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 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 

צירי חטיבת הפסיכולוגים החדשה החלו בחודש האחרון בפעילות נמרצת למען ציבור הפסיכולוגים 

התכנסו צירי החטיבה בבית  81.5.01-ב השכר.בשירות הציבורי, ובהכנות לקראת המו"מ על הסכמי 

ההסתדרות בת"א, לוועידה ראשונה של התנעת תהליכי עבודה. בוועידה ניתנו הרצאות שנועדו להעמקת 

ההבנה במבנה השכר ובהסכמי השכר הרלוונטיים לפסיכולוגים, למיפוי מיקומם בתוך המבנה של השירות 

פם ניתן להכריז על סכסוכי עבודה ולנהל מו"מ על השכר. הציבורי, ולהכרת התהליכים המורכבים שבסו

במספר נושאים מרכזיים: הכנות עומק לקראת המו"מ על  שיעסקוהצירים התחלקו לצוותי עבודה, 

ושניתן להשיגם עוד לפני המו"מ על השכר שכר הסכמי השכר; בירור סוגיות של תנאי העסקה שאינם 

לצד אפשרויות  ,ת יכולת המימוש שלהם בקרב פסיכולוגיםעצמו; השתלמויות וגמולי השתלמות )הגבר

ייעול והתאמה שלהם לצורכי הפסיכולוגים(; ומיפוי התקינה הנוכחית של הפסיכולוגים כדי לגבש מסקנות 

על מפתחות תקינה עבור שש הסקציות, ולהטמיען בהסכמים עתידיים. מוזמנים לפנות אלינו ולסייע 

הוועידה ניתן לקרוא כאן:  בעבודת הצוותים. מידע נוסף על

https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2729. 

 

העוסק  והתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית, בשיתוף עם הפ"י ,ארגוני-עבודה ביןבנוסף הוקם צוות 

בהעמקה ובהבנה  -ובמסגרות החינוך המיוחד במשרד החינוך  ברפורמה המשמעותית המתוכננת בתקציב

של טיבה ושל עמדות הגורמים השונים הקשורים בה; וכן בתפקיד הפסיכולוגים במסגרת השינויים הללו, 

 עמדתם, הערך המוסף שלהם, והאופן בו יוכלו לחבור לגורמים השונים הקשורים ברפורמה. 

 

ל ההסכם הקיבוצי בבריאות הנפש, בנושא עתיד התחנות החטיבה עוסקת בימים אלו גם במו"מ ע

יזמה החטיבה שיחת ועידה אינטרנטית  88.5.01-והעובדים בהן בעקבות החלת הרפורמה בבריאות הנפש. ב

פתוחה לציבור הרחב של הפסיכולוגים, בה נדונו סעיפי ההסכם המתוכנן, והועלו הערות, השגות ורעיונות 

. כפי https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2720ועידה כאן: מגוונים. פרוטוקול שיחת הו

וקיימת תמימות דעים בקרב חברי מזכירות  רעהנראה כיום, ההסכם בגרסתו הנוכחית הינו הסכם 

החטיבה כי אין ברצוננו לחתום עליו מאחר והוא מהווה חותמת גומי אשר בגדר מכשירה את השרץ. נמשיך 

 להיאבק כנגד סגירת התחנות וצמצום השירותים.

 

https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2729
https://www.hebpsy.net/blog_post.asp?id=2720
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תחום צוותי העבודה של החטיבה החלו באיסוף מידע מציבור הפסיכולוגים, והפיצו סקרים מקיפים הן ב

(, והן בתחום השעות הנוספות https://bit.ly/2JA4ucqההשתלמויות וגמולי ההשתלמויות )קישור כאן: 

(. מוזמנים להיכנס p?id=2733https://www.hebpsy.net/blog_post.asשאינן משולמות )פרטים כאן: 

 ולתרום למאמץ המיפוי בתחומים אלו.

 

מזכיר החטיבה איתן מייקל ממשיך לאסוף ולרכז מידע אודות הפרות שכר של פסיכולוגים, במקביל לנציגי 

גם לתאם עימו הרצאה  (. ניתןhttps://bit.ly/2aETd85המחוזות בהסתדרות המח"ר )רשימה כאן: 

צרו קשר  , במסגרתה הוא גם בודק ופותר הפרות שכר!במקום העבודה אודות תנאי שכר והפרות שכר

 .eitanm@histadrut.org.il :באימייל

 

יבה מוזמנים להמשיך ולהתעדכן במתרחש בחטיבה באמצעות דף הפייסבוק החדש של החט

(https://www.facebook.com/hativa.psy ובבלוג של יו"רית החטיבה ירדן מנדלסון באתר ,)

 (.https://www.hebpsy.net/blog.asp?id=56"פסיכולוגיה עברית" )
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