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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

לצערנו הצורך במענה פסיכולוגי לשעת חירום הולך ימים סוערים, מלחיצים וכואבים עוברים על כולנו. 

לחיזוק החוסן והגנה על הנפש   לילות כימיםשולחים חיזוק לפסיכולוגים הרבים שעושים  , ואנוומתרחב

 ו.  ז הקש בתקופה

לראשונה מזה  בוחרים , ואנו ממשיכים להיאבק למען מטרותינו ,כל הכאוס ובצל המתיחות הביטחונית, בתוך

בשל העומסים הכבדים   , הפסיכולוגים החינוכיים בעיצומים פתחו 11.5.21-החל מ. עיצומיםלצאת ל שנה  20

לצוותים  מענהשנוצרו מאז התיקון לחוק החינוך המיוחד. עומסים אלה אינם מאפשרים לפסיכולוגים לתת 

מאשר לפני   2נאלצים לכלות את זמנם בוועדות בהיקף של פי הם , ום, ילדים והורים בהיקפים הנדרשיםחינוכיי

העיצומים נפתחו בלית ברירה, לאחר שנה של מו"מ עם משרד החינוך ועם השלטון המקומי,  התיקון לחוק. 

אבל הצעה קונקרטית לפתרון  ,קיבלנו ממשרד האוצר הכרה בעומסי הפסיכולוגים ולאחר דיונים אחרונים בהם

 . שהיא בלתי מספקת

  גרההפסיכולוגים ימשיכו לתת את השירותים החיוניים הניתנים בש עיצומים יימשכו עד הודעה חדשה.ה

  . ידוע לנו על (ועוד אבחונים ת,ועדו-, קדם )ועדות תיקון לחוקבלא ייקחו חלק בפעולות הקשורות ובחירום, אך 

פניות לפסיכולוגים לשבת בוועדות  לחצים של חלק מהרשויות על הפסיכולוגים להיכנס לוועדות, וכן על 

אנו קוראים לכם לסרב לפניות אלו, שמהוות למעשה שבירה של העיצומים ופגיעה קשה ביכולת  –רים כפרילנס

שאלות מוזמנים לקרוא בעיון את מקבץ ה ההתאגדות שלנו וביכולת שלנו לחולל שינוי בתנאי ההעסקה שלנו.

  הוריםמצורפים גם מכתבינו ל  לגבי העיצומים, להתעדכן בהודעותינו ולפנות אלינו בכל שאלה. ותשובות

הודעה תבוא בהמשך גם על מועד חדש להפגנה שתוכננה ונדחתה בשל  .שותפים ברשויות ובמערכת החינוךול 

 האירועים הביטחוניים.

 החברתיות אלו, רבים מכם פחות פנויים לעקוב בתקשורת וברשתותימים סוערים ועמוסים אנחנו מניחים שב

במסגרת   שיצאו בשבוע האחרוןוראיונות עם פסיכולוגים, חר המאבק. לכן, ריכזנו עבורכם מקבץ ידיעות א

, עוד  מעריב, ערוץ הכנסת, דה מרקר: פעילות פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בו החטיבה שותפה

גם   הפורום. שיחה מקומית, שווים, דבר, זמן ישראל , עוד זמן ישראל , 103FMרדיו , עות אחרונותידי, מעריב

, כדי לקדם את פתרון בעיית העומסים בעקבות  ומובילי דעה , אנשי מפתחממשיך להסתייע בחברי כנסת

 בפרט, ואת המאבק בכלל. בחנ"מ, הרפורמה

 נוספים שפעלנו לגביהם החודש:ה עניינים מקצת מהנדווח על  –ובתוך כל זה 

ראשי ההסתדרות  וכן את   השבוע פגשנו את העובדים, – עם רמב"ם  המרכז לבריאות הנפש במעלה כרמל מיזוג  

לא אושר  למרות שהוא הלכה למעשה,  שקורהממה שנראה כמו תהליך של מיזוג במרחב, והצפנו את הקשיים 

ככל  העובדים נו נפעל כדי לשמור על א .קשה גם כן מידע עדיין. תחושת העמימות ואי הוודאות עקב היעדר 

הוא הצורך בוועד פעולה שייצג את הפסיכולוגים ברמה המקומית, ויוכל להשמיע אחד הדברים שעלו . שניתן

נציגים,   2-3לגבש  לעשות זאת, לכל מקום עבודה יםמציע ; אנו את קולם ולהיות מעודכן בתהליך המתרחש

אף אחד   .בהתאם לכמות הפסיכולוגים, שיוכלו לבטא את הקול הפסיכולוגי מול ההנהלה ומול ההסתדרות

 .ידאג לנו אם לא אנחנו אחר לא

https://drive.google.com/file/d/1cYs7uw6hUndel4ZVsnk_xH_WYxOjuvOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abu4v9PPE-hP-sRzkKobzqFZw2Z6T13i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11nDmLd4C9gfzQOt0_y0WcVN6yrLseyPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11nDmLd4C9gfzQOt0_y0WcVN6yrLseyPo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkO0gtG9G6phsl7R2ANBzj5ud_vU9STk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSrr2XZUhktLRvItA5YBa1w4H0NZ0mtD/view?usp=sharing
https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.9805999
https://drive.google.com/file/d/1vREoTyCXjLq6LiWQw1Foeqtvonf_1tSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SlOHndqZIPEzcXk94U5wqRrTU31Jog-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wExy3FEN1NbOmQWTM9LDN8s9g5Ja9K8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Itnh4ScuUxkL3gSr2gfvFhfbGPjEPnR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Itnh4ScuUxkL3gSr2gfvFhfbGPjEPnR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Itnh4ScuUxkL3gSr2gfvFhfbGPjEPnR7/view?usp=sharing
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IGFJED&c41t4nzVQ=ELD&fbclid=IwAR2U5mrgpnoQCGd5g0qyKRxJ_XS2Z_xMlo9YkGyZQr8ICqY7Lx2MhA8fCAo
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=IGFJED&c41t4nzVQ=ELD&fbclid=IwAR2U5mrgpnoQCGd5g0qyKRxJ_XS2Z_xMlo9YkGyZQr8ICqY7Lx2MhA8fCAo
https://www.zman.co.il/220339/
https://www.zman.co.il/221280/
https://www.davar1.co.il/302189/
https://shavvim.co.il/2021/05/10/%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%97%d7%a8/
https://www.mekomit.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/
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ממשיך   החודש  המח"רגם  הסתדרות  אל  החטיבה  של  ההתפקדות  לאחר .  קמפיין  האחרונים,  בחודשים 

מאות   כבר  והצטרפו  בשטח  גדולה  של החטיבה, חלה התעוררות  צוות ההתפקדות  של  פעילותו האינטנסיבית 

לחטיבה במח"ר.   כולנו בשירות הציבורי משלמים בפסיכולוגים  לפחות  כזכור,  משכרנו   0.75%אופן אוטומטי 

משכרו   0.9%"דמי טיפול/ארגון" להסתדרות המח"ר. אבל רק מי שמוסיפ/ה עוד מספר שקלים בחודש ומשלם  

זכאי לקבל ייצוג משפטי מול המעסיק במקרים של הפרות שכר; הטבות כגון כרטיס    –כ"דמי חבר" מלאים  

וליו"ר ההסתדרות הכללית  בחטיבת הפסיכולוגים,  לצירים  בבחירות  וזכות הצבעה  בשבילך";  "ביחד  מועדון 

עבורכם. להצטרפות מלאו את  עם ת"   פנו אלינוכולה. לא בטוחים האם אתם חברים?   לברר   הטופסז ונשמח 

 . כאןבאתר המח"ר. למידע נוסף מוזמנים לקרוא  

, באימייל תנאי העסקהלשכר ובכל התייעצות שקשורה    בחטיבת הפסיכולוגים  מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו

eitanm@histadrut.org.il מידע על   .עברית  פסיכולוגיה, ובאתר  פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם ב

השכר   בהסכמי  הרלוונטיים  לסעיפים  הפניות  עם  שלכם,  השכר  זכויות  הפסיכולוגיםב  –כלל  חטיבת   אתר 

  שבאתר הסתדרות המח"ר.

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

mailto:Comradepsych@gmail.com
https://signup.histadrut.org.il/f/17035038/
https://did.li/nL2Hw
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
https://www.machar.org.il/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99

