
 

 

 

 

 2021מאי 

 מכתב תמיכה בפסיכולוגים החינוכיים
 : אל

 הפסיכולוגיות החינוכיות והפסיכולוגים החינוכיים העובדים בשירות הציבורי

 מנהלות ומנהלי השפ"חים 

 ים מנגד ות/ם עומדן/ ים במגזר הפרטי ואינות/הפסיכולוגיות החינוכיות והפסיכולוגים החינוכיים העובד
 

 ופסיכולוגים יקרות ויקרים,פסיכולוגיות 

ילדים אשר אמורים לעלות  נפגע ב. האם  אתית קשהבבואנו להפעיל 'צעדים ארגוניים' נראה שאנחנו ניצבים בפני דילמה 

 המערכת להיערך לקליטתם בחינוך המיוחד או הרגיל? מ נמנעהיום, מחר, מחרתיים? האם  תלוועדו

 הרבה.   שניטיבנפגע מעט, למען   –נדמה שאין דרך קלה להחליט שכן 

בפני דילמה לא   ניצביםאשר   מאות שפ"חים ואלפי עובדות/יםלמול משתאים  . משתאיםבשבועות האחרונים אנו עומדים 

 ובוחרים להגיד "די". בוחרים להיאבק ולהגיד "לא עוד".  זו פשוטה

הסלמה ביטחונית ואזרחית וקיבלנו כולנו הזדמנות להיזכר עד כמה העיצומים   כבצחוק הגורל עם תחילת העיצומים החלה

הללו חשובים. שוב ושוב נחשפנו לסיפורי הפסיכולוגיות/ים אשר הודו למזלם הטוב וליכולתם להירתם לספק מענה  

 ך. פסיכולוגי מקצועי וחירומי במקום להיות מסונדלים לשעות על גבי שעות של ועדות, על כל הכלול בכ

, סביר להניח שגם במאבק שלנו לא תתהווה לבסוף 'תמונת הניצחון'. אנחנו ניצבים  הרף עיןהדרך לא פשוטה, אין פה 

בפני קרב משפטי מול המעסיקים, בפני משא ומתן עיקש מול האוצר, בפני סדרי עדיפויות של משרד החינוך ובפני  

 פסיכולוגים כסקטור ציבורי לוחם.ההסתדרות הכללית אשר לראשונה זה שנים פוגשת מחדש את ה

אל ירפו ידיכם, המשיכו לעמוד על שלכם, לתמוך במאבק מפנים ומחוץ. וכן, גם הפסיכולוגיות/ים במגזר הפרטי, אשר  

גם לכן/ם שמור קרדיט משמעותי ליכולת   – מפתות למרות לחצים כבדים והצעות  תבוועדומסרבות/ים למלא את מקומכם  

וכחיים. אל תתנו לרשויות לעשות שימוש ציני בכספים, שכבר כל כך הרבה שנים טוענים  העמידה של העיצומים הנ

 שאינם. 

 להצלחת המאבקהילחם ביחד אתכם לוהסתדרות הפסיכולוגים מחזקת את ידיכם, ותמשיך לפעול ולסייע ככל יכולתה 

ולעומד בראשה ד"ר יובל הירש   . אנו מבקשים להודות לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר,ממנו שאין צודק וערכי

וכן לתנועה למען הפסיכולוגיה הציבורית הפועלת עימנו כתף אל   על הנהגת העיצומים בתקופה סבוכה ומאתגרת כל כך

 . כתף, במסגרת פורום הארגונים, במטרה לקדם את המאבק
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