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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

ימים אלו של ניסיונות להקמת ממשלה, לצד מקרים קשים שפורסמו בתקשורת, מעוררים תחושות לא פשוטות  

גם אצלנו בחטיבה. אנו ממשיכים לפעול בכל הכוח כאשר עולות עוולות בדמות פגיעה משמעותית בשירות  

שהם לא   פתח תקווהמרפאה לבריאות הנפש בההפסיכולוגי לציבור, וכך פעלנו החודש כאשר הודיעו לעובדי 

מרפאה ניהלה הלכה למעשה ה. שהשיפוץ הסתייםעל אף  חוזרים לקבל מטופלים במבנה המשופץ של המרפאה,

בחטיבה פעלנו כדי להבטיח הגנה על העובדים ועל השירות למטופלים, היינו בקשר עם  !מאבק על קיומה

הסקטורים הנוספים שנפגעו, והתחלנו להתכונן   שיתפנו פעולה עם ועדיהעובדים בשטח, עם הוועד המקומי, 

. בזכות כל אלו ויחד עם עיתונותמגוון מדיות בקשורתי, הצפנו את העניין ב במישור אחר, הת לצעדים ארגוניים. 

ראש  הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, אנו שמחים לבשר שהצלחנו להביא להתערבות  שותפינו בפורום

 לפעילות מלאה!החודש חזור רפאה תוהממשרד הבריאות, נמצאו הפתרונות לסיום השיפוץ,  פ"ת מול ית יעיר

  בי"ח באר יעקבמחלקות   –לא ננוח ולא נשקוט גם מול צרה דומה חדשה, שלמעשה מתמשכת כבר חצי שנה 

שעזבו, ללא סיבה ברורה ולמרות שיש   8-7במקום  הקפיאו גיוס פסיכולוגים חדשיםוהמרפאות המסונפות אליו 

תחת  השירות לציבור חווה פגיעה עמוקה, העובדים הנותרים קורסים  פסיכולוגים שפונים ורוצים לעבוד!

העומס, וכל זאת בתקופה המשברית של הקורונה. נילחם גם כאן לצד שותפינו בפורום, למען הגנה על העובדים 

 ועל זמינות השירות לציבור.

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

כדי  ,מול שפ"י והשלטון המקומינהלי השפ"חים, נמצאים בתהליך ו לצד איגוד מור, אנזככשאת.  מורגש ביתר

להסדיר את נושא התגמול לפסיכולוגים על העומסים. אחרי פגישה מוצלחת בחודש שעבר, בה נראה שיש הכרה  

תתקיים פגישה משולשת נוספת על מנת להמשיך את   השבוע על ידי הצדדים בעומסים ובצורך בתגמול, 

 נמשיך לעדכן. התהליך, בתקווה למנוע הסלמה במצב.

סקות ומתוך ההפרות הבלתי פ   –קצת רקע  :פסיכולוגיםתהליך הבוררות בנושא סעיף ההשתלמויות בהסכם ה

שעות השתלמות בשנה )במשרה  208סביב הסעיף בהסכם המעניק לפסיכולוגים מימון מלא עד של המעסיקים 

מלאה(, בתוספת היעדרות בשכר, יצאנו לדרך לפני שנתיים כדי לפתור את העניין. לאחר שלא הגענו להסדר מול 

רה ברורה לגבי  המעסיקים, הלכנו עם הסוגייה אל המוסד לבוררות מוסכמת, על מנת שיכריע הבורר וייתן אמי

לצערנו הבורר שלח אותנו להתחיל את כל התהליך מחדש, בטענה שלא נערכה   החודשמחוייבות המעסיקים. 

ועדה פריטטית כהלכתה )ועדה בה כלל המעסיקים יושבים עם נציגות העובדים ומנסים להגיע להסכמה(. ועדה  

. טענת החטיבהחליט הבורר לדחות את  כזאת נערכה, אך מאחר שלא נקראה באופן פורמלי ועדה פריטטית, ה

  ךאז כעסנו, והתאכזבנו, והבענו מחאתנו, אבל אנחנו לא מבזבזים זמן. מתחילים מחדש, וככל שיעכבו אותנו, כ 

כלל נציגי  החטיבה ו כבר בהמשך החודש תכונס ועדה פריטטית רשמית בהשתתפותלחצנו ולכן נילחם יותר. 

 התהליך שוב., ונתחיל לקדם את המעסיקים

ממשיך   החודש  המח"רגם  הסתדרות  אל  החטיבה  של  ההתפקדות  לאחר .  קמפיין  האחרונים,  בחודשים 

מאות   כבר  והצטרפו  בשטח  גדולה  של החטיבה, חלה התעוררות  צוות ההתפקדות  של  פעילותו האינטנסיבית 

לחטיבה במח"ר.   כולנו בשירות הציבורי משלמים באופן אוטומטיפסיכולוגים  משכרנו   0.75%לפחות    כזכור, 

משכרו   0.9%"דמי טיפול/ארגון" להסתדרות המח"ר. אבל רק מי שמוסיפ/ה עוד מספר שקלים בחודש ומשלם  

זכאי לקבל ייצוג משפטי מול המעסיק במקרים של הפרות שכר; הטבות כגון כרטיס    –כ"דמי חבר" מלאים  

https://www.haaretz.co.il/health/.premium-1.9664527?fbclid=IwAR2Dhz0nX1lH154oi3xgxyKXboSJ5mR-s02m2PtunocaJKF8CVOa-p5ZYp8
https://drive.google.com/file/d/1VHyvN1VsH9rbtaCuWl6cQHPKCgJfAAlx/view?usp=sharing
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בחטיבת לצירים  בבחירות  וזכות הצבעה  בשבילך";  "ביחד  וליו"ר ההסתדרות הכללית   מועדון  הפסיכולוגים, 

עבורכם. להצטרפות מלאו את    פנו אלינוכולה. לא בטוחים האם אתם חברים?   לברר   הטופסעם ת"ז ונשמח 

 . כאןמוזמנים לקרוא  באתר המח"ר. למידע נוסף 

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

  שבאתר הסתדרות המח"ר.

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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