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מאי 2012

עמדת האגודה בדיון ב ועדת העבודה הרווחה והבריאות
בעניין מחסור בקלינאי תקשורת בדרום
בשבוע שעבר התקיים דיון בועדת המשנה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות בעניין
מחסור בקלינאי תקשורת בדרום ( שם רשמי " צמצום תורים ברפואה

יועצת")

אך הדיון נסב

כמעט אך ורק על קלינאי תקשורת.
במקום נכחו נציגי קופות החולים ,נציגי כמה מהעמותות המובילות (למשל אלו"ט) ,נציגי
החינוך ,האוצר והבריאות .את האגודה יצגה זהר לרר פטקין ,מנכ"לית האגודה.
בפתח הדברים הוצג המצב של מחסור במטפלים ותורים ארוכים ופגיעה במטופלים .יו"ר
הועדה מאיר כהן (יש עתיד ,לשעבר שר הרווחה והשירותים החברתיים) ביקש התייחסויות
והצעות לפתרון.
עיקר הדברים :



נציג שירותי בריאות כללית טען שיש מחסור גדול ,ובעיקר מחסור בקרב דוברי
השפה הערבית המהווים כשליש מהאוכלוסיה הנזקקת לשירות .צריך לעודד את
לימוד המקצוע בקרב דוברי ערבית .מחוז דרום משתף פעולה עם האונ' ,לתת
לסטוד' שדות קליניים בדרום כדי להגביר אולי את הקשר ,ואולי מישהו או מישהי
מהלומדים ירצו להישאר בדרום .עוד ציין הדובר (כפי שאנו יודעים ז.ל.פ ).שיש
פערים בשכר ,מאוד גדולים ,בין העיסוק ברפואה פרטית בתחום קלינאות
תקשורת לבין השכר הציבורי – פער גדול מאוד ,שגורם לקלינאיות תקשורת
לרצות לעבוד יותר כפרטי.
עוד ציין הדובר שכללית תהיה מוכנה לחלק מלגות למבקשים ללמוד את המקצוע
במכללת אחווה ,ולסייע ביחד עם הרשויות בדרום ,בנושאי דיור ועזרות נוספות
(נסיעות ,אחזקת רכב) .על מנת לממש הטבות אלו אפשר לפנות למכללת אחווה
ו/או למר למיכאל מישורי ,מנהל מחוז דרום בשירותי בריאות כללית.



נציג הקופות מכבי וכללית ביקשו לבטל את ההחזרים המוענקים להורים
שממתינים למעלה מ  3חודשים לטיפול ופונים לפרטי ,בטענה שהמטופלים
מעדיפים להמתין מאשר לקבל שירות בקופה .יו"ר הועדה ביטל את הרעיון מייד
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" אני לא תומך ולא אתמוך בשום פנים ואופן בביטול ההחזרים עד שהשטח לא
יגיד שיש לנו רוויה ויש לנו אנשי מקצוע" מהטעם שניצור מצב שאין מענה
להורים והילדים האלו ,וזוהי גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה.


נציגי הקופות כללית ומכבי ביקשו שהאוצר יגדיל את התקציב לשכר קלינאי
תקשורת ושאר מקצועות הבריאות בתחום התפתחות הילד ,ושיוגדר כתקציב
ייעודי (שמשמעו שאי אפשר להשתמש בו למטרה אחרת -ז.ל.פ)



נציג מכבי הודה שהבעיה עשויה להיפתר אם יעלו את שכר הקלינאים .לשאלתו
של יו"ר הועדה מדוע אם כך ,אינם מעלים את השכר השיב שהם במחסור כספי.



נציג קופת חולים מאוחדת ביקש שהמדינה תדרוש מקלינאים לתת שעות חובה
בשירות הציבורי.



לאומית ביקשו רגולציה לאחידות ושקיפות בתעריפי השכר לקל"ת



נציגת החינוך אמרה שבמ .החינוך יש מחסור באיוש של כ  3000שעות טיפול

בשנה והמצב יחריף בשנה הבאה .הם לא מצליחים לגייס( .בנושא זה אמר יו'ר
הועדה שאם יש תקציב ,אז במקום שיעמוד ללא ניצול ,שלפחות יגדילו את השכר
מיידית ,וינצלו את התקציב שעומד ללא ניצול).


נציגים רבים ביקשו להגדיל את כמות הלומדים את המקצוע ,ולהציף את השוק.

יו'ר הועדה הזכיר שיפתח מסלול במכללת אחווה בשנה הקרובה.


נציגת מ .החינוך הציעה להוריד את סף הדרישה בפסיכומטרי ,ולאפשר ליותר

מועמדים ללמוד.

עמדת האגודה כפי שהובעה בישיבה:


אין מחסור בקלינאי תקשורת .יש מחסור בקלינאי תקשורת בעיקר בדרום,
בשירות הציבורי ,שמוכנים לעבוד בשכר נמוך ,שאינו ראוי ואינו משקף מקצוע
שההשקעה בלימודים בו גבוהה ,כמו גם ביקוש והיצע( .ההדגשות במקור)



בכל שנה מסיימים כ  250בוגרים במוסדות הלימוד בארץ ,אליהם מתווספים
לומדים מירדן ,מביר זית ,ועולים חדשים( .מספרים שוליים)
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ישנם בארץ למעלה מ  5000קלינאי תקשורת בעלי תעודת הכרה במעמד
ממשהב"ר .אין מידע על כמות העוסקים במקצוע בפועל.



זהו מקצוע שהחסמים לעבודה פרטית בו כמעט ואינם קיימים ,ורבים מהעוסקים
בו עובדים במסגרות המשלבות פרטי וציבורי ולעיתים גם מחקר .



האגודה דורשת שקיפות ופרסום של הנתונים המדויקים בקפיטציה של כמה
מקבלות הקופות מהאוצר ,לתחלואות השונות הקשורות במקצוע שלנו ,וכמה
הקופות משלמות שכר שעתי  /שכר שירות .שם נמצא הכסף.



האגודה מתנגדת נחרצות להורדת סף הכניסה ללימודים ולהגדלת כמות
הלומדים לא כל שכן ל'הצפה' של המקצוע.



האגודה טוענת שאם ישולם שכר גבוה יותר ,הבעיה עשויה להיפתר .היום עם
רכבת ישראל המרחק בין מרכז הארץ לב'ש הוא  00דק' .לאשדוד ,שדרות
ונתיבות אפילו פחות .זהו זמן /מרחק הזהה לזמן נסיעה לעבודה במרכז הארץ.
אם ישולם שכר ראוי לא יקשה למצוא פתרונות.



הצעות האגודה לפתרון:
o

מנגנון ציבורי לשכר עידוד לעובדים בדרום .מנגנון כזה יתגמל את הגרים

בדרום ,ויביא לפחות תעסוקתית ,בעלי מקצוע מהמרכז( .בהקשר זה הוזכר
שבעבר היה מחסור במנתחים בסורוקה ,ופרויקט שכר עידוד צמצם את
הבעיה).
o

מלגות לסטודנטים לומדים ,המתחייבים לעבוד עם סיום לימודיהם ,פרק

זמן מוסכם בדרום (להחזר המלגה  +שעות לרווח נטו לציבור) ,ולא רק
ללומדים באחווה .נטייה להמשכיות בתעסוקה ,גם תגרום לרבים מהם
להמשיך לעבוד בדרום.
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