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תגובה לתכניתה של מיכל דליות 11.6.1.62
בתכניתה של הגברת מיכל דליות אשר שודרה ב 21.1.2013-הועלה לשידור אב שתיאר
שלבנו יש איחור שפתי והוא מטופל ע"י קלינאית תקשורת .בתגובה לדבריו הגברת דליות
השיבה שאינו צריך ללכת לקלינאית תקשורת "כי זה כבר לא דרך הפה זה לא הגייה ,זה
משהו אחר ,זה משהו של חיבור דרך המח".
ברצוננו למחות על אמירה שגויה ומטעה זו ,ולהבהיר את העובדות .קלינאי תקשורת עוסקים
בתחומים שונים של הפרעות בתקשורת כולל קשיים בתקשורת בין אישית ,שפה ,דיבור שטף
הדיבור ,קול בליעה ,ושמיעה ,מינקות ועד זקנה .לימודי "הפרעות בתקשורת" הם מקצוע
אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה .רק בוגרי לימודי תואר ראשון בתחום זה רשאים
לעסוק כקלינאי תקשורת לאחר שעברו מבחן רישוי של משרד הבריאות.
לקלינאי התקשורת תפקיד חשוב בעבודה עם ילדים עם קשיים התפתחותיים בגיל הרך,
המתקשים לפתח שפה וכתוצאה מכך נמצאים באיחור לעומת בני גילם ובסיכון להראות קשיי
למידה בגיל בית הספר .התערבות קלינאי תקשורת היא חיונית בכל מקרה של בעיית שפה
ו/או דיבור בגיל הרך ,בין אם הקושי נובע מבעיה ידועה (למשל ,לקות שמיעה ,תסמונת,
פגיעה מוחית ,פגות או בעיה התפתחותית) ובין עם מסיבה לא ידועה .נבקש להדגיש שתחום
האבחון והטיפול בהתפתחות השפה והתקשורת בגיל צעיר מהווה חלק אינטגרלי מהמקצוע,
ושקלינאי תקשורת הם המובילים בתחום זה ,במכוני התפתחות הילד.
הסיבות לקשיי שפה בגיל הרך יכולות להיות שונות ,והן כוללות בין היתר ,קשיים במערכת
הנוירולוגית ,או כפי שגב' דליות מכנה "דרך המוח" ואכן קלינאי התקשורת אמונים על עבודה
עם קשיים מסוג זה והיא חלק מהידע המקצועי המקיף שלהם ומהכשרתם.
היות ולתוכנית קהל רב נבקש שתעלו התייחסות המציגה תיקון לטעות בדבריה של גב'
דליות .עוד נציין שנשמח להיות עבורכם כתובת לכל עניין הנוגע לתחום מקצוענו במקרים
עתידיים.
בברכה,
ד"ר אסנת סגל יו"ר האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
מר מיכאל פינקלשטיין ,יו"ר ועדת מדיה של האגודה
גב' זהר לרר פטקין ,מנכ"לית האגודה
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