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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

ום לצד קיד ות הפסיכולוגים כיום בשטח,שמירה על זכוילהמשך  ,פעלה החטיבה במספר מישוריםהחודש 
 :המאבק לשכר ותקינה הוגנים יותר בשירות הציבורי

 
  :האוצרמשרד פגישה עם 

ואחראית על כלל משרדי  גנית בכירה לממונה על השכרס עם אתי גבאי,פגישות נוספות  להתקייםצפויות החודש 
להזכירכם, לפני מספר חודשים נפגשנו עימה על מנת להתחיל דיונים על תנאי השכר של הפסיכולוגים הממשלה. 

לקראת פגישה זו, מעסיקי הפסיכולוגים בשירות הציבורי ובשירות הציבורי. לאחר פגישתנו נפגשה גבאי עם כל 
 בשירות הציבורי.פגישות מקדימות ופורות עם כל אחד מהמעסיקים סדרת בחודשיים האחרונים ניהלנו 

הקשיים להציג את  המעסיקים לרתום את רובהצלחנו ואף בפגישות אלו הצפנו את הבעיות הקיימות בשטח 
ם בגלל )למשל הקושי לגייס מנהלישלהם כמעסיקים להעסיק ולשמר פסיכולוגים כעובדים בשירות הציבורי. 

 ועוד(., תגמול לא הולם, הקושי להשאיר פסיכולוגים במערכת ולמלא תקנים בגלל השכר הנמוך
ולהתחיל , להגיע להסכמה עם האוצר על קיום בעייתיות בנושאים מרכזיים הפגישות הצפויות החודש היאמטרת 

 במו"מ לגביהם. 
 

  :איכילובעם  (קונגית"א והסביבה ) בריאות הנפש מרפאותאגד איחוד 
וועד העובדים שלהן. הפגישה, המתקיימת בשבוע שעבר השתתפו נציגי החטיבה בפגישה עם ראשי המרפאות 

הסכמה סופית ומתואמת של כלל הגורמים על דרך אחרי תקופה ארוכה של ניסיון להתקדם בנושא, הביאה ל
. בתום הפגישה יצא מרפאותבהמשך, כאשר המטרה היא לשמר את ייחודו ואופן פעילותו של אגד ההפעולה 

)המייצג את העובדים במו"מ מול משרד הבריאות( מכתב רשמי לאריאל יעקבי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה 
כמו כן, סוכם על שיתוף פעולה מלא עם החטיבה על מנת להביא לתוצאות בנושא. הועד וההנהלה ובו החלטת 

 ומתן.מיטביות ככל הניתן. נמשיך לעקוב וללוות את המשא 
 

  :נהלי עבודה משותפים עם מנהלי מחוזות בהסתדרות המח''ר
בין צירי חטיבת בהסתדרות המח"ר ולייצוב שיתוף פעולה בין מנהלי המחוזות  ,פעלנו להסדרת נהלי עבודה

כך, נבטיח מעורבות גדולה יותר של הצירים ופעילות יעילה בכל הקשור לממשקי העבודה בינינו.  הפסיכולוגים,
יותר של מחוזות המח"ר. שימו לב שפניות פרט המופנות למנהלי המחוזות יכולות להגיע לידיעתם ולטיפולם של 

 הצירים, בהסכמתכם, כמובן.

  מרפאות ומחלקות בברה"נ:מכרזי ניהול 
, זאת למרות ריאות הנפש שנפתחו לרופאים בלבדת במכרזים למנהלי מרפאות ומחלקו 4התפרסמו לאחרונה 

החטיבה מביעה את התנגדותה לבלעדיות זו מול שעד כה היו פתוחים מכרזים אלו גם לפסיכולוגים ולעו"ס. 
  יד! כךנוספים לא ניתן להפתיחת המכרזים גם למקצועות ותדרוש  ,הנציבותומשרד הבריאות 

  על מנת שנוכל לסייע! נשמח שתפנו אלינו -באם הנכם מעוניינים להתמודד לתפקיד ניהולי זה  -פסיכולוגים 
 

 :בחירות לוועד האקדמאים בירושלים
עתידות להתקיים בחירות לוועד האקדמאים במח"ר בירושלים. אנו פועלים, יחד עם מועמדים  ,פסחחג הלאחר 

עם מתקיימות ברשות  לשיתוף פעולה וקיום מו''מ עמם.מטעם הפסיכולוגים, לאיתור המתמודדים המתאימים 
צרו עימנו קשר! חשוב שניכנס לועדים ובכך נגדיל את כוחנו ויכולת  –המקומית שלכם בחירות לועד האקדמאים 

   ההשפעה שלנו!
 
  :תיקון לחוק החינוך המיוחדה

 ,פגישה עם חוה פרידמן, הפסיכולוגית הראשית במשרד החינוך בנושא זה בחודשיים הקרובים צפויה להתקיים
ועם דודי מזרחי, ראש אגף התקציבים במשרד החינוך. נזכיר שהחטיבה ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות כדי 

 . , כחלק מהמאמץ של פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבוריתלוודא את הישמעות עמדתה
  

טיבה שבכל מקום עבודה ציבורי יהיה נציג שלנו, שיתנדב בעיקר להעביר את המסרים חשוב לנו בח רוצים לעזור?
שלנו לכלל העובדים ולשמש כמעין איש קשר. כך נוכל להעלות את המודעות לזכויות שלנו, ולייצר תשתית 

גם בעיתות עיצומים  –שתשפר את הקשר בין החטיבה לשטח בכל פינה בארץ, בעת שגרה, ובמקרה הצורך 
 ביתות. מוכנים להתנדב לכך? צרו קשר!וש
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" פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבוריתבנוסף, הצטרפו לשני הארגונים הנוספים המרכיבים את "
הצטרפו להפ"י, הצטרפו ל"תנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית" שפתחה  –שהוקם לאחרונה בשיתוף החטיבה 

על כך. הביעו את תמיכתכם באמירה שפסיכולוגיה ציבורית אינה מותרות, ושקידומה המיידי חשוב  קמפייןב
 לכולנו.

  –מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו באימייל לגבי הפרות שכר או תיאום הרצאה במקום העבודה שלכם 
eitanm@histadrut.org.ilעברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם ב.  

 
 

 חג פסח שמח לכולם.חטיבת הפסיכולוגים מאחלת 
 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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