
 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

, שנבחרו בשעה טובה ומוצלחת קמה לה חטיבת הפסיכולוגית בהסתדרות המח"ר. לראשונה, פסיכולוגים

 מייצגים פסיכולוגים בתוך ההסתדרות! ע"י פסיכולוגים,

יו"רית נבחרה ובה  צירי חטיבת הפסיכולוגים 14ית של התקיימה הוועידה הראשונה והחגיג .1.4..4-ב

. החטיבה הוקמה על חברים מכלל הסקציות 41המונה  חברי מזכירות החטיבהוהחטיבה, ירדן מנדלסון, 

 מנת לתת ייצוג ראוי לכלל הפסיכולוגים בשירות הציבורי, ולפעול לשיפור תנאי ההעסקה, השכר והתקינה. 

לקראת המו"מ על ת היערכות כאשר במרכז הפעילוהחטיבה מיד בתום הוועידה החלה עבודתה של 

לצד היערכות זו מתקיימת עבודה רבה על נושאים ותנאים . 1142סוף הסכמי השכר, שיתנהל בפועל ב

על טיפול מקיף וגלובלי פגישות התנעה עם הגורמים המקצועיים בהסתדרות  ניתן לשפר כבר עכשיו:ש

ל שיפור התגמול הניתן על עבודה בהפרות השכר הרבות הקיימות אצל המעסיקים השונים. לצד עבודה ע

שאינה מעוגנת בחוזי ההעסקה שלנו )האם מישהו מאיתנו לא עובד מהבית?(. בנוסף התחלנו בשיתופי 

 איגוד העו"סים ועוד.  , עםהפ"יהפסיכולוג הארצי, עם  פעולה עם

מספר הודעות של החטיבה לציבור הפסיכולוגים בדבר  כחלק מהמאבק נגד הפרות שכר פירסמנו

השמירה על זכויותיהם סביב תנאי העסקה, כגון ימי חופשת חג השבועות לפסיכולוגים חינוכיים 

https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2690 וסיבסוד ארוחות לעובדי בתי החולים הממשלתיים ,

תבים מכ שלחנו. בנוסף https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2697שאין בהם חדר אוכל נגיש 

למנכ"ל משרד הבריאות לבקשת הבהרות בדבר המידע שהתקבל על הכוונה לסגור את מרפאת הילדים 

בהמשך לנושא זה נציין כי עתה, משקמה החטיבה, נוכל לחזור  בלוד ולהותיר מטופלים רבים ללא מענה.

נות במהירות למו"מ על ההסכם הקיבוצי שהיה אמור להיחתם לפני כמעט שנתיים בדבר עתיד התח

 והעובדים בהן עם כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתוקף.

ניתן להתעדכן במתרחש בחטיבה בבלוג  המלאכה מרובה ואנו מנסים לכסות נושאים רבים ככל האפשר.

 של יו"רית החטיבה ירדן מנדלסון באתר "פסיכולוגיה עברית"

https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56 של החטיבה., ובקרוב גם בדף הפייסבוק 

, ואצל מזכיר  https://bit.ly/2aETd85אצל נציגי המחוזות בהסתדרות המח"ר  -פניות לגבי הפרות שכר 

 . eitanm@histadrut.org.ilהחטיבה איתן מייקל 

 –ובה יוקמו צוותי עבודה שיתרכזו בנושאים אלו ואחרים  ..11-צירי החטיבה הבאה תתקיים בועידת 

 מוזמנים להמשיך ולעקוב!גמולי השתלמות, תקינה בשירות הציבורי, תנאי שכר ועוד. 

 

 מזכירות החטיבה


