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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

משבר הקורונה ללא ספק גובה מחיר רגשי קשה מתושבי ישראל, כפי שמורגש בתקופה זו של סגר מתמשך 

במסגרת פעילות , פרוייקטור הקורונה, פרופ' נחמן אש עםנפגשנו בנושא זה  החודשויציאה הדרגתית ממנו. 

בפגישה הצגנו את הקשיים הנפשיים בו היא חברה.  י הפסיכולוגיה הציבוריתהחטיבה כחלק מפורום ארגונ

בתקופת הקורונה, ואת המחסור במענה הפסיכולוגי. נראה שהייתה הקשבה לדברים והבנה של הצורך 

המשכנו החודש  ,במסגרת הפורוםעוד  גיבוש תוכנית אופרטיבית ומפורטת. והחשיבות. סוכם כי נעבוד ביחד על

על  "כאןב"על המחיר הנפשי של תלמידי ישראל,  "ידיעות"ב – להציף את הקושי הנפשי גם בכלי התקשורת

המחסור בפסיכולוגים ציבוריים נוכח השלכות " על דה מרקרמורכבות המוכנות לכיתה א' בימים אלו, ב"

 " על המחסור במענה של פסיכולוגים תעסוקתיים למובטלים הרבים בתקופה זו, ועוד.11כאן "ערוץ בהמגפה, 

בפסיכולוגים  שאביםמכבר כאן, המדינה חייבת להשקיע  החיסון הנפשי לקורונה אנו חוזרים וטוענים,

 ולמנוע משבר חמור עוד יותר.  הציבוריים

. לכולנו ברור כיום, שבשדה קמפיין ההתפקדות של החטיבה אל הסתדרות המח"רלדרך גם  החודש יצא

כולנו בשירות ומאפשרת לנו להשמיע את קולנו.  ,היא קריטית של העובדים ההסתדרותי, זכות הבחירה

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

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

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

חילת הקמפיין החודש התקבלו מתלשמחתנו לצירים בחטיבת הפסיכולוגים, וליו"ר ההסתדרות הכללית כולה. 

עם ת"ז  פנו אלינולא 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 

 פגישה עם בכירי משרד הבריאות בנושא שינוי מתווה תיקצוב המתמחים בפסיכולוגיהעוד התקיימה החודש 

עוזר )שכזכור נדחה בשנה לפני חודש, בהתערבות שר הבריאות, לאחר הפגנות ומחאות של פורום הארגונים(. 

השר והגורמים המקצועיים במשרד הבריאות שמעו באופן חזק וברור את הדאגה למתמחים ולעתיד המקצוע, 

ל הזקוקים לטיפול ע " כפי שמתכנן משרד הבריאותמבחני תמיכה"וכמובן את ההשלכות החמורות שיהיו ל

לכו ויפחתו. כל זאת בנוסף גם למשמעויות של הפגיעה מבחינה תעסוקתית. חה"כ לשעבר ייו שסיכוייהם לקבל

דב חנין, חבר המועצה הציבורית שלנו, הצטרף גם הוא והשמיע באופן נהדר את עמדתנו. נקבע כי יימשך השיח 

 .לא נרפה מהענייןאנו כמובן . ערכו דיוני המשךיוי

שהחלו בתקופה האחרונה,  העומס על הפסיכולוגים בוועדות האפיון והזכאות גזרת הפסיכולוגיה החינוכית,ב

בהמשך לעבודה אינטנסיבית של נציגי פורום הארגונים  מטה שפ"י,החודש עם נפגשנו שאת. לפיכך  מורגש ביתר

ואיגוד מנהלי השפ"חים שהתנהלה מול משרד החינוך בחודשים האחרונים. הגענו לנקודה בה אנו כחטיבה לא 

אנו מקווים להמשך שיח . ניתן עוד לעומס על העובדים להמשיך ולוועדות להתנהל, ללא פתרון תעסוקתי הולם

 כך.מול משרד החינוך על 

לאחר בירור, נמצא כי לא ניתן לפדות ימי חופשה לאחר : חשובה לציבור המתמחים המלגאים הודעהונסיים ב

בתקן(. לפיכך יש לנצל את ימי החופש שונה, בניגוד למתמחים למלגה סיום ההתמחות )כי הבסיס התקציבי 

מאפשר בכל  . )נציין כי אם ביררתם עם מקום העבודה שלכם והואשלהם אתם זכאים, עוד במהלך התמחותכם

 ., זו זכותו, אך לא חובתו על פי הסכמים קיבוציים(לפדות אותם זאת

https://drive.google.com/file/d/1cp_GZ6PrYLNoby3PNL9WPnxIQdJmASyJ/view?usp=sharing
https://www.kan.org.il/Item/?itemId=100289&fbclid=IwAR34mQZZz7o5h8dAezseWj2hv_DTE6WCSL7KK2iWMGw7ixkCOh5cXhJyiZ4
https://www.themarker.com/news/health/.premium-MAGAZINE-1.9491005
https://www.facebook.com/yarden.mendelson/posts/798378631021020
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001358872&from=whatsapp&fbclid=IwAR2nq0dvxq6fbCDh6ysseYnBum6dZjIIBK1Fd2bxwjCQH1rwZR3Jr7K7p3s
mailto:Comradepsych@gmail.com
https://signup.histadrut.org.il/f/17035038/
https://did.li/nL2Hw
https://drive.google.com/file/d/1JWdsMfMm6_teWHuaug4BJ9-PGcZ5Sj-J/view?usp=sharing
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, באימייל לשכר ותנאי העסקהבכל התייעצות שקשורה  בחטיבת הפסיכולוגים מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו

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

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

  שבאתר הסתדרות המח"ר.

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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