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                      13.5.15  

  

  ר"הסתדרות המח, מזכירת איגוד מקצועי פסיכולוגי
 –טלי חבצלת 


  עדכו� לפסיכולוגי

  

וע� התגבשות כמה מהלכי� בתחו� הטיפול בשכר הפסיכולוגי� אני רוצה לשת� את " לאחר החגי�"
  :ציבור הפסיכולוגי� על גווניו השוני� בדברי� הבאי�

  הרפורמה בבריאות הנפש

בתארי� וקריטית לאחר נסיונות חוזרי� ונשני� לקחת חלק בתהלי� שעומד להיכנס לפעימה נוספת 
בצע כל שינוי ל זמני האוסרהוצא צו מניעה . ד לעבודה"ד לביהצבקשת י "ענעשתה פנייה  1.7.15
נתוני� בקשר $הוגשה בקשה להעברת מידע. עד לדיו# הקרוב בבית הדי# מבני באופ# חד צדדי/ארגוני

  .מ קבוצי"ולנהל ע� התובעות מו, המטופלי� ותהליכי  ההכשרה, להשלכות הרפורמה על העובדי�

  .סי� בהסתדרות"המהל� נעשה ביחד ע� האיגוד המקצועי של העו

 �משרד הבריאות לתת מענה בכתב לסוגיות שהועלו /על המדינה 26.4.15בית הדי# קבע כי עד תארי
  .3.5.15דה בתארי� ד לעבו"ונקבע דיו# בביה, דצבבקשת ה

 �והשופט הנכבד אור# שגב קבע כי על משרד , התקיי� דיו# בבית הדי# לעבודה בתל אביב 3.5.15בתארי
  .1.7.15מ ע� ארגוני העובדי� בטר� כניסתה של הרפורמה בתארי� "הבריאות לקיי� מו

ר ואיגוד העובדי� "חעד כה התקיימו שני מפגשי� של נציגי משרד הבריאות לעניי# הרפורמה ע� נציגי המ
  .הסוציאליי�

  הסכ
 שכר ע
 משרד הבריאות

מאחר וכל נסיונות ההידברות ע� משרד הבריאות בנושא הסכ� שכר לפסיכולוגי� נענו בדחיות 
מתו� כל הפגישות של נציגי� שוני� של . הוכרז סכסו� עבודה ע� משרד הבריאות, והתחמקויות
גיבשנו רשימה של  $ד ממשרד בני כה# "נציגי ההסתדרות ועוה ע�, העובדי� אצל מעסיק זה, הפסיכולוגי�

שיהוו , שחלקה משותפת לכל צבור הפסיכולוגי� וחלקה ייחודית לפסיכולוגי� עובדי המשרד, תביעות
  .מ על הסכ� שכר חדש"בסיס למו

�  . על המהלכי� הבאי� בתחו� זה יבוא עדכו# בהמש

  הסכ
 שכר ע
 מרכז השלטו� המקומי

מ המרכזי� ביד� את הטיפול בתנאי העבודה .ש.ד ד# ב# חיי� וחגית מג# ממ"התקיימה פגישה ע� עו
והיתה נכונות ) ברוב� פסיכולוגי� חינוכיי�(והשכר של הפסיכולוגי� העובדי� ברשויות המקומיות 

שי בתהלי� דומה של מפג. תו� צירו� נציגי משרד החינו� והאוצר לתהלי�, להמשי� ולהידבר בנושא
  בחלק# , כמו שצויי# לעיל. ד ממשרד בני כה# ג� כא# גובשה רשימת תביעות"ר ועוה"נציגי� ע� צוות המח
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בימי� אלה מנסי� לתא� . משותפות לכל הפסיכולוגי� ובחלק# ייחודיות לתפקוד הפסיכולוג ברשויות
�  .פגישה נוספת להמש� התהלי

�הסכ
 שכר  �  משרד החינו

ברוב� , כבר בעבר משרד החינו� הביע נכונות לשפר את תנאי העבודה של הפסיכולוגי� המועסקי� על ידו
יש לצפות . א� נמנע מלפעול שלא במסגרת הסכ� שכר כוללני לפסיכולוגי�, בתפקידי מטה וניהול

 תביעות הקשורות לאפיוני�. להסכמות שיגובשו ע� הגורמי� האחרי�ששהמשרד לא יתנגד להצטר� 
  .ייחודיי� לתפקוד הפסיכולוג במשרד החינו� הועלו על ידי נציגיה�

  ח כללית"קופ �הסכ
 שכר 

מתקיימי� מגעי� ע� הגורמי� הרלבנטיי� אצל מעסיק זה מכיוו# שזו הקופה המובילה בהיק� העסקת 
  .הפסיכולוגי�

  הסכמי שכר

 .באמצע חודש מאי נקבעה ישיבה באוצר לדיו# בנושא שכר הפסיכולוגי�

  

  .אבקשכ� לשת� בעדכו# זה פסיכולוגי� רבי� ככל האפשר

  

  

  ר"הסתדרות המח, מזכירת איגוד מקצועי פסיכולוגי
 –טלי חבצלת 


