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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

החינוכיים  הפסיכולוגים  עיצומי  בעקבות  עקרונות    -  הסכם  סוכמו  אז  העיצומים,  סיום  מאז  חודשיים,  מזה 

מן הצד השני לצערנו,  האוצר על ההסכם המפרט עקרונות אלו.  משרד  אנו פועלים כדי להגיע לחתימה עם ההסכם, 

נחתם ההסכם. לא  עדיין  היום  עד  שהושגו.  את ההבנות  לעוות  וניסיונות  רגליים  גרירת  מגלים  אנו   של השולחן, 

נראה כי ההתייחסות אלינו אינה רצינית דיה. זה קורה גם מול סקטורים אחרים, משיכת הזמן הזאת של האוצר,  

שהושגו.והניסיונ  ההבנות  את  לשנות  ופוקעת.הסבלנות    ות  הולכת  כולנו  רב    של  ותסכול  רצון  שביעות  חוסר  יש 

מהעיכוב.   שלנו  בבציבור  החדשות  במהדורת  גם  דווח  יצחקי  גל"צהנושא  נעם  ד"ר  החטיבה  צירת  של  ובראיון   ,

ב'ב"  הלימוכאן  שנת  פתיחת  של  בהקשר  רבים  שהרי  –דים  "  קשיים  חווים  הקורונה  התלמידים  בעוד   בעקבות 

תחושת   כשיש  הציבורי  השירות  את  נוטשים  רבים  מומחים  פסיכולוגים  אדיר,  הוא  פסיכולוגי  במענה  המחסור 

, אבל בהחלט עם האוצר וונתנו להגיע כאמור להסכםכ -בצורה ברורה  אנו אומריםזלזול שכזו מהמדינה בעובדיה. 

עוד הרבה, ולא נקבל זלזול וניסיונות למרוח אותנו. במידה שלא יהיה שינוי בגישה ולא תהיה התקדמות  לא נחכה  

 בקרוב, לא תהיה לנו ברירה אלא להסלים את המאבק שוב, כשכל האופציות מונחות על השולחן. 

מייקל מנהל החטיבה ומנהלי המחוזות במח"ר, עוסקים כל השנה איתן  צירי החטיבה,    -  החזרים על הפרות שכר

בטיפול בהפרות שכר כלפי העובדים, שלצערנו שכיחות מאוד. מאז הקמת החטיבה, ועוד טרם הקמתה, הוחזרו 

במהלך   דוקטורטזכויותיכם אם אתם לומדים ל אנו מזכירים לכם למשל את  כבר מיליוני שקלים לעובדים בשטח.  

ימי היעדרות בשנה   7-שעות היעדרות בשכר בשבוע ו  8מימון מחצית שכר הלימוד )לפי היקף משרה(,    –עבודתכם  

ש"ח החזר מהמעסיק כאשר עמדה על זכותה זו ופנתה    1,500-)לפי היקף משרה(; לאחרונה קיבלה פסיכולוגית כ

המעסיק.לנצ מול  לסיוע  החטיבה  ש  יגי  גם  לכם  הפרטימזכירים  בשוק  כפסיכולוגים  שצברתם  לא    הוותק  )אם 

כ על  פסיכולוג  קיבל  לאחרונה  השכר;  בתלוש  ותק  בשנות  אתכם  מזכה  בציבורי(,  במקביל  ש"ח    8,000-עבדתם 

בליווי נציגי החטיבה דרש זאת מהמעסיק.כא בד  שר  עוד הישגים רבים נוספים.  השכר שלכם   את תלושי  וקויש 

  למנהל החטיבה ? פנו מזהים הפרת שכר  חושבים שאתם .התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית השכר של  במחשבון

 שווה הרבה כסף, ובעיקר צודק.  יכול להיות זה במח"ר. מנהל המחוז הרלוונטיל ו

אנו מזכירים לכם כי הינכם זכאים לחופשה    -  חופשת חול המועד סוכות לפסיכולוגים עובדי הרשויות המקומיות

 .מסמך הבהרה של החטיבהפנימית לאורך כל חול המועד סוכות הקרוב, כולל ערב חג שני. מוזמנים להיעזר ב

 

אירועים נא  החדשה,בפרוס עלינו השנה   מבחינתנו  שכללה  בשנה האחרונה,  פעילות החטיבה  כלל  על  מביטים  ו 

ההפגנה הגדולה והמאבק בשינוי שיטת תיקצוב מלגות ההתמחות במשרד הבריאות )מאבק  רבים ואינטנסיביים:  

מוצא לאין  שהגיעו  המיוחד  החינוך  לחוק  התיקון  על  השיחות  נמשך(;  המעסיק  ;שעדיין  עם  ומתן  על  המשא  ים 

של החטיבה בתוך הסתדרות   בניית הקשרים  כדי, המשך  תוך  מימון ההשתלמויות.  בעניין  מימוש הסכמי השכר 

, הפעילות " פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית" המח"ר וההסתדרות הכללית, הפעילות האינטנסיבית ב

ה רק בשנה האחרונה להחזרת מאות  השוטפת של החטיבה ומנהלי המחוזות במח"ר לטיפול בהפרות שכר שהביא

  .אלפי שקלים לפסיכולוגים מכלל הסקציות בשירות הציבורי

על עשרות שנים של קיפאון לפצות  עובדים קשה כדי  ללכת,   .אנחנו בחטיבה, הצירים, חברי המזכירות,  התחלנו 

ומדים כל הזמן ומתקדמים  אנחנו ל .  והדרך היא לא פשוטה. מדי פעם נופלים, בודקים גבולות, נבדקים בגבולותינו

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2021/08/30/10908407.mp3?fbclid=IwAR3P_suhf8pfu1yM9CCiADUbG6DSUE2IL8egR043-C30cGX7ybQYedueWU0
https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2021/08/25/10897456.mp3?fbclid=IwAR239q-VsH40KU7buGg5N4nwcf5AhKstoujL-1bEp0WR_lP-h85rDg-soA4
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/282990063632918
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/282990063632918
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/282990063632918
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/274830811115510
http://calcpsy.org/
mailto:eitanm@histadrut.org.il
https://www.machar.org.il/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
https://drive.google.com/file/d/1WE9c-sFu1W2LsFdyY_i2KhSow7TJ-eeR/view?usp=sharing
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ארגון עובדים שיתקיים  -קדימה, צוברים זיכרון ארגוני, בונים תשתיות להמשך ולמען מטרה חשובה מאין כמותה 

 באופן בטוח ויאפשר פעילות שוטפת למען העובדים, כדי שלא יתרחש יותר קיפאון כפי שהיה בעבר. 

שכבר היום ציבור הפסיכולוגים מוגן    ניםמאמי  ועובדים, אנלפי כמות הפעילות שלנו, החזרי הכספים וההגנה על ה 

 .יותר. מודע יותר. מאמין יותר באפשרות לשינוי

יתקיימו בחירות לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר.   שיהיו הרבה מועמדים   אנו מקוויםבעוד שנה וחצי 

שירצו לבוא ולהשפיע, לשנות, להוביל. הרבה מועמדים שמאמינים שהם יכולים להוביל את הפסיכולוגים קדימה. 

קבוצות שונות עם אג'נדות שונות, שייאבקו על הזכות להוביל את החטיבה ועל מתן שירות טוב יותר לפסיכולוגים 

 .העובדים בשירות הציבורי, מכלל הסקציות

ולא עם החרפה   בעקבות עיצומי הפסיכולוגים החינוכיים ז עם תקווה אמיתית שהשנה החדשה תיפתח עם הסכםא

מאחלים  של המאבק, אנ :(  ו  על ההסכם  )גם  טובה  על (  גמר חתימה  נחושה  עמידה  של המשך  שנה  טובה,  ושנה 

 זכויות העובדים שלנו ועל עתיד כלל השירות הפסיכולוגי הציבורי.

 

. חפשו eitanm@histadrut.org.il, באימייל  שכר ותנאי העסקהעל  בכל התייעצות    משיך ולפנות אלינומוזמנים לה

זכויות השכר שלכם, עם הפניות   מידע על כלל   .עברית  פסיכולוגיה, ובאתר  פייסבוקאותנו והמשיכו להתעדכן גם ב

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

 

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

mailto:eitanm@histadrut.org.il
https://www.facebook.com/hativa.psy
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56
https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56
https://www.machar.org.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%A8

