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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

עיצומי הפסיכולוגים החינוכיים אנו מאז סיום העיצומים, אז סוכמו עקרונות ההסכם,  כזכור    :הסכם בעקבות 

לעוות מנסה  משרד האוצרלצערנו, האוצר על ההסכם המפרט עקרונות אלו.  משרד פועלים כדי להגיע לחתימה עם 

לא נחתם ההסכם.ו   ,את ההבנות שהושגו במפגש זום פתוח שערכנו החודש לציבור הפסיכולוגים,    עד היום עדיין 

.  לא תהיה התקדמות בקרובובמידה  פירטנו לגבי המצב, ולגבי האפשרויות העומדות בפנינו להסלים את המאבק  

 משיך להפעיל לחץ בכל החזיתות, כולל הפרלמנטרית והתקשורתית, ונעדכן בהמשך. נ

התחושות לפני מספר חודשים ביקרנו במעלה כרמל, פגשנו את העובדים ושמענו על    :מעלה כרמל   עובדי בית החולים

לייצג   גענוובשבוע שעבר היחסים מול הנהלת בית החולים. המשכנו להיות בקשר מול הפסיכולוגים שם,  הקשות ב

סגן יו"ר מרחב חיפה  מנהלת מחוז צפון בהסתדרות המח"ר,    ; השתתפו גםנהל בית החוליםממול  במפגש    אותם

לאחר הביקור בהסתדרות,   לפסיכולוגים,  הפסיכולוגית הראשית בבית החולים, ונציגת ועד הפעולה שהוקם שם 

שם שלנו  היחסים  .  האחרון  אופי  נוכח  פשוטים  לא  קולות  בו  ועלו  טעון,  היה  ההנהלה,המפגש  בהם    עם  יחסים 

וכם על צעדים לשיפור  , במיוחד לאור האירועים האחרונים שפורסמו בתקשורת; סהסקטור מרגיש מושתק ומשותק

ן מחדש סוגיית  הכשרות למתמחים, וכן תיבח הנדרשים למתןהמצב. בנוסף בית החולים התחייב כי יעמדו בתנאים 

סוגיית האיחוד עם בית החולים רמב"ם,  ב עסקנו    בנוסף  , המגיע לעובדים מתוקף הסכמי השכר. מימון ההשתלמויות

 ת, השמירה על זכויות העובדים ושיתופם בתהליך. כמובן שתהליך זה לא יתבצע ללא שיתוף ההסתדרוחשיבות  ו

 .ל ידי חטיבת הפסיכולוגים במח"רונקבע כי בתהליך המשא ומתן יהיה ייצוג לפסיכולוגים ע

הכנס היה מרשים ביותר,  בהפ"י. נערך באילת הכנס השנתי של החטיבה החינוכית שעבר שבוע ב  כנסים מקצועיים: 

שמחנו מאוד לראות את ההיענות הגדולה של קהל .  מלא בתכנים ובאנשים, ובעיקר עם אווירה מחשמלת וחיובית

לפעילויות   ביום פתיחת קדם הכנס :החטיבה בכנסהפסיכולוגים  דוכן אותו איישו צירי   ;  הרצאת יו"ר החטיבה 

חלוקת מחברות ובהן דפי מידע לעובדים על זכויותיהם   ; מתן מענה לשאלות הפסיכולוגים ; החטיבה לאורך הכנס

 מחכים לפגוש אתכם גם בכנס החטיבה השיקומית בשבוע הבא, ובכנסים הבאים.  .התעסוקתיות

גם החודש המשכנו במסגרת פורום הארגונים, בו חברה    פעילות פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית:

ע  החטיבה, לפעול בוועדות הכנסת השונות, במפגשים עם חברי כנסת ומקבלי החלטות במשרדי הממשלה, ולהופי

לטיפולים בשירות  הארוכים לגבי המו"מ התקוע עם משרד האוצר, לגבי תורי ההמתנה   –בכתבות רבות בתקשורת 

תוכנית משרד החינוך לטיפול באלימות באמצעות , לגבי  שמדאיגים במיוחד לאור עומס הפניות בקורונה  הציבורי

 במערכת ולתקצב אותם בהתאם, ועוד.  מומחים חיצוניים במקום להיעזר בפסיכולוגים החינוכיים שקיימים כבר

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

זכויות השכר שלכם, עם הפניות   מידע על כלל   .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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