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14.12.19 

 עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

, במטרה פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית החטיבה בשיתוף הפ"י והתנועה, ממשיכה בפעילות

 הפסיכולוגיה הציבוריתמערך עם מצב  לקדם מודעות ציבורית רחבה והיכרות של מקבלי ההחלטות במשק

. החודש נפגשנו עם מספר התקינה ותנאי ההעסקה העלובים של הפסיכולוגים העובדים בה-ועם תת בארץ,

ואנו ממשיכים במאמצים להיפגש עם (, יעל גרמןוח"כ  מירב כהןח"כ ביניהם אישים במערכת הפוליטית )

בנוסף אנו נערכים לאירוע החגיגי של  ח"כים מכל הקשת הפוליטית כדי לקדם את הפסיכולוגיה הציבורית.

 רטים בהמשך.השקת קואליציית ארגונים חברתיים רחבה למען השירות הפסיכולוגי הציבורי; פ

למרות העיכוב המשמעותי שנוצר השנה בקידום הסכמי המסגרת על השכר במשק בכלל  המו"מ על השכר:

אנו בחטיבת הפסיכולוגים  – ברצף בשל שלוש מערכות בחירות ארציותוזאת ושכר הפסיכולוגים בפרט, 

ת העובדים ותנאי ממשיכים בשיחות עם משרד האוצר על מה שכן אפשר לדבר בתחום השמירה על זכויו

פרשנו בפני בכירי המשרד נושאים אלו, ויצאנו עם כמה  פגישה שהתקיימה החודש באוצרההעסקה הקיימים. ב

הכאוב של מסקנות לגבי החשיבות של פעילותנו לספר שוב בקול רם )כולל דרך יח"צ ותקשורת( את הסיפור 

המקצוע שלנו בשירות הציבורי, וכמה אנחנו יכולים אם רק יתאפשרו לנו התנאים המתאימים, לקדם את 

 בריאותם הנפשית של אזרחי המדינה.

המשך לשנה של פגישות עימם , בפגישה שהתקיימה החודש עם נציגי האוצר והמעסיקים במשקב השתלמויות:

 מלאלקבל מימון  הכתובה בהסכמי השכר, הזכות שלנומ בנושא זה, התנערו לצערנו האוצר והמעסיקים

לפיכך נתחיל בהליך משפטי של  (.נושהוצאמסמך ההבהרות כמפורט ב) מהמעסיק על השתלמויות מקצועיות

דרוש עמידת נ , בו(עמידה בהסכםה עלשבסמכותו לדון בחילוקי דעות  מוסד לבוררות מוסכמת )הגוףפנייה ל

לאחר התעקשות גדולה מצידנו נעתרו באוצר לבקשתנו . לצד זאת, המעסיקים בהסכם ככתבו וכלשונו

(. השתלמויות )כפי שחלקם עשו בשבועות האחרוניםעל שאין להפסיק לשלם  רה למעסיקיםהבהמכתב  והוציאו

ייקח לפיכך, המשיכו לעמוד על זכותכם למימון השתלמויות מול המעסיק, והסתייעו בנו בכך; ייתכן כי הדבר 

  זמן, אך בסופו של דבר המאבק ישתלם!

התקיימה השבוע עם ירדן מנדלסון, יו"ר פגישת היכרות עם יו"ר ההסתדרות הכללית הנכנס, ארנון בר דוד, 

. החטיבה. בפגישה נסקרו תהליך הקמת החטיבה לפני כשנתיים, ומצב הפסיכולוגים בשירות הציבורי כיום

וקרא לחטיבה להיעזר  ,בפסיכולוגיה הציבורית שירות חשוב שיש לקדמו יו"ר ההסתדרות הבהיר כי הוא רואה

 בו לקידום עבודת החטיבה.

שהתקיימה החודש. בוועידה נדונו עדכונים  טיבהחסיכום הוועידה השישית של צירי הבתוך כך מצורף 

שוטפים; התקיים שיח עם יו"ר הפ"י יורם שליאר על סוגיות בהפ"י כיום ועל שיתופי פעולה וממשקים בין 

 הפ"י והחטיבה; ונערך דיון על מורכבות מקומם של הצירים שהם גם עובדים ו/או מנהלים במקום העבודה.

שלנו לגבי סוגיית הטמעת אגד המרפאות באחד  דיווחים קודמיםך לבהמשיפו )קונגי(: -אגד מרפאות ת"א

מבתי החולים, אנו ממשיכים יחד עם ארגון העו"סים ללוות מקרוב את עובדי האגד, ומקיימים השבוע אסיפת 

ההסתדרות ברח' , בבית 20:00, בשעה 18.12יום רביעי, בהנכם מוזמנים לאסיפה עובדים יקרים, עובדים. 

בואו לשמוע עדכונים ולהשמיע את  , על מנת לעדכן ולדבר על אגד המרפאות בימים אלו.ת"א 93ארלוזורוב 

 .על מנת שניערך בהתאם אשרו השתתפותכםאנא  מקומכם.

https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/686855775143884?__xts__%5b0%5d=68.ARCWqUvm-u12ktKtNDoUwOSkSg5jGgzdUz4g57rJbqb-Cl4CBkCLf9QxYRYQIHU4hSLmsOvi9KDHAQGkfauCxlc6IdmIYoS076lUvlcAPC1wYmWTY5Q-ITubb8-C788o2Nic-1ABm-259dzVRKnERuJuOIyNvz6ZTw5lJGnlqHhaN-H-0n_Tq1ij59uYaRp05dsmAH7SKYpNjKU9uQY2TWlZQ9btTpwz1yWnV2WsODyBzASLjO4tB5zNZn34Qf06QYSJEu0Gw-HYn4nbNNbAGxQYbuBy3ZhGCQM0shrnsZxqXY4disnu717HRn-HO7QLzPg4uXdDl44N9DxTMnhP9uWzevLT-NSYNvUA9ZtdOjq9RF6wf7Zdr7zGXumJIDXb7_xEynEMvIi3UyhM-BvVe11PVdkruROVqCzTvCiM_vDQM66S79OImm2Kc5xzkO2hIBz5_U-QU6CLofk2QJ5fBf-LSTcrmPaDjBwGBQPA-McYL8dnGtHe6w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hativa.psy/posts/711274279368700?__tn__=-R
https://www.hebpsy.net/blog_Post.asp?id=4378
https://www.hebpsy.net/blog_Post.asp?id=4400
https://drive.google.com/file/d/16JVtW7fbOjg_b28_yiDasPyL2uOONeix/view
https://drive.google.com/open?id=1rGTmLMaWAgxAGrIcJveesMxYGx3wJxKx
https://drive.google.com/open?id=1rGTmLMaWAgxAGrIcJveesMxYGx3wJxKx
https://drive.google.com/open?id=1YQKexwiHh0I9zIWIcenbogSjKetWeMow
https://www.hebpsy.net/blog_Post.asp?id=4119
https://docs.google.com/forms/d/1QzsYXACygUw11aFlnu_IOLJnBqZcdpSnDf_-UU8R86E/edit?chromeless=1
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תודה לפסיכולוגים מכלל הסקציות שנענו  :יאות הנפשמרפאות ברמינוי מנהלים פסיכולוגים בהמאבק ל

תחנת  המועמד לניהולקעקוע מינויו של  שהתקיים החודש, בנושא ית הדין לעבודהלדיון בבלהגיע  לקריאתנו

סולדיריות להפגין הפסיכולוגים הגיעו  יואב רודניקי, והצנחת פסיכיאטר לניהול במקומו.הפסיכולוג  ,הארבעה

הדיון  .נמנע לעתים קרובותלאחרונה דבר ש ,תמיכה ביואב ובזכותם של הפסיכולוגים לנהל בבריאות הנפשו

כתבה בשהתקיים סוקר הדיון  , נשמח להתגייסותכם להגיע גם אליו!1926.12.הבא יתקיים ביום חמישי 

לדעת באופן שוטף על מכרזי ניהול של מרפאות, חשוב לנו בנושא,  הטיפולהמשך לצורך  .ב"ישראל היום"

 ליידע אותנואנו מבקשים מציבור הפסיכולוגים לגלות עירנות ומעורבות, ו .הנפתחים מפעם לפעם ברחבי הארץ

  !על כל מכרז ניהול שנפתח במקום עבודתם

בניר עציון, וכנסי  שיקומיתהחודש הגענו למפגשים עם באי כנס החטיבה ה :המקצועיותכנסי החטיבות 

פורום הארגונים, התפתח שיח על באילת. בהרצאות ובדוכן המשותף של  קליניתוהחטיבה ה חינוכיתהחטיבה ה

תפיסת מקום כפסיכולוגים שהם גם עובדים בעלי זכויות, על התפתחויות במו"מ על השכר, ועל ההקשר הרחב 

מנים לבוא ולפגוש אותנו מוזשל הפעילות האסטרטגית הפוליטית והתקשורתית המקיפה של פורום הארגונים. 

זה . חטיבות נוספים שמתקיימים בחודשים הקרובים כנסי במסגרתגם ודוכנים של החטיבה,  בהרצאות

 !אז הכנס השנתי ההתפתחותי בשנה שעברהמה השגנו מכנסו לקישור ותקראו למשל  –משתלם 

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו בכל התייעצות שקשורה למאבק השכר, טיפול בהפרות שכר או תיאום הרצאה 

, פייסבוק. חפשו אותנו והמשיכו להתעדכן גם בeitanm@histadrut.org.ilבמקום העבודה שלכם, באימייל 

 .עברית פסיכולוגיהובאתר 

 כם היום!מטפלים ב –חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 
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