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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

כיאה לימים מוזרים אלו, כשגרף התחלואה בקורונה עולה, קיימנו השבוע גם את הוועידה השמינית של 

באמצעות "זום" במקום בבית ההסתדרות בת"א. מוזמנים לקרוא את  –צירי חטיבת הפסיכולוגים 

, ולהתעדכן על השפעות המצב במדינה על המו"מ על השכר ועתידו, על שביתתם הוועידה סיכום

המוצדקת של העובדים הסוציאליים ומה הקשר אלינו, על פעילות פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית 

נוך על הרפורמה בחינוך המיוחד, על נוהל קבלה במלר"ד בכנסת, על התפתחויות במו"מ עם משרד החי

 פסיכיאטרי ולמה בכלל זה נושא חשוב לפסיכולוגים, ועוד.

 

תפקיד המוסד הוא לנהל הליך בוררות  הגשנו בקשת צד במוסד לבוררות מוסכמת! –מימון השתלמויות 

כל הצדדים. לאחר בין ההסתדרות, המדינה והמעסיקים; פסיקתו, בדומה לפסק דין, מחייבת את 

חודשים של פגישות במשרד האוצר ועבודה מאומצת בנושא הפרות השכר הבוטות וארוכות השנים של 

החודש את הבקשה להליך משפטי  הגשנוהמעסיקים, סביב מימון מלא של השתלמויות לפסיכולוגים, 

, המגדיר בבירור את 1979וררות. הגיע הזמן שהמעסיקים יקיימו את חלקם בהסכם הקיבוצי במוסד לב

 זכות הפסיכולוגים למימון *מלא* של השתלמויות, במספר שעות לפי אחוז משרה.

 

כזכור, לאחר דיווחים שהגיעו אלינו  – יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד )הרפורמה בחינוך המיוחד(

ובו הבהרה כי  החינוך ממשרד מכתב י בוועדות האפיון והזכאות, התקבל בשעה טובהלגבי הליך בעיית

על הוועדות לפעול מתוך שיקול דעת מקצועי ותוך ראיית צרכי הילד במרכז, וזאת בעקבות מגעים 

אינטנסיביים של פורום הארגונים בשיתוף איגוד מנהלי השפ"חים, עם גורמים בכירים במשרד החינוך. 

על יישום המכתב בשטח, נראה שחל שינוי לטובה בוועדות שהתקיימו ביוני ויולי ברחבי  מהמעקב שלנו

הארץ )שהיו מעטות(. במקביל יצאה השבוע החלטת בג"ץ שהגישו ארגוני הורים, ובעקבותיה יצאו 

בזכאויות וסלי הסיוע של התלמידים. אנו נשארים עם של משרד החינוך למניעת פגיעה  נוספות הנחיות

 הדיווח טופסאם בכל זאת נתקלתם בהתנהלות לא מקצועית בוועדות, דווחו לנו ב –אצבע על הדופק 

, ואנו ממשיכים ללחוץ על המשרד לבצע בנושא הכנסת של חינוך ועדות במספר השתתפנובנוסף . שלנו

מיישום הרפורמה תוך שיתוף ארגוני השטח, נמשיך לעדכן בהתקדמות הפגישות למידה משמעותית 

 הללו. 

 

לאחרונה הגיעו לחטיבה תלונות של  – עבודת פסיכולוגים במיון )מלר"ד( בבתי חולים פסיכיאטריים

פסיכולוגים ממספר בי"ח פסיכיאטריים, על כך שהם נדרשים לבצע תורנויות מיון, באופן שמעמיד 

פה לסיכון משפטי; זאת בשל העובדה שהפעילות נעשית שלא על פי הנוהל של משרד אותם בחשי

! עד להסדרת תפקידנו הבריאות ממשרד הבהרות התקבלוהבריאות. השבוע, בהמשך לדרישת החטיבה, 

במלר"ד בנוהל הרשמי, מעתה לא ייקחו הפסיכולוגים חלק בקבלה בדיקה וטיפול במלר"ד 

וזמנים הפסיכיאטרי, וזאת על מנת לא להיות חשופים משפטית עקב ביצוע עבודה המנוגדת לנוהל. מ

 על הנושא. נוסף מידעלהרחיב ב
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לצורך שיפור תנאי ההעסקה, אנו  אנחנו צריכים אתכם!  –ת פרטיות סקר לפסיכולוגים בעלי קליניקו

אוספים מידע על מאפיינים שונים של ההעסקה במגזר הפרטי. לכן כל מי שיש לו/ה קליניקה, מוזמנים 

בבקשה למלא את הסקר. אנו עובדים על מודל השוואה בין השתכרות בפרטי לציבורי, כדי להמחיש את 

  .כאן לסקר קישורמאות פסיכולוגים שישיבו על הסקר. הפערים. אנו זקוקים ל

 

העושים ימים כלילות  סים"בעו תמיכתההחטיבה מביעה שוב את  – שביתת העובדים הסוציאליים

 בשירותי הרווחה במדינה, בשביתתם המוצדקת והראויה המתקיימת בימים אלו. איתכם במאבקכם!

 

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בחטיבת הפסיכולוגים בכל התייעצות שקשורה לשכר ותנאי העסקה, 

 פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilיל באימי

 אתרב –. מידע על כלל זכויות השכר שלכם, עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר עברית

 שבאתר הסתדרות המח"ר.  הפסיכולוגים חטיבת

 

 מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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