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 חוגגת שנה! חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

, הסובלים עשרות שנים מתלושי מהפסיכולוגים בשירות הציבורי 45%-לא פחות מ ,בדיוק שנה לפני

בבחירות הראשונות  להצביעכדי  ,אל הקלפיות ויצאו אמרו "לא עוד" שכר עלובים ותקינה מבישה,

. בשנה שחלפה מאז הקמת החטיבה, טיפלנו בהסתדרות המח"ר שהוקמה לצירי חטיבת הפסיכולוגים

במאות פניות על הפרות שכר, קיימנו עשרות פגישות עם מגוון אנשי מפתח בקרב המעסיקים ובקרב 

, והוצאנו עשרות מסמכים אנשי המקצוע בתחום הפסיכולוגיה לקראת המו"מ על הסכמי השכר

הנה . ינו כעובדים ועל מצבו העגום של השירות הציבורילגורמים הרלוונטיים ולציבור הרחב על זכויות

 מכתב מפורט – , שמבוססות על עבודת עומק מקיפה ואינטנסיביתרק שתי דוגמאות מהחודש האחרון

; ונייר עמדה עומסי העבודה ומשבר התקינה בשירות הציבוריבנושא  לסגנית הממונה על השכר באוצר

, התיקון לחוק החינוך המיוחדמשותף עם הפ"י ועם התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית בנושא 

, ולפיכך חשובים אך הטמעה לא נכונה שלו עלולה לפגוע בציבור התלמידיםמבוסס על עקרונות ש

 מעורבות הפסיכולוגים ביישומו היא קריטית לדעתנו.

 כלל החודשסבב הביקורים של החטיבה בכנסים המקצועיים החשובים בתקופה זו,  החטיבה בשטח:

לוגים החינוכיים במחוז בכנס השנתי של הפסיכולוגים ההתפתחותיים, ובכנס של הפסיכוהשתתפות 

חשיבות ודיברנו על  ,השטחקולות הפסיכולוגים מהצגנו את החטיבה, שמענו את דרום. במפגשים 

המודעות והמאבק של כל אחד מאיתנו על מיצוי זכויותינו כעובדים בהווה, לצד הכנות החטיבה לשיפור 

א של יציאתכם לכנסים מימון מלמזכירים לכם לא לוותר על זכויותיכם בעניין  .השכר בעתיד הקרוב

  , היעזרו בנו לשם כך.ואחרים לוהמקצועיים הל

, נציגיכם הצירים בחטיבה 61רשימת אז שנה להקמת החטיבה, זו הזדמנות להזכיר לכם שוב את 

בכל התייעצות שקשורה  אליהם לפנותלהמשיך ומוזמנים יות ובמחוזות השונים ברחבי הארץ. בסקצ

, תיאום הרצאה במקום העבודה שלכםלאו  . אנו זמינים עבורכם לטיפול בהפרות שכרשכרלמאבק ה

, ובאתר פייסבוקגם בדכן עוהמשיכו להת. חפשו אותנו eitanm@histadrut.org.il  גם באימייל

 . עברית פסיכולוגיה
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