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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

בפרוס עלינו השנה החדשה, ולקראת אתגרים רבים העומדים לפתחנו נוכח הסגר השני הצפוי לאור משבר 

הפסיכולוגים במח"ר בפרט, ובמסגרת פורום ארגוני אנו מסכמים שנה של פעילות בחטיבת הקורונה, 

הפסיכולוגיה והפסיכולוגים בשירות  הפסיכולוגיה הציבורית בכלל )עם שותפינו הפ"י והתנועה(, לקידום

 .הציבורי

אנו עושים ככל האפשר כדי  ,זוהמשברית המורכבת של תקופה בתוך מציאות  – קידום שכר הפסיכולוגים

נפגשנו עם יו"ר ההסתדרות החדשה ארנון החודש להמשיך לקדם את תנאי השכר העלובים של הפסיכולוגים. 

מוזמנים לקרוא  ל המו"מ מול משרד האוצר על השכר.להציף את הצורך המיידי בהתנעה מחדש ש, כדי בר דוד

ארנון התחייב שבהסכם המסגרת הבא מול האוצר )שכרגע מתוכנן לסוף פשוטה, בסיומה -על הפגישה הלא

 )כלומר יקיים מו"מ נפרד על ההסכם שלנו(. (, הוא יחריג אותנו מההסכם2021

 עיקר תשומת הלב את בחודשים האחרוניםהפנה בו חברה החטיבה,  פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית

פעילות מול הממשלה והכנסת, לצד קידום פרסומים בתקשורת, לגבי חשיבות התמודדות מיידית ומקיפה עם ל

 החודש נפגשנוההשלכות הנפשיות על הקורונה, ולגבי תפקידו הקריטי של מערך הפסיכולוגיה הציבורית בכך. 

 בוועדת החינוך ובוועדת הבריאות בכנסת. בנושא זה עם ח"כ נפתלי בנט, טלי פלוסקוב ועוד, והופענו 

  ומה תוכניותינו בשנה הבאה עלינו לטובה?

  בשבועות הקרובים ייחתם הסכם המסדיר את העברת הפסיכולוגים העובדים בשירות המדינה לשבוע

 ימים בשבוע! באיחור של כמה עשרות שנים! פרטים בהמשך. 5עבודה של 

 ולוגים בשירות הציבורי, ומאבק נגד הפרות שכר ותנאי הפסיכ המשך מיצוי זכויות השכר הנוכחיות של

בו פתחנו השנה במוסד לבוררות מוסכמת  ההליך המשפטיהעסקה ברמה הפרטנית וגם הכוללת )כגון 

 בנושא מימון השתלמויות לפסיכולוגים(.

 לקידום שכר ותקינה של הפסיכולוגים, למרות אתגרי התקופה הנוכחית  המשך מאבק בלתי מתפשר

ובמיוחד בגללם, כאשר ציבור הפסיכולוגים כורע תחת התמודדות עם עומסים אדירים עוד יותר מימי 

 השגרה.

  :התוכנית הלאומית להצלת הפסיכולוגיה "המשך קידום במסגרת פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית

שנועד להוכיח למקבלי ההחלטות  מחקר כלכליקידום  מול מקבלי ההחלטות במשק; נינו," שבהציבורית

העצמת הניראות של תחום  את יעילות הטיפול הפסיכולוגי הציבורי ונוסחת החיסכון שלו עבור המדינה;

 ועוד היד נטויה... ת חשיבות קידומה לאור ההשלכות הקורונה;הפסיכולוגיה הציבורית בתקשורת והדגש

, 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 –זכויות השכר שלכם, עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר  כלל

  שבאתר הסתדרות המח"ר.

 ושנת פרנסה טובה. שנה טובה, שנת בריאות גופנית ונפשית,נאחל לכולכם 

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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