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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

רחב )פייסבוק  קמפיין רשתהחודש ב המשיךבו חברה החטיבה,  פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית

וסלבס ידועים מבטאים את תמיכתם במאבק למען הפסיכולוגיה הציבורית.  , שרים(, בו אישי ציבורטוויטרו

קידום פרסומים בתקשורת, לגבי חשיבות ומול הממשלה והכנסת, אינטנסיבית פעילות זאת לצד המשך 

דית ומקיפה עם ההשלכות הנפשיות על הקורונה, ולגבי תפקידו הקריטי של מערך הפסיכולוגיה התמודדות מיי

רובי  נשיא המדינהבתוך כך נפגשה החודש יו"ר חטיבת הפסיכולוגים ירדן מנדלסון גם עם הציבורית בכך. 

, השתתפנו בוועדות כנסת חשובות בתחום החינוך, הבריאות, זכויות מנכ"ל משרד רוה"מ החליפיריבלין, עם 

 בכנסת, ועוד. ריאות הנפש ומניעת אובדנותהשדולה למען בהילד והקורונה, היינו שותפים בהקמת 

בכל שנה : שינויים בעקבות הקורונה -דע את זכויותיך! דמי חברות באגודות מקצועיות במשכורת אוקטובר 

בתלוש חודש אוקטובר, מופיע הסעיף "דמי חברות באגודות מקצועיות", עבור דמי רישום לשתי אגודות 

. שימו לב שכל פסיכולוג/ית זכאי לקבל את הסכום, (18הסכמי המח"ר סעיף )ראו  רופסיונליות )לדוגמה הפ"י(פ

יחד עם זאת, עבור  השנה, כל זאת נכון לעובדי משרד הבריאות. ללא תלות בביצוע של רישום בפועל לאגודה.

בין ההסתדרות הכללית  נחתם הסכםוגים המועסקים ברשויות המקומיות, בעקבות השלכות הקורונה, פסיכול

דה מקצועית אחת במקום לפיו התשלום יינתן על חברות באגו -לבין השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות 

)יופיע בתלוש  2021כמו כן, ניתנה לרשויות המקומיות ארכה לתשלום התוספת עד חודש ינואר  שתיים.

למשרה מלאה )משתנה  ₪ 398סכום ההחזר עבור חברות באגודה מקצועית אחת, הוא בגובה של  פברואר(.

ואם יש קו בתלוש פברואר הקרוב(,  בד –בדקו בתלושים )רשויות מקומיות  –אז בהתאם לאחוזי משרה(. 

 פנו אלינו לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר. -בעיות 

יו"ר הסתדרות  החודש על עזיבתה לחו"ל. הודיעהירדן  סיום תפקיד יו"ר חטיבת הפסיכולוגים ירדן מנדלסון:

-צירי החטיבה ב 61כי ירדן לא תוכל עוד לעמוד בראש החטיבה, וכי יתקיימו בחירות בקרב הודיעה  המח"ר

 1.12-הציר היחיד שהגיש את מועמדותו הוא ד"ר יובל הירש, פסיכולוג קליני, ובוועידת הצירים ב .1.12

חטיבה , במסגרת המשיך לקדם את המאבק שהתחלנו כולנו יחדיויובל י תתקיים הצבעה לאישרור מינויו.

 ופורום הארגונים.

, 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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