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משרד הבריאות
שלום רב,
הנדון :דרישה כי משרד הבריאות יחדל מלנפק אישורים לעיסוק כ"טכנאי שמיעה"
כיו"ר ומנכ"לית אגודת קלינאי התקשורת בישראל ,נבקש את התערבותך המיידית ,ומתן הוראה
לעובדי משרד הבריאות לחדול באופן מידי ממתן אישורים לאנשים שונים כי הם אינם מנועים
מלעסוק בהתאמת מכשירי שמיעה.
לידינו הגיע מכתב ,החתום על-ידי סגניתך ,המאשר לאדם שאינו קלינאי תקשורת ושבו נכתב כך:

"הננו לאשר לבקשתך ,כי בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות,
התשס"ח  ,2001-אין מניעה כי תעסוק במקצועך כטכנאי שמיעה או בתחום
התאמת מכשירי שמיעה ,וזאת כל עוד אינך מציג את עצמך ואין אחרים מציגים
אותך כקלינאי תקשורת".
מדובר במכתב שאין ממקומו להיות מוצא על-ידי משרד הבריאות ,ובוודאי שלא על-ידי האגף
שבראשותו אתה עומד ,והאמון על מבחני הרישוי של מקצועות הבריאות בהתאם לחוק .כידוע לך
– תחום שיקום השמיעה ומכשירי השמיעה הינו חלק מהתחומים הנכללים במסגרת בחינות
הרישוי של קלינאי התקשורת ,ונלמד במסגרת לימודי הפרעות בתקשורת ,שתואר ראשון בתחום
זה מהווה תנאי לגשת לבחינת הרישוי.
זאת ועוד ,כמי שניצב בראש הנהגת ההסדרה בתחום מקצועות הבריאות ,וודאי ידוע וברור לך כי
תחום התאמת מכשירי השמיעה הינו תחום עיסוק ייחודי למקצוע קלינאות התקשורת .כמי
שהצהיר לא אחת כי הוא רואה את תפקידו כמגן על בריאות הציבור ,לא ברור לנו כיצד משרדך
מוציא אישורים כגון זה המצוטט לעיל ,בידיעה ברורה כי אישור כאמור עומד בניגוד גמור לרוח
החוק ולשונו.
הגישה המתבטאת במכתב האמור ,הרואה בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות ,התשס"ח
 2001כחוק "טכני" בלבד ,שאוסר רק על הצגת אדם כבעל רשיון לעסוק בתחום ,חוטאת למטרתהמחוקק ומהווה סתירה מוחלטת לעמדת משרד הבריאות כפי שהוצגה .לאורך כל תקופת חקיקת
החוק ,ולאחריה בתקופת המעבר ,הציג משרד הבריאות בכלל ואתה בפרט עמדה הרואה בחוק
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כמגן על בריאות הציבור .אנו סמוכים ובטוחים כי אין אגף הרישוי במשרד הבריאות מעוניין לרדד
את החוק וסעיפיו לכדי חוק טכני כאמור ,שכל עניינו הוא איסור התחזות.
על כן ,אנו דורשים כי משרד הבריאות יחדל מיד מלהוציא אישורים כאמור וכי יפעל באופן
אקטיבי למנוע את פעילותם של אותם "טכנאי שמיעה" ,ללא השכלה מתאימה וללא רשיון
מלעסוק במקצוע.
נבהיר ,כי אגודת קלינאי התקשורת בישראל רואה בחומרה רבה הוצאת מכתבים או "אישורים"
כאמור ,ובכוונתה לפעול על מנת למנוע הישנות מקרים כאמור.
לסיום נבקש לציין כי מהתייעצות משפטית שערכנו נמצא כי התנהלות כאמור של משרד הבריאות
מחזירה אותנו לימי "תעודת ההכרה" אשר בית המשפט העליון קבע כי אין להן תוקף וכי הן
הוצאו ללא סמכות של משרד הבריאות .אנו חוששים על כן ,כי אנחנו נמצאים בפתחו של זרם
נוסף של מעיין "תעודת הכרה" לתחום עיסוק שאינו מוגדר באף חוק ("טכנאי שמיעה").
אנו סמוכים ובטוחים כי תימצא תומך בעמדתנו המובאת במכתב זה ,לאור עמדתך רבת השנים
הרואה ברישוי המקצועות ובייחודיותם כחלק מהותי ומרכזי בעבודת האגף אשר אתה עומד
בראשותו.
בתודה מראש,

דר' אסנת סגל
יו"רית האגודה
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

גב' זהר לרר,
מנכ"לית האגודה

העתקים :דר' אורלי ורצברג – קלינאית התקשורת הארצית ,משרד הבריאות
הייעוץ המשפטי – משרד הבריאות
הועדה למניעת הטעיית הציבור במשרד הבריאות
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