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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

פתאומית  הודעהדווקא בתוך משבר הקורונה שהשלכותיו הנפשיות על האזרחים חמורות, יצאה החודש 

שייצא לדרך מיידית, בעוד שבועיים.  שינוי מתווה תיקצוב המתמחים בפסיכולוגיהממשרד הבריאות על 

המעבר ל"מבחני תמיכה" נקבע ללא שיתוף השטח וארגון העובדים היציג, הקריטריונים למבחני התמיכה לא 

כבר עכשיו בפועל . לפיכך מראש הידועברורים, והשתתפות המדינה בשכרם של המתמחים לא תהיה קבועה ו

עתידם של המתמחים  חולים ובעמותות;בקופות הות בסקציות הבריאותי חדשים הופסק גיוס מתמחים

ותורי ההמתנה של האזרחים לטיפול יתארכו עוד הרבה יותר מבעבר. החטיבה לא תיתן  ;הקיימים לוט בערפל

למנכ"ל משרד  מכתב חריף נשלח מטעם החטיבהידה לכך, אנו יוצאים למאבק חסר פשרות בהחלטה זו. 

אנו מעודדים מתמיכת איגודים שותפים לדרך )כגון איגוד העו"סים והפסיכיאטרים(, מהירתמותם הבריאות. 

(; נראה שכולם מבינים את השלכותיו ישראל היום, ynet)של ח"כים לנושא, ומעיסוקה של התקשורת בכך 

 העצומההרות האסון של השינוי, חוץ ממשרד הבריאות. זוהי שעת חירום, מוזמנים להתגייס ולחתום על 

 בת"א ובחיפה.  15:00בשעה  22.12המתוכננת ליום שלישי הקרוב  הפגנהשיצאה בנושא זה, ולהגיע בהמוניכם ל

כבכל משתפים אתכם  התקיימה לפני שבועיים. וגים במח"רועידת הצירים התשיעית של חטיבת הפסיכול

, ציר יובל הירשבתחילת הוועידה אושרה ע"י הצירים בחירתו של יו"ר החטיבה ד"ר . הוועידה סיכוםבפעם 

וחבר מזכירות החטיבה מאז הקמתה, המועמד היחיד שהתמודד לתפקיד. נערכה פרידה חגיגית )עד כמה 

, שאפשר בזום..( מיו"ר החטיבה היוצאת ירדן מנדלסון. בוועידה נדונו שינוי מתווה התיקצוב המתמחים כאמור

דרכינו לאן; ועדכונים על הרפורמה בחינוך  –חטיבת הפסיכולוגים והסתדרות המח"ר וכן נערך דיון על 

 מוזמנים לקרוא ולהתעדכן.  המיוחד, והמשך צעדים.

 ההסכםנחתם החודש אחרי שנתיים של החלפת טיוטות ועניינים משפטיים, ם: ימי 5שבוע עבודה של  הסכם

הוא נושא שמהרגע הראשון לא היו עליו חילוקי דעות, ובכל זאת מדובר ב. בין ההסתדרות למשרד האוצר

שבוע עבודה של לפסיכולוגים עובדי משרד הבריאות יעברו  לפי ההסכם, ...התעכב, להסכמים יש קצב משלהם

לעבודה במשרה מלאה שאנחנו כן בעל משמעות לימי עבודה בשישי, ו הדבר הוא. במקום שישה חמישה ימים

 בהמשך. קדםרוצים ל

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

istadrut.org.ileitanm@hמידע 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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