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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

ההשלכות הנפשיות הרחבות של מגיפת הסגר השני שליווה אותנו בחודש האחרון, חשף לצערנו עוד יותר את 

שכתבנו במסגרת מאבק פסיכולוגיה ציבורית נגישה וזמינה לכולם, כפי  –החיסון לכך כבר קיים  .הקורונה

שהתפרסם השבוע במעריב. אנו נמשיך להילחם במסגרת  טור דעהב פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית

, לבל יחמירו עוד יותר הנתונים הקשים מיידית כך שהממשלה תכיר בחשיבות המערך ותעבה אותועל ם הפורו

עלייה של מאות אחוזים בביקוש על וחרדה, דיכאון ואובדנות בקרב אזרחי ישראל, המתפרסמים בימים אלו על 

 .לטיפול

" )לא עובדים ומקבלים הסדר, חופשה כפויה, או מתווה "ודווקא עכשיו! בחרו רשויות רבות להוציא לחל"ת

מהשכר(, את הפסיכולוגים החינוכיים העובדים בהם. זאת למרות החרגת השירות הפסיכולוגי החינוכי  70%

. חטיבת הפסיכולוגים (21)עמ'  לגבי הסגר השני ראש הממשלהתקנות משרד ממכסת העובדים החיוניים ב

אלו, ועבודה מול  עמלה במרץ על מיפוי המצב באמצעות סקר לפסיכולוגים, ליווי צמוד לעובדים ברשויות

הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ורוה"מ. תודה גם לחוה פרידמן, ראש אגף פסיכולוגיה בשפ"י, על פועלה 

 עדיין לא.בנושא. במרבית הרשויות הושבו הפסיכולוגים לעבודה, ונמשיך לפעול גם לגבי הרשויות הבודדות ש

(, טוויטררחב )פייסבוק ו קמפיין רשתפתח החודש בה, בו חברה החטיב פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית

בו אישי ציבור וסלבס ידועים מבטאים את תמיכתם במאבק למען הפסיכולוגיה הציבורית. זאת לצד המשך 

קידום פרסומים בתקשורת, לגבי חשיבות התמודדות מיידית ומול הממשלה והכנסת, ינטנסיבית אפעילות 

כך ומקיפה עם ההשלכות הנפשיות על הקורונה, ולגבי תפקידו הקריטי של מערך הפסיכולוגיה הציבורית בכך. 

. החזרת מעונות היום לפעילותלמשל הביע הפורום את עמדתו לקראת ישיבת ועדת הקורונה בכנסת בנושא 

 ראות הפסיכולוגיה הציבורית בימים אלו של שבוע המודעות לבריאות הנפש.יבמיוחד גברה נ

 הארצי בבית הדין ריאות הנפש!בעניין ניהול מרפאות ב פסק דיןהישג להסתדרות בעוד התרחש החודש: 

לא יתנהלו לפי הקריטריונים של מכרזי רופאים, אלא לפי מכרזים אלו מכרזי ניהול מרפאות  נקבע כילעבודה 

אז מהיום אין סיבה שיהיו עוד חסמים בפני . יפסיקו להיות מוטים לטובת רופאיםוכך )בתקווה(  .מקצועיים-רב

פסיכולוגים להתקדם למשרות ניהול בשירות המדינה. עקבו אחרי המכרזים למשרות אלו, הגישו מועמדויות, 

 פנו אלינו בחטיבה. –ידעו אותנו עליהם כדי שנוכל לפרסמם )!( ואם אתם נתקלים בבעיות 

 

, באימייל לשכר ותנאי העסקהבכל התייעצות שקשורה  בחטיבת הפסיכולוגים מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו

eitanm@histadrut.org.ilמידע על  .עברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם ב

 אתר חטיבת הפסיכולוגיםב –כלל זכויות השכר שלכם, עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר 

  שבאתר הסתדרות המח"ר.

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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