופות החולים, בארגונים חברתיים ועוד. באירוע נערכו דיונים וסיעור מוחות לגבי האופן בו כל 

את סיכום האירוע וההצעות שהוצעו,  מתוך המשבר בו היא נמצאת. גוף יכול לקדם את הפסיכולוגיה הציבורית

 ונתחיל לקדמם בשבועות הקרובים, נפיץ בקרוב.

מהמעסיק על  מלאהחטיבה "מחממת מנועים" לשם תביעת הזכות שלנו לקבל מימון כזכור,  השתלמויות:

עם הסברים פשוטים  מצגת; החודש הוצאנו גם מסמך ההבהרות שכתבנו, כמפורט בהשתלמויות מקצועיות

למנהלי שפ"חים ולפסיכולוגים ראשיים במשרד  מכתב הוצאנו בחודש שעבר במקביל בנושא מימון השתלמויות.

 על כך החודש קיבלנו המזכיר זכות זו ומעודד לעמוד עליה מול כל אחד מהמעסיקים באופן מקומי. ,הבריאות

לפיו עבודת המטה בנושא טרם הושלמה, ואין להתייחס , שרד הממונה על השכר באוצרמכתב תגובה ממ

במקביל נקבעה עימנו פגישה, באוצר, בשבוע הבא ונעדכן  לסכומים שנכתבו במכתבנו למנהלים כמחייבים.

מתייחסים אלינו אנו מברכים על ההחלטה באוצר לקדם סוף סוף נושא כאוב זה, נראה שמתוצאותיה בקרוב. 

ולדיונים הארוכים שלנו ברצינות. המעסיקים השונים והאוצר יודעים שעל הסעיף הזה לא נתפשר, ולא נקבל 

הצעות שאינן עולות בקנה אחד עם סדר הגודל של עלות ההשתלמויות להן אנו זכאים ובהן אנו מחוייבים על מנת 

נו נפעל בכלים העומדים לרשות – ם לאקווה שנצליח להגיע להסכמות בטוב, ואנלשמור על המקצועיות שלנו. 

אנו קוראים לכם להמשיך להיאבק על מיצוי זכויותיכם בנושא זה, גם  .)הליך משפטי( כדי לקבל את המגיע לנו

אם אינכם מקבלים אותן כיום! העמידה האיתנה שלנו, ואי ההתפשרות, מאותתים לאוצר ולמעסיקים כי לא 

 נוותר עד ליישום מלא של זכותנו זו.

לאחרונה אנחנו נתקלים שוב ושוב כזכור,  המאבק למינוי מנהלים פסיכולוגים במרפאות בריאות הנפש:

חשוב לצורך הטיפול בנושא, במקרים בהם נמנע מפסיכולוגים להתמודד ולהתמנות למנהלים בבריאות הנפש. 

אנו מבקשים מציבור  .לדעת באופן שוטף על מכרזי ניהול של מרפאות, הנפתחים מפעם לפעם ברחבי הארץלנו 

-בהקשר לכך, ב !על כל מכרז ניהול שנפתח במקום עבודתם ליידע אותנוהפסיכולוגים לגלות עירנות ומעורבות, ו

יואב רודניקי,  ,תחנת הארבעה המועמד לניהולמתקיים דיון משפטי על קעקוע מינויו של  9:00בשעה  24.11

תתייצב כדי לתמוך ביואב, והפ"י תגיע כידידת בית  ת הפסיכולוגיםצנחת פסיכיאטר לניהול במקומו. חטיבוה

הסקציות, ו המעמדות המקצועיים מכלל אנחנו קוראים לכם הפסיכולוגים המשפט כדי לטעון בעד מינויו כמנהל.

תמיכה ביואב ובזכותם של הפסיכולוגים סולדיריות ולהפגין  ת"א(, 25)רח' שוקן  בואו לדיון בבית הדין לעבודה

, אישור הגעהללחצו כאן  נוכחות כזו יכולה להשפיע השפעה של ממש על תוצאות הדיון! לנהל בבריאות הנפש!

  .דף האירוע בפייסבוקלו

https://tinyurl.com/yyddl2bk
https://tinyurl.com/yyddl2bk
https://drive.google.com/file/d/16JVtW7fbOjg_b28_yiDasPyL2uOONeix/view
https://drive.google.com/file/d/1M1Ex3M15C3KDWtNdQ0f0UZDtezGXExWX/view?fbclid=IwAR1nOKONbSTJp3aJtujZEHDPNAGgq6qi4FNhBIUIuHWfsI_8McqbaEWN-k8
https://drive.google.com/open?id=16Cqa7N8q9viq2x9FYRdQvMXHI8cEB4f4
https://drive.google.com/file/d/1jrZ4HsQClgF-DoqNB_mU9prvSR8KydjJ/view?fbclid=IwAR3YPu8B5wNWgYDsF22IeXXpO_U1kGVMULKHXmrqyFJPrWbjNBO63UA0Db0
mailto:hativapsy@gmail.com
https://forms.gle/7WsNczoXKFMktC2Q9
https://m.facebook.com/events/515291499319276?view=permalink&id=515291529319273
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מזכירים לכם לעמוד על זכויותיכם במספר נושאים רלוונטיים לתקופה זו, לגביהם פרסמנו  דע את זכויותיך!

אצל פסיכולוגים חינוכיים; זכאות  פשה פנימית בחול המועד סוכותחוהחודש מידע מטעם החטיבה: זכאות ל

במשכורת חודש אוקטובר; ומסמך מפורט ומסודר בטבלאות המתאר את כל  דמי חבר באגודות מקצועיותל

 של פסיכולוגים בשירות הציבורי. מעבר בין דרגות שכרהזכויות בנושא 

1-https://www.publicpsychisrael.org/blankהרצאות, מפגשי שיח ודוכנים של מוזמנים לבוא ולפגוש אותנו ב

החטיבה, במסגרת כנסי החטיבות השנתיים שיוצאים לדרך בימים אלו. החודש נגיע אל כנס החטיבה השיקומית 

 כנס החטיבה החינוכית באילת.אל בניר עציון, ו

ה מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שקשורה למאבק השכר, טיפול בהפרות שכר או תיאום הרצא

, פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilבמקום העבודה שלכם, באימייל 

 .עברית פסיכולוגיהובאתר 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

 

https://drive.google.com/open?id=1lShJC-Q2KiYOPekmSzmnEuyhC2pMM_N-
https://drive.google.com/open?id=19tJKt0eAZE-TcS-0Cmfz56-MZynw_BVm
https://drive.google.com/open?id=1VDxjY--4j6a7Wk1ytqqsP41VLUTicJrx
https://www.publicpsychisrael.org/blank-1
mailto:eitanm@histadrut.org.il
https://www.facebook.com/hativa.psy
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56

