
 

 

  
 

   

 חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח 
 

 03-6921654פקס :  03-6921092| טל':  62098 תל אביב מיקוד 93ארלוזורוב  'חר בית ההסתדרות   
 

 

14.7.2021 

 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

עם פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית, בו   שר הבריאות ניצן הורוביץ ראשונה של  פגישההתקיימה  השבוע 

, על האכפתיות והקשב של השר לצרכי הציבור בפסיכולוגיה  חברה החטיבה. אנו מברכים על שיתוף הפעולה

בהודעה לעיתונות בעקבות הפגישה ועל נחישותו להעלאת בריאות הנפש לראש סדרי העדיפויות.  ציבורית,

נפעל לחיזוק מערך הפסיכולוגיה הציבורית." במפגש הוצגה  –נו מותרות "טיפול פסיכולוגי איהודיע השר כי 

תכנית שתפעל לצמצום זמני  –לשר תכנית לחיזוק מערך הפסיכולוגיה הציבורית תחת משרד הבריאות 

 תושבי ישראל. ההמתנה לשירותים פסיכולוגים, הרחבת הנגישות ושמירה על איכות הטיפול לו זקוקים 

: עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף,  ארבעה ח"כים מסיעת הרשימה המשותפתעם  ורוםעוד נפגשו נציגי הפ 

אוסאמה סעדי, וסמי אבו שחאדה. קיימנו שיחה ערה על מצבם העגום של השירותים הפסיכולוגיים הציבוריים 

. הח"כים היו קשובים, דיברו על חשיבותה הרבה של עבודת הבגרות בחברה הערבית, מהגיל הרך ועד

כולוגים שהתבהרה עוד יותר במשבר הקורונה, והביעו תמיכה רבה ורצון לסייע באמצעות מגוון כלים הפסי

 . פרלמנטריים בכנסת. נמשיך בשיתוף פעולה פורה לקידום אינטנסיבי של הנושא

בכנסת ובמשרדי  פעולות ופגישות מגוון פורום ארגוני הפסיכולוגים מקיים  – לקראת גיבוש תקציב המדינה

בין השאר  ., כך שיותר משאבים יופנו לכיוון הפסיכולוגיה הציבוריתגיבוש התקציב הקרובלקראת הממשלה 

בנוגע לכלל הסקציות הבריאותיות תיקצוב עלו רעיונות התקיימו שיחות עם הפסיכולוג הארצי גבי פרץ, בהן 

צים שונים ילכמות המלגות למתמחים, תמר )התפתחותית, קלינית, שיקומית, רפואית(, כגון הגדלת תקציב 

 פריפריה, מדריכים, מיעוטים וכן גיבוש של מפתחות תקינה. ל לעובדים מסקציות מסוימות, 

שירותי הייעוץ לסטודנט בארץ, מצטיינים כמקומות עבודה עם    – באוניברסיטאות הייעוץ לסטודנט  שירותי

, וגם ביחס למקובל בשירות הציבורי. בפסיכולוגיה םבלתי מתקבל על הדעת, במיוחד עבור מתמחימבזה ושכר  

סיונות לשכנע את ראשי האוניברסיטאות לספק תנאי שכר ראויים ינ ים, נעשוגם כיום הקמת החטיבה עוד טרם

,  אלא רק על הסכמי המח"ר ,לעובדים. הבעיה היא שהאוניברסיטאות לא חתומות על הסכם הפסיכולוגים

חלק ניכר מהעובדים לא   ;ובנוסף רק חלק קטן מהעובדים )בדרך כלל הקבועים( משויכים להסכמי המח"ר

תהליך של צירוף כלל  החטיבה מתחילה בחברים בארגון עובדים כלל, וייתכן שאף מועסקים באופן לא חוקי. 

 רלוונטיים. מול כלל הגורמים הבכירים ה הילוך במאבק  מעלההעובדים לחטיבה במח"ר, ובמקביל 

החודש   –ההסכם עם משרד האוצר שהושג לאחר העיצומים של הפסיכולוגים החינוכיים לפני כחודש 

התקיימה עבודה אינטנסיבית על כלל הפרטים המשפטיים בהסכם הסופי, וכבכל הסכם כזה, התנהלו חילופי  

טיוטות בין ההסתדרות למשרד האוצר. אנו פועלים בסיוע מיטב אנשי המקצוע בהסתדרות, לקדם במהרה את  

החינוכיים יופיע בהקדם  הוצאת ההסכם לפועל. זאת כדי שהתגמול המיידי על העומסים של הפסיכולוגים

האפשרי בתלושי השכר )וכמובן יועבר גם למי שעבד השנה וסיים את עבודתו בשפ"ח הנוכחי(, וכן יעוגנו  

 החרגתנו מהסכמי המסגרת הקרובים והכניסה למו"מ על שכר כלל הפסיכולוגים בשירות הציבורי.

  זכור החטיבה הגישה השנה תביעהכ – השתלמויות, לקראת המוסד לבוררות מימון  ועדה פריטטית לגבי  

  , לגבי ההפרה המתמשכת של כלל המעסיקים לגבי סעיף מימון ההשתלמויות של הפסיכולוגים.במוסד לבוררות 

שהיא הליך של משא ומתן עם המעסיקים,   ,נשלחנו בחזרה לערוך ועדה פריטטית בדיון במוסד לבוררות,  אך
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בה ננסה להגיע להסכמות   ,פגישה נוספת עם נציגי המעסיקיםבשבוע הבא תיערך . כדי לנסות לפתור את הבעיה

לא יבשיל להסכמות, בספטמבר  ו"מ לגבי מה מחויב המעסיק לתת לעובדים בעניין ההשתלמויות. במידה שהמ

 בעניין.  ברורה שיקבל החלטה ,נגיש בקשה למוסד לבוררות

שמצבה הרעוע לא אפשר טיפול בתנאים  , אותה מרפאה מרפאת אחד העם בפתח תקווהזוכרים את ולסיום, 

זוכרים שכשהחלו השיפוצים, הועברו משם העובדים לטפל במקומות זמניים, ואז   בסיסיים במשך שנים?

אז העובדים שם קמו ונלחמו על עצמם ועל   "שכחו" להחזיר להם את המפתח לחזור לעבוד במרפאה?

נים ליוו וגיבו את המאבק הן במישור  ופורום הארגו החטיבההמטופלים, נלחמו על המרפאה שלהם. 

, בשעה טובה, והחודשההסתדרותי )מרחב ת"א יפו הוציא סכסוך עבודה(, הן בתקשורת, והן במישור הפוליטי. 

 .מאחלים לכם הצלחה רבה ועבודה בשקט ושלווה.  נערך טקס הכניסה המחודשת למרפאה המשופצת

, 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

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

  הסתדרות המח"ר.

 

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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