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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

בלבד(, שפורסמו  ש"ח 6,484בשירות המדינה ) השכר הממוצע של הפסיכולוגיםבצל הנתונים המקוממים על 

לשנות של משרד האוצר, ממשיכה החטיבה בפעילותה האינטנסיבית, כדי  2018דוח השכר לשנת לפני כשבוע ב

בעלי השכלה והתמחות ארוכות שנים מרוויחים פחות מאחיות או שהם בו פסיכולוגים מהיסוד את המצב 

 העגומה מציאותבנדבך מרכזי  והמהוהם בדיוק מה שתנאי העסקה כאלו עובדי משק במערכת הבריאות. 

 .פסיכולוגיקושי לשמר כוח אדם איכותי, וחוסר זמינות ונגישות סבירים לטיפול  – בריאות הנפש ךבמער

החל השבוע בקמפיין סרטונים של אישי ציבור, המכירים  סיכולוגיה הציבוריתפורום הארגונים למען הפ

זאת במקביל לפגישות שאנו מקיימים במסגרת ותומכים אף הם בחשיבות טיפול פסיכולוגי ציבורי זמין ונגיש. 

פורום הארגונים, עם חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית בישראל, כדי לספר את סיפורה של הפסיכולוגיה 

דף שימו לב לסרטונים שאנו משתפים בבורית כיום, ולייצר שיתופי פעולה עימם כדי לשנות את המצב. הצי

 .#לחזק_את_הפסיכולוגיה_הציבורית, שתפו והפיצו את הבשורה, המלווה בהאשטאג הפייסבוק שלנו

 לפני כשנה מהרגע הראשון בו התחלנו, בחטיבה, לטפל במשבר בשפ"ח קרית גת שפ"ח קרית גת קם מחדש!

, שידענו שיבוא יום אחד. אנו גאים בציר החטיבה ארז לתכנן את השיקום שלו נו(, התחלתקציר האירועים)ראו 

מציאות בה  החטיבה סייעה לייצר מאפס. להצמיח את השפ"חוהתגייס  ,קח על עצמו את המשימהבלנאו של

; והחודש הגענו ארז יכול להיקלט לעבודה ולהיות מתוגמל כראוי למנהל שפ"ח, תוך מיצוי מיטבי של זכויותיו

בהם ניתן יהיה לגייס עובדים  יםאי עבודה מוסכמים, ברורים והוגנעם עיריית קרית גת על תנ סיכום חתוםל

  .ככה נראה הישג של סקטור עובדים שמוביל התנהלות אסרטיבית, מקצועית, ובלתי מתפשרת .לשפ"ח

שהוא לא פחות  מכתב החודשהפסיכולוגי הארצי, גבי פרץ, הוציא  הסדרה במקומות המוכרים להתמחות:

הוא מסדיר את ; ות ועל מה יכול ולא יכול לקרות בההוא מסדיר את האחריות על תהליך ההתמחו מהיסטורי.

כלומר, גם מתמחים במקומות התמחות  שכר המתמחים, גם אצל מעסיקים שאינם חתומים על הסכמי השכר.

פרטיים, יהיו חייבים לקבל תנאי העסקה כמו מקביליהם בשירות הציבורי, אם המוסד מעוניין להמשיך ולהיות 

 .פרי עבודתה של חטיבת הפסיכולוגים – ות השכר אליו המכתב מפנהקובץ זכוימוכר להתמחות. וכאן 

Save the date –  החלטנו להתחיל את יוצאים לדרך לראשונה! ימי העיון של חטיבת הפסיכולוגים במח"ר

דווקא בפריפריה )הנגישה תחבורתית(, כאמירה שלנו  של ימי עיון לציבור העובדים הפסיכולוגים, המסורת הזו

 המתאים לכם אז סמנו את היום. ..שאנחנו רוצים להיות נגישים לכולם, גם למי שהתרגלו שלא נגישים אליו

 בחיפה. לו"ז מפורט בקרוב. 29.3בבאר שבע,  22.3: ביומנים

החודש . החטיבות השונות השנתיים שלים כנסבלמפגשים אנו ממשיכים להגיע  :כנסי החטיבות המקצועיות

ביקרנו ושוחחנו עם ציבור באי הכנס השנתי של מנהלי השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בירושלים, והכנס 

 . כנס החטיבה הרפואית במרץבגם לפגוש אותנו בואו  השנתי של הפסיכולוגים ההתפתחותיים בנווה אילן.

יעצות שקשורה למאבק השכר, טיפול בהפרות שכר או תיאום הרצאה מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התי

, פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilבמקום העבודה שלכם, באימייל 

המשיכו להיעזר במידע המפרט את כלל זכויות השכר ותנאי ההעסקה שלכם, עם  .עברית פסיכולוגיהובאתר 

 שבאתר הסתדרות המח"ר. אתר חטיבת הפסיכולוגיםב –פים הרלוונטיים בהסכמי השכר הפניות לסעי

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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