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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

שכבר  אלוקצירת הפירות של   – עמד בסימן שיתופי פעולהש ,חודש של התחלות חדשותהחטיבה מסכמת 

בו חברה קיימים ועבודה על יצירת חדשים. בימים אלו, "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית" 

 אירוע שולחנות עגוליםאירועים שמטרתם לגייס למען מטרותינו שותפים חשובים:  החטיבה, עומל על

, ויעסוק בהצלת הפסיכולוגיה הציבורית בישראל; וכן במשק בו ישתתפו דמויות מפתח ומקבלי החלטות

שמכירים כמונו בחשיבות החיונית של שירות פסיכולוגי ציבורי  אזרחייםקואליציית ארגונים השקה של 

ברוח זו, אנו  נגיש ומצטרפים לדרישותינו לתוכנית לאומית מקיפה לייעול והרחבת השירות הציבורי.

  ומצפים לעבודה משותפת. ,השירותים הפסיכולוגיים החינוכייםועד מנהלי מברכים על הקמת 

 מה עוד היה לנו החודש? 

: גם בימים אלו, בהם הסיטואציה הפוליטית אינה ברורה, אנחנו ממשיכים בקשר עם על השכרהמו"מ 

אוצר. לאחר מספר פגישות שהתקיימו בנושא תיקון עיוותים בשכר שלנו, עוד לפני משרד הגורמים ב

יפתחו הסכמי השכר, כעת נבדקות על ידי האוצר מספר אפשרויות שהועלו לתיקונים אפשריים, ואנו יש

 תינים לתגובתם. ממ

לאחר חודשים של פעילות נגד החלטת משרד הבריאות  אגד מרפאות בריאות הנפש באזור ת"א )קונגי(:

לסגירת המרפאות לילדים בפני מטופלים חדשים, כולל הפגנה של פסיכולוגים בקיץ שהביאה להתגייסות 

לים חדשים. מקווים שזו הודיע השבוע סופית משרד הבריאות, שהתחנות יחזרו לקבל מטופ  –מרגשת 

 סופה של הסאגה, נמשיך לעקוב.

בנושא, בעקבות פעילות  ב"גלובס" כתבהפורסמה  השבועצמצום ההחזרים על שירותי התפתחות הילד: 

שיצא לאחרונה מהפורום לסגן שר הבריאות  מכתבמשרד יחסי הציבור שנשכר על ידי פורום הארגונים ו

ם הפרטיים בשל מחסור מתוך הכתבה: "ככל שיותר הורים פנו להחזרים במכוני. ח"כ יעקב ליצמן

בתורים בציבוריים, הפך אפיק ההחזרים לאפיק הכנסה משמעותי למטפלים, שמשתלם יותר לעומת 

שקל. כתוצאה מכך החלו הקופות להתלונן שהן לא  100-180 –התשלום שקיבלו לטיפולים בקופה 

למוצא הקל,  מצליחות לגייס אנשי מקצוע למכונים; והתורים רק הלכו והתארכו. כלומר, הפנייה

אלף טיפולים  400-והמופרט, ל"החזרים", יצר כאוס בשוק, וכיום ההחזרים תופסים כשליש ממנו: כ

 מיליון טיפולים".  1.4בהחזר מבוצעים בשנה, מתוך 

התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב בהשתתפות הרפורמה בחינוך המיוחד: 

הוקם לאחרונה, נציגים משפ"י שונים, נציגי ועד מנהלי השפ"חים נציגי פורום הארגיו"ר החטיבה, 

במשרד החינוך, ונציגי מחלקות החינוך המיוחד ברשויות המקומיות. הועלו דוגמאות לקשיים שעולים 

בשטח מיישום התיקון בחוק החינוך המיוחד. דובר על המחסור הגדול בפסיכולוגים בשטח ועל כך 

ור זה מבריחים את הפסיכולוגים לשדה הפרטי. המנכ"ל וצוות המטה שעומסי העבודה הנגרמים ממחס

היה קשובים לנושאים שעלו, ואמרו כי ישנה פעילות אינטנסיבית להפיק לקחים מהפיילוט בצפון ויישום 

והנציגים ביקשו לקחת חלק פעיל  ,לקחים אלו עוד השנה. הנושאים יטופלו בצוותי עבודה שיוקמו לעניין

מנכ"ל הדגיש כי הוא רואה בתפקיד השפ"ח כאחראי על העצמת הצוותים החינוכיים, בצוותים אלו. ה

 ולא בתפקיד בירוקרטי מנהלתי. 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001303404#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo
https://drive.google.com/open?id=1GcO1WiXZ7uYYjcrkjZpmqgsQX3h8vXUO
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 מלאהחטיבה "מחממת מנועים" במישור המשפטי לשם תביעת הזכות שלנו לקבל מימון  השתלמויות:

שעות  4מהמעסיק על השתלמויות מקצועיות )שמוכרות ע"י הפ"י כמקצועיות באופן מובהק(, בהיקף של 

 מכתבצפו לעידכונים בנושא. במקביל, יצא החודש  ;שבועיות בממוצע שנתי )כתלות בהיקף המשרה(

המזכיר זכות זו ומעודד לעמוד עליה מול כל  ,למנהלי שפ"חים ולפסיכולוגים ראשיים במשרד הבריאות

 ותההבהרות לגבי מימון השתלמוי מסמך אנו שבים ומזכירים אתאחד מהמעסיקים באופן מקומי. 

  .א את הזכויות הקשורות להשתלמויותומבהיר באופן מל ,לפני כשנה החטיבה הוציאהש

הפסיכולוג הארצי גבי מבית  שתלמות ראשונה של "המרכז להכשרת פסיכולוגים"ההאנו מברכים על 

השתלמות מסובסדת ומוכרת לגמו"ש )!( שפתוחה לכלל הפסיכולוגים. קורסים כאלו יוכלו לקדם , פרץ

, במיוחד את העמקת הכשרת הפסיכולוגים, ובמקביל גם את השכר שלהם, ולכן זו בשורה משמעותית

מוזמנים  עבור פסיכולוגים בריאותיים אשר עד כה התקשו לממש את זכותם לצבירת גמול השתלמות!

 .ם ולהירשםלהתרש

הגענו להסכמה עם נציגי הקרן על שיתוף פעולה לגבי  ;קרן ידעהחטיבה ממשיכה גם בחיזוק הקשרים עם 

חבר  כך שניתן יהיה לקבל עבורם מלגות של הקרן. ,בדיקת הזכאויות של קורסים וכנסים שונים

שבמקרים בהם יש המזכירות יובל הירש מונה כנציג מטעמנו שיעמוד בקשר קבוע עם קרן ידע, וסוכם 

סירוב של הקרן למתן מלגה, יובל יכותב על מנת שיוכל לסייע ולתווך אם ישנה בעיה. ניתן לפנות ליובל 

 hativapsy@gmail.com בכתובת האימייל של החטיבה:

אשר באופן היסטורי אינם  ,באוניברסיטאותהתקיימה פגישה עם מנהלי שירותי הייעוץ אוניברסיטאות: 

מקבלים את שכרם לפי דירוג 'פסיכולוגים' אלא לפי דירוג המח"ר, דבר הפוגע בשכרם. אנו בחטיבה 

 בדירוג שכר 'פסיכולוגים'. מנסים לסייע להם להשתלב 

להסדר עם בקרב ציבור הפסיכולוגים, על ההצעה להצטרף  סקר דעת קהלהחודש הפצנו  ף לעמית:"מעו

מתוספת השכר הרוחבית של כל  0.1%, תמורת הפרשה של ולקבל מגוון הטבות עמותת "מעו"ף לעמית"

ד. תודה לכל בעהצביעו  49.2%-ד ההצטרפות, ונגהצביעו  50.8%העונים לסקר,  253מתוך  .עובד

 ,צירי החטיבה 61המשתתפים על ההצבעה ועל ההערות החשובות שהוסיפו. תוצאות הסקר נדונו בקרב 

בין מגוון השיקולים שנשקלו בכובד ראש, ובהצבעה בין הצירים הוחלט ברוב גדול שלא להצטרף בשלב 

 לעמית". ףזה להסדר של "מעו"

שורה למאבק השכר, טיפול בהפרות שכר או תיאום מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שק

. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם eitanm@histadrut.org.ilהרצאה במקום העבודה שלכם, באימייל 

 .עברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוקב

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

 

https://drive.google.com/open?id=16Cqa7N8q9viq2x9FYRdQvMXHI8cEB4f4
https://drive.google.com/file/d/16JVtW7fbOjg_b28_yiDasPyL2uOONeix/view
https://drive.google.com/file/d/106I8XYSyHxywB3PWv8Nln-earVdJrh-0/view
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