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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

 פסיכולוגים יקרים, 

בין ההתמודדות האישית עם משבר הקורונה, ההחזקה המאתגרת )והמתישה לפעמים( של החלקים 

הנפשיים של המשבר, הקשיים סביב הטלטלות שעובר המשק, שמגיעות גם ישירות אלינו ולביטחון 

 אנחנו מאחלים לכם שהחג הזה יביא איתו )גם( רגעים של נחת.התעסוקתי שלנו... 

אנחנו שומעים ומרגישים את הקולות של הפסיכולוגים בשטח, את חוסר הוודאות, התסכול ולעיתים 

קרובות העלבון )האם אנחנו לא עובדים חיוניים?!(, לפעמים גם הייאוש. לצד זאת, אנחנו מרגישים גם 

 ר לעשייה, ליוזמה ויצירת הזדמנויות חדשות. התעוררות, כעס מבורך שמותמ

-ציבורית-בימים אלו, החטיבה פועלת ללא לאות הן בזירה התעסוקתית, והן בזירה התקשורתית

פוליטית, כדי להגן על זכויות הפסיכולוגים בעת הזו, וכן להעלות למודעות הציבורית את נחיצתנו 

להתמודד טוב יותר עם ההשלכות הנפשיות של וחיוניותנו דווקא בתקופה זו, כדי שהמדינה תוכל 

שיצאו על כך בתקופה האחרונה, במסגרת פעילותו  בתקשורת רבות עותידי מקבץהמשבר. אספנו כאן 

האינטנסיבית של פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, בו חברה החטיבה. רוצים לעזור 

מדיה. כתבו -שישמעו אותנו יותר? מוזמנים לכתוב מאמרי דעה קצרים ולסייע במגוון תחומים של ניו

 hativapsy@gmail.com.של החטיבה  לנו בפייסבוק או באימייל

באשר לכל הסוגיות התעסוקתיות המטרידות אותנו הפסיכולוגים בשירות הציבורי בימים אלה, 

, הסוקר 4.4.20-שקיים פורום הארגונים ב הפסיכולוגים לכלל פתוחה זום שיחת של סיכוםמצורף 

פסיכולוגים שהשתתפו  250-חלקים נרחבים מהפעילות, ומכיל התייחסות לשאלות נפוצות. תודה לכ

 בשיחה!

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שקשורה לשכר ותנאי העסקה בימים אלו ובכלל, 

 פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilבאימייל 

 אתרב –. מידע על כלל זכויות השכר שלכם, עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר עברית

 שבאתר הסתדרות המח"ר.  הפסיכולוגים חטיבת

 , בריאות פיזית ונפשית לכולנו, ושנשוב במהרה לשגרה הברוכה.�מאחלים לכם חג חירות שמח 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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