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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

לאחר תקופה ארוכה של הכנות של "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית", בו חברה החטיבה יחד 

באירוע חגיגי "המועצה הציבורית למען  הושקה השבועעם הפ"י והתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, 

אישי ציבור במגוון תחומי עשייה בפוליטיקה, תקשורת, אקדמיה ועוד, שחברו כדי  – הפסיכולוגיה הציבורית"

במקביל שכר הפורום, בנוסף לייעוץ האסטרטגי,  לסייע לפורום בקידום טוב יותר של הפסיכולוגיה הציבורית.

של נייר העמדה של  הפצה תקשורתית רחבהגם משרד יח"צ; המשרד כבר פועל עבורנו במרץ, והביא למשל ל

הפ"י לגבי אמירתו של שר החינוך הרב רפי פרץ השבוע בנושא טיפולי המרה. כל אלו צעדים משמעותיים שילוו 

בקרב הן בתודעה הציבורית והן את מאבק השכר והתקינה של החטיבה, ויהוו עבורו חיזוק עוצמתי ביותר 

  . בממשלה ובמשק מקבלי ההחלטות

במשרד האוצר, כדי לקדם  עם סגנית הממונה על השכר המשכנו בפגישותדש החוגם  המו"מ על השכר:

למשל, הבאנו הצעה מפורטת של החטיבה לעדכון לוח  בהדרגה את המאבק על השכר וזכויות ההעסקה.

ת הציבורי. הדיונים מורכבים ומתנהלים בתקופה התפקוד המיושן ודרגות השכר של הפסיכולוגים בשירו

בעייתית בה תהליכים רבים תקועים כי מתקיימות שוב בחירות ארציות, ובאוצר מדובר על גירעון תקציבי ועל 

כך שאין עדיין הסכם מסגרת לכלל המשק, ולפיכך אין לאוצר אפשרות לחלק לפסיכולוגים כסף לדבריהם. 

 שטח. ננסה לשקול את צעדנו ולחשוב על פתרונות נוספים.לבעיות הרבות ב למרות זאת, ניכרת הבנה באוצר

בהמשך לסכנת הסגירה של המרפאות, ובמקביל מכרז ניהול  אגד מרפאות בריאות הנפש באזור ת"א )קונגי(:

בתחנת הארבעה בת"א שנסגר בפני מועמד פסיכולוג, התארגנה החודש הפגנה מרגשת של פסיכולוגים נגד 

הפסיכולוג לגבי המאבק המשפטי של  נמשיך ללוות את האגד ולעקוב אחרמהלך זה של משרד הבריאות. 

 המכרז.

נו לוועדה מייעצת, פגישה רחבה עם נציגי ועדי עובדים מכל מקומות העבודה החודש הגע קופ"ח כללית:

ניכר כי יו"ר  . בפגישה נדון מצב הפסיכולוגים בקופה, והועלו מספר רעיונות, שנמשיך ונקדם.בקופ"ח כללית

 ועד עובדי הכללית מגוייס למאבק על הפרות השכר. הוא דיבר גם על חשיבות שמירת זכויות העובדים ע"י

 עצמם.

של נציגי "פורום הארגונים למען  החשוב הפגיש החודש התקיימה בנושא זה :הרפורמה בחינוך המיוחד

. במועצת הפסיכולוגים על הנושאיון . בנוסף נערך דהציבורית" עם גורמים בכירים במשרד החינוך ההפסיכולוגי

ושאנו כבר שומעים דיווחים על חייבים להמשיך לעסוק ברפורמה הזאת, שמתנהלת תחת מעטה של עמימות 

במענה  לא ניתן יד לפגיעה בעובדים וכן פגיעה בעבודת הפסיכולוגים בעקבותיה בפיילוט שנערך במחוז צפון;

 .והצוות החינוכי בשטח שיקבלו הילדים

או תיאום הרצאה  טיפול בהפרות שכר, שכרבכל התייעצות שקשורה למאבק ה נואלי לפנותלהמשיך ומוזמנים 

, פייסבוקגם בדכן עוהמשיכו להת. חפשו אותנו eitanm@histadrut.org.il , באימיילבמקום העבודה שלכם

 .עברית פסיכולוגיהובאתר 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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