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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 
למען  קואליצייית ארגוניםאנו שמחים לבשר על הקמה של  נתחיל בבשורה החשובה והמבטיחה ביותר!

הפ"י, חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות והתנועה למען הפסיכולוגיה  -שלושת הארגוניםהפסיכולוגיה הציבורית: 
מטרות הקואליציה  .הפסיכולוגיה הציבוריתשיקום הציבורית, סיכמו על הקמת קואליציית ארגונים שמטרתה 

שינוי מהותי בשכר, בתקינה, בעומסים, במיצוב הפסיכולוג בשירות הציבורי וכמובן בשיפור איכות הן ליצור 
אנו מקווים להצטרפותם של גופים נוספים לקואליציה בתקופה הקרובה. וזמינות השירות הציבורי לאוכלוסייה. 

 עקבו אחרי הפרסומים על מנת לשמוע עוד על פועלה של הקואליציה.
 

עבור משרד  ,מכתב רשמי ומפורט, ונים הוציאה החטיבה, לאחר עבודה מדוקדקת וארוכהבשבועות האחר
 וביניהם השכר העגום ,הקשים מכל זווית אפשרית תנאי העבודהשעוסק כולו ב זה,האוצר והמעסיקים. מכתב 

תיקון העיוותים בתנאי ההעסקה שלנו, במיוחד לקראת ל יוצא בדרישהשל הפסיכולוגים בשירות הציבורי, 
בהליך המורכב של צעדים שרשרת של עם הוצאת מכתב זה מתחילה . הבאים הסכמי השכר פתיחת הדיונים על

נמשיך בהמשך  ומתן על השכר שלנו, שמטרתנו בו היא כמובן לייצר שינוי באותם תנאים בלתי אפשריים.המשא 
 הצעדים.

 

אשר במשך שנים ארוכות עבדו בתנאי העסקה חלקיים, שאינם תואמים את  פסיכולוגים מלגאי משרד הקליטה,
מוצלח עם משרד הבריאות, שכחלק משיתוף פעולה אתכם אנו שמחים לעדכן . מקביליהם בשירות הציבורי

בתהליך של השוואת תנאי ההעסקה של מלגאים הנקלטים משרד הבריאות החל  .התחילו פעולות לשינוי בנושא
לעבודה דרך מלגת משרד הקליטה, אל תנאיהם של פסיכולוגים העובדים במלגת משרד הבריאות או על תקן, 

 .)כולל זכויות סוציאליות, השתלמויות, ושאר הזכויות המגיעות לנו מתוקף ההסכמים( כנדרש בהסכמי השכר
 נקווה לתהליך מהיר, ונעדכן בסיומו!

 

עבור סטודנטים לתואר שני וממתינים להתמחות, בנושא תהליך כנס קיים הפסיכולוג הארצי בסוף נובמבר 
על חשיבות המודעות  דיברה)מתמחה בעצמה!(, ירדן מנדלסון, יו"ר החטיבה שלנו  .ההתמחות בפסיכולוגיה,

בהתמודדות מול השכר והתנאים המבישים שלנו בשירות הציבורי.  אחד מאיתנואחת ושל כל והאקטיביות 
בתחנה, בבי"ח, בבי"ס,  -דימתה את המטפל )אנחנו( לאם שכדי לטפל הכי טוב בתינוקה )המטופלבנאומה, 

כדי שנוכל להישאר לעבוד בשירות הציבורי גם לאחר ההתמחות, . שמישהו ידאג גם לצרכיה שלהבמכון(, צריכה 
 שירות פסיכולוגי לאוכלוסיות שלא יכולות להרשות לעצמן לשלם באופן פרטי.ולהמשיך לתת 

 

ארגונית של הפ"י, בו התארחו ירדן -תעסוקתית-בסוף נובמבר התקיים גם הכנס השנתי של החטיבה החברתית
 מזכירות בחטיבה.ב נציגת הסקציהמנדלסון, יו"ר החטיבה ועדי שירצקי, 

בשל  .מהנוף הציבורי נמחתהושהחטיבה התעסוקתית כמעט על כך בשיחתן עם פסיכולוגים מהסקציה דיברו 
כולוגים תעסוקתיים נותרו כיום בכל הארץ רק עשרות בודדות של פסי יבוש והפרטה ארוכי שנים של התחוםי

גבוהה לפעול על מנת להחזיר . קהל הפסיכולוגים שנכח בכנס, גילה מעורבות רבה ומוטיבציה בשירות הציבורי
, אנו מזמינים אתכם עולם העבודהבשנקדם עיצוב עתיד טוב יותר לפסיכולוגיה כדי  .את התחום למגזר הציבורי

יסייעו לקואליציה בעבודתה למען הסקציה ימים אלו מוקם צוות חשיבה ומחקר, שהמלצותיו : בלפעול איתנו
 התעסוקתית.

 

 ב"שירותי בריאות כללית"פסיכולוגים שעובדים או עבדו בשבע השנים האחרונות כפי שפרסמנו בחודש שעבר, 
ויצאו להשתלמויות: בסיכום עם יו"ר ועד העובדים ב"כללית" נקבע כי החטיבה תאסוף את כל המידע על 

אנו מבקשים מכל עובד וועד העובדים של הכללית יסייע בהחזרי הכספים לכל אחד מכם! השתלמויות שאושרו, 
ירותי בריאות כללית" שאושרה לו השתתפות בהשתלמות בשבע השנים האחרונות ולא קיבל עליה מימון "ש

https://drive.google.com/file/d/1x7pMxkSeFUS7dzYWvevtc_BEanXH17ks/view?fbclid=IwAR2-VVJbYAmfvk-oJ62imsvrHbHCU9H9BBM01bo_RG4cbVq3s2povGRS5fc
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/486420791854051?__xts__%5b0%5d=68.ARBd1BLV6l7hGD1G1QHl0VAQCIkhTRwyCRRAFgcfre8iwMUabJr5mN5cBtQMo51SPLk3CcUJGhiadkbiH0r0SQA-ANi5T_7QKNEuIA04lr3aAS4H94bqeM0V3wBUmZ_UVXiClVSemvxU1c4TR3sBvnFk8wH0mWTq7AX-VX428CFvqSPj7OfPMn2ghGn_Hf6_VRlwKh4aJUIsb-FLIH7PcK3UT1MyuJR-sbAFjBXO8VL42ahKM5YY2lBQnJpBGDgnenNlcfNCiUFePzOPlM-tN75-guQtopr5XjmCJAr_yrvQ1NubMa23E5oetN1Otrk8UR4&__tn__=C-R
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החטיבה ירדן מנדלסון,  את כל הפרטים והמסמכים אל יו"ר לשלוח –מ"הכללית" 
yarden.mendelson@gmail.com. 

 

השיקומית בניר של החטיבה ו 16-20.12.18 החטיבה החינוכית באילתבחודש הקרוב צפויים מספר כנסים, של 
אנחנו מגיעים לפגוש אתכם, לתת והצטיידו בתלושי שכר! , חפשו אותנו בדוכן של החטיבה .30-31.12.18 עציון

 פרטים, לשמוע הצעות וכמובן לגייס אתכם לעזרתנו.

 

  –גם באימייל לגבי הפרות שכר או תיאום הרצאה במקום העבודה שלכם  מוזמנים לפנות אלינו

eitanm@histadrut.org.ilעברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו גם ב.  
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