
 
 

 פסיכולוגיות ופסיכולוגים יקרים,

והדאגה לפסיכולוגים עצמאיים ולכן אני חשוב לנו לעדכן אתכם/ן בפעילות של הפ"י בתחום הטיפול 

מבקשת לשתף בכמה נושאים שקידמנו לאחרונה ואשתדל להמשיך ולעשות זאת באופן שוטף ככל  

 שתהיינה התפתחויות חדשות:

 התחלנו לקבל פניות מהשטח 

קיבלנו פניות מפסיכולוגים שעובדים בהסכם עצמאיים עם קופות החולים ואשר העלו טענות בנוגע  

העסקה לא שווים בין הפסיכולוגים נותני השירות. הטענה הייתה שלחלק מהפסיכולוגים לתנאי 

שעבדו בהסכם עם כללית הוצעו תנאי שכר נמוכים יותר מפסיכולוגים אחרים. טענות אלו הועלו 

. לאחר בדיקה, נכון לרגע לא נמצאו פסיכולוגים העובדים בתקופה הנוכחית 2018לראשונה בשנת 

אנא עדכנו אותנו במידה ואתם חותים ולכן כרגע הטיפול בעניין נמצא בהקפאה. בתנאי השכר הפ

בנוסף, קיבלנו פניות נוספות מעצמאיים אשר נמצאים בהסכם עסקה  נתקלים בדברים דומים.

כפרילנסרים וחווים תנאי העסקה לא הוגנים. המטרה שלנו היא למגר תופעות כאלו וליצור כללים 

 תנאי העסקה של עצמאיים.ברורים ואחידים בנוגע ל 

 

 פעלנו בנוגע להחזרים על טיפולים פסיכולוגיים פרטיים 

בזמן האחרון אנו נמצאים בקשרים מול חברת הפניקס, אשר הצהירה כי אינה מאשרת החזרים  

לטיפול פסיכולוגי אלא אם כן התבצע על ידי פסיכולוג קליני, חינוכי, או עובד סוציאלי. לאחר פניה 

ה בנושא  נענינו כי לא ניתן לשנות פוליסות קיימות והן תשארנה במתכונת הנוכחית שלנו אל החבר

אולם פוליסות עתידיות ישונו כך שהחזר על טיפול פסיכולוגי יינתן גם אם הטיפול נעשה על ידי 

פסיכולוגים מסקציות אחרות. אנו ממשיכים לפעול על מנת לשנות את הפוליסות הקיימות 

 פניקס התחייבות ברורה בנוגע למועד שינוי הפוליסות העתידיות. ומעוניינים לקבל מה

 אם אתם נתקלים בסיפורים דומים מחברות ביטוח אחרות, אנא עדכנו.  

 

 פתחנו רשימת רואי חשבון ויועצי מס

במסגרת מאמצינו לשפר את תנאי העבודה של פסיכולוגים עצמאיים בישראל, הרכבנו רשימת רואי  

 נותני השירות   .י הארץ הנותנים את שירותיהם לפסיכולוגיות/ים במחיר מוזלחשבון ויועצי מס מרחב



 
 

₪ )פלוס מע"מ( עבור דיווחים שוטפים, התייעצויות ודו"ח   300ברשימה גובים תעריף חודשי של עד 

 שנתי. כל נותני השירות הומלצו על ידי פסיכולוגים שרכשו את שירותיהם.  

 efart.hepi@gmail.comמה מוזמנים לשלוח מייל ל: נותני שירות המעוניינים להיכנס לרשי

 https://did.li/RZWYHלקישור לרשימה: 

 

 התחלנו בסדרת הרצאות

התחלנו בסדרת הרצאות המיועדת לפסיכולוגים עצמאיים. עד כה קיימנו הרצאה בנושא ראיית 

ים נוספים שמעניינים אתכם אתם מוזמנים לכתוב לי  אם ישנם נושאחשבון לפסיכולוג העצמאי. 

 בלינק הבא:  

https://did.li/tmRfT 

 

 יצרנו קשר עם קרנות 

בימים אלה אנו נמצאים בקשר מול קרנות על מנת להשיג תנאים משתלמים לקרן השתלמות,  

 קופות גמל וקרן פנסיה.   

 

 לכם!בדקו את הזכויות ש

לא תמיד אנחנו מודעים לזכויותינו, במיוחד בתור נותני שירות "פרילנסרים". חשוב שגם במעמד  

חתימת החוזה וגם תוך כדי תקופת ההעסקה, תהיו מודעים לזכויותיכם וחובות המעסיק הנוגעות 

לשכר שלכם ותנאי העסקתכם. מדי פעם אדאג לעדכן אתכם בכך ואתם גם מוזמנים לפנות אליי  

 שא במייל או בפייסבוק. בנו

 

 

 היו בקשר!

 שלכם, 

 רכזת פסיכולוגים עצמאיים בהפ"י  –אפרת צור 

Efrat.hepi@gmail.com 
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