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עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר
עם הפנים לחזרה לשגרה ,הולכות ומתבהרות ההשלכות הנפשיות הקשות של משבר הקורונה .נוכח
מציאות זו ,תפקידנו כפסיכולוגים בשירות הציבורי חיוני מתמיד .לצד זאת ,לצערנו נראה שלא תמיד
הנושא נמצא על סדר היום הציבורי ועל סדר יומם של מקבלי ההחלטות .דוגמא כואבת לכך הייתה
העובדה שבתחילת המשבר ,ובחלק ממקומות העבודה עד שלבים מאוחרים שלו ,חלק מהפסיכולוגים
לא הוגדרו כעובדים חיוניים והוצאו לחופשות כפויות.
בחודשיים האחרונים פעלנו באופן אינטנסיבי ביותר על מנת לתקן מצב זה ,ולשמחתנו המאמצים
נשאו פירות! ב 7.4.2020-שונתה תקנה לשעת חירום אשר הגדירה את הפסיכולוגים החינוכיים באופן
ספציפי כעובדים המוחרגים מהתקנות שתוקנו הקשורות בהוצאת עובדים לחופשות כפויות.
המשמעות – החזרת כ 1700-פסיכולוגים לעבודה!
להנחייה זו הצטרפה דרישה של ח"כ עאידה תומא-סלימאן ,יו"ר הוועדה המיוחדת לעבודה ורווחה
בכנסת ,וכן הנחייה של השלטון המקומי ,להחזיר את כל הפסיכולוגים החינוכיים לעבודה.
פסיכולוגים שאחרי כל אלו לא הוחזרו לעבודה ,מסתייעים במנהל חטיבת הפסיכולוגים איתן מייקל
ובמנהלי המחוז בהסתדרות המח"ר ,על מנת לפתור את הבעיה .אם אתם פסיכולוגים חינוכיים ולא
הוחזרתם לעבודתכם ,אנא פנו בדחיפות במייל למנהל המחוז שלכם בהסתדרות המח"ר ,והוסיפו את
המייל שלנו להעתקים .פנו אלינו גם אם אתם עובדי מרפאות ובתי חולים ,ולא שילמו לכם על כל
שעות העבודה שלכם בתקופה זו ,מהבית ושלא מהבית ,כולל עבור ישיבות צוות ,הדרכות ומנהלה.
ההישג הנ"ל בשלטון המקומי הוא תוצאה של פעילות אינטנסיביות ,שלנו ושל הארגונים השותפים
ב"פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית" ,למען שיפור מצבה של הפסיכולוגיה הציבורית ,הן
בתחום התעסוקתי והן בתחום הפרלמנטרי ,מול מקבלי החלטות בדרגים שונים ,ובתקשורת.
פסיכולוגים בתפקידי ניהול
אנו רואים בשילוב של פסיכולוגים בתפקידי ניהול תנאי הכרחי למיצוי הפוטנציאל הגלום במקצוע
למען המטופלים וללקיחת הזווית הפסיכולוגית בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות .כמו כן ,אפיק
קידום ניהולי מהווה תמריץ מהותי להשתלבות בשירות הציבורי .לאור ההיעדר הכמעט מוחלט של
מנהלי מרפאות בריאות הנפש שהם פסיכולוגים קליניים ב"שירותי בריאות כללית" ,פנינו בנושא
להנהלת הקופה .אנו שמחים לבשר כי סמנכ"ל "כללית" וראש חטיבת הקהילה מר יורם סגל ,חזר
ואישרר במכתב מ 8.3.20-כי תפקידי ניהול מרפאות בריאות הנפש ב"כללית" פתוחים בפני
פסיכולוגים קליניים .הוא הדגיש כי מערך בריאות הנפש פועל כצוות רב מקצועי וכי השיקול המרכזי
בבחירת מנהלים בכללית היה ויהיה התאמת המועמד/ת לתפקיד.
אנו רואים בהצהרה זו עדות לחשיבות שהנהלת קופת החולים כללית רואה בתרומה הייחודית של
תחום הפסיכולוגיה הקלינית בתוך מערך בריאות הנפש ,וקוראים לכם להגיש מועמדויות ולהשתלב
בתוך שדרת הניהול ב"כללית".
המציאות שבה ישנה נכון להיום רק פסיכולוגית קלינית אחת מנהלת מרפאת בריאות נפש בכללית
היא לצערנו היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל.
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הובאו לידיעתנו מכרזים למשרות ניהול מרפאות בריאות הנפש שפורסמו תחת הכותרת "מכרזי ניהול
לרופאים" ,כמו גם הליכי איתור שבהם התפקיד הוצע לרופאים בלבד ,ואנו מבררים את הנושא מול
הנהלת "כללית" .אם אתם נתקלים במכרז או הליך איתור לניהול שאינו פתוח בפני פסיכולוגים ,כמו
גם במידה ואתם באופן אישי הייתם או עודכם מעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד ניהולי והדבר נמנע
מכם – אנא דווחו לנו על מנת שנוכל לפעול לשנות מצב זה!
יישום התיקון לחוק החינוך המיוחד (הרפורמה בחינוך המיוחד)
בימים אלו ,בהם מערכת החינוך מתמודדת עם אתגרים ראשונים במעלה של הסתגלות לשגרה חדשה
וטיפול בתוצאות משבר לאומי – מיושמת מתחת לרדאר הציבורי הרפורמה בחינוך המיוחד .רפורמה
המבוססת על ערכים חשובים וראויים של שילוב והכלת ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות החינוך
הרגיל ,אך יישומה בשטח מדאיג ,ונראה שעלול לפגוע בילדים ולפעול כנגד אותן מטרות בשמן נהגתה.
מגיעים אלינו עוד ועוד דיווחים המאששים את חששותינו :פחות ילדים מקבלים זכאות לקבלת
תמיכות ומענים.
במסגרת פעילות פורום ארגוני הפסיכולוגיה (בשיתוף עם הפ"י ,החטיבה החינוכית ,ואיגוד מנהלי
השפ"חים) ,אנו נמצאים במגעים אינטנסיביים עם גורמים מרכזיים במשרד החינוך; אנו מלאי תקווה
שקריאתנו תיענה – השהיית היישום של הרפורמה ,תוך מתן זמן ומשאבים למערכת החינוך להתמודד
עם השלכות הקורונה .אנו דורשים לשבת לשולחן השרטוטים של הרפורמה ,על מנת להתוות דרך
שתצליח לקדם את המטרות הראויות של שילוב והכלה ,ובנוסף שתשמור על תנאי ההעסקה של
הפסיכולוגים החינוכיים ותאפשר להם לתרום את תרומתם הייחודית למהלך דרמטי זה.
פסיכולוגיה ציבורית בתקשורת
חטיבת הפסיכולוגים ממשיכה לפעול במסגרת פורום ארגוני הפסיכולוגיה ,להעלאת מודעות הציבור
הרחב לסוגיות בתחום הפסיכולוגיה הציבורית .החודש פורסמו דוחות חריפים של מבקר המדינה לגבי
כישלון הרפורמה הבריאות הנפש ולגבי אי סדרים בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות .כן פורסם
סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ההחמרה בחוסן האזרחי בתקופת הקורונה .מוזמנים לעיין
בסיקור התקשורתי כולל תגובות פורום הארגונים לדוחות אלו שפורסמו בעיתונות.
מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בחטיבת הפסיכולוגים בכל התייעצות שקשורה לשכר ותנאי העסקה
בימים אלו ובכלל ,באימייל  .eitanm@histadrut.org.ilחפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בפייסבוק,
ובאתר פסיכולוגיה עברית .מידע על כלל זכויות השכר שלכם ,עם הפניות לסעיפים הרלוונטיים
בהסכמי השכר – באתר חטיבת הפסיכולוגים שבאתר הסתדרות המח"ר.

חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר – מטפלים בכם היום!
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