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  2015, במאי 6      

  
  

  לכבוד
  

  סתדרות הפסיכולוגי� בישראלחברי ה

  
  
  

  ,שלו� רב
  

  ודעה לעיתונותה: הנדו�

  

                       הורה , 3.5.15בתארי� בדיו� אשר התקיי� בבית הדי� האזורי לעבודה בתל אביב 
 )המייצגת את הפסיכולוגי�( ר"בית הדי� למדינה לנהל מו!מ אינטנסיבי ע� הסתדרות המח

 ) בטר� יציאתה לדר� של הרפורמה בבריאות הנפש ב, וע� איגוד העובדי� הסוציאליי�
1.7.2015.  

מ ע� ארגוני "לאחר סירובה המתמש� של המדינה לקיי� מודיו� זה בבית המשפט התקיי� 
    .העובדי�

ובהיק* הטיפול יש לזכור כי קיי� חשש שהרפורמה במתכונתה הנוכחית תפגע באיכות 
הנפשי הנית� כיו� למטופלי� וכ� עלולי� להיפגע המטפלי� ובעיקר הפסיכולוגי� והעובדי� 

  .הסוציאליי�

הלכי� רבי� במטרה להבטיח משותפה ויוזמת ) י"הפ(הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל 
רמת והיק* הטיפול למטופלי� וה� מבחינת , יישו� מיטבי של הרפורמה ה� מבחינת איכות

י פעילה ומעורבת "כמו כ� הפ. יטחונ� המקצועי והתעסוקתי של הפסיכולוגי� המטפלי�ב
  . ר ה� בתחו� יישו� הרפורמה וה� בתחו� הסכמי השכר"בתהליכי העבודה הנעשי� ע� המח

   .בעקבות הדיו� בבית המשפטר "מטע� הסתדרות המחב ההודעה לעיתונות אשר הועברה "צר

ישו� הרפורמה והסכמי השכר העומדי� בפתח מחייבי� אותנו בהזדמנות זו רצוי לזכור כי י
  .על מנת לשמור על עתידנו המקצועיוהגדלת�  לגיוס כוחות

  .נמשי� לעדכ� בכל מידע רלוונטי

  

  ,בברכה        
  

   ל"מנכ – ני כפריד                                                                                                       
 הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל        

 
 



  הודעה לעיתונות

בית הדין האזורי לעבודה : ר"הישג להסתדרות המח
אביב חייב את המדינה לנהל מו�מ עם - בתל

  .בבריאות הנפשהסתדרות המח�ר בנושא הרפורמה 

  

הורה , )17905-04-15ס�ק (בדיון אשר התקיים היום בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 
ר ועם איגוד העובדים "בית הדין למדינה לנהל מו�מ אינטנסיבי עם הסתדרות המח

  1.7.2015 -בטרם יציאתה לדרך של הרפורמה בבריאות הנפש ב, הסוציאליים

דין לעבודה בתל אביב ברשות השופט אורן שגב את המדינה לנהל חייב מותב בית ה) 'א(היום 
את הפסיכולוגים ואת ) בין היתר(המייצגים , ס"ר ועם איגוד העו"מ עם הסתדרות המח"מו

, בראשית יולי, זאת עוד בטרם כניסת הרפורמה בבריאות הנפש לתוקף, העובדים הסוציאליים
    .מ עם ארגוני העובדים"זאת לאחר סירובה המתמשך של המדינה לקיים מו

באופן ההפניה לטיפול נפשי וכן תכנית , שינוי בזהות המבטח, כוללת בין היתר, רפורמה זו
. להגבלת הטיפול הניתן כיום לציבור הרחב על ידי המרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות

מרופא כל מבוטח יהיה זכאי לקבל , המוצג על ידי משרד הבריאות, לפי מתווה הרפורמה
  . )מגעים) לטיפול נפשי 9עבור עד  17טופס , ח בה הוא מבוטח"בקופ, המשפחה

הביעה חשש כי הרפורמה תוביל לכך שקופות החולים ימנעו , ד יעל רון"עו, ר הסתדרות המחר"יו
מלתת התחייבות לטיפול במרפאות הקיימות לבריאות הנפש ויעדיפו לשלוח את המבוטחים 

במצב .פסיכולוגי מקצועיים פחות או להעדיף טיפול תרופתי על טיפול לטיפולים זולים יותר ו
המרפאות , יתייתר הצורך בעובדי המרפאות לבריאות הנפש וכמו בכל הפרטה, דברים כזה

ד רון כי קיים חשש לפגיעה לא רק בתנאי עבודתם "עוד הוסיפה עו. ד רון"אמרה עו" ייובשו
באיכותו ורמתו של הטיפול אשר יקבל הציבור  אלא גם, ובביטחונם התעסוקתי של העובדים

  . כתוצאה מהרפורמה

מ עם ארגוני העובדים במטרה להגיע "כי המדינה מתנגדת לנהל מו, הודיע בא כוח המדינה, מנגד
  . להסכמות בנושא ביטחונם התעסוקתי

ש מותב בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בראשות השופט אורן שגב ונציגי הציבור שרה חור
כבוד . המתנגדת לנהל מו)מ עם ארגוני העובדים, והרצל גבע הביע תמיהה נוכח עמדת המדינה

זה לא סוד שקופות החולים מתנהלות כעסק כלכלי לכל דבר ועניין "השופט שגב הבהיר כי 
 ויש תמיד ותמיד יהיה מתח בין בעלי המקצוע שעובדים בקופה לבין הדרישות שיש להם

  . "מההנהלה

הורה בית הדין לצדדים לנהל מו)מ אינטנסיבי והודיע כי לאור לוח , ת המדינהלמרות עמד
בית הדין ילווה את המו)מ עד להגעת , הזמנים הקצר ולאור החשיבות אשר הוא מייחס לנושא

  . הצדדים להסכמות

ר ואיגוד העובדים הסוציאליים באמצעות עו)ד אמיר "ד הגישו הסתדרות המח"את הבקשה לביה
את המדינה יצג עו)ד גדי שילה מהפרקליטות . ד בני כהן"מורן סבוראי ממשרד עו ד"בשה ועו

  .במחוז ת)א

    .מתוך הודעה היוצאת לתקשורת


