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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

בין הקמת ממשלה, להתמודדות עם חזרה לשגרה לצד אי ודאות מול מגיפת הקורונה, בחטיבת 

מהלך הפסיכולוגים פעלנו החודש במסגרת "פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית" להתנעת 

במציאות של היום, ". התכנית הלאומית להצלת הפסיכולוגיה הציבורית" –חשוב מעין כמוהו מקיף ו

משלה יש כוח מוגבל להוביל שינויים רחבים ומשמעותיים, באים אנחנו ומגישים לממשלה תכנית בה למ

אזרחים  –סדורה וברורה, ומציעים דרך נכונה, יעילה, )וחסכונית!( לשפר את המערך, ולהרוויח מרווחיו 

ים נפצח בסבב פגישות בשבועות הקרוב. מועילים יותר לעצמם ולמדינה כולההחזקים ומתפקדים יותר, 

על מנת להניח את הבסיס והתשתית לתכנית הלאומית שבנינו בחודשים  ,שונים ממשלה משרדיעם ראשי 

לראש  ,לראש הממשלה :מוזמנים לעיין במכתבים שנשלחו בנושא למשרדים השונים .האחרונים

 .לשר העבודה והרווחהו לשר החינוך ,לשר הבריאות ,לשר האוצר ,הממשלה החלופי

 

 יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד )הרפורמה בחינוך המיוחד(

זכאות פחות ילדים מקבלים ואוששו את חששותנו, על כך ש אלינו וגיעבהמשך לדיווחים הקשים שה

 בתקופה האחרונה בוועדות האפיון והזכאות במסגרת הרפורמה בחנ"מ, קיימנו בלת תמיכות ומעניםלק

משרד ים בבכירעם גורמים של פורום הארגונים בשיתוף איגוד מנהלי השפ"חים, מגעים אינטנסיביים 

הנחה את כל  לפיה המשרדבו הבהרה , ומכתב ממשרד החינוך קיבלנו בשעה טובה לפני כשבוע. חינוךה

. אנשי המקצוע המשתתפים בוועדות, לעבוד מתוך שיקול דעת מקצועי ותוך ראיית צרכי הילד במרכז

קחו את המכתב הזה בעזרתכם: פסיכולוגים חינוכיים,  –אנו נעקוב בקפדנות על יישום ההנחייה הזו 

 –איתכם, השתמשו בו להזכיר לכל מי שנחוצה לו תזכורת. זכרו שיש לכם גיבוי של מטה משרד החינוך 

ספרו לנו איפה  !היה ואתם עדים להתנהלות לא מקצועית יש לכם אחריות להביע קול חשוב ולמנוע זאת

 עיות נפתרו בזכות הנחיות המשרד והתערבותכם המקצועית, וחלילההוועדות מתנהלות כראוי, איפה הב

תפקידנו . טופס הדיווח שלנו, בספרו לנו גם איפה עדיין קיימת בעייתיות באופן התנהלות הוועדות– 

ולפעול להשגת  למשרד החינוך,יהיה להישאר עם אצבע על הדופק, להציף את הבעיות שנקבל מכם 

  .פתרונות

משרד החינוך נערך ללמידה משמעותית משנת היישום הראשונה של  –הקיץ לפנינו , לא נגמרה העבודה

הרפורמה בכלל הארץ. אנחנו נהיה שם, נחשוב יחד, נאיר אזורים שיש להניח עליהם את הדעת, נמצא 

 ת.צב ייראה אחרל לכך שבשנה הבאה המפתרונות נכונים, ובעיקר נפע

 .מהדורה דיגיטלית ,עמוד שני ,עמוד ראשון "מצורף גם סיקור ההתפתחויות, הבוקר בעיתון "הארץ

 

 הכרה בקורסים שהתקיימו בלמידה מרחוק בתקופת הקורונה, לגמול השתלמות

, מכתב לראש ועדת גמולי ההשתלמות במשרד החינוךבעקבות תלונות שהגיעו אלינו בנושא, נשלח השבוע 

, )ולא רק הם( מר בני רגב. המכתב מוחה על פגיעה בזכויותיהם של פסיכולוגים עובדי המגזר הציבורי

ורונה, והמשיכו באמצעות למידה מרחוק במהלכה, לא הוכרו לגמו"ש. שהקורסים אותם החלו טרם הק

https://drive.google.com/file/d/1kyKx6BIA7k3aBvugdngdnYAG1HYXpgRB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3kWNxWO04CS7BmDh7ysokHXuVOMDOmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3kWNxWO04CS7BmDh7ysokHXuVOMDOmZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l1PUFZI7fDRYxlJ-kL3bUsUJkFaQkQZ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l8y20aCcGVjNM9ZyH0SMW49TUS1XEa3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lAPFj3s3yjm8xlsiUi5fxEh6fAU-bn_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l-VwOzPooBHfbIpVNqDW364HumkDyqsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16q0SS5TJt9DXXnIx_Hw-NgHytk-Usi4e/view?usp=sharing
https://forms.gle/xwQebHnGcSiZNg5YA
https://drive.google.com/file/d/1YXyEPykVkZ31Pk0kP4Yrx-cScHAHfFBt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2M2ewhcFr6A3PW98GSokz-CeuWsRSsB/view?usp=sharing
https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8912275
https://drive.google.com/file/d/1YnddWekzkzHHb4QVreMSDtFkIBxZWdgL/view?usp=sharing
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, כפי שהדבר מובן מאליו בקורסים רגילים באוניברסיטאות שעברו החטיבה דורשת להכיר בקורסים אלו

 ללמידה מרחוק בתקופת הקורונה.

 

 הכירו את חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

, ולמה חשוב לכם שמות תפקידים בארגון העובדים שלכםמוזמנים לעיין ולקרוא על  –רגע של עברית 

שניתנה החודש למאות  סיקור הרצאת הזום על הפסיכולוגיה הציבורית. והנה גם להכיר אותם

 ע"י צירות החטיבה יפעת שדה ואלית מרדו.תואר שני בפסיכולוגיה ברחבי הארץ, סטודנטים ל

 
 

לשכר ותנאי העסקה בכל התייעצות שקשורה  בחטיבת הפסיכולוגים מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו

, פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.il, באימייל בימים אלו ובכלל

זכויות השכר שלכם, עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי  מידע על כלל .עברית פסיכולוגיהובאתר 

  שבאתר הסתדרות המח"ר. אתר חטיבת הפסיכולוגיםב –השכר 

 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

https://www.facebook.com/hativa.psy/photos/a.382664478896350/832062310623229/?type=3&theater
https://www.betipulnet.co.il/particles/All_you_wanted_to_know_and_you_didnt_dare_to_ask_about_psychology_in_public_service?fbclid=IwAR1pd6YatBtldhnHH0YceNklJG1WMowq4UiLjlax6TNLkrGAKLajis4ZHFg
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%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99

