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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

 והמתמשכת מהפגיעה החמורה ,בשבועות האחרונים אנו שומעים פסיכולוגים רבים נסערים ומזועזעים

לא ש ,הפסיכולוגיםאנו מלאי הערכה לסולידריות של המתרחשת בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בקרית גת. 

 בלתי סבירות של העיריהרשמיות ואף דרישות  מפתות לא שיתפו פעולה עם הצעותהם  –למצב נותרו אדישים 

פסיכולוג אחד בשפ"ח  בה נותר כיום) וועדות ההשמה בעיר, להשתתף כגורמים חיצוניים בושל גורמים בשפ"י

 גילוי דעת מו. חטיבת הפסיכולוגים במח"ר, בשיתוף הפ"י והתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, פרס!(בלבד

אלא במסגרת השפ"ח ותחת ההסכמים  שםלא לעבוד שסיכולוגים פקורא לו השתלשלות העניינים,המפרט את 

לעצור אותו  וחובתנורות הפסיכולוגי, וביטול של השי המדובר בצעד ראשון ומסוכן בדרך להפרט .הקיבוציים

 !מבעוד מועד

אבסורדי  , כמו גם מצב מרפאות בריאות הנפש באזור ושירותים ציבוריים נוספים, הואקרית גתשפ"ח המצב ב

אין עוד יותר לנוכח ימים קשים של לחימה, אבידות ופציעות בגוף ובנפש, שידעו החודש יישובים רבים בדרום. 

החירום -בשגרתיכולת להשפיע על ההחלטות המדיניות שמביאות להתחממויות והתקררויות,  בחטיבה לנו

על כמה נוכל לסייע לתושבים, כגורמים המקצועיים האמונים על רווחתם  אבל יש לנו יכולת להשפיע בדרום;

דם שצריכים המענה הפסיכולוגי הציבורי חייב להתחזק, חייב להיות מספק, חייב להגיע לכל אדם וא .הנפשית

קבלו מאיתנו חיבוק חם ואוהב, תמיכה ועזרה  –אנחנו מחזקים אתכם! ופסיכולוגי הדרום  –תושבי הדרום . אותו

 בכל מה שתבקשו.

עם מעסיקים ועם גורמים במשרד האוצר, כדי לקדם בהדרגה  המשכנו בפגישותגם החודש  המו"מ על השכר:

מכתב על גמולי ההשתלמות לפסיכולוגים בין השאר נשלח לאוצר  את המאבק על השכר וזכויות ההעסקה.

את הבעייתיות הרבה במימוש זכות זו בשנים האחרונות, בשל התהליך הסיזיפי שנדרשים , המפרט בריאותיים

מוסדות לעבור מול הגוף המאשר קורסים לגמו"ש. אין סיבה שנשלים עם המצב בו עובדים מפסידים בשל כך 

 נילחם גם על פתרון המצב סביב זכות הסכמית זו!מאות ואלפי שקלים בחודש, ולפיכך 

בין לבין המשכנו החודש לקדם פתרונות אפשריים לסכנת סגירת מרפאות בריאות הנפש באזור  ות:פעילויות נוספ

; במסגרת חג שבועות-יסרוחופשה באמכתב המבהיר את זכותם של פסיכולוגים חינוכיים ל הוצאנו; ת"א )קונגי(

ליצמן, לשר האוצר משה כחלון פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית שלחנו לסגן שר הבריאות יעקב 

המדגיש את חשיבות הצלת שירותי הפסיכולוגיה הציבורית; ועוד  מכתבולשאר המעורבים במו"מ הקואליציוני, 

 ועוד.

מחכים לפגוש אתכם בהרצאתה של יו"ר החטיבה ירדן מנדלסון בכנס הפסיכולוגים הקליניים החטיבה בשטח: 

, נציגיכם בסקציות ובמחוזות השונים ברחבי הארץ. הצירים בחטיבה 61רשימת לכם שוב את  מזכיריםבגינוסר. 

. אנו זמינים עבורכם לטיפול בהפרות שכרבכל התייעצות שקשורה למאבק ה אליהם לפנותלהמשיך ומוזמנים 

והמשיכו . חפשו אותנו eitanm@histadrut.org.il , גם באימיילתיאום הרצאה במקום העבודה שלכםלאו  שכר

 . עברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוקגם בדכן עלהת

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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