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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 הסופי נוסחוהחלפת טיוטות של ה ןאנו ממשיכים במשא ומת - הסכם בעקבות עיצומי הפסיכולוגים החינוכיים

מעותיים ואין לנו הפרטים הקטנים מש אבל ,נחתמו עם סיום העיצומים אמנם העקרונות המרכזיים של ההסכם.

  לגביהם. כוונה להתפשר

מייקל מנהל החטיבה ומנהלי המחוזות במח"ר, עוסקים כל השנה איתן צירי החטיבה,  -  החזרים על הפרות שכר

ם הקמתה, הוחזרו בטיפול בהפרות שכר כלפי העובדים, שלצערנו שכיחות מאוד. מאז הקמת החטיבה, ועוד טר

זה, כאשר לעובדי בתחום  משמעותייםאחרונה הצטרפו מספר הישגים כבר מיליוני שקלים לעובדים בשטח. ל

על מגוון הפרות )תוספת בוררות, השלמת שכר מינימום, ותק מואץ, ₪  300,000הוחזרו מעל  באזור המרכזשפ"ח 

לא קיבלה דרגה אישית כשהגיעה לשיא הוותק ש לפסיכולוגית₪  20,000 הפרשות לפנסיה(. כמו כן הוחזרו

למען התנועה  השכר של במחשבוןהשכר שלכם  את תלושי וקויש עוד הישגים רבים נוספים. בד ;והדרגות שלה

 במח"ר. מנהל המחוז הרלוונטילו למנהל החטיבהפנו ? מזהים הפרת שכר חושבים שאתם .הפסיכולוגיה הציבורית

 שווה הרבה כסף, ובעיקר צודק. יכול להיות זה

ן הפסיכולוגיה הציבורית בו חברה בעקבות עבודה אינטנסיבית של פורום הארגונים למע - תקציב המדינה

החטיבה, אושרה בממשלה בתחילת החודש במסגרת תקציב המדינה, הגדלה משמעותית של תקציב המלגות 

מולם תורי המתנה ארוכים לטיפול. רק מתבקש ולמתמחים במשרד הבריאות. יש מאות ממתינים להתמחות, 

צם את התורים גם אם במעט. אנו ממשיכים להכניס את כוח האדם הזה למערכת במהירות האפשרית, ולצמ

לעבוד על הפרטים מול הגורמים הרלוונטיים בכנסת ובמשרדי הממשלה, ועוזרים לנו גם חברי המועצה הציבורית 

וכמובן בהשתתפות הפסיכולוג הארצי גבי פרץ. אנו מנסים  ,של הפורום )כגון זהבה גלאון, דב חנין, וסיגל סדצקי(

ות מיעוט; ולקידום תוכנית אוכלוסיוכנית לתמריצים לפסיכולוגים בפריפריה ובלקידום תגם במקביל לפעול 

דרך ארוכה לשירות פסיכולוגי נגיש ואיכותי לכלל עוד יש  להכנסת פסיכולוגים תעסוקתיים לשירות הציבורי.

  כאלו בדרך. ואנו מברכים על הישגים הציבור בישראל, 

פגישות עם ח"כ אמילי מואטי וח"כ מיכל  התקיימו בשבועות האחרונים -פעילות צוות כנסת של פורום הארגונים 

; ועם ח"כ וולדיגר, שמקימות את השדולה לבריאות הנפש; עם ח"כ אפרת רייטן, יו"ר ועדת העבודה והרווחה

בנוסף מתכוננים לחזרה לפעילות של ועדות ת. ולוגיה הציבורימיכל רוזין, להיכרות עם הסוגיות הקשורות בפסיכ

, בנושא מענים רגשיים 16.8-בהילד הכנסת, למשל נכתב נייר עמדה ונשתתף בדיון שיתקיים בוועדה לזכויות 

 לתלמידים בתקופת הקורונה.

בתקופה זו החל הרישום לחלק מהכנסים השנתיים של הפ"י )חינוכיים, קליניים, שיקומיים,  - כנסים שנתיים

 דף "דע את זכויותיך" באתרב ניתן להיעזר. למימון ההשתלמות ע"י המעסיק יכםתיוזכושימו לב לואיים(. רפ

 שהמידע בו רלוונטי לכלל הפסיכולוגים. ,הכנס של החטיבה החינוכית בהפ"י

נו עובדים על ריענון המראה והתוכן של הלשונית של החטיבה באתר הסתדרות המח"ר. השקה א - אתר החטיבה

 מחודשת בקרוב.
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. חפשו eitanm@histadrut.org.il, באימייל שכר ותנאי העסקהעל בכל התייעצות  מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו

מידע על כלל זכויות השכר שלכם, עם הפניות  .עברית פסיכולוגיה, ובאתר פייסבוקאותנו והמשיכו להתעדכן גם ב

  שבאתר הסתדרות המח"ר. אתר חטיבת הפסיכולוגיםב –לסעיפים הרלוונטיים בהסכמי השכר 

 

  מטפלים בכם היום! –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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