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  לחברי החטיבה הקלינית שלום רב,

רציתי לעדכן אתכם על פעילות החטיבה הקלינית בשבוע האחרון בנושא המלגות כיוון שלפעילות זו 

  יכולות להיות השלכות על כלל המתמחות והמתמחים שמתוקצבים על ידי משרד הבריאות.

כידוע לכם המתמחות בימינו בכל החטיבות ובמיוחד בחטיבה הקלינית, סובלות מתורי המתנה ארוכים 

ומייאשים לתחילת ההתמחות. הניסיון של משרד הבריאות להתמודד עם תורי ההמתנה דרך מתווה 

המלגות החדש לא יפתור את הפקק המרכזי בתחילת ההתמחות ובכל מקרה נראה לנו פתרון בעייתי 

אפשר לקרוא בדבר החטיבה בפסיכואקטואליה האחרון(. הטענה -ות נוספות )למי שרוצה להתעמקמסיב

המרכזית של ימימה, ושל כל הגורמים שפנינו אליהם במשרד הבריאות היא שתקציב המלגות גדל 

בשנים האחרונות ושלא יהיה גידול נוסף בתקציב המלגות ולכן צריך להסתדר עם מה שקיים. לא קיבלנו 

בה ברורה לפי איזה מפתח קובעים את תקציב המלגות ולא קיבלנו תשובה מספקת כיצד לפי תשו

חישובי משרד הבריאות יש עודף פסיכולוגים בשוק העבודה מתיישבת עם תורי המתנה ארוכים לטיפול 

  בקופות החולים.

  עוד ידוע לכם שבימים אלו הכנסת עסוקה בסגירת התקציב הדו שנתי.

יחיאל  וקר המאוחר ישיבה בוועדת הכספים של הכנסת בנושא תקציב הבריאות.היום התקיים בב

אסולין, הופיע בישיבה כנציג החטיבה הקלינית ודיבר על הצורך להגדיל את תקציב המלגות. כמו כן, 

החטיבה הקלינית השתתפה בהפגנה של המתמחות שהתקיימה בצהריים בירושלים. בנוסף שלחנו 

ים בוועדת הכספים בבקשה להירתם למצוקת המתמחים ולהגדיל את תקציב מכתב לחברי כנסת הפעיל

 מיליון שקלים על מנת לפתור את בעיית תורי ההמתנה. )המכתב מצורף(. 01המלגות ב 

אני שמח לבשר לכם שהפעילות שלנו ושל ארגוני המתמחים זכתה לאוזן קשבת אצל חברי הכנסת 

הנושא של התמחות בפסיכולוגיה תפסה מקום נכבד  ובישיבה של שעתיים על כל תקציב הבריאות,

וחברי הכנסת )שהפעם כוללים גם חברי כנסת מהקואליציה כגון בצלאל סמוטריץ( הציבו שאלות למשרד 

הבריאות בצורה חד משמעית. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת גפני שמאוד הקפיד שלא לתת לנציגי 

ד הבריאות )שהיה מופתע מהמקום שנושא המתמחים לדבר, אלא רק לחברי הכנסת ולמנכ"ל משר

ההתמחות תפס בדיון(, נתן ליחיאל לדבר לזמן קצר. זו עבודה של שנים שהטמיע את הפ"י כחלק 

 אינטגרלי מדיונים על פסיכולוגים בכנסת.

אינני יודע מה יחליטו בסופו של דבר, אך נראה לנו שבדיוני תקציב של מליארדי שקלים, יש סיכויי קטן, 

שניתנת לפתרון בתקציב יחסית קטן ואשר מוצגת על ידינו כבעיה שפתרונה יטיב לא רק עם שבעיה 

הדור הצעיר של הפסיכולוגים, אלא גם עם ציבור המטופלים, אולי תצליח לעבור אם מספיק חברי כנסת 

  ישתכנעו שכדאי להשקיע בנו.

א תתנגד אם אכן יחליטו אנו בטוחים שאף אחד במשרד הבריאות ובמיוחד הפסיכולוגית הארצית ל

  להגדיל את תקציב המלגות.

  הבא נקווה לכך.

  עמוס.


