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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

בחירות נוספות בפתח, דבר שלצערנו מעכב חלק מההליכים במו"מ על הסכמי השכר. אבל יש דברים 

המשכנו בשיחות עם סגנית הממונה על השכר רבים שהחטיבה ממשיכה לקדם בכל זאת. גם החודש 

, והגענו להסכמות על מספר נושאים שנמשיך לקדם בשבועות הקרובים, כגון תגמול על במשרד האוצר

ר את התפקידים היקפי משרה גבוהים של פסיכולוגים, ותחילת בנייה של לוח תפקוד שמגדיר טוב יות

המאבק למען עוד נושא שהתקדמנו בו החודש הוא  ודרגות השכר של פסיכולוגים בשירות הציבורי.

; בפגישה שהתקיימה עם יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, הוא נרתם לסייע יפו-עובדי אגד מרפאות ת"א

 י לשמור על הצביון התעסוקתי של מרפאות האגד, ולנסות להישאר בשירות המדינה.לעובדים כד

הידעתם? כבר שנים שמכרזים לניהול  – ניהול תחנות ומחלקות במערך בריאות הנפשובענייני 

מנהלים  1-6, אך בפועל ישנם כיום במערך רק מיועדים לפסיכיאטרים, פסיכולוגים ועו"סים

היה ניסיון לשנות את ועשרות פסיכיאטרים. למה? יש מאבק שבמסגרתו  –עו"סים  5-2-פסיכולוגים ו

לא  –הרכב ועדת המכרזים כך שתהיה מוטה לטובת פסיכיאטרים, ועד שהדבר יוחלט בבית המשפט 

כולוג מגיש מועמדות. לא ניתן לכך יד! אם מעט מכרזי ניהול מבוטלים או מוקפאים כאשר גם פסי

 ידוע לכם על מקרים דומים של קושי של פסיכולוג לגשת למכרז ניהול, אנא דווחו לנו.

בתקופה האחרונה אנו שמחים וגאים לקבל מידע ותודות מכם על הצלחתם של מאבקים  הפרות שכר:

דקו את התלוש ופעלו בנחישות שונים להחזר הפרות שכר שהתגלו בתלושים של עובדים; עובדים שב

בסיוע החטיבה כדי לתקן את ההפרה ולקבל החזרים רטרואקטיבית. אנו ממשיכים ללוות לא מעט 

בנוסף, חשוב . eitanm@histadrut.org.ilמאבקים נוספים. מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו על כך, 

עובד כל   – טופס איסוף הנתונים של עובדי המדינה על אי מימון השתלמויותביותר שתמלאו את 

בלי קשר לאחוזי  511%ת, ולא קיבל מימון של שיצא להשתלמות בשנה וחצי האחרונומשרד הבריאות 

טופס; אנו בהליך התחלתי מול נציבות שירות למלא את הלהקדיש לכך דקה והמשרה, מתבקש 

 המדינה למיצוי ההחזרים.

גם פה אנחנו לא שוקטים על השמרים, בשיתוף פעולה עם החטיבה החינוכית הרפורמה בחנ"מ: 

הציבורית צפויים לנו החודש מספר פגישות עם בכירים בשדה בהפ"י ועם התנועה למען הפסיכולוגיה 

ובממשל על מנת לראות כיצד ניתן לשפר את המענה שנותנת הרפורמה ולדאוג לכך שהשירותים 

הפסיכולוגים ייתנו מענה איכותי ויעיל במסגרתה. כמובן, תוך שמירה על תנאי העבודה וזכויות 

 העובדים.

החטיבה ירדן מנדלסון התארחה החודש בכנס גינוסר, בו שוחחה עם  יו"רית החטיבה בשטח:

הפסיכולוגים הקליניים על מצב השירות הציבורי כיום, ועל המאבק לשינוי מצב זה של החטיבה ושל 
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נמשיך לפגוש אתכם בשטח, בתחנות, במחלקות  ."פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית"

  של כל החטיבות, גם בשנה הבאה. ובשפ"חים, ובכנסים המקצועיים

  .עברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוקגם בדכן עוהמשיכו להתחפשו אותנו 

 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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