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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

גם החודש, כבכל חודש, ידינו היו עמוסות בפעילויות בגזרות השונות. בחודש שעבר עדכנו על כוונת משרד הבריאות  

, ומעבר למבחני תמיכה, ללא שיתוף הארגונים המקצועיים וללא שיטת תקצוב המתמחים בפסיכולוגיהלשנות את  

למ שנצא  אמרנו  היציג.  ארגון העובדים  הוצאנושיתוף חטיבת הפסיכולוגים,  עשינו.  וכך  פשרות,  מכתב    אבק חסר 

הבריאות משרד  למנכ"ל  התקשורת    ;חריף  לכלי  התראיינו  היום,  ynet)נציגינו  הכנסת    (;ישראל  חברי  את  רתמנו 

. רגע (איגוד הפסיכיאטריה בישראל ,  איגוד העובדים הסוציאליים)  וזכינו לשורה של מכתבי תמיכה מארגונים שונים

  ות ( פסיכולוגי!הגיעו מאות )  אליהב וחיפה,  שנערכה בשני מוקדים, תל אבי  בהפגנההשיא של המאבק היה ללא ספק  

במתמחים  םופסיכולוגי הפגיעה  כנגד  ולזעוק  למחות  הציבוריתכדי  הפסיכולוגיה  על  והאיום  מכל ,  פסיכולוגים   .

 .1דבר, ynet, ישראל היוםראו סיקור ההפגנה ב .זאתרה יגזואחדות אל מול הסקציות הפגינו סולידריות 

כאשר   פירות,  נשא  והמהיר  הנחוש  הוהמאבק  לדיון בשיתוף    דחיית המתווה בשנה על    דיע שר הבריאות  ופתיחתו 

לא נחים על זרי הדפנה, וכבר נערכה פגישה ראשונה עם הפסיכולוג הארצי מר  אנו    .המקצועייםוהארגונים  הגופים  

 גבי פרץ, במטרה להוריד מהשולחן את התכנית הזאת. נמשיך לעדכן.

מנת  על  הקודמים,  בסגרים  כמו  הנוכחי,  בסגר  גם  פועלת  הפסיכולוגים  חטיבת  החינוכית,  הפסיכולוגיה  בגזרת 

יי החינוכיים  הפסיכולוגים  מלאהשהשירותים  עבודה  במתכונת  פתוחים  לסגר  שארו  שמסגר  לבשר  שמחים  אנו   .

  . יש גם כאלו שלאדה, אולם  הפסיכולוגים בעבוכלל  את חשיבות השארת    שויות המקומיות מבינות יותר נראה כי הר 

העסקתם בזמן הסגר, אנו פועלים מול    צמצוםאל מול התלונות שמגיעות לחטיבה על הוצאת פסיכולוגים ל"הסדר" ו

 בהקדם!  פנו אלינול"הסדר"?  וגם אתכם הוציא , מטה שפ"י וגם בגזרה התקשורתית.ראש הממשלהמשרד 

אל נציבות שירות המדינה בעקבות דיווחים שהתקבלו על  נשלח החודש מכתב,  ניהול מרפאות בריאות הנפשבגזרת  

, כי אל מכרזי הניהול בבריאות הוכרע בבית הדיןמכרזי ניהול שפורסמו באופן מטעה. נזכיר כי לפני מספר חודשים  

עד כה גם פסיכולוגים, ולא רק רופאים כפי שהיה  לגשת  אולם הפרסומים של המכרזים הללו נעשים    ;הנפש יוכלו 

י בפרסום  שהעיוות  דרשנו  לנציבות  במכתבנו  בלבד.  לרופאים  מיועדים  שהם  לחשוב  שניתן  כך  מטעה  תוקן באופן 

 על מנת שפסיכולוגים לא יודרו ממשרות הניהול.  ,באופן מיידי

שבוע ל פסיכולוגים עובדי משרד הבריאות יעברו  לפי ההסכם,. םימי 5שבוע עבודה של  הסכםהחודש החלה הטמעת 

אחוזי המשרה של ההסכם מהווה תשתית לתכנית שלנו לקדם את הרחבת  .  במקום שישה  חמישה ימיםעבודה של  

ין חדש, במשרה מלאה, לא להיות חייב לעבוד בימי שישי. ברור לנו שכמו בכל ענישר למי שיעבוד פ הפסיכולוגים, ומא

וכמובן שעל כל קושי או שאלה , כאן –ניסינו לתת מענה על השאלות המרכזיות שעולות  .ייקח זמן להסתגל ולהטמיע 

 . ניתן לפנות אלינו שעולה

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

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

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

  הסתדרות המח"ר.

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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