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  2015יוני  15 

  10.6.15עדכון לפסיכולוגים לתאריך 

  

  הרפורמה בבריאות הנפש

  

. ד לעבודה החלטה ובה הוא מקבל את הבקשה שלנו באופן חלקי"הוציא ביה 31.5.15בתאריך 

מ לקראת "משמעות הדבר שבית הדין אינו מעכב את תחילת יישום הרפורמה כאמצעי לכפות מו

, אבל מקבל את טענותינו שמשרד הבריאות לא קיים חובותיו במשור הקבוצי, הסכם קבוצי

הדורש ממשרד הבריאות להעביר לארגוני העובדים את כל המידע " צו עשה"והחליט על 

וכל נתון אחר שיש בו כדי להבהיר את , כח אדם, הרלבנטי במשור הפרופסיונלי והן לגבי תקנים

  .תנאי ההעסקה של העובדים

  .וכך נעשה, ד"ז אינטנסיבי לפגישות בין הצדדים עם חובת דיווח לביה"רש לוד ד"ביה

ההסתדרות הכללית הכריזה סכסוך עבודה עם משרד , כפי שקראתם ודאי בעתונות, בנוסף

  .הבריאות לגבי כל העובדים המושפעים מהמהלך של הרפורמה בבריאות הנפש

הרווחה והבריאות בנושא , ודההתקיימה בכנסת ישיבה של ועדת העב, 10.6.15בתאריך 

לדיון הגיעו נציגים . נציגי ארגוני העובדים וגם האיגודים הפרופסיונליים הוזמנו לדיון. הרפורמה

  ".ריבוי משתתפים"רבים ובקשות אחרונות לאישורים נענו בשלילה בשל 

  .ורמהיוסי יונה ודב חנין לקחו על עצמם מחוייבות בנושא הרפ' חברי הכנסת פרופ, לידיעתכם

    

  הסכם שכר

אבל בכל , כמצופה, שבה הם התנערו מכל מחויבותפגישה ראשונה עם גורמי האוצר תקיימה ה

אנשי האוצר הגיעו עם טבלה . זאת הפגישה נמשכה שעתיים ובה העלנו את דרישותינו וטענותינו

גבוהים והציגו נתונים הנראים לנו , של ממוצעי שכר של הפסיכולוגים העובדים בשרות המדינה

  .בהרבה מהמוכר לנו במציאות

לפיכך הועברה . והחלטנו לבוא עם נתונים משלנו, הוחלט על המשך הדיונים בעוד כחודש

עכשו ! תודה לשולחים. קיבלנו מאות תלושים, ללא פרטים מזהים, הבקשה להעביר תלושי שכר

  .מעבדים את הנתונים

  

  .טלי חבצלת


