עדכון לפסיכולוגים 61..1.6

שלום חברים,
בנושא הרפורמה – לאחר תקופה ממושכת של ניסיונות לקיים מו"מ עם משרד הבריאות ולאחר
שהפניות לביה"ד לעבודה נענו שוב ושוב בהפנייה לקיים מו"מ הוחלט על השבתת מערך בריאות
הנפש במרפאות ובבתי החולים הפסיכיאטרים החל מיום שני .61.11.13
האיום בהשבתה הביא לקביעת מועד לפגישת מו"מ עם הברי אות והאוצר ערב השביתה .לאחר דיונים
קשים הושגו הסכמות במרבית הנושאים והשביתה נמנעה .יו"ר ההסתדרות התעקש בעקביות על
דרישותינו והפגין כישורי מו"מ מעולים.
סוכם על חתימת הסכם קיבוצי עד סוף חודש נובמבר ,לא יפוטרו עובדים ,תישמר מצבת התקנים
במערך בריאות הנפש ,אי ס גירת מרפאות באופן כללי ובמידה ומרפאות ייסגרו עקב שינויים ארגוניים
סוכם על הגנה על העובדים בניוד למרפאה אחרת או פרישה .פירוט בנספח המצורף.
ההפגנה שנערכה בעת קיום המו"מ לא סייעה בידינו אלא להיפך ,כמעט והביאה לפיצוץ המו"מ.
פסיכולוגים יקרים ,להזכירכם – לחץ אינו פועל במידה זהה על כולם אלא יש שונות בתגובה
ללחצים...כמו כן ניתן היה לכוון את הדברים למשרד הבריאות ולאוצר ,ולא למי שמנסה לסייע...
קרן ידע – מאחר וכנסים של החטיבות השונות יתקיימו במהלך החודשים הקרובים כדאי לדעת כי
קרן ידע משתתפת בתשלום דמי רישום עד תקרה של  ₪ 011אחת לשנה לכל פסיכולוג שמעסיקו
מפריש עבורו לקרן ידע .את הפרטים ניתן למצוא בתקנון הקרן המפורסם ברשת .כדאי גם שמארגני
הכנסים יביאו זאת בחשבון.
גמול השתלמות לחינוכיים – אני מזכירה לכולם לקרוא בעיון את ההנחיות להגשת הגמול .יש לצרף
סילבוס לכל תעודה/אישור על השתלמות.
הפרות בהסכמי שכר – בכל מקרה של הפרה בהסכמי השכר של הפסיכולוגים (תשלום
להשתלמויות ,למשל) אני מבקשת לפנות אלי בכתב ,רצוי מאד עם תגובת המעסיק בכתב ,לאחר
שהפניתם את דרישותיכם בכתב למעסיק מגובות באסמכתאות .אני יכולה לסייע בהפניה להסכמים.
בחירות במח"ר  -בתאריך  11.11.13תתקיימנה בחירות במקומות העבודה לנציגים של המח"ר
לועידה .אנו מודעים שהתאריך נופל על כנס החינוכיים ומנסים למצוא דרך שתאפשר גם למשתתפים
בכנס הזכאים לבחור לממש את זכותם.
כנסים מוצלחים וחורף חמים,
טלי חבצלת.

