
 

 

  
 

   

 חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח 
 

 03-6921654פקס :  03-6921092| טל':  62098 תל אביב מיקוד 93ארלוזורוב  'חר בית ההסתדרות   
 

15.3.2020 

 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 **עקבו אחרי הפרסומים שלנו בדף הפייסבוק, נשתדל לעדכן ככל שמידע חדש יזרום אלינו**

, מושפעת כמובן גם עבודתנו. שימו לב, אנו בעקבות מגפת הקורונה לאור מעבר המדינה להתנהלות בעת חירום

זו תקופה בה אנו משמעותיים לסיוע לציבור להישאר בתפקוד  ,מוגדרים כעובדים חיוניים בשעת חירום

משרד עם גבי פרץ, הפסיכולוג הארצי בבשיחתנו  על כן יחולו על חלקנו הוראות שונות. ולהתמודד עם החרדות.

כל  , כלומרוגים אלא שההתנהלות הינה ארגוניתכי אין הנחיות ייחודיות גורפות לפסיכולת, הוסבר הבריאו

מהנהלת המחוז או המרפאה בקופ"ח  , או"חהמנהל בי –פסיכולוג יקבל הנחיות ממנהל הארגון בו הוא עובד 

כי אגף שפ"י יוציא הנחיות  גית הארצית במשרד החינוך, נמסרעם חוה פרידמן, הפסיכולותנו בנוסף, בשיח כללית.

נמשיך בחטיבה אנו  להיות בקשר עם האגף בכל שאלה והבהרה בנושא. יםמציע ואנ ;לפסיכולוגים החינוכיים

 ללוות ולסייע כמיטב יכולתנו, נשמח לענות על כל שאלה תעסוקתית ולסייע בכל נושא שנוכל.

עמלנו קשות והתרגשנו לקראתם, מבוטלים  , בב"ש ובחיפה, עליהםעיון של חטיבת הפסיכולוגים במח"רימי ה

אנו מבטיחים שבהמשך, כשהמצב יאפשר, נערוך מחדש לצערנו בעקבות הנחיות משרד הבריאות בשל הקורונה. 

 .ימי עסקים ניצור קשר עם המשלמים לצורך ההחזר( 14כמובן שלנרשמים יוחזר כספם )תוך  את ימי העיון.

בתקופה  אייטמים וראיונות בתקשורתהמשיך ביצירת  הציבוריתפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה 

האחרונה: על ההיבטים הפסיכולוגיים של מגיפת הקורונה והמשמעויות הרגשיות סביב החרדות והבידוד; על 

על קריסת  12ית; אייטם בפריים טיים בחדשות ערוץ סרטון תעמולת בחירות שלעג ופגע בסובלים ממצוקה נפש

שירותי בריאות הנפש בעוטף עזה; מאמר דעה של יו"ר חטיבת הפסיכולוגים על השלכות הרפורמות במספר 

 בנוסף המשיך .; ועודציבור באופן זמין ונגישתחומים במשק על האפשרויות של הפסיכולוגיה הציבורית לסייע ל

, ומפיצים , המכירים ותומכים בחשיבות טיפול פסיכולוגי ציבורי זמין ונגישסרטונים של אישי ציבורהקמפיין 

את הקמפיין נחדש עם שוך  .#לחזק_את_הפסיכולוגיה_הציבורית, המלווה בהאשטאג בפייסבוק את הבשורה

 סערת הקורונה.

על אופן היישום הביקורת למרות הקורונה, ווהבחירות מצב : למרות סכסוך עבודה –הרפורמה בחינוך המיוחד 

ולהתקבע של הרפורמה בחינוך המיוחד ממגוון ארגוני הורים, מורים ועוד, נראה שהרפורמה ממשיכה להתבצע 

שיוצרות עומסים רבים רבות וארוכות בשטח, ומתבטאת כרגע מבחינתנו הפסיכולוגים בוועדות אפיון וזכאות 

לא רק לוקה רק קצה הקרחון; יישום הרפורמה  ופוגעות בעבודה השוטפת של הפסיכולוגים החינוכיים. אך זה

לפני שבוע הכרזנו על סכסוך עבודה בנושא זה.  .בחסר, אלא פוגע בדיוק בעקרונות ובמטרות הליבה של הרפורמה

כמו דברים רבים, התמקמותנו בנושא זה , לפיכך בשל הקורונה אך אתמול הוכרזה ההשבתה החלקית במשק

מוזמנים לקרוא . נמשיך לעקוב האם הועדות אכן יתקיימו או שיבוטלו לאור המצב – עוברת חשיבה והתאמות

 . כל הסיבות להכרזת סכסוך העבודה ומשמעויותיועל 

 .חופשה פנימית של יומיים בפוריםמזכירים לכם את זכותכם ל חופשת פורים לפסיכולוגים חינוכיים:

. חפשו אותנו eitanm@histadrut.org.il, באימייל לשכרמוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שקשורה 

זכויות השכר שלכם, עם הפניות  מידע על כלל .תעברי פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוקלהתעדכן גם בוהמשיכו 

  שבאתר הסתדרות המח"ר. אתר חטיבת הפסיכולוגיםב –לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר 

מאחלים לכולנו מגיפה קצרה ובריאה ככל הניתן, שנשמור כולנו על בריאות פיזית ונפשית, ושנמשיך לשרת את 

 .הטובה ביותר מטופלינו ולקוחותינו בצורה

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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