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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 החודש עדכון ארוך מהרגיל. אנא קראו עד סופו!

ולות שפירט את ההפרות והעו ,אוצר לפני כחודשמשרד הל ששלחנוהמקיף מכתב ל בהמשך המסע אל השכר:

נערכה החודש פגישה עם סגנית הממונה על השכר במשרד האוצר, אתי , הנוכחיים בתנאי העבודה שלנו

וצגו בפני גבאי וצוותה ההיסטוריה של הפסיכולוגיה הציבורית וייצוג הפסיכולוגים, בפגישה ה.... גבאי

עומס והשחיקה השכר הנמוך למול ההכשרה המקיפה, ה, העבודהמעבר לשעות  ללא תשלום העבודה

בלט הרצון של כלל הגורמים במשרד האוצר להעמיק את הבנתם ויתר הנושאים שפורטו במכתב.  ,הגדולים

המו"מ על הסכמי המסגרת לכלל המשק  והובטח כי יסייעו ככל שיידרש נגד ההפרות הקיימות.במצבנו, 

  .....2019צפוי להיפתח בסוף 

 הפסיכולוגית הראשית בשפ"י, פגישה עם חוה פרידמן עוד התקיימה החודש הרפורמה בחינוך המיוחד:

. בשלב זה, אנחנו עובדים רפורמה של החינוך המיוחד, שמטרתה עדכון והבנה של המתרחש במשרד החינוך

למשרד החינוך כדי להשפיע  משותף על ניסוח מכתב פנייה "התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית"ועם הפ"י 

 ביישומה.אנו הפסיכולוגים נהיה חלק מהותי ומשמעותי ש ותוך ,יישום הרפורמה אופן על

של ותנאי עבודתם החטיבה נאבקת לשמירת מעמדם  יפו בבי"ח איכילוב:-הטמעת אגד מרפאות ת"א

ות: שינוי החששבין  – יפו בעקבות הכוונה להטמיע אותם בבי"ח איכילוב-אגד מרפאות ת"אבהעובדים 

אופי העבודה הקהילתי, פגיעה בעצמאות המקצועית של הסקטורים המקצועיים השונים, וסגירת תקנים של 

של מהלכים כאלו אנו מכירים התוצאה את . עם פרישתם )והעברת התקן לבי"ח איכילוב( עובדי מדינה

ועד של חברי  האחרונה פגישהעקבות הב .המרפאהשל ייבוש ממקומות אחרים בארץ ודה פקטו מתרחש 

(, אחיות ואקדמאים במח"ר, מגוון מקצועות )פסיכולוגים, עו''סיםשל איגודים מ מכתב משותף, נשלח האגד

נמשיך לעקוב ולסייע להסתדרות עובדי המדינה לייצג את דרישה לתשובות ברורות.  ובו ,משרד הבריאותאל 

 האינטרסים של הפסיכולוגים בנושא זה.

אם ה, ו"קרן ידע"יודעים על  הפסיכולוגים בשטחמה מבקש לדעת  צוות ההשתלמויות בחטיבה קרן ידע:

באפשרויות ובהטבות המוצעות דרך הקרן. אנו זקוקים לנתונים אלו כדי להבין איך ם משתמשים הוכיצד 

. אנא מלאו על קרן ידע הסקרמלא את נשמח אם תוכלו ללצורך כך,  .ניתן למצות את זכויותינו טוב יותר

 ידע. כל מידע יסייע לנו! אותו גם אם מעולם לא הגשתם בקשה לקרן 

 

 ולעדכונים כלליים יותר:

 אנו פועלים לכך . החטיבה שוב ושוב אנחנו מבינים שהשטח לא מספיק מעודכן ובקיא בעשייה של

שיתנדב בעיקר להעביר את המסרים שלנו לכלל העובדים  כל מקום עבודה יהיה נציג שלנו,שב

ולשמש כמעין איש קשר. כך נוכל להעלות את המודעות לזכויות שלנו, ולייצר תשתית שתשפר את 

. מוכנים גם בעיתות עיצומים ושביתותבמקרה הצורך, והקשר בין החטיבה לשטח בעת שגרה 

 להתנדב לכך? צרו קשר!

  3-, אשר ימנה כמקומית בכל רשותהקמת ועד אקדמאים של  מהלך מובילההסתדרות המח"ר 

נסו להציע מועמדות שלכם ושל חבריכם  – אנשים. רצוי וחשוב שלפחות אחד מהם יהיה פסיכולוג

https://drive.google.com/file/d/1x7pMxkSeFUS7dzYWvevtc_BEanXH17ks/view
https://drive.google.com/file/d/179CNBfYQ7JWfEfVcZ9iyLvjGgE-TTdK5/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/AjgbDCajWyYTOVgI2
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בהזדמנות , כאשר בפועל מדובר מצומצמת יחסית חברי הוועד פעילותלשפ"ח שעשויים להתאים. 

שלנו על תנאי ההשפעה ככל שנהיה מוכרים יותר ברשויות כך , עם פוטנציאל לשיפור מעמדנו

לוועד  נודיע על רשויות ככל שיתקיימו בהן בחירותפנו אלינו לפרטים נוספים.  העבודה שלנו תגדל!

   אנא התגייסותכם! .כזה

 בהנאה! מהיום ניתן להגיש  , גילשושעלה השבוע אינטרנט הסתדרות המח"ר התחדשה באתר

  ווסף לשונית לחטיבת הפסיכולוגיםרוב תתקב –בקשות לגמול השתלמות דרך האתר! וגם 

http://www.machar.org.il. 

למען הפסיכולוגיה  ארגוניםהפורום "הוקם לאחרונה  פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית:

אנו מקווים . "התנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית", את הפ"י ואת ת החטיבה במח"רשכולל א "הציבורית

מטרת כי בקרוב יצטרפו ארגונים נוספים לפורום ויסייעו לשיקום מערך הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. 

 הפסיכולוגים הן עבור – סיכולוגי הציבורילמען שיפור השירות הפ הפורום היא לייצר חזית אחידה במאבק

כדי להסתייע בייעוץ אסטרטגי מקצועי לשם כך, החלה התנועה בקמפיין והן עבור האוכלוסייה בישראל. 

החטיבה, כחלק מפורום . ועהבאתר התנחבר; מוזמנים לקרוא על כך תשלום דמי ו כחברים לתנועההצטרפות 

הארגונים, קוראת לכל אחד ואחת שהפסיכולוגיה הציבורים חשובה לו, להצטרף ולחזק את התנועה ואת 

 הפ"י על מנת שנוכל כולנו יחדיו להשקיע במהלך הגדול והחשוב הזה!

 בכנס הפסיכולוגים הראשיים של משרד :דוכן החטיבה התארח החודש במספר כנסים החטיבה בשטח:

המערכת על תפקידם המשמעותי בהובלת וותיקי שוחחה עם בכירי  ירדן מנדלסון הבריאות, בו יו"ר החטיבה

השנתיים  יםבכנס .הפסיכולוגים במאבק לשינוי בשכר בתקינה ובמיצוב של הפסיכולוגיה הציבורית בישראל

על  החטיבהיו"ר בהם דיברה  ,הפסיכולוגים החינוכיים באילתוהפסיכולוגים השיקומיים בניר עציון של 

חינוכיים בפרט, על וה הבעיות הבוערות של הפסיכולוגים בשירות הציבורי בכלל ובקרב השיקומיים

מוזמנים להאזין  .ועל חשיבות מיצוי זכויות השכר הקיימות היום ,התכנונים לקראת המו"מ על השכר

 .דף הפייסבוק שלהלדבריה של היו"ר ירדן מנדלסון ב

 

בכנסים  ויהיה בחודשים הקרובים כל מי שהיה החודש אל תוותרו על זכויותיכם!

מימון מלא מגיע לכם  – אם אתם פסיכולוגים בשירות הציבורי :המקצועיים מטעם הפ"י

 .אלינו ונסייע לכם להשיג זאת . אם מקשים עליכם, פנועל ההשתתפות בכנס

eitanm@histadrut.org.il 

 

לעבודה בחצי משרה בהסתדרות,  נקלטה ירדן מנדלסוןהחודש בשעה טובה ולאחר עיכובים רבים, ולסיום, 

 זמין לפניותיכם, תהיו בקשר! עבור תפקידה כיו"ר החטיבה. המייל הרשמי שלה בהסתדרות

yardenm@histadrut.org.il 

http://www.machar.org.il/
https://www.publicpsychisrael.org/membership
https://www.facebook.com/yarden.mendelson
mailto:eitanm@histadrut.org.il
mailto:yardenm@histadrut.org.il

