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תגובה לכתבות בנושא מחסור בקלינאי תקשורת
של מיטל בית יסעור
בתאריך  11-00-10פרסמתם בעיתונכם כתבות/ידיעות בנושא המחסור בקלינאי התקשורת
בחינוך המיוחד .בכתבה הובעה התייחסות לנושא "הפרטת" הטיפולים שכביכול "הפרטה זו
גורמת לנטישה המונית של מטפלים את השירות הציבורי ולקושי העצום בגיוסם למערכת
החינוך והבריאות" כמו כן ,בניסיונכם להציג פתרונות לבעיה ,ציינתם כי קיימים  5חוגים
ללימוד-המקצוע ובכך השתמע כי פתיחת חוגים נוספים תפתור את הבעיה.
כאגודה המקצועית של קלינאי התקשורת ,ברצוננו להגיב לפרסום זה.
לעניין "הפרטת" הטיפולים בקופות החולים ,הרי שפתרון זה שאושר ע"י משרד הבריאות,
האוצר וקופות החולים ,הוא המזור היחיד שנמצא לפי שעה לפתרון המצוקה והוא הוא
המאפשר שבסופו של דבר יקבל הילד את הטיפול המגיע לו מתוקף סל הבריאות.
אנו סבורים כי הצעתכם לפתיחת חוגים נוספים לא תהווה מענה הולם למצוקה בקלינאי
תקשורת .מהשנה הבאה יפעלו בארץ שישה חוגים ושמונה תכניות להכשרת קלינאי
תקשורת ,כולל מסלול חדש ב"מכללת אחוה" הדרומית .בישראל כיום כארבעת אלפים
קלינאים בעלי רישיון .אולם ,המצוקה בזמינות קלינאים אינה נפתרת .התשובה לסיבה
במחסור בקלינאים בשרות הציבורי היא תנאי ההעסקה.
המחסור באנשי מקצוע בשירות הציבורי כולו (משרד הבריאות ,משרד החינוך וקופות
החולים) נובע ממחסור בתקנים עבור קלינאי תקשורת ומכך שהשכר שקלינאי התקשורת
מקבלים ,הוא נמוך מאוד בהתייחס לרף הקבלה הגבוה ומסלול הלימודים המאתגר .השכר
השעתי לקלינאי תקשורת בשירות הציבורי הינו כ 10-00-ש"ח .לפיכך ,רבים מאתנו פונים
לעבוד במסגרות פרטיות .על דרך המשל ,כפי שפתיחת חוגים רבים להוראה לא תגרום
לפתיחת כיתות נוספות והורדת כמות התלמידים בכיתה ,כך גם פתיחת חוגים נוספים לא
תהווה פתרון יעיל בענייננו.
אנו חשים באופן אישי את מצוקת המטופלים ובני משפחותיהם וחווים מקרוב את כאבם
כאשר אין לנו אפשרות להציע שירות זמין דיו במסגרת מקומות עבודתנו.
אשר על כן ,אנו מצטרפים לקריאה הציבורית לתמרץ באופן נאות את הבוחרים לעסוק
בתחום.
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