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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

ה האזרחית למען חברהארגוני  קואליציית השקתאמש קיים פורום הארגונים ערב חגיגי והיסטורי, ל

החטיבה גאה להיות חלק מהפורום שארגן את ההשקה, יחד עם הפ"י ועם התנועה  .הפסיכולוגיה הציבורית

איגוד )ובהם  ארגונים חברתיים וארגונים יציגים 40מעל למען הפסיכולוגיה הציבורית. בערב זה התכנסו 

האגודה למען הלהט"ב ורבים  נט"ל, זק"א, הסוציאליים, איגוד מנהלי מחלקות החינוך, ער"ן,העובדים 

אמירה רחבה זו מבטאת  .לגבי תמיכתם בפסיכולוגיה ציבורית איתנה ה ברורההצהר כדי להביע אחרים(,

כמה מקיר לקיר לגבי חשיבותה הקריטית של הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. השלב הבא יהיה בנייתה של הס

תוכנית לאומית מפורטת לקידום הפסיכולוגיה הציבורית בישראל, בשיתוף כלל ארגוני הקואליציה שהוקמה 

 אמש. 

שביטא אף הוא  סימן טוב, תקיים בהנחיית קובי אריאלי, ובמעמד מנכ"ל משרד הבריאות משה ברההאירוע 

כחו ח"כים, ח"כים לשעבר, נציגים בכירים בדבריו את הכרתו בחשיבות הפסיכולוגיה הציבורית. באירוע נ

פסיכולוגים ראשיים, פסיכולוגים  במשרדי הממשלה, ראשי ארגונים חברתיים, אנשי תקשורת ואקדמיה,

תמונות . מוזמנים להתרשם מם נוספיםומכובדיהעובדים בשטח מכל הסקציות והמעמדות המקצועיים, 

 עם יו"רית החטיבה ונציגת הפורום ירדן מנדלסון, בגל"צהתקיימו אתמול , ולהאזין לראיונות ברדיו שהאירוע

 ליציה.קמת הקואשי איתמר, בנושא ה וחבר הוועד המנהל של התנועה נציג הפורוםעם  FM103-בו

 

מופיע בתוך אתר הסתדרות המח"ר, והדף הראשון והעיקרי בו  חטיבת הפסיכולוגים אתר אתר חדש לחטיבה!

מפרט את כלל זכויות השכר ותנאי ההעסקה של הפסיכולוגים בשירות הציבורי, עם הפניות לסעיפים 

 השתמש כדי להכיר את זכויותיכם.הרלווטים בהסכמי השכר. מוזמנים ל

. החטיבות השונות ים השנתיים שלכנסהלמפגשים עם באי אנו ממשיכים להגיע  :כנסי החטיבות המקצועיות

ירדן מנדלסון בכנס הפסיכולוגים החינוכיים שהתקיים  הרצאתה של יו"רית החטיבהלצפות ב מניםמוז

כנסי חטיבות נוספים  במסגרתגם ודוכנים של החטיבה,  לפגוש אותנו בהרצאותבואו  בנובמבר באילת.

 . שמתקיימים בחודשים הקרובים

 להמשך פעילות אינטנסיבית עבורכם משנסים מתניים .2019סיכום שנת הפעילות בחטיבה סרטון קצר ל לסיום

 גם בשנה הבאה.

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שקשורה למאבק השכר, טיפול בהפרות שכר או תיאום הרצאה 

, פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilבמקום העבודה שלכם, באימייל 

 .עברית פסיכולוגיהובאתר 

 מטפלים בכם היום! –הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר חטיבת 
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