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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

עוד מסדר    –חודש של אווירת לקראת בחירות   לא נעלם  ובשונה מהעבר, הפעם נושא הפסיכולוגיה הציבורית 

זה   ראשוןח"כים  פאנל  היום הפוליטי. בשבוע שעבר התקיים   מכל קצוות הקשת הפוליטית,    ממפלגות   בנושא 

 –שהתכנסו כדי להשמיע קול ברור  במסגרת פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית בו חברה החטיבה. ח"כים  

הקורונה יש השלכות נפשיות חמורות על התושבים, שפגשו מערכת פסיכולוגיה ציבורית שהוזנחה שנים   למגפת

לעשות. וגם  זה,  על  לדבר  והגיע הזמן  לעשרות הח"כים  רבות;  גם  בכנסת   תודה  פעולה  בשיתוף  עימנו  שפעלו 

  להילחם על כך לקראת הבחירות שיתקיימו בשבוע הבא, וגם אחריהן.נמשיך הקודמת. 

החינוכית, הפסיכולוגיה  והזכאות   בגזרת  האפיון  בוועדות  הפסיכולוגים  על  אלו  העומס  בימים  , שממשיכות 

נציגות השלטון המקומי ועם  עם    ,איגוד מנהלי השפ"חים  בליווישוב  החודש  נפגשנו  שאת. לפיכך    מורגש ביתר

 . נמשיך לעדכן.פתרון תעסוקתי הולם, כדי להגיע לשרד החינוךממ מטה שפ"י

הארכה של שנה וחודשיים בתוקף של השתלמויות עבור גמולי   לאור משבר הקורונה, הושגה  גמולי השתלמות:

שנים, כלומר העובדים צריכים לסיים    5תוקף של השתלמות עבור קבלת זכאות לגמול, הוא  כידוע,    השתלמות!

הגבלות    אך   שנים מהרגע שהתחילו את ההשתלמות הראשונה.  5שעות(, תוך    400את כל השעות לגמול )סה״כ  

היקש הקורונה  בתוך  תקופת  לגמול  ההשתלמות  שעות  כל  את  לסיים  רבים  עובדים  על  לפיכך,    שנים.  5ו 

ההסתדרותהולאחרונה   עם  הסכמות  )שגו  וחודשיים  שנה  הקורונה,  תקופת  לפיהן  לא 30.4.2021-1.3.2020,   ,)

. מידע כללי על הגשת גמול  בהסתדרות  וועדת הגמול לכל שאלה נוספת, מוזמנים לפנות ל   תיספר למניין הימים.

 . באתר המח"רד השתלמות, זמין בשבילכם תמי

המח"ר  ממשיךהחודש  גם   הסתדרות  אל  החטיבה  של  ההתפקדות  הציבורי   כזכור,.  קמפיין  בשירות  כולנו 

לפחות   אוטומטי  באופן  המח"ר.משכרנו    0.75%משלמים  להסתדרות  טיפול/ארגון"  מי    "דמי  רק  אבל 

זכאי לקבל ייצוג משפטי מול   –משכרו כ"דמי חבר" מלאים    0.9%עוד מספר שקלים בחודש ומשלם    שמוסיפ/ה

כרטיס כגון  הטבות  שכר;  הפרות  של  במקרים  בבחירות   מועדון  המעסיק  הצבעה  וזכות  בשבילך";  "ביחד 

מתחילת הקמפיין החודש התקבלו לשמחתנו  לצירים בחטיבת הפסיכולוגים, וליו"ר ההסתדרות הכללית כולה.  

עם ת"ז   ופנו אלינלא בטוחים האם אתם חברים?  .  פניות והצטרפויות של מאות פסיכולוגים לחברות במח"ר

 . כאןבאתר המח"ר. למידע נוסף מוזמנים לקרוא   הטופסונשמח לברר עבורכם. להצטרפות מלאו את 

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

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

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

  הסתדרות המח"ר. שבאתר

 

 , בריאות פיזית ונפשית לכולנו, ושנשוב במהרה לשגרה הברוכה. ��מאחלים לכם חג חירות שמח 

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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