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  תקציר
  

 וכן עלייה מתונה בשיעור האחיות  לאוכלוסייההרופאיםבשיעור דרמטית  חלה עלייה עשור האחרוןב

- מבריתלקליטת רופאים ואחיות שהגיעו לישראל בגל העלייה  בעיקר עלייה זו קשורה. לאוכלוסייה

בלו רשיון לעסוק במקצועם ואף נקלטו בעבודה ירבים מהם ק. מועצות לשעבר בראשית שנות התשעיםה

 והעלייה בשיעור ,במקצועםרופאים ואחיות הקליטה הרחבה של .  הן בקהילה והן במוסדות האשפוז,בו

, הלנוכח המספר הגבו, זאת. לא הייתה מתוכננת ואף לא צפויה, במיוחד בקרב הרופאים, המועסקים

,  האומדן הנמוך למספר המקומות הפנויים לקליטתם, בישראל טרם העלייהושל רופאים שהי, יחסית

בשיעור גידול  ממדי ה.ובעקבות זאת חוסר הבהירות בנוגע לנכונות המעסיקים לקלוט אותם בעבודה

 ,בדובד ב 1990-1995ה התלולה בשכר הרופאים בשנים יעליההרופאים המועסקים מפתיעים גם לנוכח 

  .  שהיה כרוך ביישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החולים והקופות- שבו היו נתונים בתיהלחץ התקציבי

 
בתחום הבריאות על מקצועי ל המגמות בהעסקת כוח אדם ש לספק תמונה מקיפה ייתהמטרת המחקר ה

י של כוח העבודה לבחון את מגמות השינוי בהרכב הפנימ, שינויים חלו במגמות אלהאלו בחון ל, פני זמן

על מנת , זאתכל . הרפואי והסיעודי ואף לבחון התרחבות מול צמצום וריסון במהלך השנים הנבדקות

ובאיזה אופן נקלט כוח , היכן, מתי, במונחים של מי(המשמעות לגבי העסקת כוח אדם  את בחוןל

 בתכנון מדיניות כוח ולספק מידע שעשוי לעזור, שחלו ים לשינוילתת הסברים אפשריים, )העבודה הזה

   .אדם בתחום הבריאות

  

מערך המחקר כלל גם . 1990-2000לשנים שימוש במאגרי מידע קיימים בו נעשה מחקר לשם כך ביצענו 

לצורך בחינת מגמות השינוי נעשה ניתוח הנתונים לפי . ראיונות עם אנשי מפתח במערכת הבריאות

השנים הראשונות ליישומו , )1995השנים שלפני (לפני יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי : תקופות

חלו בשנים אלה שינויים מרחיקי , בעקבות חוקי ההסדרים.  ואילך1998-והשנים הבאות מ, )1995-1997(

לכת בחוק ביטוח בריאות אשר הטילו פיקוח רב יותר של הממשלה על תהליכי הניהול וקבלת ההחלטות 

שינויים שהיה , במטרה להשיג ריסון בהוצאותיהן,  של הקופותוהגבילו התרחבות וכפל שירותים, בקופות

  .  בהם כדי להשפיע גם על מדיניות העסקת כוח אדם

  

  מגמות השינוי בהעסקת רופאים ואחיות לפי נתוני סקרי כוח אדם
 לבין 1990-1994מראה כי בין השנים , ניתוח נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

. בשיעור רופאים מועסקים לאוכלוסייה) 40%-כ( הייתה עלייה מובהקת וניכרת 1998-1999השנים 

  אם גם לא גדולה , במגמה של ירידה מובהקת, במקביל, העלייה במספר הרופאים המועסקים לוותה

על אף הירידה המסוימת במספר שעות עבודה . במספר השעות הממוצע שרופאים עובדים בשבוע, )6%(

מספר הרופאים ( נפש 1,000-בשיעור של סך שעות עבודת רופאים בשבוע ל) 31%-של כ(יה לשבוע חלה עלי

  ). המועסקים כפול סך שעות העבודה שלהם לשבוע

  

היה , במספרים אבסולוטיים. העלייה בתשומות כוח האדם הרפואי הייתה הן באשפוז והן בקהילה

ר העלייה במספר הרופאים המועסקים שיעו, אולם, הגידול במספר הרופאים באשפוז ובקהילה דומה
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עיקר הגידול  ).החולים- בבתי31% לעומת 58%(לאוכלוסייה היה רב יותר בשירותי הרפואה בקהילה 

  . 1995-1997במספר הרופאים לאלף נפש היה בשנים 

  

מספר האחיות . העלייה במספר האחיות המועסקות הייתה מתונה יותר מאשר בקרב הרופאים

את יחס האחיות המוסמכות ) 9%-ב(ות שנוספו לכוח העבודה העלה אך במקצת המוסמכות המועסק

התוספת באחיות ). 1990-1994השנים (לעומת ראשית התקופה הנבדקת , 1998-1999לאוכלוסייה בשנים 

חלה במהלך , שם. החולים-מוסמכות לאוכלוסייה ובשעות עבודת אחות לאוכלוסייה הייתה בבתי

וכן עלייה בסך שעות אחיות , בהקת בשיעור של מספר האחיות לנפשהתקופה הנבדקת עלייה מו

עיקר . ללא שינוי במספר השעות הממוצע שאחיות אלו עובדות בשבוע, מוסמכות לאוכלוסייה ולמיטה

  - 1998החולים לאוכלוסייה ובשיעורן למיטה חלה בשנים -העלייה בשיעור האחיות המוסמכות בבתי

במספר השעות , תה ירידה מובהקת בשיעור אחיות מוסמכות לאלף נפשהיי, לעומת זאת, בקהילה. 1999

ירידה שחלה בשנים , שאחיות מוסמכות עובדות בממוצע בשבוע ובסך שעות אחות מוסמכת לאלף נפש

-1995 בהשוואה לשנים 1998-1999והמשיכה ביתר שאת בשנים , )ביחס לתקופה הקודמת (1995-1997

 בהיקף תעסוקת אחיות מעשיות המועסקות 1998-1999 לשנים 1990-1994השינוי בין השנים . 1997

אם גם בעיתוי , היה דומה לזה של אחיות מוסמכות, )שחלקן בכוח העבודה הסיעודי אינו גדול(בבריאות 

  . שונה ובמידה שונה

  

וההתרחבות שחלה , אחת מהשערות המחקר הייתה כי המגמה של התרחבות בכוח האדם הרפואי

ף מתן השירותים במערכת הבריאות מאפיינות יותר את השנים הראשונות של יישום בעקבותיו בהיק

בשל קליטת העלייה ) אם גם לא באופן בלעדי(בעיקר , בשנים אלו גם גדל מאוד היצע הרופאים. החוק

שנים בהן הדגש , בשנים המאוחרות יותר ליישום החוק, לפי השערת המחקר. המועצות לשעבר-מברית

הממצאים מסקרי . מגמה זו צפויה להיעצר, ות הוא על צמצום עלויות וריסון הוצאותבמערכת הבריא

. התמונה לגבי כוח אדם סיעודי ברורה פחות. כוח אדם הנוגעים לרופאים מועסקים תומכים בהשערה זו

אך גבר בתקופה , שהחל כבר בשנים הראשונות ליישום החוק, בכוח אדם סיעודי בקהילה היה צמצום

ייתכן (מה בהשערת המחקר -ממצאים אלה תומכים במידת). 1998-1999השנים (יותר המאוחרת 

החולים היה קל יותר לעמוד בדרישות לצמצום עלויות והתייעלות באמצעות צמצום במספר -שלקופות

בשנים , לעומת זאת, החולים-בבתי). ידי צמצום במספר הרופאים-ולא על, ידן-האחיות המועסקות על

התרחבות הקשורה להסכמי התקינה , אה עיקר ההתרחבות בהעסקת אחיות מוסמכות נמצ1998-1999

, מגמה זו.  תקנים בפריסה על פני מספר שנים1,500- כ-החולים הממשלתיים -שהעניקו לאחיות בבתי

  .אינה עולה בקנה אחד עם השערת המחקר, חולים-בקרב אחיות בבתי

  

  ידי המדינה - המועסקים עלמגמות השינוי בהיקף ההעסקה של רופאים ואחיות
הנתונים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים תמונה כללית של השינוי 

על מנת להבין היכן ובאיזה אופן חל שינוי . בתשומות כוח האדם בבריאות על סמך אומדנים מתוך מדגם

וגע לרופאים ואחיות אשר הועסקו נבדקו מגמות השינוי גם לפי נתונים מינהליים בנ, זה במערכת האשפוז

 בקרב 92%(מרביתו ,  מכוח העבודה הזה24%-פלח שוק זה מעסיק כ. 1990-2000ידי המדינה בשנים -על

אשפוז , חולים לאשפוז כללי-במסגרות האשפוז הכוללות בתי)  בקרב האחיות89%-הרופאים ו

געים רק למערכת האשפוז יש לזכור כי נתונים אלה נו, עם זאת. פסיכיאטרי ומחלות ממושכות

  ). הפרטיים ואלו של הקופות, הציבוריים(החולים האחרים -הממשלתית ולא לבתי
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, 2000- ל1990ידי המדינה בין - במספר הרופאים המועסקים על27%הנתונים המינהליים הראו עלייה של 

 את העלייה בחנו. ידי המדינה ביחס לאוכלוסייה- בשיעור הרופאים המועסקים על5.4%ועלייה של 

ידי -מצאנו כי הייתה עלייה בשיעור הרופאים המועסקים על. בשיעור כוח האדם בתוך שתי תקופות

אולם עלייה זו נמוכה משיעור העלייה ). 8% (2000- ל1998והן בין , )10% (1996- ל1993המדינה הן בין 

  . לסטטיסטיקהבסך הרופאים המועסקים בבתי החולים כפי שנמצאה לפי נתוני הלשכה המרכזית

  

הסבר לחוסר התאמה זה ניתן למצוא בעזרת ניתוח נתונים ממאגרי מידע נוספים על כוח אדם המועסק 

מנתונים אלה עולה כי ההעסקה במסגרות הפורמליות אינה מציגה את מלוא היקף . במגזר הממשלתי

ם על אפיקי העסקה הנתונים מניתוח מאגרי מידע אלו מעידי. קליטת הרופאים במגזר זה באותן השנים

בשנת , למשל, כך. פשרו הרחבה של הביקוש לכוח אדם רפואי שלא במסגרת התקנים המתוכנניםאשר ִא

-החולים הכלליים-של בתי) החולים-קרנות המחקר בבתי( הועסקו באמצעות תאגידי הבריאות 2000

).  משרות564ף של בהיק( רופאים 737) ממשלתיים-החולים העירוניים-לא כולל שני בתי(הממשלתיים 

).  חלקיות משרה2,585בהיקף של ( הרופאים שהועסקו בשנה זו באשפוז כללי 2,870-רופאים אלו נוספו ל

כאגודה לבריאות (ואף באמצעות קבלני משנה , החולים-בדומה הועסקו רופאים כתורני חוץ בבתי

סקה שלא במסגרת התקנים שגם הן מסגרות הע, במסגרות שונות גם מחוץ לכותלי בתי החולים) הציבור

  . המתוכננים

  

את המועסקים במסגרות , ידי המדינה לפי תקן-כאשר מוסיפים לנתונים על העסקת רופאים על, כלומר

החולים -הנתונים תואמים במידה רבה לעלייה שנמצאה בשיעור הרופאים בבתי, ההעסקה שלא לפי תקן

כנראה שחלק גדול .  המרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה, ביחס לאוכלוסייה

  .החולים הממשלתיים היה אכן במסגרות שלא לפי תקן-מהקליטה של רופאים בבתי

  

ועלייה של פחות , ידי המדינה- במספר האחיות המועסקות על20%-תה עלייה של כי הי2000- ל1990בין 

ור העלייה היה גבוה יותר בין שיע. ידי המדינה ביחס לאלף נפש- בשיעור האחיות המועסקות על1%-מ

הנתונים מראים כי לכוח אדם זה ). 4% (2000- ל1993בהשוואה לשיעור העלייה בין , )9% (2000- ל1998

בעוד . פשרו הרחבה של הביקוש לאחיות שלא במסגרת התקנים המאושריםנוצרו גם אפיקי העסקה שִא

רב אחיות בממדים צנועים בהשוואה שהעסקה במסגרת תאגידי בריאות או תורנויות חוץ קיימת בק

 אחיות 607-ו)  חלקי משרה382-בהיקף של כ( אחיות מוסמכות 695 הועסקו 2001הרי שבשנת , לרופאים

משרות שהיו מעבר למספר , במסגרת האגודה לבריאות הציבור)  חלקי משרה454-בהיקף של כ(מעשיות 

כולל (ידי המדינה -ת המועסקות עלשיעור הגידול במספר האחיו. המשרות התקניות באותה השנה

מקביל לעלייה בשיעור האחיות לנפש בכלל מסגרות האשפוז ולעיתוי של העלייה , )המשרות שאינן בתקן

  .לפי נתוני סקרי כוח אדם, הזו

  

ההשוואה בין סך התוספת . ידי המדינה תאם את התכנון-בחנו גם עד כמה השינוי בהיקף ההעסקה על

לפי נתוני (למול התוספת בפועל של רופאים מועסקים , במספר הרופאים) יבבספרי התקצ(המתוכננת 

, )10%עלייה של (הראתה מגמה דומה של עלייה במספר הרופאים המועסקים , )נציבות שירות המדינה

 1998בין , לעומת זאת. 1996- ל1993בין השנים , )8%עלייה של (ובמספר המשרות המתוכננות לרופאים 

ואילו שיעור העלייה במספר הרופאים , 2%-שרות המתוכננות לרופאים עלה רק ב מספר המ2000-ל
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, עיקר העלייה הן במספר המשרות המתוכננות לרופאים. 8%שהועסקו בפועל היה גבוה יותר ועמד על 

  ).   אשפוז כללי ופסיכיאטריה(הייתה באותם תחומים רפואיים , והן בהעסקה בפועל

  

במספר ) 4%( עלייה באותו השיעור 1996- ל1993אדם סיעודי מצאנו בין בבחינת מגמות השינוי בכוח 

עלייה זו חלה בעיקר באותם . ידי המדינה-המשרות המתוכננות לאחיות ובמספר האחיות המועסקות על

מצאנו מגמה של ירידה הן בהיקף המשרות , במקביל). אשפוז כללי ומחלות ממושכות(תחומי שירות 

 הייתה מגמה של עלייה 2000- ל1998גם בין . עסקת אחיות בבריאות הציבורהמתוכננות והן בהיקף ה

שיעור העלייה , אולם. בהיקף הכולל של כוח האדם הסיעודי המועסק ובמספר המשרות המתוכננות

שעמד (היה קטן משיעור העלייה בהעסקה בפועל ) 5%(במספר המשרות המתוכננות לכוח האדם הסיעודי 

, זאת. כנון והן בהיקף ההעסקה בפועל הייתה בעיקר בתחום האשפוז הכלליהעלייה הן בת). 9%על 

  .הן בהעסקה והן במספר המשרות המתוכננות בתחום המחלות הממושכות, לעומת מגמה של ירידה

   

 מגמות השינוי במספר המשרות המתוכננות לכוח אדם רפואי 1996- ל1993ניתן לומר כי בין השנים 

 2000- ל1998ההשוואה בין השנים , לעומת זאת. היו דומות,  של כוח אדם זהובהעסקה בפועל, וסיעודי

העלתה כי שיעור העלייה בהיקף ההעסקה בפועל היה גבוה יותר משיעור העלייה במספר המשרות 

  .  אך גם לגבי כוח האדם הסיעודי, הדבר נכון במיוחד לגבי כוח האדם הרפואי. המתוכננות

  

  החולים-ה של רופאים וכוח אדם סיעודי בקופותמגמות השינוי בהיקף ההעסק
כי על אף שחלה עלייה ,  עלה1995-2000החולים על העסקת רופאים בשנים -מנתונים מינהליים של קופות

לא חלה כמעט עלייה בשיעור הרופאים בקופה לאלף , ניכרת במספר הרופאים המועסקים בכל קופה

לתה מניתוח נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה ממצא זה אינו תואם את המגמה שע. מבוטחים בה

לפיה הייתה עלייה מובהקת בשיעור הרופאים המועסקים בקהילה לאוכלוסייה , המרכזית לסטטיסטיקה

  . בשנים אלו

  

התאמה זו מחזקת את ההנחה הרווחת כי במהלך השנים הנבדקות חלה קליטה רחבה של רופאים -אי

ובהם גם מכונים (כגון העסקה במכוני רפואה פרטיים , החולים-במסגרות בקהילה שאינן של קופות

, )אדום-דוד-כולל מגן(עבודה במסגרת שירותי עזרה ראשונה , )החולים קונות מהם שירותים-שקופות

ואולי אף הרחבה של מתן שירותי רפואה , החולים-ידי קופות-העסקה במסגרת שירותי לילה הנקנים על

  . פרטית ברמת הקהילה

  

- כי בשתיים מקופות, החולים באותן השנים עלה-על היקף העסקת כוח אדם סיעודי בקופותמן הנתונים 

אולם חלה בהן ירידה בשיעור האחיות ביחס , הייתה אמנם עלייה במספר האחיות המועסקות, החולים

בקופה נוספת הייתה ירידה הן במספר האחיות המועסקות והן בשיעורן למספר . לאלף מבוטחים בקופה

רק בקופה אחת חלה עלייה הן במספר האחיות המועסקות והן בשיעורן . ים באותה הקופההמבוטח

, אולם מספר האחיות המועסקות בקופה זו נמוך בהשוואה לקופות האחרות, למספר המבוטחים בקופה

  . גם לאחר עלייה זו

  

החולים -ותהתמונה שהתקבלה מבדיקת היקף העסקת כוח אדם סיעודי בשלוש מתוך ארבע קופ, לסיכום

תואמת במידה רבה את המגמות שעלו מניתוח הנתונים לפי סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית 
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לפיהן חלה בשנים הנבדקות ירידה בשיעור האחיות המועסקות בקהילה לאוכלוסייה , לסטטיסטיקה

  ).לאלף נפש(

  

  מגמות השינוי במספר המתמחים החדשים לשנה
והתפלגות המתמחים החדשים בין התמחויות בין , חדשים לשנההמחקר בחן גם את  מספר המתמחים ה

נמצא שלאורך . על סמך נתונים מינהליים של ההסתדרות הרפואית לישראל, זאת. 2001- ל1998השנים 

 920- ל1998 מתמחים בשנת 322-מ (186%-התקופה הנבדקת עלה מספר המתמחים החדשים לשנה ב

 מתמחים לאלף נפש בשנת 0.07-מחים החדשים לאוכלוסייה מעלה גם שיעור המת, במקביל). 2001בשנת 

תחומי ההתמחות הרפואית בהם עלה מאוד שיעור המתמחים . 100%עלייה של , 2001 בשנת 0.14- ל1988

  . רפואת משפחה ופסיכיאטריה, הרדמה, רפואה פנימית: במהלך השנים הנבדקות היו

  

המועצות -ול של רופאים שעלו לארץ בעיקר מבריתמצד ההיצע מוסברת עלייה זו במידה רבה במספר הגד

אשר קיבלו רשיון לעסוק ברפואה בישראל ופנו להתמחות לצורך , 90-החל מראשית שנות ה, לשעבר

החולים והמחלקות השונות היו -מצד הביקוש עדיין לא ברור מדוע בתי. קבלת תעודת מומחה בישראל

ם בהם על אף קשיי המימון בשל הלחצים כה מעוניינים להגדיל ולהרחיב את העסקת המתמחי

, בעיקר במגזר הממשלתי, ייתכן שהתשובה טמונה בכך שחלק מקליטת המתמחים, בחלק. התקציביים

כמו , החולים הממשלתיים-כגון תאגידי הבריאות בבתי, ידי העסקה במסגרות שאינן לפי תקן-נעשתה על

העלייה הגדולה בשיעור המתמחים יכולה . ידי מימון ממשלתי מיוחד למלגות למתמחים עולים-גם על

קליטה (להעיד על כך שקליטת חלק מן הרופאים בעבודה הייתה באמצעות הארכת תקופת ההתלמדות 

  ).בעבודה לתקופת התמחות

  

מגמות השינוי בהרכב הפנימי של כוח האדם הרפואי והסיעודי והשלכותיהן על שעות עבודה 
  לשבוע

הייתה תהליך כלכלי , ואף של אחיות, י הקליטה הנרחבת של רופאיםהשערה נוספת של המחקר גרסה כ

תמיכה להשערה זו מתקבלת מנתוני . שבו במידה מסוימת חלה החלפה של כוח אדם יקר בכוח אדם זול

  . ואף בהרכב הפנימי של כוח האדם הסיעודי, המחקר על השינוי בהרכב הפנימי של כוח האדם הרפואי

  

 במהלך השנים הנבדקות חלה עלייה ניכרת באחוז העולים ועלייה מתונה כי, מסקרי כוח אדם עולה

העלייה באחוז הרופאות קשורה בוודאי גם לשיעור הגבוה של . באחוז הנשים בקרב הרופאים המועסקים

מן הנתונים ).  בקרב האחרים33%- לעומת כ50%-למעלה מ(נשים בקרב הרופאים העולים המועסקים 

ירידה זו מוסברת בעיקר . ידה קלה במספר השעות הממוצע שרופא עובד לשבועהכל חלה יר-עלה כי בסך

ובירידה אשר חלה לאורך הזמן במספר , אשר בדרך כלל עובדות פחות שעות, בכך שנוספו יותר נשים

במחצית השנייה של התקופה שנבדקה חלה עלייה במספר , בנוסף. שעות עבודה לשבוע בקרב הרופאות

עלייה זו קוזזה במידת מה על ידי הירידה שחלה במספר שעות . ובד בממוצע בשבועהשעות שרופא עולה ע

עוד נמצא כי הרופאים העולים צעירים יותר מן הוותיקים . העבודה לשבוע בקרב הרופאים הוותיקים

  . מספר שעות העבודה בשבוע של רופאים צעירים גבוה משל מבוגרים, כצפוי, וכי

  

-ח האדם על מספר שעות העבודה לשבוע ניתן גם לראות בניתוחים הרבאת השלכות השינוי בהרכב כו

עבדו יותר שעות בשבוע , וגברים, חולים-מי שעובדים בבתי, כי באופן מובהק צעירים, נמצא. משתניים
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רופאים עולים עבדו בתחילה פחות שעות מן , בנוסף. מרופאים בקהילה ומרופאות, מרופאים מבוגרים

  .ת בשבוע בשנים האחרונות שנבדקוויותר שעו, הוותיקים

  

השינוי העיקרי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הסיעודי הוא הקליטה של אחיות עולות הן כאחיות 

החולים -מצאנו כי אחיות עולות המועסקות בבתי. כאחיות מעשיות, בשיעור גבוה יותר, מוסמכות והן

אין הבדל במספר שעות העבודה השבועיות , לעומת זאת, בקהילה. עובדות קצת יותר שעות מן הוותיקות

, גם בקרב האחיות יש הבדל במספר שעות העבודה בממוצע לשבוע בהתאם לגיל. בין ותיקות לעולות

כי באופן מובהק , משתניים עלה-מניתוחים רב. אולם ההבדלים פחות חדים מאשר בקרב הרופאים

עובדות יותר שעות בממוצע מאחיות , ריפריהחולים ומי שעובדות בפ-מי שעובדות בבית, צעירות, עולות

  . מי שעובדות בקהילה ומי שעובדות במרכז הארץ, מבוגרות, ותיקות בישראל

  

כוח האדם הרפואי והסיעודי תוגבר על ידי כוח אדם צעיר יותר בעל ותק מועט , לפי הממצאים, כך

  .ובמהותו הוא כוח אדם זול יותר, מספר הנשים בו גבוה יותר, בישראל

  

  מגמות השינוי בחלוקה הגיאוגרפית של כוח העבודה הרפואי והסיעודי
שיערנו כי התרחבות העסקת רופאים ואחיות הייתה ניכרת במיוחד באזורי הפריפריה בהם היה מחסור 

בחנו את האפשרות לפיה הגידול בתעסוקה בפריפריה תרם תרומה , בנוסף. בכוח אדם רפואי וסיעודי

 ממצאי המחקר בנוגע לפיזור הגיאוגרפי של כוח האדם הרפואי המועסק .וקהניכרת לגידול בסך התעס

). בצפון ובדרום(ואכן מספר רב של רופאים נקלט בתעסוקה בפריפריה , תומכים בהשערת המחקר הזו

גם במחוז תל , למשל. אלא גם במקומות אחרים, הקליטה של רופאים לא הייתה רק בפריפריה, אולם

באופן כללי צמצום הפערים בין . ייה ניכרת בשיעור הרופאים לאוכלוסייה במחוזאביב וחיפה הייתה על

  .הפריפריה למרכז מסביר רק חלק מסך הגידול במספר הרופאים המועסקים במדינה

  

כי בכל התקופה הנבדקת יש יתרון , בחינת הפיזור הגיאוגרפי של כוח האדם הרפואי המועסק העלתה

בכל הנוגע , אך גם על פני הדרום והמרכז, בעיקר, ב וחיפה על פני הצפוןתל אבי, ברור למחוזות ירושלים

לשיעור הרופאים בקהילה לאלף נפש ולשיעור הרופאים , לשיעור של סך הרופאים המועסקים לאלף נפש

נתון המשקף את מספר הרופאים (ואף לסך שעות רופאים בשבוע לאוכלוסייה , החולים לאלף נפש-בבתי

  ). עבודה שהם עובדים לשבועבכל מחוז ושעות ה

  

ואף בכמות , במחוזות הצפון והדרום חלה עלייה בשיעור הרופאים ביחס לגודל האוכלוסייה במחוז

יחד ). כפי הנראה עקב קליטה מסיבית של רופאים עולים(הכוללת של שעות עבודת רופאים לשבוע לנפש 

הפער לרעת . ירושלים וחיפה, ת תל אביבלעומת מחוזו, עדיין קיימים פערים לרעת מחוזות אלה, עם זאת

ואף לירידה בכמות , המרכז קשור בירידה שחלה בשיעור הרופאים ביחס לגודל האוכלוסייה במחוז זה

כפי הנראה משום שלא הגיעה (הכוללת של שעות עבודת רופאים לנפש במחוז במהלך השנים שבחנו 

  ).אליהם תוספת של רופאים

  

הצפון , כי במהלך התקופה הנבדקת, ל כוח העבודה הסיעודי העלתהבדיקת החלוקה הגיאוגרפית ש

והדרום נמצאו במצב פחות טוב מאזורים אחרים גם בנוגע לשיעור של סך האחיות המוסמכות 

 1994שעד , לממצא זה תורמת גם העובדה כי שיעור האחיות המוסמכות לנפש בקהילה. המועסקות לנפש
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זאת בהתאם למבנה שירותי הבריאות לפיהם (במחוזות האחרים היה גבוה בצפון ובדרום יותר מאשר 

ידי כוח אדם סיעודי במרפאות קהילתיות -האוכלוסייה הכפרית המאפיינת מחוזות אלו מטופלת על

 והוא דומה לשיעורן במחוזות 1998-1999ירד בשנים , )ומקבלת טיפול ממספר קטן יותר של רופאים

החולים לאלף נפש יש פער לרעת מחוזות -ות המוסמכות בבתיגם כשבוחנים את שיעור האחי. האחרים

מגמות דומות מצאנו גם בנוגע לסך שעות עבודת אחיות . הפריפריה האלה בהשוואה לאזורים אחרים

שיעורן לנפש ואף סך שעות עבודתן , ככלל, אשר לאחיות מעשיות. מוסמכות לשבוע לפי אזור גיאוגרפי

א הבולט בנוגע לפיזורן הגיאוגרפי הינו העלייה שחלה בשיעורן לאלף הממצ, עם זאת. לנפש אינם גבוהים

בצפון , לעומת הירידה שחלה בשיעור זה בדרום, נפש ובסך שעות עבודתן לשבוע לנפש בחיפה ובתל אביב

  . השינוי בשיעורן לאוכלוסייה בירושלים במהלך התקופה הנבדקת-ואי, ובמרכז

  

ומגמות השינוי בחלוקה זו ,  של כוח האדם הרפואי והסיעודיניתוח הנתונים על החלוקה הגיאוגרפית

לא נסגרו מלוא , כי על אף הקליטה של כוח אדם רפואי וסיעודי בפריפריה, אם כן, בשנים שבדקנו מעיד

  .הפערים בין האזורים הגיאוגרפיים השונים בכל הנוגע לכוח אדם זה

  

  סיכום
היכן , בחנו מתי, 1999- ל1990אוכלוסייה בין השנים לנוכח העלייה הניכרת בשיעור רופאים מועסקים ל

 ונמוך 1995-1997נמצא כי קצב הגידול היה גבוה במיוחד בשנים . ובאיזה אופן הם נקלטו בתעסוקה

ממצאים אלו תואמים את התחרות הרבה בין קופות החולים . 1998הרבה יותר בתקופה שלאחר 

ואת , ייד לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתיוהתרחבות שירותי הבריאות שאפיינה את השנים מ

 עוד נמצא כי העלייה במספר הרופאים המועסקים הייתה הן .1998-תקופת הלחץ התקציבי שהחלה ב

רק . אך שיעור העלייה ברופאים לנפש היה גבוה יותר בקהילה מאשר באשפוז, בבתי החולים והן בקהילה

גם . ידי הירידה במספר שעות עבודה בשבוע של רופאים-חלק קטן מהיקף הקליטה בתעסוקה מוסבר על

קליטת רופאים בעבודה בפריפריה וצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז מסבירים רק חלק מסך הגידול 

עיקר ההרחבה בהעסקת , נראה שהן במערכת האשפוז והן בקהילה. במספר הרופאים המועסקים

וכן באמצעות , ידי תקנים-עסקה שאינם מוגבלים עלבאפיקי ה, קרי, "מסגרות רכות"רופאים נעשתה ב

עוד נמצא כי התקופה שנבדקה . החולים-שאינן של קופות, העסקת רופאים במסגרות שונות בקהילה

  .צעירים ונשים שהם כוח אדם זול יחסית במצבת כוח האדם בבריאות, עלה חלקם של עולים

  

היא התרחשה בעיקר במערכת . מתונה מאודהעלייה ביחס אחיות לאוכלוסייה באותה התקופה הייתה 

באותה התקופה הייתה ירידה בולטת ). בהשוואה לתקופה הקודמת (1998האשפוז בתקופה לאחר 

בצפון הארץ (כאשר ירידה זו הייתה גם באזורי הפריפריה , בשיעור האחיות לאלף נפש בקהילה

המועצות -של אחיות עולות מבריתהשינוי העיקרי במבנה כוח האדם הסיעודי הוא התוספת ). ובדרומה

  .לשעבר

  

חלה ירידה הן , כי במקביל לעלייה בשיעור הרופאים ובשעות עבודת רופאים לנפש בקהילה, אם כן, יוצא

ממצא זה רומז על כך שהייתה תחלופה מסוימת בין העסקת . במספר האחיות והן בשעות אחיות לנפש

  . רופאים להעסקת אחיות בקהילה
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ולאופן בו , מספקים תשובות הנוגעות להיקף העסקת רופאים ואחיות בתקופה הנבדקתהממצאים שלנו 

זוהי רק תחילת הדרך להבנת הסיבות שהביאו להרחבה הניכרת של העסקת , אולם. הם נקלטו במערכת

 בין ההסברים האפשריים שעלו עד כה עומד רצונם של ארגוני הבריאות .רופאים במערכת הבריאות

להרחיב את השירות שהם נותנים על מנת לתת שירות טוב יותר ולהגדיל ) החולים-ופותהחולים וק-בתי(

והן במסגרות ההעסקה , הן באמצעות העסקה בתאגידי הבריאות, תוספת כוח האדם. את הכנסותיהם

תוספת זו . החולים-החולים מנוף להרחבה ולשיפור מתן השירות בבתי-סיפקה להנהלות בתי, הרגילות

ואף על השינויים בתחלואה ובחומרת , החולים-צורכי התפתחות הרפואה והטכנולוגיה בבתיענתה גם על 

ייתכן גם שהעסקת רופאים נוספים אפשרה לרופאים הבכירים לעסוק יותר . מחלות המאושפזים

החוק הרחיב . מתן שירותים במסגרת תאגידי הבריאות ומתן שירותי רפואה פרטית, הוראה, במחקר

אולם , )למשל מתן שירותי רופא בלילה(החולים למתן שירותים בקהילה -ריות קופותמה את אח-במידת

והסכמי ההבראה של הקופות עם , גם הטיל עליהן מגבלות ודרישה להתייעלות באמצעות חוקי ההסדרים

הקופות אכן קלטו כוח אדם רפואי נוסף , לפי ממצאי המחקר. האוצר אף הגבילו את מספר העובדים בהן

במידה . אולם לא מעבר לנדרש עקב הגדלת מספר המבוטחים בהן, רחבת שירותיהן ושיפורםלצורך ה

חלקן כאלו שהקופות , החולים-רבה הרחבת הביקוש לכוח אדם בקהילה הייתה במסגרות מחוץ לקופות

, מאידך. מסגרות אלו קלטו רופאים שלא מצאו תעסוקה במסגרת הציבורית, מחד. קונות מהן שירותים

החולים להרחיב את מתן השירותים מבלי להגדיל מאוד את מצבת כוח האדם -שר לקופותהדבר אפ

  .שלהן

  

במחקר עתידי יש מקום לבחון עד כמה . בשלב זה כל האמור לעיל הוא בגדר הסברים אפשריים בלבד

בימים אלו הונחו על שולחן הממשלה המלצות . תהליכים אלו אכן תרמו לגידול בהעסקת כוח אדם רפואי

העסקה ושכר הרופאים , המתייחסות למבנה) ועדת אמוראי" (הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית"

מחייבים הבנה מעמיקה של המגמות , ומימונן, ביצוע המלצות הוועדהברור ש. במערכת הציבורית

עובדה זו מחזקת את חשיבות ממצאי המחקר ואת המשך . בהתפתחות כוח האדם הרפואי במערכת

  .מות בכוח אדם במערכת הבריאותהמעקב אחר המג

  

  .המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
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  , הילה ואחראי תחום גינקולוגיהמנהל המחלקה לשירותי רפואה בק, ר יצחק פיינשטיין"ד
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  ודותת
  

אנו מודים לחברי . במהלכו ובהכנת דוח זה הסתייענו באנשים רבים ותודתנו נתונה להם, בהכנת המחקר

תודתנו נתונה גם ליוסי קינר וליוני . ועדת ההגוי שליוו את המחקר ותרמו מניסיונם להבנת הממצאים

ידי המדינה -יות עלעל עזרתם בהעברת הנתונים על העסקת רופאים ואח, דוקן מנציבות שירות המדינה

ידי -ועל המידע המועיל שקיבלנו בפגישות עמם בכל הנוגע להעסקת כוח אדם בבריאות על, לידינו

ולגל הרשקוביץ ויעקב מועלם ממשרד , תודה גם ליעקב ברגר ואפרת פיגנבוים ממשרד הבריאות. המדינה

  .על שהקדישו לנו מזמנם בעת הראיונות עמם, האוצר

  

לאילנה , לשרי קושר מההסתדרות הרפואית לישראל, ן מן האגודה לבריאות הציבורתודה גם ליהודה כה

ר אבישי נחשוני משירותי בריאות "לד, חולים מאוחדת-לזמיר גת מקופת, רזון ממכבי שירותי בריאות

על שטרחו והעבירו לידינו נתוני העסקה של רופאים , חולים לאומית-כללית ולרפי אבינועם מקופת

  .    וניהםואחיות בארג

  

בהם נועצנו בנוגע למסגרת המושגית לגבי המרכיבים השונים , צבי זוסמן ודן זכאי' תודה מיוחדת לפרופ

  .המשפיעים על השוק לשירותי רופאים בישראל

  

מכון ברוקדייל אשר ייעצו לנו במהלך ביצוע -וינט'ק חביב ולכל עמיתינו בג'ג' תודה לפרופ, ולבסוף

ללסלי קליינמן , לסו בוביס אשר הכינה את התרשימים, כה את דוח המחקרלבלהה אלון שער, המחקר

  .ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפסת הדוח,  על ההכנה לדפוס
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  ושיעור השינוי לתקופה, גיאוגרפי              

  
62 

   
   ושיעור השינוי ,לפי אזור גיאוגרפיולפי שנים ,  נפשאלףשיעור אחיות מעשיות מועסקות ל :27לוח 

  לתקופה              
  

63 
   

   ושיעור השינוי ,לפי אזור גיאוגרפיולפי שנים , ממוצע שעות עבודת אחות מעשית לשבוע :28לוח 
  לתקופה              

  
64 

   
   לפי אזורולפי שנים ,  נפשאלףשיעור סך שעות עבודה שבועיות של אחיות מעשיות ל :29לוח 

   ושיעור השינוי לתקופה,גיאוגרפי              
  

65 
  
  
  

   בנספחלוחות
  

  לקיות משרהחנתונים אגרגטיביים על , ידי המדינה-אחיות המועסקים עלורופאים  :1-אלוח 
 1993 לעומת 1996-והשינוי בהם ב                

  
76

 
  נתונים אגרגטיביים על חלקיות משרה , ידי המדינה-אחיות המועסקים עלורופאים  :2-אלוח 

 1998 לעומת 2000-והשינוי בהם ב                 
  

77
  



    

  רשימת תרשימים
  

8 1990-1999מספר רופאים מועסקים בשנים : 1תרשים 
 

9 1990-1999רופאים מועסקים לאלף נפש : 2תרשים 
 

13 1990-1999, חולים-קהילה לעומת בתי, אחיות מוסמכות מועסקות: 3תרשים 
 

13 1999 -1990, חולים-עומת בתיקהילה ל, אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש: 4תרשים 
 

17 1990-1999, חולים-קהילה לעומת בתי, מספר אחיות מעשיות מועסקות: 5תרשים 
 

22 1993-2000ידי המדינה בשנים -מספר הרופאים המועסקים על: 6תרשים 
 

22 1993-2000ידי המדינה לאלף נפש בשנים -רופאים המועסקים על: 7תרשים 
 

23 2000, ידי המדינה לפי מקום עבודה-רופאים המועסקים על: 8תרשים 
 

23 2000, ידי המדינה לפי מקום עבודה-אחיות המועסקות על: 9תרשים 
 

34 1994-2001בין השנים , מכבי שירותי בריאות, מספר רופאים שכירים ועצמאיים: 10תרשים 
 

34 1995-2000בין השנים , תמכבי שירותי בריאו, רופאים לאלף נפש: 11תרשים 
 

35 1995-2001בין השנים , חולים מאוחדת-מספר הרופאים המועסקים בקופת: 12תרשים 
 

35 1995-2000בין השנים , חולים מאוחדת-קופת, רופאים לאלף נפש: 13תרשים 
 

36 1995-2001בשנים , מספר רופאים מועסקים בשירותי בריאות כללית: 14תרשים 
 

36 1995-2000בשנים , שירותי בריאות כללית, רופאים לאלף נפש: 15תרשים 
 

38 1995-2001מספר האחיות במכבי שירותי בריאות בשנים : 16תרשים 
 

38 1995-2000בשנים , מכבי שירותי בריאות, אחיות לאלף נפש: 17תרשים 
 

39 1995-2001מספר האחיות בשירותי בריאות כללית בשנים : 18תרשים 
 

39 1995-2000בשנים , שירותי בריאות כללית, אחיות לאלף נפש: 19תרשים 
   

 40  1995-2001חולים לאומית בשנים -מספר אחיות בקופת: 20תרשים 
   

 40  1995-2000בשנים , חולים לאומית-קופת, אחיות לאלף נפש: 21תרשים 
   

 41  1995-2001ת בשנים חולים מאוחד-מספר האחיות בקופת: 22תרשים 
   



    

 41  1995-2000בשנים , חולים מאוחדת-קופת, אחיות לאלף נפש: 23תרשים 
   

 42  לפי שניםחדשים התפלגות מספר מתמחים : 24תרשים 
   

 43  לפי שנים לאלף תושביםחדשים התפלגות מספר מתמחים : 25תרשים 
   

  , דרמטולוגיה, קרדיולוגיה, פנימית( לפי סוג התמחותהחדשים מספר המתמחים : 'א26תרשים 
  1988-2001 בשנים ,)יילוד וגינקולוגיה וכירורגיה אורולוגית,                       ילדים

  
43 

   
  , הרדמה, אונקולוגיה, ג"אא, גריאטריה (לפי סוג התמחותהחדשים מספר המתמחים : 'ב26תרשים 

  1988-2001ים בשנ, )                      רדיולוגיה אבחנתית
  

44 
   

  כירורגיה , נוירולוגיה, פסיכיאטריה (לפי סוג התמחותהחדשים מספר המתמחים : 'ג26תרשים 
  1988-2001 בשנים ,)עיניים ורפואת משפחה, כירורגיה אורתופדית,                      כללית

  
44 

   
 47  1990-1999, נשים מתוך סך הרופאים המועסקים: 27תרשים 

   
 47  1990-1999, עולים מסך הרופאים המועסקים: 28רשים ת
   

 48  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, רופאים: 29תרשים 
   

 48  1990-1999, עולים לעומת ותיקים, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, רופאים: 30תרשים 
   

 49  1990-1999, לפי מין,  עולים לעומת ותיקים,מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, רופאים: 31תרשים 
   

 49  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי קבוצות גיל, רופאים: 32תרשים 
   

 50  1999, עולים לעומת ותיקים, רופאים מועסקים לפי גיל: 33תרשים 
   

 50  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, חולים-רופאים בבתי: 34תרשים 
   

 51  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, רופאים בקהילה: 35תרשים 
   

   עולות לעומת, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 36תרשים 
  1999 -1990, ותיקות                   

  
53 

   
 53  1999 -1990, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי גיל, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 37תרשים 

   
 54  1999 -1990, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי גיל, אחיות מוסמכות בקהילה: 38תרשים 

   
 54  1999, עולות לעומת ותיקות, לפי קבוצות גיל, אחיות מוסמכות מועסקות: 39תרשים 

   
  , ותיקות עולות לעומת, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, יםחול-אחיות מעשיות בבתי: 40תרשים 

                   1990-1999  
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  מבוא. 1
  

חלה עלייה ניכרת בהיקף עשור האחרון ב. כוח אדם הוא אחת התשומות העיקריות במערכת הבריאות
יחס זה . 1995 מאז אוכלוסייה/יחס רופאיםבמיוחד נכון הדבר בנוגע ל ;העסקת כוח אדם רפואי וסיעודי

לפני החלת חוק ביטוח , 1994 בשנת 2.8 לעומת ,1999 נפש בשנת אלף רופאים מועסקים ל3.9עמד על 
אם גם מתונה , במקביל חלה עלייה. המועצות לשעבר-לפני גל העלייה מברית, 1989 בשנת 2.4- ו;בריאות
 ,1992/94קות לאלף נפש בשנים  אחיות מוסמכות מועס3.3- מ,אוכלוסייה/ביחס אחיות מוסמכות, יותר
    בשניםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקהחישוב על סמך נתוני סקרי כוח אדם של  (1999בשנת  3.9-ל

1990-1999 .(  
  

המועצות -סיעודי קשורה לגל העלייה האחרון מבריתהרפואי והאדם הכוח היקף ניתן לשער כי עלייה זו ב
בין השנים ,  למשל,כך. לי מקצועות מתחום הבריאותבגל העלייה בלט מספרם הגבוה של בע. לשעבר

. המועצות לעבר-מרביתם מברית,  עולים שעבדו כרופאים לפני עלייתם14,800הגיעו לישראל  1989-1995
משרד (פנו למשרד הבריאות בבקשה לקבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל ) 11,280(חלק ניכר מהם 

 הרופאים שהיו מועסקים בישראל בסוף 11,575-ם להצטרף לעולים אלה היו מועמדי). 1996, הבריאות
   לפי נתוני משרד הבריאות). 1990, מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה(לפני תחילת גל העלייה , 1989שנת 

שיעור ניכר מהם נקלטו . בלו רשיון לעסוק ברפואהי עולים ק9,500- למעלה מ2000  שנת עד סוף,)2001(
; 2000 , ניראל;1995, נוה וניראל(דה בקהילה וחלקם במוסדות האשפוז  חלקם בעבו,בעבודה כרופאים

Bernstein & Shuval, 1995 .(המועצות לשעבר - אחיות עולות מברית8,000 נקלטו במקצוען ,במקביל
  ). 1999 ,פריאנטה וניראל(
  

 ו הי לא, והעלייה בשיעור המועסקים,הקליטה הנרחבת של כוח אדם רפואי וסיעודי במקצוע, אולם
עוד , בנוגע לרופאים רווחה הדעה כי בשל היחס הגבוה של רופאים לאוכלוסייה. תו ואף לא מתוכננותצפוי

אלא שאומדן מספר , לא רק זאת. לא תהיה אפשרות לקלוט את רובם במקצועם, לפני גל העלייה
היה רק , תלפי ממצאי עבודה שבחנה זא, 1995-1998המקומות הפנויים לקליטת רופאים עולים בשנים 

  ).1994 , רוזן וניראל,דורון(כאלף רופאים 
  

ממדי העלייה בשיעור הרופאים המועסקים מעוררים שאלה גם לנוכח הסכמי השכר שהעניקו תוספות 
 ,65%-ותיקים בכו גדל שכרם הממוצע הריאלי של הרופאים ה1990-1995בשנים . שכר ניכרות לרופאים
עלייה תלולה זו בשכר הרופאים  עשויה הייתה להוביל ). 1997, זוסמן וזכאי (50%-ושל כלל הרופאים ב

  . אך לא כך קרה, המועסקיםלמגמה של צמצום במספר הרופאים 
  

העלייה במספר הרופאים והאחיות המועסקים מעוררת שאלה גם לנוכח הלחץ התקציבי שהיה כרוך 
החולים שעליהן לעמוד -פותהחוק קבע מסגרת תקציב קשיחה לקו. ביישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי

על מנת לעמוד בתקציב שנקבע דרש משרד האוצר מהקופות צעדים של . בה כמעט ללא יכולת להגדילה
, אופן יישום העברת הכספים לקופות. תןיהתייעלות והפחתת עלויות במסגרת הסכמי ההבראה א

ה של הקופות עם משרד הגירעונות בהם נתונה המערכת והסכמי ההברא, המחלוקת על עדכון עלות הסל
אלא , לא רק זאת. החולים להתייעל תוך כדי תחרות על מתן שירותים- יצרו לחץ על קופות,האוצר

הובילו אותן , במיוחד במהלך השלבים המאוחרים יותר של ביצוע החוק, הלחצים הפיננסיים על הקופות
הן , החולים צברו גירעונות-ותמאחר שקופ, יותר מכך. למעקב צמוד אחר הוצאות בגין אשפוז מבוטחיהם

הלחץ הכספי , בדרך זו. החולים בעבור מבוטחיהן אשר אושפזו בהם-החלו לדחות את תשלומיהם לבתי
אפשר . החולים-החולים הביא בסופו של דבר ללחצים פיננסיים וגירעונות כספיים גם בבתי-על קופות

לחסוך ולצמצם דווקא ) החולים-ובתיהקופות (תנאים אלו יובילו את ארגוני הבריאות היה לצפות ש
למאמצים , בין השאר, ייתכן שהמגמה של התרחבות קשורה. ידי גיוס כוח אדם-עלן ביהוצאות ולא להרח

לא , לנוכח האמור לעיל. החולים נקטו להעלאת רמת השירות והיקפו בשל התחרות על לקוחות-שקופות
 וטענש היו. ובאיזה אופן, היכן, נקלטו במערכתהיה קיים מענה ברור לשאלות כמה רופאים ואחיות אכן 

אשר הטילו פיקוח רב יותר של הממשלה על תהליכי (ואילך  1997בעקבות חוקי ההסדרים בשנים כי 
במטרה , והגבילו את ההתרחבות ואת כפל השירותים של הקופות, הניהול וקבלת ההחלטות בקופות

ממצב של תחרות ; החולים-ואף במדיניות בתיופות חל שינוי במדיניות הק, )להשיג ריסון בהוצאותיהם



    

עשויות היו לתפנית זו . לצמצום עלויות וריסון הוצאותעברה מערכת הבריאות  ,על לקוחות והתרחבות
שהוצגו לעיל שאלות מנסה לענות למחקר זה . להיות השלכות גם על הביקוש לכוח אדם בתחום הבריאות

כוח אדם בתחום הבריאות על פני זמן בתקופה של יישום ולספק תמונה מקיפה על המגמות בהעסקת 
  . החוק וקליטה נרחבת של כוח אדם בבריאות

  
  מטרות המחקר. 2
  

מטרת המחקר הייתה לאתר היכן הייתה ההתרחבות , לאור ההרחבה שהייתה בהעסקת רופאים ואחיות
מטרות המחקר . ת זולבחון כיצד נקלט כוח העבודה הזה ואף מה גרם מצד הביקוש להתרחבו, בהעסקה

  : המפורטות הן
  .ך תקופת יישום החוקבמשלבחון את מגמות השינוי ביחס של כוח אדם רפואי וסיעודי לאוכלוסייה  .1

אחוז נשים לעומת , גיל(לבחון את מגמות השינוי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הרפואי והסיעודי  .2

  .מו גם בהיקף ההתמחות לפי סוגי התמחויות כ,)'חלוקה גיאוגרפית וכו, עולים לעומת ותיקים, גברים

  .ום בכוח העבודה בשלבים שונים של יישום החוקצלבחון התרחבות מול ריסון וצמ .3

  .התמריצים שניתנו בו חוק ביטוח בריאות ולאור השינויים שנמצאו בחון אתל .4

  
  המסגרת המושגית. 3
  

ק ביטוח בריאות ממלכתי וקליטה בחינת מגמות ההעסקה של כוח אדם בתחום הבריאות בעידן יישום חו
 נוגעת לאופן שבו השוק התאים עצמו כדי להשיג שיווי משקל ,מסיבית של עולים בעלי מקצועות רפואיים

מחקרים מראים כי על מנת למנוע חוסר . בין היצע כוח האדם הרפואי לבין הביקוש לו בתקופה הנדונה
כגון , השוק עשוי לבצע שורה של התאמות,  כאשר היצע כוח האדם עולה על הביקוש,שיווי משקל

הפחתת היחס , החלפת כוח אדם יקר בכוח אדם זול יותר, אחות לשבוע/הפחתת שעות עבודת רופא
 ,Reinhardt, 1991; Schroeder( ומעבר רופאים לתעסוקה שאינה עיסוק ברפואה ,אחות לאוכלוסייה/רופא

1994; O’Neil & Riley, 1996 .(ת היא דרך נוספת לשמירת רופאים מחוץ לכוח הארכת תקופת ההתמחו
היצע כוח האדם ). Anderson & Antebi, 1991(  כפי שהראה הניסיון בישראל,העבודה הרפואי הרגיל

 ויש עדות לכך שהן עובדות ,הרפואי מושפע גם מן העובדה שיותר ויותר נשים נכנסות למקצוע הרפואה
אופציה נוספת של התאמת ). Reinhardet, 1991( ליום פחות שעות לשבוע מגברים ורואות פחות חולים

נמצא כי גם במצב של עודף רופאים עשוי להיות . השוק היא חלוקה שוויונית יותר של כוח אדם רפואי
. או במוסדות רפואיים מסוימים, במקצועות התמחות רפואיים, מחסור ברופאים באזורים גיאוגרפיים

   במקומות אלה פערים בשוק העבודה בשל תרומתם למילוי בנסיבות אלו רופאים מהגרים נקלטים
)Mick, 1993 ;Baer et al. 1998( ,אולם. ובכך תורמים לחלוקה שוויונית יותר של כוח האדם הרפואי ,

ממחקרים עלה גם כי רופאים מהגרים מצטרפים לשוק העבודה לפי אותם דפוסים לפיהם מצטרפים 
   והעסקתם מנציחה ומחדדת מגמות קיימות בכוח אדם רפואי ,ספר לרפואה מקומיים-ו בוגרי בתיילא
)Politzer et al. 1998 .(  
  

יש לזכור כי . השוק יכול להתאים עצמו גם באמצעות הגדלת או הקטנת הביקוש לכוח אדם בבריאות
ביקוש שעשוי לעלות עקב , אחיות נגזר במידה רבה מן הביקוש לשירותים רפואייםלהביקוש לרופאים ו

ופיתוח טכנולוגיות חדשות המאפשרות לטפל במקרים מסובכים יותר בקרב , נות האוכלוסייההזדק
 ,בנוסף). Schwartz et al. 1988; Schwartz & Mendelson, 1990(  הולך ומתארךשמשך חייהאוכלוסייה 

 משינויי,  וכן,)Mullen et al. 1995(החולים על משרות של מתמחים -שענות בתייהביקוש מושפע מה
עם  החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי חויבו , למשל. ספקת שירותים חדשיםהחקיקה המחייבים 

-מבריתבמסגרת זו הועסקו רופאים עולים . של רופאים" שירותי לילה"החולים בישראל לספק -קופות
כפי שנמצא , יש לזכור כי אופי הביקוש לרופאים עשוי להשתנות). 2000 ,ניראל (המועצות לשעבר

  קוש למומחים שלוותה בעלייה בביקוש לרופאים ראשוניים ישם הייתה ירידה בב, הברית-צותבאר
)Seifer et al. 1996 .(כאשר ארגוני . הביקוש לכוח אדם רפואי מושפע גם מעלויות התשומות, יותר מכך



    

רמת את   לקבועהורשו הם - כפי שקרה בבריטניה - Trusts-בריאות שהיו בעבר ארגונים ציבוריים הפכו ל
ההנהלה עשויה לחפש תחליפים זולים , אם שכרם של הרופאים הוא גבוה. עבודההתנאי את שכר וה

ידי רופאים לידי מקצועות אחרים - ולבחון אם ניתן להעביר מטלות שבדרך כלל מבוצעות על,יותר
ת שכרם של אם עלו, ולהפך). Maynard & Walker, 1995(בבריאות על מנת להפחית את עלויות כוח האדם 

-שכפי , רופאים עשויים להפוך לתחליף חסכוני ויעיל לאחיות, למשל עקב היצע גבוה, הרופאים נמוכה
Anderson & Antebi) 1991 ( ציינו בנוגע לישראל)ובנוגע למדינות מזרח אירופה,)במהלך שנות השמונים  .

 אדם רפואי מתוך רצונם חולים להוריד את הביקוש לכוח-נטייתם של ספקי שירות כקופות, כן-כמו
ווי משקל הנובע מעודף י עשויה לתרום אף היא לחוסר ש,)Weiner, 1993(להוריד עלויות ולעמוד בתחרות 

השאיפה לחסוך בהוצאות ולהפחית תקציבים בשוק הבריאות הציבורי עשויה , באותה מידה. רופאים
 כפי שקרה בכמה מדינות -ם  ולהביא לאבטלה של רופאי,לגרום להורדת הביקוש לכוח אדם רפואי

 הן מצד ההיצע והן מצד ,האופן בו שוק הבריאות מתאים עצמו). Riska, 1995 (90-בסקנדינביה בשנות ה
בחינת מגמות ההעסקה של כוח .  קובע במידה רבה את המידה שבה יושג שיווי המשקל המבוקש,הביקוש

ה בסיס לבחינת והמודל המהו. ם אלושינויי לעאדם בתחום הבריאות נוגעת לאופן שבו השוק הגיב 
כמו גם אחיות ( כי שינויים בכמות הרופאים המועסקים ,המגמות בכוח אדם רפואי במחקר זה מניח

שינויים מ,  בצד הביקוש משינוייםמושפעים משינויים בצד ההיצע) ת אחרים בבריאותוובעלי מקצוע
ודל המוצג להלן מנינו את המרכיבים במ. שינויים מוסדיים או מבניים אחריםמבמדיניות הממשלה ו

  : השונים המשפיעים על השוק לשירותי רופאים בישראל
  

  מרכיבים במודל השוק לשירותי רופאים בישראל
  מצד ההיצע

  מספר הרופאים בעלי רשיון .1
  בוגרי ישראל  .א
  עולים  .ב
 כניסת נשים למקצוע   .ג
  מוות, פרישה  .ד

  רמת השכר של הרופאים  .2
  הזדמנות לעבוד במקצועות אחרים .3
  ל"הזדמנות לעבוד כרופא בחו .4
  הערך המיוחס לזמן פנוי .5
  

 מצד הביקוש 
  ר הציבורימגזהיקף שירותי הבריאות ב .1

  המימון לפי החוק  .א
  תוספת שירותים לפי החוק  .ב
  שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה  .ג
  שינויים טכנולוגיים  .ד
  פ ועבודה בתאגידי בריאות"הסדרים של שר  .ה

  ר הפרטימגזהיקף שירותי הבריאות ב .2
   של משקי הביתהכנסה  .א
  תפיסת רמת השירות הציבורי  .ב
  שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה  .ג
  התפתחות של ביטוחים משלימים ומסחריים  .ד

  היקף מוצרים ושירותים אחרים המעסיקים רופאים .3
  ווק ופיתוח תרופותיש  .א



    

  מחקר רפואי  .ב
  חינוך רפואי  .ג

  רמת השכר של רופאים .4
  היצע של תחליפים לשירותי רופאים .5

  אחיות  .א
  טכנולוגיה, אוטומציה  .ב

  תמריצים ממשלתיים להעסקת רופאים עולים .6
  

  התערבות ממשלתית וגורמים מוסדיים אחרים
  מ על שכר"המו .1
  דרישות להכרה בתוכניות הכשרה .2
   לפי הסכמים או תקנותדםאוח תקני כ .3
  
  השערות המחקר. 4
  
בכוח הקליטה הנרחבת של כוח אדם רפואי הייתה תהליך כלכלי שבו חלה החלפה של כוח אדם יקר  .1

 בדרך של החלפת רופאים בעלי ותק ומבוגרים במספר גדול יותר של רופאים חסרי ותק ואף ,אדם זול
חלה בו החלפת אחיות ותיקות וברמה מקצועית גבוהה במספר גדול יותר של , בדומה. צעירים יותר

  .אחיות חסרות ותק וברמה מקצועית נמוכה יותר

 בהם היה מחסור בכוח הפריפריהיכרת במיוחד באזורי התרחבות העסקת כוח אדם רפואי וסיעודי נ .2
  .אדם רפואי

המגמה של התרחבות בכוח אדם רפואי וסיעודי מאפיינת את השנים הראשונות של יישום החוק  .3
 נעצרה מגמה זו ויש  תהליך של ,) ואילך1998משנת בעיקר (מאוחר יותר , אולם, וקליטת גל העלייה

  . צמצום
  
  חקרשיטת המחקר וכלי המ. 5
  

המחקר הוא מחקר תיאורי אשר עושה שימוש משני במאגרי מידע קיימים לצורך ניתוח הנתונים על 
ראיונות עם אנשי . 1: כוללמערך המחקר  .המגמות בכוח אדם רפואי וסיעודי בשנים של יישום החוק

י בכוח  אותם ערכנו לשם השגת תובנה על התהליכים שהשפיעו על מגמות השינומפתח במערכת הבריאות
ניתוח הנתונים נעשה לפי . המפורטים בהמשךתוח משני של נתונים ממאגרי מידע ינ. 2. אדם בבריאות

השנים הראשונות ליישומו , )1995השנים שלפני (לפני יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי : תקופות
שינויים מרחיקי חלו , בעקבות חוקי ההסדרים, שנים בהן,  ואילך1998-והשנים הבאות מ, )1995-1997(

, לכת בחוק אשר הטילו פיקוח רב יותר של הממשלה על תהליכי הניהול וקבלת ההחלטות בקופות
שינויים אלה היה בהם . במטרה להשיג ריסון בהוצאותיהן, והגבילו התרחבות וכפל שירותים של הקופות
  .כדי להשפיע גם על מדיניות העסקת כוח אדם

  
  מידע המאגרי  5.1
סקר כוח אדם הוא סקר : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1990-1999נים שבם סקרי כוח אד 

. גודלו ותכונותיו, משפחות שנתי המשמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה בישראל
שעות עבודה ומיקום ,  כגון משלח היד וענף כלכלי,הסקר כולל נתונים על תעסוקה לפי משתנים

במסגרת הסקר נחקרים מדי . שנת עלייה וכדומה, מוצא,  כגון גיל,פרטי רקע אישייםעל  ו;העבודה
סקרי .  ומעלה15אוכלוסיית הסקר כוללת את כל האוכלוסייה הקבועה בני .  משקי בית22,000-שנה כ

  .כוח אדם הם המקור המרכזי בישראל לנתונים על כוח אדם מועסק במשק
התקבלו ממחלקת נים על רופאים ואחיות הנתו :ידי המדינה-נתוני כוח אדם בבריאות המועסק על 

-אחיות ועובדים פרה, רופאיםעל מספר הנתונים כללו פירוט . המחשב של נציבות שירות המדינה



    

הנתונים . 1993-2000לפי מקום עבודה לגבי כל שנה מן השנים , ידי המדינה-רפואיים המועסקים על
  .קיות משרות בכל שנהשנעשה בהם שימוש לצורך עבודה זו היו מספר העובדים וחל

 נתונים אלו - לפי ספרי התקציב של משרד הבריאות) שיא כוח אדם(נתונים על מספר משרות בתקן  
כללו את מספר המשרות בתקן שהיו מתוכננות לכל שנת כספים לרופאים ולאחיות מחמישה 

. ריאותבריאות הציבור ועובדי משרד הב, פסיכיאטריה, מחלות ממושכות, אשפוז כללי: תחומים
  . הנתונים נלקחו מספרי הצעת התקציב לשנות הכספים שנבדקו במחקר

 מידע זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מנציבות - חולים ממשלתיים-עבודה בתאגידי בריאות בבתי 
  .2000שירות המדינה לשנת 

ם רופאי( מבוסס על נתוני עבודה של תורני חוץ - חולים ממשלתיים-עבודה בתורנויות חוץ בבתי 
אשר התקבלו מנציבות שירות המדינה בנוגע לחודש אחד בשנת , חולים-לפי בתי, )ושאינם רופאים

2000.   
הנתונים התקבלו מן האגודה : נתונים על עובדים המועסקים באמצעות האגודה לבריאות הציבור 

  .2001לבריאות הציבור והם מבוססים על נתוני הדיווח של מערכת שכר וכוח אדם לחודש מאי 
, לפי מקצוע, )רופאים ואחיות(הנתונים כוללים מידע על מועסקים  -החולים -נתוני כוח אדם מקופות 

  .1995-2000לשנים 
מספר המתמחים לפי סוג התמחות הנתונים שכוללים את  - נתוני המועצה המדעית על מתמחים 

רפואית בצי רישום המתמחים של המועצה המדעית בהסתדרות הוק התקבלו מ1988-2001בשנים 
  .לישראל

מכון ברוקדייל ערך שני סקרים על קליטה בתעסוקה -וינט' ג-על רופאים עולים מידע מסקרי מעקב  
אוכלוסיית המחקר ). 2000 , ניראל;1995 ,נוה וניראל(המועצות לשעבר -של רופאים עולים מברית

שרד הבריאות  והגישו בקשה למ1992המועצות לשעבר שעלו עד יוני -כללה רופאים עולים מברית
מתוכה נדגמו לסקר הראשון שנערך ).  רופאים עולים7,000-כ(לקבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל 

בסקר השני . פנים בעזרת שאלון מובנה בשפה הרוסית-אל- רופאים שרואיינו פנים726, 1994בשנת 
איינו באמצעות  מתוכם רושמונים וארבעה אחוזים.  הרופאים שרואיינו בסקר הראשון726פנינו לכל 

לצורך הבנת והשלמת הנתונים הנוגעים לרופאים . איון טלפוני בעזרת שאלון מובנה בשפה הרוסיתיר
  .במחקר זה ניצלנו נתונים שנותחו והוצגו בדוחות משני סקרי המעקב לעיל

  
   מגבלות המחקר5.2
עבור בשנבנו העיקרית בהן היא השימוש בכלי מחקר . תוח משני של נתונים יש מספר מגבלותילנ

עובדה זו עשויה .  ולמשתנים שנבדקו בהם,עבור כל מחקרבמחקרים אחרים בהתאם למטרות שנוסחו 
.  להקשות על ניתוח משתנים הקשורים להשפעת החוק על מגמות בכוח אדם שלא נכללו במחקרים אלה

 מבחינת הפתרון שנקטנו על מנת לעקוף מגבלה זו הנו שימוש במאגרי מידע שמשלימים זה את זה
ות שעולות ישהתמודדו עם הבעיות המתודולוגאחרים מחקרים ,  יתר על כן.הנתונים הכלולים בהם

צורך להתמודד עם בעיות סטטיסטיות הנובעות מהטיות הצביעו על ה, בניתוח משני של בסיסי נתונים
, )Rao & Thomas, 1988 (מוש בלוחות קיימיםי או מש,שעלולות לקרות עקב שימוש במדגמים קטנים מדי

כמו גם משימוש משני בקבצים שמכילים משתנים המבוססים על הסכום המשוקלל של המאפיינים של 
כל אלו בעיות שעשויות לפגום במהימנות ). aggregate level variables) (O’Brien ,1991(אלמנטים יחידים 

וני בהגדרות המשתנים שהקשור בהקושי הטמון בניתוח משני של קבצים בשל . המדדים בהם משתמשים
כמו גם השוני בסוגי המשתנים שבנמצא , )Kelle & Prein, 1995(הנבדקים במאגרי המידע השונים 

  . בנפרד לכל בסיס נתוניםנעשה ניתוח הנתונים , במאגרים שבידינו
  

,  לכן,בסקרי כוח אדם המדגמים השנתיים הם קטנים,  למשל,כך. בצי הנתונים עצמם יש מגבלותוגם לק
טעויות הדגימה . ספר הנדגמים מדי שנה הוא קטן יחסית למספר המועסקים ככוח אדם רפואי וסיעודימ
) לאומדני שעות עבודה לשבוע ולממוצע שעות עבודה בשבוע, לאומדני שכיחויות, לאומדני אחוזים(

וין כפי שמצ, כן-כמו. עלולות להיות גדולות,  המפורט בפרסומי סקרי כוח אדםעל פישאפשר לחשבן 
, היענות- כגון אלו הנובעות מאי,עשויות להיות בסקר טעויות לא מדגמיות, בפרסומי סקרי כוח אדם

על מנת להקטין את ההסתברות לטעויות מן הסיבות . מטעויות בתשובות ומטעויות בשלבי העיבוד



    

ולא רק על ממוצעים של קבוצות שנים וצגו גם נתונים ה, המפורטות לעיל ולהרחיב את מספר הנדגמים
  .נתוני שנים בודדות

  
  שיטות סטטיסטיות 5.3

, הניתוח הסטטיסטי העיקרי הוא ניתוח כמותי הכולל לוחות צולבים לתיאור המגמות המשתנות
ניתוח הנתונים כולל גם ניתוח איכותני של ראיונות . אריות ולוגיסטיות להסבר תופעותיורגרסיות לינ

אחיות / בדיקת מובהקות השינוי בין תקופות ביחס רופאים לצורך.גוייהעומק וסיכום עבודת ועדת הה
) 1 וסטיית תקן 0ממוצע  (Zהשיטה יוצרת סטטיסטי . לאוכלוסייה השתמשנו במבחן הפרש הפרופורציות

  .לפי הנוסחה הבאה

  
  'אחיות מכלל המדגם בתקופה א/ פרופורציה של הרופאים-  p1: כאשר

            p2 -אחיות מכלל המדגם בתקופה ב/ורציה של הרופאים פרופ'  
            n1 -אחיות במדגם מתקופה א/  מספר הרופאים'  
            n2 -אחיות במדגם מתקופה ב/ מספר הרופאים'  

  
  

לבין , לפי שיטה זו חישבנו את ההפרש בין הפרופורציה של הרופאים לאוכלוסייה בתקופה אחת
וחילקנו אותו בשורש ריבועי של סכום , אוכלוסייה בתקופה שנייההפרופורציה של הרופאים ל

הערך שהתקבל . מחולק במספר הרופאים בכל תקופה, הפרופורציות של הרופאים בשתי התקופות
  . ויותר האם יש הבדל מובהק בין התקופות95%פשר לנו לקבוע ברמת ביטחון של מנוסחה זו ִא

  
 לזוגות בלתי t-test-עות עבודה בין תקופות השתמשנו בלצורך בדיקת מובהקות השינוי בממוצע ש

  . מזווגים
  
  
  מגמות השינוי בהיקף העסקת רופאים וכוח אדם סיעודי. 6
  

   רופאים 6.1
 היא העלייה במספר 1990-1999המגמה הבולטת לעין בבחינת היקף ההעסקה של רופאים בשנים 

 23,646- ל1990- רופאים ב12,143- עלה ממספר הרופאים המועסקים. ם לאוכלוסייהשיעורהרופאים וב
כאשר שיעור הרופאים המועסקים לאוכלוסייה , עלייה זו היא גם ביחס לגידול באוכלוסייה. 1999בשנת 
  ).2- ו1תרשימים  (51%עלייה של , 1999- ב3.81-ל, 1990- רופאים מועסקים לאלף נפש ב2.52-עלה מ

  
  
  



    

  1990-1999מספר רופאים מועסקים בשנים : 1תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    1990-1999רופאים מועסקים לאלף נפש : 2תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לעומת מגמות השינוי ביחס זה בקרב רופאי , בחנו את מגמות השינוי ביחס רופאים לאוכלוסייה בקהילה
אה בעוד ששיעור רופאים לנפש בקהילה מציג את תשומות כוח האדם הרפואי ברפו. החולים-בתי

כמו גם יחס , החולים-הרי ששיעור הרופאים לנפש בבתי, )רפואה אמבולטורית(הראשונית והשניונית 
כלומר בעיקר , מציגים את השינוי בתשומות כוח האדם הרפואי באשפוז, חולים למיטה-רופאי בתי

,  שניםבו מוצג שיעור הרופאים המועסקים לאוכלוסייה לפי קבוצות של, 1 מלוח 1.ברפואה השלישונית
' לעומת תקופה א) 1998-1999השנים (' בתקופה ג, עולה כי שיעור העלייה ביחס רופאים לאוכלוסייה

  . 39%היה , )1990-1994השנים (
  

                                                   
לפי החלוקה לענף כלכלי של הלשכה , עבודה בקהילה הוגדרה כעבודה בכל הנכלל בענף מרפאות ומכוני רפואה  1

שירותי עזרה , החולים-מרפאות ציבוריות של הקופות ומרפאות החוץ של בתי: המרכזית לסטטיסטיקה
לשכות בריאות ותחנות לבריאות , מכוני רפואה פרטיים, ם פרטייםרופאי, )אדום-דוד-כולל מגן(ראשונה 
חולים הוגדרה לפי כל הנכלל -עבודה בבתי. תחנות למניעת מחלות ומרפאות ומכוני רפואה אחרים, המשפחה
כולל (חולים לחולים כרוניים ולשיקומם -חולים לחולי נפש ובתי-בתי, חולים כלליים-בתי: חולים- בענף בתי

  ).חולים-ומחלקות גריאטריות בבתי אבות ובבתי, שושי נפש ולסיעודייםבתי אבות לת

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם:  מקור

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם:  מקור
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-והן בשיעור רופאי בתי, עוד עולה מן הלוח כי העלייה חלה הן בשיעור הרופאים בקהילה לאוכלוסייה
עם . דול במספר הרופאים באשפוז ובקהילה היה דומההגי, במספרים אבסולוטיים. החולים לאוכלוסייה

שם שיעור השינוי הממוצע בין תקופה , אוכלוסייה בקהילה/עיקר השינוי נבע מעליית היחס רופאים, זאת
ניתן ללמוד מכך שעיקר קליטת הרופאים שנוספו . החולים- בבתי31% לעומת 58%היה ' לתקופה ג' א

המועצות -יקר ברופאים שהגיעו בגל העלייה ממדינות בריתתוספת שמקורה בע(למערכת בתקופה זו 
יצוין כי מרבית הרופאים בישראל . הייתה במסגרות השונות במתן הטיפול הרפואי בקהילה) לשעבר

 מסך 30%-אם שיעור הרופאים המועסקים בקהילה עמד על כ, אולם, עובדים במסגרות האשפוז השונות
עוד . 1999 בשנת 40%- שלאחר מכן עלה שיעור זה והגיע עד להרי בשנים, 1990-1994הרופאים בשנים 

דומה , החולים למיטה-ובשיעור רופאי בתי, החולים- כי השינוי בשיעור הרופאים לנפש בבתי1עולה מלוח 
  .מאוד בין התקופות

  
-רופאי בתי,  נפשאלףחולים ל-בתיב רופאים בקהילה ו, לאלף נפש רופאים מועסקיםישיעור :1לוח 

  )קבוצות שנים ובאחוזים(והשינוי בין תקופות  ,למיטותחולים 
שיעור   

  רופאים
  לאלף נפש

  שיעור רופאים
בקהילה לאלף 

  נפש 

שיעור רופאי 
חולים - בתי

  לאלף נפש

  שיעור רופאי 
חולים - בתי

  1למיטה

 )קבוצות שנים(תקופה 
  0.27  1.6  0.9  2.7  )'א (1994 -1990

  0.34  2.2  1.2  3.5  )'ב (1995-1997
  0.35  2.1  1.5  3.7  )'ג (1998-1999

          
 )  באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  35  **33  **35  **33  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  -3  -2  *17    5  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

          
  לעומת '  תקופה ג-שיעור השינוי 

  ' תקופה א
  

39**  
  

58**  
  

31**  
  

31  
  *p<.05  
 **p<.01 לפי z-test . על מנת לבחון האם ההבדל בין פרופורציות של בעלי תכונה מסוימת בשתי אוכלוסיות שונות

ממוצע  (Zהשיטה יוצרת סטטיסטי . השתמשנו בלוח זה ובלוחות הבאים במבחן הפרש הפרופורציות, מובהק
  ). 7' ראה נוסחה בעמ(, )1 וסטיית תקן 0

החולים אינם נכללים - מאחר שנתוני מספר המיטות בבתימובהקות ההבדלים בין השנים ביחס זה לא נבדקה     1
  .בנתוני המדגם

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  

החולים למיטה הייתה בעיקרה בשנים -העלייה בשיעור הרופאים לאוכלוסייה ובשיעור רופאי בתי

בעוד שבין תקופה , למשל, כך. בהשוואה לשנים הקודמות, 1995-1997בשנים , ישום החוקהראשונות לי

,  בשיעור רופאים בקהילה לאוכלוסייה35%הייתה עלייה של , )1995-1997(' לתקופה ב, )1990-1994(' א

שיעור העלייה , )1998-1999(' הרי בתקופה ג, חולים לאוכלוסייה- בשיעור רופאים בבתי33%ושל 

בהשוואה , 2%החולים חלה ירידה של - ואילו בבתי17%היה , )בהשוואה לתקופה קודמת(, ילהבקה

 35% הייתה עלייה של 1995-1997 לשנים 1990-1994בעוד שבין השנים , כן-כמו. לתקופה הקודמת

 3%-חולים למיטה ירד  ב- שיעור רופאי בתי1998-1999הרי שבשנים , חולים למיטה-בשיעור רופאי בתי

    . מת התקופה הקודמת להןלעו

  

את היקף ,  קרי, המסופק לחולים" האמיתי"בחינת היחס רופאים לאוכלוסייה אינה מציגה את השירות 

השווינו בין קבוצות השנים גם בהיבט זה של תשומות ביחס , לכן. השעות שהרופאים מקדישים להם



    

 שעות עבודת רופאים לאלף נפש  ושיעור סך2 ממוצע שעות עבודת רופא לשבוע-לגודל האוכלוסייה 

  . כל השעות שכל הרופאים דיווחו עליהם בשבוע ביחס לאוכלוסייה-סך, כלומר, לשבוע

  
 שעות 47-מ,  אנו לומדים כי חלה ירידה קלה במספר השעות הממוצע שרופאים עובדים בשבוע2מלוח 

הירידה במספר שעות ). 1998-1999('  שעות בממוצע בשבוע בתקופה ב45-לכ, )1990-1994(' בתקופה א
'  עולה כי הירידה  בתקופה ג2מלוח , כן-כמו. החולים-העבודה השבועיות הייתה בעיקר בקרב רופאי בתי

בעוד שבין אותן קבוצות , 7%-כ, החולים-הייתה גבוהה במקצת בקרב רופאי בתי' לעומת תקופה א
ד ניתן ללמוד מן הלוח כי עיקר עו. השנים לא חלה ירידה בשעות עבודה לשבוע בקרב רופאי הקהילה

ירידה , 1995-1997חולים עובד בממוצע בשבוע הייתה בשנים -הירידה במספר שעות העבודה שרופא בית
  . 5%של 

  
  )קבוצות שנים(ושיעור השינוי בין תקופות ,  ממוצע שעות עבודת רופא לשבוע:2לוח 

  שעות עבודה  
כל -סך

  הרופאים 

  שעות עבודה
רופאים 
  בקהילה 

  ות עבודהשע
-רופאים בבתי

  חולים  
 )קבוצות שנים(תקופה 

  53.9  36.8  47.1  )'א (1994 -1990
  51.3  36.1  45.7  )'ב (1995-1997
  50.3  36.6  44.5  )'ג (1998-1999

        
 )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

   *-5   -2   *-3  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  -2  1   -3  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
   **-7  0   **-6  ' לעומת תקופה א'  תקופה ג-שיעור השינוי 

  *p<.05  
 **p<.01 לפי T-test  

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  
הנבדקות גם שיעור סך שעות עלה בשנים , כי במקביל לעלייה במספר הרופאים המועסקים,  עולה3מלוח 

. 1998-1999 שעות בשנים 164-עד לכ, 1990-1994 שעות בשנים 125-עבודת רופא בשבוע לאלף נפש מכ
  ביחס לשנים הקודמות , 1995-1997העלייה בשעות רופאים לשבוע לאלף נפש הייתה גבוהה יותר בשנים 

  . 2% שהייתה רק ביחס לשנים הקודמות, 1998-1999לעומת העלייה בשנים , )29%(
  

הרי עיקר העלייה , חולים לשבוע רבות יותר- כי על אף ששעות עבודת רופאים בבתי3עוד עולה מלוח 
הכל -ובסך', ביחס לתקופה א) 1995-1997(' בעיקר בתקופה ב, הייתה דווקא בשעות רופא בקהילה לשבוע

 רואים כי שיעור שעות עבודת החולים אנו-בבתי. 57%בקהילה עומדת על ' ג-ל' העלייה בין תקופה א
' לעומת תקופה א' ושיעור השינוי בתקופה ג, רופא לשבוע לאלף נפש עלה בקצב נמוך יותר מאשר בקהילה

  . 22%-הגיע ל
  

                                                   
לא , כל השעות שהוא עבד במשך השבוע-  שעות העבודה שהרופא מדווח עליהן בסקרי כוח אדם מתייחסות לסך 2

, לחילופין, או, חולים- כאשר מדובר בממוצע שעות עבודה לשבוע של רופא בבית: למשל. רק במקום עבודתו
בין אם , חולים דיווחו שעבדו בשבוע-הכוונה היא לסך השעות שרופאי בתי, חולים-ות רופא בבתיבסך שע
. החולים הזה-החולים או בעבודה מחוץ לבית-בעבודה נוספת בתוך בית, החולים בעבודתם הרגילה- בבית

ח האדם הן בקרב הרופאים והן בקרב כו, הדבר נכון בכל מקום בו אנו מדווחים על שעות עבודה לשבוע
  .הסיעודי



    

בקבוצות שנים (ושיעור השינוי בין תקופות ,  נפשאלףרופאים ל סך שעות עבודה שבועיות של :3לוח 
  )ובאחוזים

שעות עבודת   
רופאים לשבוע 

  לאלף נפש

שעות עבודת  
רופאים בקהילה 
  לשבוע לאלף נפש

שעות עבודת רופאים 
  חולים לשבוע- בבתי

  לאלף נפש 
  )קבוצות שנים (תקופה

  88.1  33.8  125.4  1)'א (1994 -1990
  111.6  44.8  161.2  )'ב (1995-1997
  107.3  53.2  164.4  )'ג (1998-1999

        
 )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  27  32  29  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  -4  19  2  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
  לעומת '  תקופה ג-שיעור השינוי 

  ' תקופה א
  

31  
  

57  
  

22  
אנו מניחים . מן הרופאים המועסקים בשנים אלו חסר מידע לגבי שעות עבודה)  בממוצע7%( לשיעור מועט 1

  . שבממוצע הם עבדו כאחרים
סך שעות " זה לא חושבה מובהקות השינוי בין תקופות משום שאין משמעות להשוואת הפרופורציה בלוח: הערה

  .לסך שעות כל העובדים במדגם לאלף נפש" רופאים לאלף נפש
אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור

  .בלוח
  

 בנוגע לרופאים מועסקים מעידים על מגמה של עלייה בשיעור רופאים ניתן לסכם כי הנתונים
מגמה שניכרה במיוחד בעבודת רופאים , לאוכלוסייה ובשיעור שעות רופאים לשבוע לאוכלוסייה

-במקביל לעלייה זו ניכרה מגמה של ירידת. בה הייתה התוספת העיקרית של כוח אדם רפואי, בקהילה
עוד ניתן ללמוד מן הנתונים כי עיקר הגידול היה . אים עובדים בשבועמה במספר השעות הממוצע שרופ
 נמשכה 1998-1999בשנים . 1990-1994-בהשוואה ל, 1995-1997השנים , בשנים הראשונות ליישום החוק

אולם , המגמה של עלייה בשיעור רופאים בקהילה לאלף נפש ובשיעור שעות רופאים בקהילה לאלף נפש
חולים -מה הן בשיעור רופאים בבתי-באותן השנים חלה ירידת, לעומת זאת. תרבשיעורים נמוכים יו

  .חולים לאלף נפש-והן בסך שעות רופאים בבתי, לאלף נפש
  

   כוח אדם סיעודי6.2
  אחיות מוסמכות

בחינת מגמות השינוי בכוח אדם סיעודי מועסק נעשתה בנפרד לאחיות מוסמכות ולאחיות מעשיות 
מן התרשימים אנו .  מציגים נתונים הנוגעים לאחיות מוסמכות4- ו3שימים תר. המועסקות בבריאות

אם גם מתונה יותר מאשר בקרב , לומדים כי גם במספר האחיות המוסמכות המועסקות חלה עלייה
חלה גם עלייה , במקביל. 1999- ב23,427-ל, 1990- אחיות מוסמכות מועסקות ב17,302-מ, הרופאים

  . 1999- ב3.77- ל1990- אחיות לאלף נפש ב3.59-כלוסייה מביחס אחיות מוסמכות לאו
  
  



    

  1990-1999, חולים-קהילה לעומת בתי, אחיות מוסמכות מועסקות: 3תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1999 -1990, חולים-קהילה לעומת בתי, אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש: 4תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם:  מקור

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

קהילה בתי חולים
  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   סקרי כוח אדם:מקור

0

5000

10000

15000

20000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

קהילה בתי חולים



    

 ואף 1990-1994בשנים . החולים-עובדות בבתי, בכל השנים הנבדקות,  מן האחיות המוסמכותשיעור ניכר
.  מכלל האחיות המוסמכות73%החולים היה -אחוז האחיות המוסמכות המועסקות בבתי, לאחר מכן

  -1998 מכלל האחיות המוסמכות המועסקות בשנים 79% האחוזים עולים עד לרמה של 1996-החל מ
1999 .  

  
, חנים את מגמת השינוי במספר האחיות המוסמכות ביחס לגידול באוכלוסייה בין קבוצות שניםכשבו

 - 1998('  בתקופה ג3.7-ל) 1990-1994('   אחיות מוסמכות לאלף נפש בתקופה א3.3-נמצא שחלה עלייה מ
 בשיעור 24% חלה ירידה של' ג-ל'  כי  בין תקופה א4עוד עולה מלוח ). 4ראה לוח   (9%עלייה של , )1999

 בשיעור האחיות 29%בין אותן תקופות חלה עלייה של . האחיות המוסמכות בקהילה לאלף נפש
-1995בחינת שיעור השינוי בין קבוצות השנים מראה כי בשנים . החולים לאלף נפש-המוסמכות בבתי

. 1990-1994לעומת השנים ,  בשיעור האחיות המוסמכות בקהילה לאלף נפש10% הייתה ירידה  של 1997
 בשיעור האחיות המוסמכות בקהילה לאוכלוסייה ביחס 16% חלה ירידה של 1998-1999בשנים , כן-כמו

מן הנתונים גם עולה כי בניגוד למגמה .  אחיות מוסמכות לאלף נפש0.7- ל1-מ, 1995-1997לשנים 
חולים לאלף -י בשיעור האחיות המוסמכות בבת8% חלה עלייה של 1995-1997בשנים , שנמצאה בקהילה

 בשיעור האחיות 19% חלה עלייה של 1998-1999בשנים , בדומה לכך. בהשוואה לתקופה הקודמת, נפש
בין אותן קבוצות השנים חלה , בנוסף. 1995-1997בהשוואה לשנים , חולים לאלף נפש-המוסמכות בבתי

  . חולים למיטה-בשיעור האחיות המוסמכות בבתי, באותו סדר גודל, עלייה
  

 אלףחולים ל-בתי ובבקהילהאחיות מוסמכות , ות לאלף נפשמועסקאחיות מוסמכות  ישיעור :4 לוח
  )קבוצות שנים ובאחוזים(והשינוי בין תקופות  ,חולים למיטות-בתיאחיות מוסמכות ב, נפש

שיעור   
אחיות 

  מוסמכות
  לאלף נפש

שיעור אחיות 
  מוסמכות 

בקהילה 
  לאלף נפש 

שיעור אחיות 
מוסמכות  

ולים ח- בבתי
  לאלף נפש

שיעור אחיות 
מוסמכות 

חולים - בבתי
  1למיטה

 )קבוצות שנים(תקופה 
  0.3  2.1  1.0  3.3  )'א (1994 -1990

  0.4  2.3  0.9  3.4  )'ב (1995-1997
  0.4  2.7  0.7  3.5  )'ג (1998-1999

          
 )  באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  10  8  -10  2  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  17  *19  *-16  8  'לעומת תקופה ב'  גתקופה

          
  לעומת '  תקופה ג-שיעור השינוי 

  ' תקופה א
  
9  

  
24-**  

  
29**  

  
29  

  *p<.05  
 **p<.01 לפי z-test  

החולים לא נכללו -   מובהקות ההבדלים בין השנים ביחס זה לא נבדקה מאחר שנתוני מספר המיטות בבתי1
  .בנתוני המדגם

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -קובצי הנתונים של סקרי כוחעיבודים מתוך : מקור
  .בלוח

  
גם בקרב האחיות המוסמכות השווינו בין קבוצות השנים מבחינת היקף שעות השירות שהן נותנות 

.  מספר השעות הממוצע שאחיות מוסמכות עובדות בשבוע וסך שעות עבודת אחיות לנפש-לאוכלוסייה 
  ' לעומת תקופה א) 1998-1999('  בתקופה ג4%-שעות שאחיות מוסמכות עובדות בשבוע ירד במספר ה

אף שלא חל שינוי בין התקופות הנבדקות במספר שעות העבודה לשבוע שאחיות מוסמכות ). 1990-1994(
 שעות בשנים 34-הרי שבקרב האחיות המוסמכות שעובדות בקהילה חלה ירידה מ, החולים-עובדות בבתי

הירידה במספר השעות . 12%ירידה של , 1998-1999 שעות בממוצע בשבוע בשנים 30- לכ1990-1994



    

הייתה , )6%ירידה של  (1995-1997 לעומת 1998-1999הממוצע שאחיות בקהילה עובדות בשבוע בשנים 
  ).5ראה לוח ( ביחס לשנים שלפניהן 1995-1997דומה לזו שהייתה בשנים 

  
בקבוצות שנים (דת אחות מוסמכת לשבוע ושיעור השינוי בין תקופות  ממוצע שעות עבו:5לוח 

  )ובאחוזים
סך האחיות   

  המוסמכות
אחיות מוסמכות  

  בקהילה 
אחיות מוסמכות  

  חולים  - בבתי
 )קבוצות שנים(תקופה 

  33.6  34.0  33.9  )'א (1994 -1990
  33.6  32.1  32.9  )'ב (1995-1997
  33.6  30.0  32.6  )'ג (1998-1999

        
 )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות 

  0  *-5  *-3  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  0  -6  -1  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
  0  **-12  *-4  ' לעומת תקופה א'  תקופה ג-שיעור השינוי 

  *p<.05  
 **p<.01 לפי T-test  

מרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות אדם של הלשכה ה-עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  
בדקנו גם את מגמות השינוי בכמות שעות העבודה לשבוע של כלל האחיות המוסמכות ביחס , כאמור

 113נמצא כי שיעור סך שעות העבודה של אחיות מוסמכות בשבוע לאלף נפש היה . לגודל האוכלוסייה
בתקופה ). 6ראה לוח  (5%עלייה של , 1998-1999ם  שעות בשני119- והוא עלה ל1990-1994שעות בשנים 

 בשיעור שעות עבודה לשבוע לאלף 1%חלה ירידה של , )1990-1994(' לעומת תקופה א, )1995-1997(' ב
כפי שעולה ,  אשר נבעה6%חלה עלייה של , )1995-1997(' לעומת תקופה ב, )1998-1999(' בתקופה ג. נפש

  .החולים-דת אחיות מוסמכות בבתימן העלייה בסך שעות עבו, 6מלוח 
  

הרי שבין ,  בשעות עבודת אחיות מוסמכות לשבוע  בקהילה33%חלה ירידה של ' ג-ל' בעוד שבין תקופה א
עיקר . החולים- בשעות עבודת אחיות מוסמכות לשבוע בבתי28%שתי התקופות האלו חלה עלייה של 

-1995(' לעומת תקופה ב, )1998-1999(' גהירידה בסך שעות אחיות מוסמכות בקהילה הייתה בתקופה 
החולים הייתה בין שתי תקופות אלו עלייה בסך שעות עבודת אחיות מוסמכות -בעוד שבבתי, )1997
  . לשבוע

  
נוכל לסכם כי מספר האחיות המוסמכות שנוספו לכוח האדם הסיעודי המועסק העלה בסוף העשור אך 

הנתונים מראים , בנוסף. בהשוואה לראשית העשור, במקצת את היחס אחיות מוסמכות לאוכלוסייה
- עלייה בשיעור אחיות מוסמכות לאלף נפש ולמיטה ובסך שעות אחיות מוסמכות לאלף נפש בבתי

חלה ירידה , לעומת זאת. ללא שינוי במספר השעות הממוצע שאחיות אלו עובדות בשבוע, החולים
ובמספר השעות , מוסמכת לאלף נפש בקהילהבשעות אחות , בשיעור אחיות מוסמכות לאלף נפש בקהילה

התוספת באחיות מוסמכות ביחס לאוכלוסייה ובשעות עבודת אחות . שאחיות מוסמכות עובדות בקהילה
  .החולים-בעיקר בבתי, אם כן, הייתה, לאוכלוסייה

  



    

נים קבוצות ש(ושיעור השינוי בין תקופות  נפש אלףלאחיות מוסמכות שעות עבודה שבועיות של  :6לוח 
   )ובאחוזים

  שעות עבודת   
אחיות מוסמכות 

  לשבוע 
  לאלף נפש

שעות עבודת  
אחיות מוסמכות 

בקהילה לשבוע 
  לאלף נפש

  שעות עבודת 
אחיות מוסמכות 

חולים לשבוע - בבתי
  לאלף נפש 

  )קבוצות שנים (תקופה
  71.6  32.7  113.2  1)'א (1994 -1990

  77.6  28.0  112.1  )'ב (1995-1997
  91.8  21.9  119.3  )'ג (1998-1999

        
  )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  8  -15  -1  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  18  -22  6  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
  לעומת '  תקופה ג-שיעור השינוי 

  ' תקופה א
  
5  

  
33-  

  
28  

אנו מניחים . לגבי שעות עבודה לגבי שיעור מועט מן האחיות המוסמכות המועסקות בשנים אלו חסר מידע 1
  . שבממוצע הן עבדו כאחרות

סך שעות "בלוח זה לא חושבה מובהקות השינוי בין תקופות משום שאין משמעות להשוואת הפרופורציה : הערה
  .לסך שעות כל העובדים במדגם לאלף נפש" אחיות מוסמכות לאלף נפש

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות אדם- עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח:  מקור
  .בלוח

  
כי הירידה בשיעור אחיות מוסמכות בקהילה ובסך שעות עבודת אחיות בקהילה , עוד עולה מן הנתונים

, )לעומת השנים שלפניו(התקופה הראשונה ליישום החוק , 1995-1997ביחס לאוכלוסייה הייתה בשנים 
עיקר העלייה בשיעור האחיות המוסמכות ). 1995-1997ומת השנים לע (1998-1999וביתר שאת בשנים 

  . 1998-1999החולים לאוכלוסייה ולמיטה הייתה בשנים -בבתי
  

  אחיות מעשיות
 נעשה שינוי באופן ההגדרה של 1995בשנת . בחנו גם את מגמות השינוי בתעסוקה של אחיות מעשיות

בעקבות השינוי . המרכזית לסטטיסטיקהבסקרי כוח אדם של הלשכה " אחות מעשית"היד -משלח
למשל מטפלות בחינוך או במוסדות (יד שנכללו בה בעבר -הוצאו מן ההגדרה של אחות מעשית משלחי

ירידה  (1995-1999 לבין השנים 1990-1994כתוצאה מכך יש פער מאוד גדול בנתונים בין השנים ). רווחה
בשל השינוי בהגדרות לא היה ). 1995- ב12,000- לכ1994- אחיות מעשיות בסקר כוח אדם ב22,260-מ

, לכן. ניתן לבחון מגמות בנתונים לאורך כל התקופה הנבדקת בנוגע לסך האחיות המעשיות בכל התקופה
על מנת לבחון את מגמות השינוי בתעסוקה בקרב אחיות מעשיות בחרנו להסתכל רק על סך האחיות 

 לפי הגדרות ענף -ם או במרפאות ובמכונים בקהילה חולי- בבתי-המעשיות שעבדו בשירותי בריאות 
משום שזוהי הגדרה יציבה לאורך כל התקופה , זאת. ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-כלכלי זה על

 8,000- עולה כי מספר האחיות המעשיות המועסקות בשירותי הבריאות עלה מכ5 מתרשים 3.הנבדקת
ואילו שיעורן לאוכלוסייה עמד בשנים אלו , 1999- ב9,150-וירד לכ, 1998 בשנת 10,892- ל1990-אחיות ב

עיקר העלייה היא במספר האחיות המעשיות שעובדות .  אחיות מעשיות לאלף נפש2-בין אחות אחת ל
בכל התקופה הנבדקת מרבית . 1999- ב8,019- ל1990 אחיות מעשיות בשנת 5,793-מ, החולים-בבתי

וז ושיעור המועסקות בקהילה מכלל האחיות מעשיות האחיות המעשיות עובדות במסגרות האשפ
  . 1999- ב13%- ל1990- ב25%-המועסקות בשירותי הבריאות אף ירד מ

                                                   
 50%היוו האחיות המעשיות המועסקות בשירותי בריאות , ")אחות מעשית"לפני השינוי בהגדרת  (1994 עד סוף  3

 ואילך שיעור המועסקות בשירותי הבריאות מכלל 1995- מ.  מכלל האחיות המעשיות המועסקות58%עד 
  .97%- ל90%האחיות המעשיות המועסקות הוא בין 



    

  
  1990-1999, חולים-קהילה לעומת בתי, מספר אחיות מעשיות מועסקות: 5תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בשיעור 33%חלה ירידה של , )1990-1994(' לעומת תקופה א, )1998-1999('  עולה כי בתקופה ג7מלוח 
 בשיעור האחיות המעשיות 11%היה גידול של , במקביל. האחיות המעשיות שעובדות בקהילה לאלף נפש

, אנו רואים כאן מגמה דומה לזו שנמצאה בקרב אחיות מוסמכות. חולים לאלף נפש-שעובדות בבתי
  .  בקהילההחולים מול ירידה בשיעור זה-עלייה בשיעור המועסקות בבתי

  
 35% הייתה ירידה גדולה של 1995-1997בחינת שיעור השינוי בין קבוצות שנים מעלה כי אם בשנים 

לעומת  (1998-1999הרי בשנים , 1990-1994לעומת השנים , בשיעור האחיות המעשיות בקהילה לאלף נפש
.  לאוכלוסייה בלבד בשיעור אחיות מעשיות בקהילה2%חלה עלייה קלה של ) התקופה שקדמה להם

-1995החולים לאלף נפש הייתה בין השנים -עיקר העלייה בשיעור האחיות המעשיות בבתי, לעומת זאת
 בשיעור האחיות 18%הייתה עלייה של , במקביל. 16%עלייה של , 1990-1994לעומת השנים , 1997

ור האחיות  חלה ירידה מתונה בשיע1998-1999בשנים . המעשיות למיטה בין אותן קבוצות שנים
בסך הכל אנו מוצאים כי שיעור העלייה ביחס אחיות ). 6%- ו5%(החולים -המעשיות לנפש ולמיטה בבתי

ושיעור העלייה ביחס אחיות מעשיות למיטה , 11%היה ' ג-ל' החולים בין תקופה א-מעשיות לנפש בבתי
  . היה זהה
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,  נפשאלףחולים ל-בתית בקהילה ובאחיות מעשיו, ות לאלף נפשמועסקאחיות מעשיות  ישיעור :7לוח 
  )קבוצות שנים ובאחוזים(והשינוי בין תקופות  ,חולים למיטות-בתיאחיות מעשיות ב

  שיעור   
אחיות 
  מעשיות

  לאלף נפש

שיעור אחיות 
מעשיות 
  בקהילה

  לאלף נפש 

שיעור אחיות 
- מעשיות  בבתי

חולים לאלף 
  נפש

שיעור אחיות 
מעשיות 
חולים - בבתי

  למיטה
 )בוצות שניםק(תקופה 

  0.2  1.3  0.4  1.6  )'א (1994 -1990
  0.3  1.5  0.2  1.7  )'ב (1995-1997
  0.2  1.4  0.2  1.64  )'ג (1998-1999

          
  )  באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  18  *16  **-35  18  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  -6  -5  2  -6  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

          
  לעומת ' פה ג תקו-שיעור השינוי 

  ' תקופה א
  

11  
  

33-**  
  

11  
  

11  
  *p<.05  
 **p<.01 לפי z-test  

החולים לא נכללו בנתוני -  מובהקות ההבדלים בין השנים ביחס זה לא נבדקה מאחר שנתוני מספר המיטות בבתי1
  .המדגם

נים המצוינות אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לש-עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  
גם בקרב האחיות המעשיות בחנו את ממוצע שעות העבודה שאחות עובדת לשבוע ואת השינוי לאורך זמן 

 עולה כי מספר השעות הממוצע שאחיות מעשיות עובדות בשבוע ירד במקצת בין קבוצות 8מלוח . בו
-1990מוצע בשבוע בשנים  שעות במ32-בקרב אחיות מעשיות בקהילה חלה ירידה מכ. השנים הנבדקות

בקרב אחיות .  בין שתי התקופות5%ירידה של , 1998-1999 שעות שבועיות בממוצע בשנים 30- לכ1994
 34-מכ (1990-1994 ביחס לשנים 1995-1997 בשנים 6%החולים חלה ירידה של -מעשיות שעובדות בבתי

מספר שעות העבודה הממוצע בשבוע  אנו מוצאים כי 1997-1999אולם בשנים , ) שעות31-שעות בשבוע לכ
כך שבין תחילת העשור לסופו .  שעות בשבוע34-החולים חוזר ועומד על כ-בקרב אחיות מעשיות בבתי

  .  במספר השעות שאחות מעשית עובדת בממוצע בשבוע1%חלה ירידה של 



    

  )שנים ואחוזיםקבוצות (ושיעור השינוי בין תקופות   ממוצע שעות עבודת אחיות מעשיות לשבוע :8לוח 
סך אחיות   

  מעשיות
אחיות מעשיות  

  בקהילה 
אחיות מעשיות  

  חולים  - בבתי
  )קבוצות שנים (תקופות

  33.8  32.1  33.4  )'א (1994 -1990
  31.6  31.5  31.6  )'ב (1995-1997
  33.6  30.4  33.1  )'ג (1998-1999

        
 )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  **-6  -2  *-6  'פה אלעומת תקו' תקופה ב
  6  -3  5  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
  -1  -5  -1  ' לעומת תקופה א'  תקופה ג-שיעור השינוי 

  *p<.05  
 **p<.01 לפי T-test  

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  
קבוצות (ושיעור השינוי בין תקופות  נפש אלףלאחיות מעשיות דה שבועיות של שיעור שעות עבו :9לוח 

   )שנים ובאחוזים
שעות עבודת   

אחיות מעשיות 
לשבוע לאלף 

  נפש

שעות עבודת  
אחיות מעשיות 
בקהילה לשבוע 

  לאלף נפש

שעות עבודת אחיות 
-מעשיות בבתי

חולים לשבוע לאלף 
  נפש 

 )קבוצות שנים(תקופה 
  42.9  11.1  54.0  1)'א( 1994 -1990

  46.7  7.1  53.8  )'ב (1995-1997
  47.2  7.0  54.2  )'ג (1998-1999

        
 )באחוזים(שיעור השינוי בין תקופות  

  9  -36  0  'לעומת תקופה א' תקופה ב
  1  -2  1  'לעומת תקופה ב' תקופה ג

        
  10  -37  0 ' לעומת תקופה א'  תקופה ג-שיעור השינוי 

אנו מניחים שבממוצע .  מן האחיות המעשיות המועסקות בשנים אלו חסר מידע לגבי שעות עבודה לשיעור מועט1
  .הן עבדו כאחרות

סך שעות "בלוח זה לא חושבה מובהקות השינוי בין תקופות היות שאין משמעות להשוואת הפרופורציה : הערה
  .לסך שעות כל העובדים במדגם לאלף נפש" אחיות מעשיות לאלף נפש

אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות -עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח: מקור
  .בלוח

  
 משווה בין סך שעות העבודה של אחיות מעשיות לשבוע ביחס לגודל האוכלוסייה בקבוצות השנים 9לוח 

-1990 שעות בשנים 54מן הלוח עולה כי סך שעות עבודת אחיות מעשיות בשבוע לאלף נפש היה . השונות
אין הבדל בשיעור שעות עבודת אחיות מעשיות . 1998-1999 שעות בשנים 54- והוא נשאר עומד על כ1994

כאשר בוחנים נתונים אלו בנפרד לאחיות מעשיות . 1990-1994 ביחס לשנים 1995-1997בין השנים 
, שבוע הוא נמוך מאודעולה כי שיעור שעות עבודת אחות מעשית בקהילה ל, חולים-בקהילה ובבתי

 37%החולים וגם בשיעור זה חלה ירידה ברמה של -בהשוואה לשעות עבודת אחות מעשית לשבוע בבתי
 בשעות עבודת אחיות מעשיות 10%בין אותן שתי התקופות חלה עלייה של . 'לתקופה ג' בין תקופה א

  .  חולים לשבוע-בבתי
  



    

כי בדומה למגמה , ל אחיות מעשיות מעלההתמונה שעולה מבדיקת מגמות התעסוקה ש, לסיכום
בעיקר , חלה ירידה בשיעור אחיות מעשיות בקהילה לאוכלוסייה, שנמצאה בקרב אחיות מוסמכות

חולים -העלייה בשיעור האחיות המעשיות המועסקות בבתי. 1990-1994ביחס לשנים , 1995-1997בשנים 
לעומת עלייה , זאת). 1990-1994(' ת תקופה אלעומ, )1995-1997(' גבוהה יותר בתקופה ב, לאוכלוסייה

ביחס ) (1998-1999(' חולים לאוכלוסייה שחלה בתקופה ג-בשיעור המועסקות בבתי) 1%(קטנה בלבד 
החולים ביחס -על אף שחלה עלייה מסוימת בסך שעות עבודת אחיות מעשיות בבתי, בנוסף). 'לתקופה ב

מכאן שהעלייה . 'ג-ל' ובדות בשבוע ירד בין תקופה אמספר השעות הממוצע שהן ע, לגודל האוכלוסייה
החולים לאוכלוסייה נבעה מתוספת אחיות מעשיות לכוח -בסך שעות עבודת אחיות מעשיות בבתי

המועצות -בשל קליטת אחיות עולות מברית, כפי שעולה מן הממצאים המוצגים בהמשך, בעיקר(העבודה 
  .החולים עובדות בממוצע בשבוע-אחיות מעשיות בבתיולא מתוספת של מספר שעות העבודה ש, )לשעבר

  
   סיכום 6.3

 היו עלייה בשיעור רופאים 1999- ל1990מגמות השינוי העיקריות בקרב כוח האדם הרפואי בין השנים 
בה הייתה התוספת , עלייה שעיקרה בקהילה, לאוכלוסייה ובשיעור שעות רופאים לשבוע לאוכלוסייה

הייתה מגמה של ירידה , במקביל לעלייה בתשומות כוח האדם הרפואי. יהעיקרית של כוח אדם רפוא
, 1995-1997עיקר הגידול במספר הרופאים היה בשנים . במספר השעות הממוצע שרופאים עובדים בשבוע

 נמשכה המגמה של עלייה בשיעור רופאים לאוכלוסייה ובשיעור שעות רופאים 1998-1999כאשר בשנים 
  . יעורים נמוכים יותראולם בש, לאוכלוסייה

  
מספר האחיות . העלייה בכוח העבודה הסיעודי הייתה מתונה הרבה יותר מהעלייה בקרב הרופאים

המוסמכות המועסקות שנוספו לכוח העבודה בתקופה האמורה העלה אך במקצת את היחס אחיות 
אוכלוסייה התוספת באחיות מוסמכות לאוכלוסייה ובשעות עבודת אחות ל. מוסמכות לאוכלוסייה

חלה עלייה בשיעור אחיות מוסמכות לאוכלוסייה ולמיטה ובסך שעות , שם. החולים-הייתה בעיקר בבתי
לעומת . ללא שינוי במספר השעות הממוצע שאחיות אלו עובדות בשבוע, אחיות מוסמכות לאוכלוסייה

והן , פש בקהילהבקהילה הייתה ירידה הן בשיעור אחיות מוסמכות ושעות אחות מוסמכת לאלף נ, זאת
עוד עולה מן הנתונים כי הירידה בשיעור אחיות מוסמכות . במספר השעות שאחיות מוסמכות עובדות

ביחס לתקופה  (1995-1997בקהילה ובשעות עבודת אחיות בקהילה ביחס לאוכלוסייה הייתה בשנים 
הייתה גם עיקר בשנים אלו , עם זאת). 1995-1997לעומת  (1998-1999וביתר שאת בשנים , )קודמת

כיוון השינוי בהיקף תעסוקת . החולים לאוכלוסייה ולמיטה-העלייה בשיעור האחיות המוסמכות בבתי
   .היה דומה לזה של אחיות מוסמכות, שחלקן בסך כוח העבודה הסיעודי אינו גדול, האחיות המעשיות

  
נות לאחר החלת חוק השנים הראשו, 1995-1997עיקר הגידול בכוח אדם רפואי היה בשנים , כאמור

הן , וחלה התרחבות בכוח האדם הרפואי, ביטוח בריאות ממלכתי שבעקבותיו גברה התחרות בין הקופות
שנים אלו היו גם שנים של קליטה מסיבית של רופאים עולים בשוק . החולים-החולים והן בבתי-בקופות
שיעור הרופאים לנפש ובשעות מה בכך שבמקביל לעלייה ב-נראה שהשוק איזן את עצמו במידת. העבודה

הירידה , אולם. רופאים לנפש הייתה ירידה במספר שעות העבודה שהרופאים עובדים בממוצע לשבוע
במספר השעות השבועיות הייתה קטנה משיכולנו אולי לצפות לנוכח העלייה בתשומות כוח האדם 

חלה ירידה במספר , ילהבמקביל לעלייה בשיעור הרופאים בקה, בנוסף. הרפואי ביחס לאוכלוסייה
יצוין כי . ניתן לראות בכך תגובה של השוק לעלייה במספר הרופאים שנקלטו בקהילה. האחיות בקהילה

השנים בהן נדרשו מהקופות צעדים , 1998-1999הירידה במספר האחיות הייתה גדולה יותר בשנים 
וד בדרישות אלו באמצעות החולים היה קל יותר לעמ-ייתכן שלקופות. להתייעלות ולצמצום עלויות

  .צמצום במספר האחיות המועסקות על ידן
  
מגמות השינוי בהעסקה לעומת : ידי המדינה- רופאים ואחיות המועסקים על. 7

  מגמות השינוי במשרות מתוכננות
  

הנתונים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים תמונה כללית של השינוי 
על מנת להבין היכן ובאיזה אופן חל . יאות על סמך אומדנים מתוך מדגםבתשומות כוח האדם בבר
נבדקו מגמות השינוי גם לפי נתונים מינהליים בנוגע לרופאים ואחיות אשר , השינוי במערכת האשפוז



    

בין אם באופן ישיר כעובדי השירות הממשלתי ובין אם  (1990-2000ידי המדינה בשנים -הועסקו על
 24%-פלח שוק זה מעסיק כ). החולים הממשלתיים- כדוגמת מי שמועסקים בבתיכעובדי יחידות סמך

במסגרות האשפוז )  בקרב האחיות89%- בקרב הרופאים ו92%(מרביתו , מכוח העבודה הרפואי והסיעודי
יש לזכור כי הנתונים , עם זאת. אשפוז פסיכיאטרי ומחלות ממושכות, חולים לאשפוז כללי-הכוללות בתי
הפרטיים , הציבוריים(החולים האחרים -ן נוגעים רק למערכת האשפוז הממשלתית ולא לבתישיובאו להל

  ). ואלו של הקופות
  

הפרק גם משווה את מגמות השינוי בהיקף העסקת קבוצות עובדים אלו למגמות השינוי במספר המשרות 
י בין התכנון לבין על מנת לבחון האם היה שונ, זאת. 1993-2000המתוכננות לפי ספרי התקציב בשנים 

נציג בפרק גם , ידי המדינה-בנוסף על נתוני כוח האדם המועסק ישירות על, כן-כמו. היקף ההעסקה
החולים -בעבודה כתורני חוץ בבתי, נתונים משנה אחת על העסקת רופאים ואחיות בתאגידי בריאות

שרויות ההעסקה כל אלו הן מסגרות אשר מרחיבות את אפ. ובאמצעות האגודה לבריאות הציבור
למרות שבאופן רשמי העובדים המועסקים בהן אינם כלולים בנתוני ההעסקה , במסגרות הממשלתיות

לשאלה , ולו גם חלקי, תיאור היקף ההעסקה לפי הסדרי העסקה אלו עשוי לתת מענה. ידי המדינה-על
נתונים הפורמליים באיזה אופן והיכן נקלטה תוספת התשומות בכוח אדם בבריאות אשר אינה מיוצגת ב

  .על העסקה
  

  ידי המדינה עלה -עולה כי מספר הרופאים המועסקים על, 7- ו6מן הנתונים המוצגים בתרשימים 
לעלייה זו יש ביטוי גם ביחס לגידול ). 27%עלייה של  (2000 בשנת 3,782- ל1993 בשנת 2,973-מ

שיעור הרופאים המועסקים . ועה יותראף כי העלייה בשיעור רופאי המדינה לנפש הייתה צנ, באוכלוסייה
). 5.4%עלייה של  (2000 בשנת 0.59-ל, 1993- רופאים לאלף נפש ב0.56-ידי המדינה לאלף נפש עלה מ-על

 2000 בשנת 10,407- ל1993 בשנת 8,693-ידי המדינה עלה באותן השנים מ-מספר האחיות המועסקות על
  ידי המדינה ביחס לגודל האוכלוסייה הייתה -ות עלהעלייה בשיעור האחיות המועסק). 19%עלייה של (
  ).0.6%עלייה של ( אחיות 1.64- אחיות לאלף נפש ל1.63-מ
  
  

  1993-2000ידי המדינה בשנים -מספר הרופאים המועסקים על: 6תרשים 
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  מ"נתוני נש:  מקור



    

  1993-1999ידי המדינה לאלף נפש בשנים -ים עלרופאים המועסק: 7תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ידי המדינה כוללים את מי שמועסקים במסגרות הבאות-הנתונים על רופאים ואחיות המועסקים על
חולים גריאטריים ומסגרות -בתי, פסיכיאטרי, אשפוז כללי(מסגרות האשפוז השונות , בריאות הציבור

, 2000י בשנת  אנו לומדים כ9- ו8מתרשימים . 4ובמשרד הראשי של משרד הבריאות, )למחלות ממושכות
החולים - מן האחיות היו מועסקים בבתי66%-ידי המדינה ו- מן הרופאים המועסקים על75%

  ). אשפוז כללי(הממשלתיים הכללים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
לפי "ידי המדינה במסגרת התקנים המיועדים לכך וכן במסגרת זמנית -ללים כוח אדם המועסק עלהנתונים כו  4

סוראסקי , ממשלתיים- החולים העירוניים- בנתונים אלו לא כלול כוח האדם המועסק בשני בתי". חודשי עבודה
ם בנתוני נציבות חולים אלו אינם כלולי-משום שהנתונים על כוח האדם המועסק בבתי, ובני ציון) איכילוב(

  . שירות המדינה
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

  

2%

75%

3%

14%

6%

משרד הבריאות

אשפוז כללי

מחלות ממושכות

פסיכיאטריה

בריאות הציבור

  נתוני נציבות שירות המדינה:  מקור

  2000, ידי המדינה לפי מקום עבודה-סקים עלרופאים המוע: 8תרשים 



    

0%

66%
8%

15%

11%

משרד הבריאות

אשפוז כללי

מחלות ממושכות

פסיכיאטריה

בריאות הציבור

  
י שחל במספר  מציג את השינו10לוח : מגמת השינוי בין שנים בהעסקת עובדים נבחנה בתוך שתי תקופות

 מציג את השינויים שחלו במספר 11לוח . 1996- ל1993ידי המדינה בין -הרופאים והאחיות המועסקים על
  . 2000- ו1998המועסקים באותן קבוצות בין השנים 

  
עוד . ידי המדינה- במספר הרופאים שהועסקו על10% חלה עלייה של 1996- ל1993 עולה כי בין 10מלוח 

 חל גידול ניכר במספר הרופאים המועסקים בפסיכיאטריה לעומת שנת 1996בשנת עולה מן הלוח כי 
  כשבוחנים את האחוז מהגידול הכללי במספר הרופאים המועסקים עולה כי קבוצה זו תרמה . 1993

במקביל חל גם . 1993 לעומת 1996ידי המדינה בשנת - מהגידול במספר הרופאים המועסקים על37%-ל
אחוז השינוי במספר הרופאים . המועסקים בבריאות הציבור ובמשרד הבריאות עצמוגידול יחסי במספר 

 מן הגידול 28%-אולם העלייה במספרם תרמה ל, ) בלבד3%(המועסקים באשפוז כללי היה נמוך יחסית 
  . 1993 לעומת 1996הכללי במספר הרופאים בשנת 

  
יצוין כי באותם תחומים בהן הייתה . 4%-ידי המדינה ב-באותן השנים עלה מספר האחיות המועסקות על

חלה ירידה במספר האחיות המועסקות ) פסיכיאטריה ובריאות הציבור(עלייה ניכרת בהעסקת רופאים 
חל גידול של ממש במספר האחיות המועסקות , לעומת זאת). במיוחד בבריאות הציבור(ידי המדינה -על

התרומה העיקרית לגידול הכללי . הממושכותובתחום המחלות ) אשפוז כללי(החולים הכלליים -בבתי
הגידול בקבוצה זו . במספר האחיות בין שתי השנים היא עליית מספר האחיות המועסקות באשפוז כללי

  . ידי המדינה- מהגידול במספר האחיות המועסקות על138%היווה 
  

  נתוני נציבות שירות המדינה:  מקור

  2000, ידי המדינה לפי מקום עבודה-אחיות המועסקות על: 9תרשים 



    

  1993ומת  לע1996-ידי המדינה והשינוי בהם ב-מספר רופאים ואחיות המועסקים על: 10לוח 
   

1993 
  

1996 
אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

אחוז מהגידול 
  3הכללי

            רופאים
 100 295 10 3,268 2,973  כ"סה

 12 35 103 69 34  משרד הבריאות
 28 84 3 2,499 2,415  4אשפוז כללי

 4 12 13 106 94  מחלות ממושכות
 37 110 35 426 316  פסיכיאטריה

 18 54 47 168 114  בריאות הציבור
      

         אחיות
 100 386 4 9,079 8,693  כ"סה

 -1 -5 -16 27 32  משרד הבריאות
 138 533 10 5,713 5,180  4אשפוז כללי

 56 217 38 793 576  מחלות ממושכות
 -6 -22 -1 1,478 1,500  פסיכיאטריה

 -87 -337 -24 1,068 1,405  בריאות הציבור
   1996- ל1993ה אחוז השתנה מספר המועסקים בין  באיז-  אחוז השינוי 1
   1993 למספר המועסקים בשנת 1996 ההפרש במספרים מוחלטים בין מספר המועסקים בשנת -  שינוי אבסולוטי 2
   השינוי האבסולוטי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל- אחוז מהגידול 3

    המועסקים במקצוע 
  ובני ציון) איכילוב(סוראסקי , ממשלתיים-החולים העירוניים-כולל נתונים על עובדים בשני בתי לא 4

  נציבות שירות המדינה , נתונים ממחלקת המחשב: מקור
  

ידי - במספר הרופאים המועסקים על8% הייתה עלייה של 2000- ל1998 אנו לומדים כי בין 11מלוח 
-קרי בבתי,  היה באשפוז כללי1998- בהשוואה ל2000שנת עיקר הגידול במספר הרופאים ב. המדינה

 מהגידול הכללי במספר 64%תוספת הרופאים בתחום זה היוותה . החולים הכלליים שבבעלות המדינה
חולים ומרכזים -ניכרה ירידה בהעסקת רופאים בבתי, לעומת זאת. ידי המדינה-הרופאים המועסקים על

  .  ממושכותגריאטריים ובמסגרות אחרות של מחלות
  

לעומת גידול של (ידי המדינה - במספר האחיות המועסקות על9% חלה עלייה של 2000- ל1998בין , בנוסף
החולים -גם בקרב כוח האדם הסיעודי הגידול במספר האחיות בבתי). 1996- ל1993 בלבד בין 4%

ידי -ועסקות עלמן הגידול במספר האחיות המ) 89%(הממשלתיים הוא שהיווה אחוז ניכר -הכלליים
החולים -בין שתי השנים חלה עלייה במספר האחיות שנוספו לבתי, כן-כמו. 2000- ל1998המדינה בין 

  . במספר האחיות בתחום המחלות הממושכות4%לעומת ירידה של , הפסיכיאטריים
  

הן בין ידי המדינה -כי הייתה עלייה בשיעור הרופאים המועסקים על, אם כן, בחינת מגמות השינוי מעלה
בקרב כוח האדם הסיעודי שיעור העלייה , לעומת זאת). 8% (2000- ל1998והן בין , )10% (1996- ל1993

  ). בלבד4% (1996- ל1993בהשוואה לשיעור העלייה בין , )9% (2000- ל1998היה גבוה יותר בין 
  



    

  1998ומת  לע2000-ידי המדינה והשינוי בהם ב-מספר רופאים ואחיות המועסקים על: 11לוח 
   

1998 
  

2000 
אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

אחוז מהגידול 
  3הכללי

            רופאים
 100 264 8 3,782 3,518  כ"סה

 6 17 26 82 65  משרד הבריאות
 64 170 6 2,870 2,700  4אשפוז כללי

 -2 -5 -5 106 111  מחלות ממושכות
 20 52 11 513 461  פסיכיאטריה

 11 30 17 211 181  בריאות הציבור
      

         אחיות
 100 891 9 10,407 9,516  כ"סה

 1 5 19 32 27  משרד הבריאות
 89 796 13 6,872 6,076  4אשפוז כללי

 -4 -38 -5 790 828  מחלות ממושכות
 11 100 7 1,577 1,477  פסיכיאטריה

 3 28 3 1,136 1,108  בריאות הציבור
  .2000- ל1998ה מספר המועסקים בין  באיזה אחוז השתנ-  אחוז השינוי 1
   1998 למספר המועסקים בשנת 2000 ההפרש במספרים מוחלטים בין מספר המועסקים בשנת -  שינוי אבסולוטי 2
 השינוי האבסולוטי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל - אחוז מהגידול 3

  המועסקים במקצוע 
  ובני ציון) איכילוב(סוראסקי , ממשלתיים-החולים העירוניים-ל עובדים בשני בתי לא כולל נתונים ע4

  נציבות שירות המדינה , נתונים ממחלקת המחשב: מקור
  

  ידי המדינה -השינוי המתוכנן בכוח אדם בבריאות המועסק על
נוי בתכנון בחנו גם את מגמות השי, בנוסף לנתונים על מגמות השינוי בהעסקת כוח אדם רפואי וסיעודי

מספר המשרות לכוח אדם זה לפי הנתונים על מספר משרות לפי תקן מתוך ספרי הצעת התקציב של 
יצוין כי נתונים אלו מראים את מספר המשרות המתוכננות לכל שנה ולא את מספר . משרד הבריאות

 בהשוואה 1996שנת , גם את מגמות השינוי בתכנון משרות בחנו בתוך שתי תקופות. העובדים המתוכנן
-לא כללנו בהצגת השינויים בתכנון המשרות את נתוני שני בתי. 1998- בהשוואה ל2000ושנת , 1993-ל

-ממשלתיים כדי להתאים את הצגת נתונים אלה לזו של נתוני כוח האדם המועסק על-החולים העירוניים
  .ידי המדינה

  
מן הלוח אנו לומדים כי חלה . 1993ת  לעומ1996- מציג את השינוי שחל במספר המשרות בתקן ב12לוח 

בעיקר במספר משרות הרופאים ,  במספר משרות רופאים מתוכננות בין שתי נקודות הזמן8%עלייה של 
העלייה במשרות הרופאים המתוכננות ). אשפוז כללי(החולים הממשלתיים הכלליים -המתוכננות בבתי

העלייה . במשרות המתוכננות לרופאים מן הגידול הכללי 78%החולים הממשלתיים היוותה -לבתי
-בעיקר במשרות אחיות לבתי, גם היא, 4%המתוכננת במספר משרות אחיות בין אותן השנים הייתה של 

 מהגידול הכללי במספר 85%העלייה במספר המשרות בתחום זה היוותה . החולים הממשלתיים הכלליים
  . המשרות המתוכננות לאחיות

  



    

  1993 לעומת 1996-והשינוי בהם ב) שיא כוח אדם( מספר משרות בתקן :רופאים ואחיות: 12לוח 
   

1993 
  

1996 
אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

אחוז מהגידול 
  3הכללי

            רופאים
 100 216 8 2,773.0 2,557.0  כ"סה

 78 169 9 1987.5 1,779.5  4אשפוז כללי
 4 8.5 7 129.5 118.0  מחלות ממושכות

 17 35.5 8 477.5 431.5  פסיכיאטריה
 1 2 2 143.5 138.0  בריאות הציבור

    35.5 90.0  5רזרבה הסכמי תקינה
      

         אחיות
 100 313 4 8,497.0 8,120.5  כ"סה

 85 266 6 4,991.0 4,649.5  4אשפוז כללי
 17 53.5 4 1,319.5 1,245.5  מחלות ממושכות

 1 4 0 1,567.0 1,538.0  פסיכיאטריה
 -3 -10.5 -2 555.5 557.0  ות הציבורבריא

     -  130.5  5רזרבה הסכמי תקינה
   1996- ל1993 באיזה אחוז השתנה מספר המועסקים בין -  אחוז השינוי 1
   1993 למספר המועסקים בשנת 1996 ההפרש במספרים מוחלטים בין מספר המועסקים בשנת -  שינוי אבסולוטי 2
טי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל  השינוי האבסולו- אחוז מהגידול 3

  המועסקים במקצוע 
  ובני ציון) איכילוב(סוראסקי , ממשלתיים-החולים העירוניים- לא כולל נתונים על עובדים בשני בתי4
  חום  לצורך חישוב אחוזי השינוי חילקנו את נתוני סעיף זה בין התחומים לפי הגודל היחסי של כל ת5

ספר . 1995, משרד הבריאות; ירושלים, 1993 ספר הצעת תקציב לשנת הכספים. 1992, משרד הבריאות: מקור
  .ירושלים, 1996הצעת תקציב לשנת הכספים 

  
 בלבד במספר המשרות המתוכננות 2% חלה עלייה של 2000 לשנת 1998 עולה כי בין שנת 13מלוח 

   1993עלייה במספר המשרות המתוכננות לרופאים בין עלייה שהייתה נמוכה בהשוואה ל, לרופאים
על אף שאחוז השינוי במספר המשרות המתוכננות . עיקר העלייה הייתה בתחום האשפוז הכללי. 1996-ל

 מן הגידול במשרות 87%העלייה בהן בתחום זה היוותה , )3%(לרופאים באשפוז הכללי היה נמוך יחסית 
 במספר 5%בין אותן שנים הייתה עלייה של . 1998מת שנת  לעו2000הרופאים המתוכננות בשנת 
 מן הגידול 144%עלייה זו היוותה . גם היא בעיקר בתחום האשפוז הכללי, המשרות המתוכננות לאחיות

לעומת העלייה במספר המשרות המתוכננות לאחיות . הכללי במספר המשרות לאחיות בין שתי השנים
 במספר המשרות המתוכננות לאחיות בתחום המחלות 15% של בולטת ירידה, החולים הכלליים-בבתי

  .הממושכות
  

ידי המדינה מההשוואה בין שני -מה ניתן ללמוד על מגמות השינוי בכוח אדם המועסק בבריאות על
 צריך לזכור כי הנתונים על ? הנתונים על העסקה והנתונים על מספר משרות מתוכנן-המקורות שבידינו 

הן לפי תקן והן באופן זמני , ידי המדינה- מספר העובדים המועסקים ישירות עלמועסקים מייצגים את
הנתונים על שיא כוח אדם מתוך ספרי התקציב מייצגים מספר משרות , לעומת זאת). לפי חודשי עבודה(
מכאן שלא ניתן ). ידי יותר מעובד אחד-כאשר משרה יכול שתמולא על(שמותר למלא אותן ) תקניות(

נוכל לבחון האם מגמות השינוי ושיעור , אולם, או להשוותם באופן ישיר לגבי כל שנה, ם אלהלחבר נתוני
  . השינוי בכל אחד מקובצי הנתונים אכן דומים

  



    

  1998 לעומת 2000-והשינוי בהם ב) שיא כוח אדם(מספר משרות בתקן : רופאים ואחיות: 13לוח 
   

1998 
  

2000 
אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

חוז מהגידול א
  3הכללי

            רופאים
 100 70 2 3,102.5 3,032.5  כ"סה

 87 61 3 2,320.5 2,259.5  4אשפוז כללי
 -12 -8.5 -6 123.5 132.0  מחלות ממושכות

 24 17 3 505.5 488.5  פסיכיאטריה
 1 0.5 0 153 152.5  בריאות הציבור

      
         אחיות
 100 454 5 9,645.5 9,190.5  כ"סה

 144 654 12 6,260.5 5,605.5  4אשפוז כללי
 -48 -218 -15 1,203.5 1,422.0  מחלות ממושכות

 6 29 2 1,638.0 1,609.0  פסיכיאטריה
 -2 -10.5 -2 543.5 554.0  בריאות הציבור

  .2000- ל1998 באיזה אחוז השתנה מספר המועסקים בין -  אחוז השינוי 1
   1998 למספר המועסקים בשנת 2000וחלטים בין מספר המועסקים בשנת  ההפרש במספרים מ-  שינוי אבסולוטי 2
 השינוי האבסולוטי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל - אחוז מהגידול 3

  המועסקים במקצוע 
  , ציוןובני) איכילוב(סוראסקי , ממשלתיים-החולים העירוניים- לא כולל נתונים על עובדים בשני בתי4
  החל ;  לצורך חישוב אחוזי השינוי חילקנו את נתוני סעיף זה בין התחומים לפי הגודל היחסי של כל תחום5

  .  הנתונים כוללים כתוכם את נתוני הרזרבה לפי הסכמי התקינה1998- מ
ר ספ. 1999, משרד הבריאות; ירושלים, 1997 ספר הצעת תקציב לשנת הכספים. 1996, משרד הבריאות: מקור

  .ירושלים, 2000הצעת תקציב לשנת הכספים 
  

ובין השינויים במספר המשרות המתוכננות , 1996- וב1993-השוואה בין השינויים בכוח אדם מועסק ב
ובמספר ) 10%עלייה של (מראה מגמה דומה של עלייה במספר הרופאים המועסקים , לאותן שנים

 מספר המשרות המתוכנן 2000- ל1998בין , זאתלעומת ). 8%עלייה של (המשרות המתוכננות לרופאים 
 ואילו שיעור העלייה במספר הרופאים שהועסקו בפועל היה גבוה יותר ועמד על 2%-לרופאים עלו רק ב

עיקר העלייה הן במספר המשרות המתוכננות לרופאים והן בהעסקה בפועל הייתה באותם , עם זאת. 8%
  .   )אשפוז כללי ופסיכיאטריה(תחומים רפואיים 

  
) 4%( אנו מוצאים עלייה באותו השיעור 1996- ל1993כשבוחנים את מגמות השינוי בכוח אדם סיעודי בין 

עלייה שחלה בעיקר , ידי המדינה-במספר המשרות המתוכננות לאחיות ובמספר האחיות המועסקות על
ן בהיקף המשרות יש מגמה של ירידה ה, במקביל). אשפוז כללי ומחלות ממושכות(באותם תחומי שירות 

בולטת לעין העובדה כי , עם זאת. המתוכננות והן בהיקף העסקת אחיות בתחום המחלות הממושכות
העלייה בהעסקת אחיות באשפוז כללי ובתחום מחלות ממושכות גדולה מן העלייה במספר המשרות 

יאות הציבור  במספר האחיות המועסקות בבר1996- ל1993וכי הירידה בין , המתוכננות בתחומים אלו
 2000- ל1998גם בין . גדולה יותר מהירידה במספר המשרות המתוכננות בבריאות הציבור באותן שנים

, אולם. יש מגמה של עלייה בהיקף הכולל של כוח האדם הסיעודי המועסק ובמספר המשרות המתוכננות
קטן ) 5%(יעודי בולטת לעין העובדה כי שיעור העלייה במספר המשרות המתוכננות לכוח האדם הס

העלייה הן בתכנון והן בהיקף ההעסקה בפועל הייתה ). 9%שעמדה על (משיעור העלייה בהעסקתו בפועל 
הן , לעומת מגמה של ירידה, זאת. מה בתחום הפסיכיאטריה-ובמידת, בעיקר בתחום האשפוז הכללי

 שנים אלו הירידה כאשר גם בין, בהעסקה והן במספר המשרות המתוכננות בתחום המחלות הממושכות
  . לעומת היקף הירידה בהעסקה, גדולה יותר בהיקף המשרות המתוכננות בתחום המחלות הממושכות

  
 מגמות השינוי במספר המשרות המתוכננות לכוח אדם 1996- ל1993לסיכום ניתן לומר כי בין השנים 

   1998ההשוואה בין השנים , מת זאתלעו. רפואי וסיעודי ובהעסקה בפועל של כוח אדם זה היו דומות



    

 העלתה כי שיעור העלייה בהיקף ההעסקה בפועל היה גבוה יותר משיעור העלייה במספר 2000-ל
  .  הדבר נכון במיוחד לגבי כוח האדם הרפואי אך גם לגבי כוח האדם הסיעודי. המשרות המתוכננות

   
 הקובעים את מספר המשרות לפי העסקת כוח אדם בבריאות קשורה קשר הדוק להסכמים קיבוציים

הדבר נכון במיוחד בכל הנוגע למספר הרופאים והאחיות במחלקות . תקן לגבי רופאים ולגבי אחיות
מספר המשרות ). ידי המדינה-שהם חלק הארי של רופאים ואחיות המועסקים על(החולים -האשפוז בבתי

ל משרד הבריאות לכל שנה נקבע לא המתוכננות לרופאים ולאחיות כפי שהוא מופיע בספרי התקציב ש
אלא גם על פי מספר התקנים כפי שנקבע , רק על פי צורכי הגידול באוכלוסייה והגידול במספר המיטות

 נחתם הסכם על 1997-ב. בהתאם להסכמים שנחתמו בין ארגוני הרופאים והאחיות לבין המעסיקים
כי לפי הראיונות שערכנו במשרד הבריאות , יצוין. תוספת תקינה לרופאים בהיקף של כמה מאות משרות
העיכוב בתוספת התקנים היה קשור גם לרצון . ובנציבות שירות המדינה ההסכם לא בוצע במלואו

החולים מעסיקים בדרכים -המעסיקים הציבוריים לכלול במספר המשרות בתקן את הרופאים שבתי
כפי שמעידים (החולים -ישיר של ביתשלא על חשבון התקציב ה, )במסגרת קרנות המחקר, למשל(אחרות 

אולי יש בכך משום הסבר לשיעור העלייה הנמוך יחסית במספר המשרות ). הנתונים בהמשכו של פרק זה
  .2000- ל1998המתוכננות לרופאים בין 

  
הוסכם על , 1996-בעקבות ההסכם הקיבוצי שנחתם עם ארגוני האחיות ב, אשר לתוספת התקנים לסיעוד

מעבר לתוספת כוח האדם הסיעודי (החולים הממשלתיים -של תקנים לאחיות בבתיהקצאה מיידית 
 הסכם נוסף בנוגע לשיטת 1997-ובהמשך להסכם זה נחתם ב, )הנדרשת בשל התוספת במספר המיטות

 1,500-הסכם אשר העניק בפריסה על פני מספר שנים כ, החולים-הסיווג והתקינה של אחיות בבתי
 שיעור העלייה 2000- ל1998ואכן נמצא כי בין השנים . לים הממשלתייםהחו-תקנים לאחיות בבתי

  5.בהעסקת אחיות בפועל היה גבוה משיעור העלייה במספר המשרות המתוכננות
  

האם ההעסקה במסגרות ? נשאלת השאלה האם אנו רואים במתואר עד כה את כל התמונה, מכל מקום
בחינת ? אחיות במגזר הממשלתי באותן השניםהפורמליות מציגה את כל היקף קליטת הרופאים וה

במסגרת תורנויות חוץ ובאמצעות האגודה לבריאות הציבור , הנתונים על העסקה בתאגידי בריאות
  .מרמזת על האפיקים הנוספים שעמדו בפני המעסיקים במגזר הממשלתי לקליטת עובדים נוספים

  
  העסקה בתאגידי בריאות 

ידי המדינה ואף על מספר המשרות המתוכננות לפי ספרי -ים עלהנתונים על מספר המועסק, כאמור
לאורך השנים התפתחו . התקציב אינם משקפים את כל התמונה בכל הנוגע להעסקת רופאים ואחיות

אחת מהן . הסדרי העסקה נוספים שהרחיבו את אפשרויות ההעסקה במסגרות האשפוז הממשלתיות
תאגיד בריאות הוא גוף ). החולים- המחקרים של בתיקרנות(היא העסקה באמצעות תאגידי בריאות 

החולים -החולים שנוצר באמצעות תקנות שהסדירו את פעולות קרנות המחקרים בבתי-משפטי ליד בתי
החולים ביצוע פעילות רפואית מבוקרת ובפיקוח משרד -תאגיד הבריאות מאפשר לבית. הממשלתיים

החולים הממשלתיים מוכרים שירותים בעיקר -בבתיתאגידי הבריאות . הצהריים-הבריאות בשעות אחר
לא נוכל לבחון את , על כן.  בלבד2000בידינו נתונים על העסקה בתאגידי בריאות בשנת . החולים-לקופות

אלא רק לנסות ולראות מה ניתן ללמוד מהיקף ההעסקה בהן לפי , מגמות השינוי בהעסקה במסגרות אלו
  . נתוני שנה זו

  
הממשלתיים -החולים הכלליים- הועסקו בתאגידי בריאות של בתי2000ים כי בשנת  אנו לומד14מלוח 

רופאים אלו ).  משרות564בהיקף של ( רופאים 737) ממשלתיים-החולים העירוניים-לא כולל את שני בתי(
ההעסקה ). 6 חלקי משרה2,585בהיקף של ( הרופאים שהועסקו בשנה זו באשפוז כללי 2,870-נוספים ל
בהשוואה , בריאות מאופיינת בכך ששיעור רב מן הרופאים עובדים בהם בחלקיות משרהבתאגידי 

                                                   
. כי לא תמיד היה שימוש מלא בתקנים הנוספים, עולה מן הראיונות במשרדי האוצר והבריאות,  על אף העלייה 5

וכן בעובדה שהמימון לתקנים הנוספים תלוי גם , הסיבות לכך נעוצות על פי ראיונות אלה בקושי לגייס אחיות
  .החולים-בית" בהתייעלות"

  .1-2לוחות ', ידי המדינה בנספח א-ה נתונים על חלקיות משרה של רופאים ואחיות המועסקים עלרא   6



    

חלקם , פשרה לקלוט עוד מספר רב של רופאיםמסגרת זו ִא, אולם, ידי המדינה-לרופאים המועסקים על
יצוין כי בנוסף למי שמועסקים רק באמצעות תאגיד . בתעסוקה כרופאים, מתמחים וחלקם מומחים

מדובר במספר קטן יותר של , אולם, ידי המדינה- רופאים המועסקים גם בתאגירים וגם עליש, הבריאות
  .ידי המדינה- הרופאים המועסקים על2,870במניין , למעשה, עובדים שנכללו כבר

  
החולים היה הרבה יותר נמוך מהיקף העסקת -היקף העסקת האחיות באמצעות תאגידי בריאות בבתי

 2000בשנת . החולים הממשלתיים-יר ממספר האחיות המועסקות בבתיוהיווה אחוז זע, הרופאים
זאת . חולים עליהם דיווחנו לעיל-בתאגידי בריאות באותם בתי)  משרות61בהיקף של ( אחיות 88הועסקו 
  . האחיות שהועסקו במסגרות האשפוז הכללי של המדינה באותה השנה5,865לעומת 

  
  2000החולים הממשלתיים בשנת -בתיהעסקה במסגרת תאגידי בריאות ב: 14לוח 

עובדים המועסקים רק בתאגיד  
  בריאות

עובדי מדינה המועסקים בתאגיד   
  בריאות

  מספר משרות  מספר עובדים    מספר משרות  מספר עובדים 
  37  105    564  737  רופאים
  12  35    61  88  אחיות
  הממשלתיים-ם העירונייםהחולי-הנתונים אינם כוללים העסקה בתאגידי בריאות בשני בתי: הערה

  
  החולים הממשלתיים- בבתי" תורנויות חוץ"העסקה במסגרת 

הוא , )עבודה זמנית(או לפי חודשי עבודה , הסדר נוסף של העסקה שלא במסגרות ההעסקה לפי תקן
הנתונים שבידינו לגבי עבודה במסגרת תורנויות חוץ הם שיקוף . החולים-העסקה בתורנויות חוץ בבתי

לא נוכל לבחון את מגמות השינוי בהעסקה במסגרות אלו , כמקודם, ולכן, 2000 אחד בשנת מצב בחודש
מדובר . נוכל לנסות ולראות מה ניתן ללמוד מהיקף ההעסקה בהן לפי נתוני שנה זו, אולם, החולים-בבתי

הם ו, החולים-בחדרי המיון או במחלקות בתי, בדרך כלל ברופאים שמועסקים רק לצורך מתן תורנויות
  . החולים-אינם חלק מכוח האדם הקבוע בבית

  
תקציב (החולים -שאינם מועסקים על חשבון תקציב בית, מרבית המועסקים כתורני חוץ הם מתמחים

אין , מכיוון שכך. החולים-של בית) קרן המחקרים(אלא מתקציב תאגיד הבריאות , )שיא כוח אדם
ידי תאגידי -ספר הרופאים המועסקים עללהוסיפם למצבת כוח האדם מאחר שהם כבר כלולים במ

  ).  15ראה לוח ( רופאים 537קבוצה זו מונה . הבריאות אותו בחנו בסעיף הקודם
  

  2000הממשלתיים בשנת -החולים הכלליים-העסקה במסגרת תורנויות חוץ בבתי: 15לוח 
  מספרים מוחלטים 

  1018  רופאים
 271  החולים הוא מקום עבודה נוסף-תורני חוץ שבית
  210  החולים הוא מקום עבודתם היחיד-תורני חוץ שבית

 537  1מתמחים המועסקים על חשבון תקציב שאינו שיא כוח אדם
    

  179  אחיות 
  )תאגידי בריאות( במקרים רבים על חשבון קרנות המחקר 1

  הממשלתיים- החולים העירוניים- בתי2-הנתונים אינם כוללים העסקה בתורנויות חוץ ב: הערה
  נתונים מנציבות שירות המדינה : ורמק

  
. חולים מסוים רק כתורני חוץ וזהו מקום עבודתם היחיד-קבוצה נוספת היא של רופאים העובדים בבית

החולים -לא כולל שני בתי(החולים הממשלתיים הכלליים - הועסקו בבתי2000 עולה כי בשנת 15מלוח 
בהיקף , זאת. ה זו הייתה מקום עבודתם היחיד רופאים תורני חוץ שעבוד210) עירוניים-הממשלתיים

את הרופאים האלו יש להוסיף למספר . שייתכן שהוא מלא וייתכן שהוא חלקי, משרה שאינו ידוע לנו
, ) חלקי משרה2,585 רופאים בהיקף של 2,870(החולים הממשלתיים -הרופאים שהועסקו בשנה זו בבתי



    

 564בהיקף של (החולים הממשלתיים -הבריאות של בתי הרופאים שהועסקו באותה שנה בתאגידי 737-ול
  ). לעיל14ראה לוח ) (משרות

  
קבוצה שלישית של תורני חוץ הם אלה שעבודתם כתורני חוץ הייתה נוספת לעבודתם במקום אחר 

 רופאים 271 עולה כי באותה השנה הועסקו בתורניות חוץ 15מלוח ). חולים אחר או בקהילה-בבית(
  .עסיק נוסףשיש להם מ, כאלה

  
החולים - להעסיק רופאים בבתי2000פשרה בשנת נוכל להסיק מן הנתונים כי עבודה בתורניות חוץ ִא

בהיקפים קטנים הרבה יותר מאשר היקף ההעסקה באמצעות , אולם, מחוץ למסגרות ההעסקה הרגילות
שיעור , עוליםבעת הקליטה הראשונית של רופאים , 90-ייתכן כי בראשית שנות ה. תאגידי הבריאות

שיעור , במקביל(ואפיין את הקליטה בעבודה של רופאים אלו , המועסקים בתורנויות חוץ היה גבוה יותר
 על קליטה 1994במחקר שנערך בשנת ). הרופאים העולים המועסקים לפי תקן היה בוודאי קטן יותר

 הרופאים העולים בעלי  מן45%המועצות לשעבר עלה כי באותה השנה -בעבודה של רופאים עולים מברית
ראה (החולים -היו מועסקים בבתי)  רופאים לפי אומדן על סמך המדגם940-המייצגים כ(הרשיון הכללי 

כאשר בחנו זאת החוקרים מזווית אחרת עלה כי קרוב למחצית מהרופאים העולים שעבדו ). 16לוח 
לא היו מומחים ואף לא כלומר הם , החולים היו רופאים בעלי רשיון כללי לעסוק ברפואה-בבתי

החולים קלטו רופאים רבים שלא היה בידם תעודת מומחה ואף לא היו -באותה התקופה בתי. מתמחים
החולים -כתורני חוץ בעבודה חלקית במחלקות בתי, רובם ככולם, והם הועסקו, במסלול להתמחות

 1998ם הרופאים  בשנת במחקר מעקב שנערך אחר אות). 1997, ניראל ונוה(ובתורנויות בחדרי המיון 
שיעור זה נמוך . 22%-החולים ירד ל-נמצא כי שיעור בעלי הרשיון הכללי מקרב העולים אשר עבדו בבתי

, רובם כתורני חוץ, החולים-הרבה יותר משיעור הרופאים בעלי הרשיון הכללי שהיו מועסקים בבתי
  ).16ראה לוח  (1994בשנת , ארבע שנים קודם לכן

  

  )אחוזים( לפי המעמד המקצועי ברפואה 1998 ובשנת 1994 מקום עבודה בשנת - עולים רופאים: 16לוח 
  מומחים מתמחים   רופאים כלליים  כ"סה 

1994) 3,485=N(1     
  100  100  100 100  כ"סה
 24 94 45 58  חולים-בית

 76 6 55 42  קהילה
      

1998) 3,520=N(2      
 100 100 100 100  כ"סה
 40 78 22 46  חולים-בית

 60 22 78 54  קהילה
  1997, ניראל  ונוה:  מקור1
  2000, ניראל:  מקור2
  

בשנת ,  לעיל15כפי שניתן לראות מלוח . העסקה כתורני חוץ שכיחה פחות בקרב כוח האדם הסיעודי
אין לנו מידע האם עבודתן במסגרת . בעיקר בהשגחה על חולים,  אחיות179 הועסקו במסגרת זו 2000

אחיות אלו . החולים-או כעבודה עיקרית בבית,  החוץ נעשתה בנוסף לעבודה אצל מעסיק אחרתורנות
  .  חלקי משרה5,864.5- אחיות שהועסקו באותה השנה ב6,872-נוספות ל

  
  העסקה במסגרת האגודה לבריאות הציבור

 זו היא אגודה. אמצעי אחר להעסקת עובדים בבריאות במגזר הממשלתי היא האגודה לבריאות הציבור
כך שבאמצעותה ניתן להעסיק עובדים , כעין קבלן לביצוע פרויקטים או שירותים בתחום הבריאות

הנתונים שבידינו מציגים את תמונת ההעסקה . במגזר הממשלתי שלא בדרך של העסקה לפי תקן
ת לא נוכל לבחון את מגמו, שוב, לפיכך. 2001באמצעות האגודה לבריאות הציבור בחודש אחד בשנת 
נוכל לנסות ולראות מה ניתן , אולם. החולים-השינוי בהעסקה במסגרת זו בשירותי הבריאות ובבתי



    

 עולה כי במסגרת זו מועסקות בעיקר 17מלוח . 2001ללמוד מהיקף ההעסקה במסגרת זו לפי נתוני מאי 
 מוסמכות  אחיות695 הועסקו 2001בשנת , לפי נתוני חודש זה. ומספר מועט יותר של רופאים, אחיות

במסגרות שונות )  חלקי משרה454-בהיקף של כ( אחיות מעשיות 607-ו)  חלקי משרה382-בהיקף של כ(
  ). חלקי משרה154-בהיקף של כ( רופאים 278באותה התקופה הועסקו גם . במערכת הבריאות

  
יאות ידי האגודה לבר-מהלוח עולה כי שיעורים גבוהים מכוח האדם הרפואי והסיעודי המועסקים על

אין בידינו נתונים האם עבודה באמצעות האגודה לבריאות . הציבור אינם עובדים בהיקף מלא של משרה
מן , מכל מקום. או שזו עבודתם היחידה של הרופא או  האחות, הציבור היא בנוסף לעבודה במקום אחר
שלא במסגרת פשרה לקלוט בעבודה אחיות רבות וכן רופאים הנתונים אנו לומדים כי מסגרת זו ִא

  .ידי המדינה-העסקה פורמלית על
  

הכל חלקיות משרה בחודש -מספר עובדים וסך: ידי האגודה לבריאות הציבור-מועסקים על: 17לוח 
  2001מאי 

 )כ"סה(חלקיות משרה   מספר עובדים  מקצוע
 153.9 278  רופאים

 382.5 695  אחיות מוסמכות
 454.5 697  אחיות מעשיות

  .האגודה לבריאות הציבור, 2001ח של מערכת שכר וכוח אדם לחודש מאי נתוני הדיוו: מקור
  

לסיכום פרק זה נוכל לומר כי כאשר משווים בין הנתונים על העסקה מול הנתונים על מספר המשרות 
הפערים שנמצאו . עולה כי מגמות השינוי בכוח אדם בבריאות במגזר הממשלתי דומות למדי, המתוכנן

, העסקה באמצעות תאגידי הבריאות: ה שלא במסגרת התקנים המתוכנניםנובעים בעיקר מהעסק
  . העסקה כתורני חוץ והעסקה באמצעות קבלני משנה כאגודה לבריאות הציבור

  
  החולים -מגמות השינוי בהיקף העסקת רופאים וכוח אדם סיעודי בקופות. 8
  

   רופאים 8.1
החולים נתנה בידינו אפשרות נוספת - קופותידי-בחינת מגמות השינוי במספר הרופאים המועסקים על

עולה כי על אף , על פי נתונים מינהליים משלוש קופות. לבחון את מגמות השינוי בכוח אדם זה בקהילה
הרי כשחילקנו את מספר הרופאים , שחלה עלייה במספר הרופאים המועסקים בכל אחת משלוש הקופות

לא הייתה כמעט עלייה בשיעור הרופאים לאלף נמצא כי , בכל קופה באוכלוסיית המבוטחים בה
  .מבוטחים בקופה

  
   1995 בשנת 1,914- עלה מבמכבי שירותי בריאותמספר הרופאים העצמאיים , 10כפי שעולה מתרשים 

 בשנת 616- ל1995 בשנת 486-ומספר הרופאים השכירים עלה מ) 22%עלייה של  (2000 בשנת 2,306-ל
שבוחנים את השינוי בין אותן השנים בשיעור הרופאים לאלף מבוטחים כ, אולם). 27%עלייה של  (2000

בשיעור הרופאים ) 1.59- ל1.84-מ (13%-עולה כי למעשה חלה ירידה של כ) 11ראה תרשים (בקופה 
, בשיעור הרופאים השכירים לאלף מבוטחים) 0.43- ל0.47-מ (9%וירידה של , העצמאים לאלף מבוטחים

  .2000- ל1995בין השנים 
  

 בשנת 1,447- עלה מחולים מאוחדת-בקופתכי מספר הרופאים העצמאיים ,  עולה12מתרשים , בדומה
 1,178- ל866-ומספר הרופאים השכירים באותה הקופה עלה מ, )19%עלייה של  (2000 בשנת 1718- ל1995

וטחים בבחינת השינוי בין אותן השנים בשיעור הרופאים לאלף מב, אולם). 36%עלייה של (רופאים 
בשיעור ) 2.6- ל3.0-מ (14% חלה ירידה של 2000- ל1995בין השנים , למעשה, במאוחדת עולה כי

  ראה תרשים ) (1.8(ושיעור השכירים לאלף מבוטחים בקופה נשאר כשהיה , העצמאים לאלף מבוטחים
13 .(  
  

  בשנת 5,279- מ עולה כי מספר הרופאים עלה14מתרשים , בשירותי בריאות כלליתאשר למגמות השינוי 
כשבוחנים את השינוי בין אותן השנים בשיעור הרופאים לאלף ). 9%עלייה של  (2000 בשנת 5,768- ל1995



    

ראה (בשיעור הרופאים לאלף מבוטחים ) 1.60- ל1.55-מ (3%-מבוטחים עולה כי חלה עלייה קטנה של כ
  .החולים של הקופה-תייש לזכור שבקופה זו נכללו בחישוב גם רופאים בב, אולם). 15תרשים 

  
החולים עומדות בניגוד למגמה הברורה של -מגמות השינוי בשיעור הרופאים למספר המבוטחים בקופות

כפי , 1990-1999עלייה חדה בשיעור סך הרופאים המועסקים לנפש במדינת ישראל במהלך העשור 
  .6שעלתה מניתוח סקרי כוח אדם בפרק 

  
   1994-2001בין השנים , מכבי שירותי בריאות, צמאייםמספר רופאים שכירים וע: 10תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בין השנים , מכבי שירותי בריאות, רופאים לאלף נפש: 11תרשים 
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  ותמכבי שירותי בריא:  מקור
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  מכבי שירותי בריאות:  מקור



    

   1995-2001בין השנים , חולים מאוחדת-מספר הרופאים המועסקים בקופת: 12תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בין השנים , חולים מאוחדת-קופת, רופאים לאלף נפש: 13 תרשים
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  חולים מאוחדת-נתוני קופת:  מקור
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  1995-2001בשנים , מספר רופאים מועסקים בשירותי בריאות כללית: 14תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בשנים , שירותי בריאות כללית, רופאים לאלף נפש: 15תרשים 
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  שירותי בריאות כללית:  מקור
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   כוח אדם סיעודי 8.2
החולים על היקף -בחנו את נתוני ארבע קופות, בנוסף לנתונים שהצגנו על העסקת רופאים לאורך זמן

החולים חלה עלייה -מן הנתונים עלה כי בשתיים מקופות. 1995-2000העסקת כוח אדם סיעודי בשנים 
בקופה .  לאלף מבוטחים בקופהחלה ירידה בשיעור האחיות, במקביל, אולם, במספר האחיות המועסקות

ובקופה , אחת חלה ירידה הן במספר האחיות המועסקות והן בשיעורן למספר המבוטחים באותה הקופה
להלן הנתונים . אחת חלה עלייה הן במספר האחיות המועסקות והן בשיעורן למספר המבוטחים בקופה

  : המפורטים
  

 חלה 2000- ל1995 מראה כי בין השנים בריאותבמכבי שירותי בחינת היקף העסקת כוח אדם סיעודי 
ראה ) (2000- אחיות ב659- ל1995- אחיות ב496-מ(ידי הקופה -עלייה במספר האחיות המועסקות על

 0.48-מ, 4.5%בחינת שיעור האחיות לאלף מבוטחים בקופה מראה ירידה בשיעור של , אולם). 16תרשים 
  ).17ראה תרשים  (2000- ב0.45- ל1995-אחיות לאלף מבוטחים בקופה ב

  
 היא ירידה קלה שחלה במספר האחיות בשירותי בריאות כלליתהמגמה הבולטת בהעסקת אחיות 

 ולאחריה עלייה במספר האחיות 2000 בשנת 8,604- ל1995 בשנת 8,695-ידי הקופה מ-המועסקות על
אלף מבוטחים אנו אולם כאשר בוחנים את שיעור האחיות ל). 18ראה תרשים  (2001המועסקות בשנת 

 אחיות לאלף מבוטחים בשנת 2.55-מ, 1995-2000 בין השנים 6.4%מוצאים כי חלה ירידה בשיעור של 
  ).19ראה תרשים  (2000 בשנת 2.39- ל1995

  
   1995- אחיות ב464-ידי הקופה מ- חלה ירידה במספר האחיות המועסקות עלחולים לאומית-בקופת

במקביל חלה בקופה זו ירידה גם בשיעור האחיות ). 20ראה תרשים ( 2001 בשנת 382- ול2000- ב408-ל
  ).21תרשים  (69% ירידה משמעותית של - 2000 בשנת 0.64- ל1995- ב0.94-מ, לאלף מבוטחים

  
 חלה עלייה במספר האחיות חולים מאוחדת-בקופת אנו לומדים כי 22-23מתרשימים , לעומת זאת
 בשיעור האחיות לאלף 27%וכן עלייה של ) 2000- אחיות ב349- ל1995- אחיות ב225-מ(המועסקות 

  ).2000 בשנת 0.59- ל1995 אחיות לאלף נפש מבוטחים בשנת 0.46-מ(מבוטחים 
  

החולים תואמת במידה רבה את -התמונה שמתקבלת מבדיקת היקף העסקת כוח אדם סיעודי בקופות
מרכזית לסטטיסטיקה בשנים המגמות שעלו מניתוח הנתונים לפי סקרי כוח אדם של הלשכה ה

ייתכן ). לאלף נפש(לפיהן חלה ירידה בשיעור האחיות המועסקות בקהילה לאוכלוסייה , הנבדקות
-שלקופות, כפי שכבר צוין בפרק קודם, ייתכן גם. שמגמה זו משקפת גישה שאחיות לא נדרשות בקהילה

ודי מאשר צמצום בכוח אדם החולים היה נוח יותר לחסוך בעלויות באמצעות צמצום בכוח אדם סיע
  . רפואי

  



    

  1995-2001מספר האחיות במכבי שירותי בריאות בשנים : 16תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בשנים , מכבי שירותי בריאות, אחיות לאלף נפש: 17תרשים 
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  נתוני מכבי שירותי בריאות:  מקור
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  1995-2001מספר האחיות בשירותי בריאות כללית בשנים : 18תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בשנים , שירותי בריאות כללית, אחיות לאלף נפש: 19תרשים 
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  נתוני שירותי בריאות כללית:  מקור
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  1995-2001חולים לאומית בשנים -מספר אחיות בקופת: 20תרשים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בשנים , חולים לאומית-קופת, אחיות לאלף נפש: 21תרשים 
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  חולים לאומית-נתוני קופת:  מקור
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  1995-2001חולים מאוחדת בשנים -מספר האחיות בקופת: 22תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1995-2000בשנים , חולים מאוחדת-קופת, אחיות לאלף נפש: 23תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  מגמות השינוי במספר המתמחים החדשים לשנה . 9
  

והתפלגות המתמחים בין התמחויות לאורך , בחינת מספר המתמחים לשנה במהלך התקופה הנבדקת
מעניקה אפשרות לבחון את מגמות השינוי במספר המתמחים וכן את השינוי העתידי במספר , תקופה זו

בחנו נושא זה על סמך נתוני ההסתדרות הרפואית . הרופאים המומחים בתחומי המומחיות השונים
 עלה מספר המתמחים 2001- ל1988 השנים  עולה כי בין24-25מתרשימים . 1988-2001בישראל לשנים 

, במקביל. 186%עלייה של , 2001 בשנת 920- ל1988 מתמחים בשנת 322-מ, החדשים לשנה בצורה ניכרת
 בשנת 0.14- ל1988 מתמחים לאלף נפש בשנת 0.07-עלה גם שיעור המתמחים החדשים לאוכלוסייה מ

במידה רבה במספר הגדול של רופאים שעלו לארץ עלייה זו מוסברת , מצד ההיצע. 100%עלייה של , 2001
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אשר קיבלו רשיון לעסוק ברפואה בישראל , המועצות לשעבר-בעיקר מברית, 90-החל מראשית שנות ה
  .ופנו להתמחות לצורך קבלת תעודת מומחה בישראל

  
עולה כי מספר המתמחים החדשים בשנים הנבדקות עלה , מהצגת מספר המתמחים לפי תחום התמחות

במספר התמחויות בולטת מאוד העלייה המשמעותית במספר , אולם. רבית תחומי ההתמחותבמ
נראה שהעלייה הייתה בעיקר בתחומי מומחיות שהיה . המתמחים בהשוואה לתחומי התמחות אחרים

עולה כי חלה עלייה ניכרת במספר ' א26מתרשים . בהם מחסור או תחושה של צורך בתוספת מתמחים
 2001 בשנת 208- ל1988- מתמחים חדשים לשנה ב35-מ, התמחות ברפואה פנימיתהרופאים שבחרו ל

אנו לומדים כי גם במספר הרופאים שבחרו להתמחות בהרדמה ' ב26מתרשים ). 500%-עלייה של קרוב ל(
אנו לומדים ' ג26מתרשים ). 176%עלייה של  (2001 בשנת 47- ל1988- מתמחים חדשים ב17-חלה עלייה מ
בתחום התמחות זה עלה מספר . יה במספר הרופאים שבחרו להתמחות ברפואת משפחהכי חלה עלי

עוד עולה ). 257%עלייה של  (2001 בשנת 75- ל1988 מתמחים בשנת 21-המתמחים החדשים לשנה מ
 בשנת 42- ל1988- מתמחים ב18-מ(כי גם בפסיכיאטריה עלה מאוד מספר המתמחים לשנה ' ג26מתרשים 

  ). 133%עלייה של , 2001
  

  

  התפלגות מספר מתמחים חדשים לפי שנים: 24תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התפלגות מספר מתמחים חדשים לפי שנים לאלף תושבים: 25תרשים 
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, דרמטולוגיה, קרדיולוגית, פנימית(לפי סוג התמחות , מספר המתמחים החדשים: 'א26תרשים 
  1988-2001בשנים , ) אורולוגיתיילוד וגינקולוגיה וכירורגיה, ילדים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

, הרדמה, אונקולוגיה, ג"אא, גריאטריה(לפי סוג התמחות , מספר המתמחים החדשים: 'ב26תרשים 
  1988-2001בשנים , )רדיולוגיה אבחנתית
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  ,כירורגיה כללית, וגיהנוירול, פסיכיאטריה(לפי סוג התמחות , מספר המתמחים החדשים: 'ג26תרשים 
  1988-2001בשנים , )עיניים ורפואת משפחה, כירורגיה אורתופדית                       

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מגמות השינוי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הרפואי והסיעודי. 10
  

בין , אי מושפעבבחינה של תשומות כוח אדם בבריאות יש להביא בחשבון כי היצע כוח האדם הרפו
תמורות שיש להן השלכות על סך שעות רופא או אחות , מתמורות שהוא עובר במבנה הפנימי שלו, השאר

נכון ,  המדד היחיד שיש בידינו-) שעות העבודה שהם מקדישים ביחס לגודל האוכלוסייה(לאוכלוסייה 
קצוע הרפואה עשויה כניסה של יותר נשים למ, לדוגמה. לשירות האמיתי שמסופק לחולים, להיום

נשים עובדות , לפי עדויות ממחקרים בעולם, להשפיע על הפחתה במספר שעות רופא לאוכלוסייה שכן
, היצע כוח האדם הרפואי או הסיעודי, בדומה. פחות שעות בשבוע ולכן נותנות טיפול לפחות חולים

תאם למבנה הגילי של עשויים להשתנות בה, אחות ביחס לאוכלוסייה/ובהתאם לכך מספר שעות רופא
כגון מוצאם של הרופאים והאחיות והרגלי העבודה שהם , ואף בהתאם למאפיינים אחרים, כוח האדם

בפרק זה ייבחנו מגמות השינוי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הרפואי . מביאים עמם מארצות מוצאם
  .נים הנבדקותוהסיעודי על סמך נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לש

  
   רופאים10.1

 מעלה שתי מגמות עיקריות 1990-1999בחינת ההרכב הפנימי של כוח העבודה הרפואי המועסק בשנים 
בעיקר , 1990קרי רופאים שעלו לישראל אחרי , עלייה באחוז הנשים ועלייה באחוז העולים: של שינוי
 בשנת 39%- ל1990- ב33%-לה מאחוז הנשים בקרב הרופאים המועסקים ע. המועצות לשעבר-מברית

 מכלל 25%-אחוז העולים בקרב הרופאים המועסקים עלה והגיע לרמה של כ, כן-כמו). 27תרשים  (1999
  ). 28תרשים  (1999 בשנת 30%- ואף ללמעלה מ1998- ו1997הרופאים המועסקים בשנים 

  

  ההסתדרות הרפואית בישראל:  מקור
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  החל , שכן. חוז העוליםיש קשר בין העלייה באחוז הנשים בקרב הרופאים המועסקים לבין עלייה בא
שיעור הנשים בקרב הרופאים העולים המועסקים נע בין ) 1999( ועד לשנה האחרונה שנבחנה 1992-מ

 .57%- ל51%
  

בפרק הקודם הראינו כי בעוד שמספר הרופאים ואף סך שעות עבודת רופאים לשבוע לאוכלוסייה עלו 
 עולה 29מתרשים . ים בשבוע חלה ירידההרי שבמספר השעות הממוצע שרופאים עובד, לאורך התקופה

בעוד שבקרב הרופאים הגברים מספר שעות . כי הירידה במספר השעות לשבוע היא בעיקר בקרב הנשים
בקרב הנשים ,  שעות בממוצע לשבוע49-כ, העבודה הממוצע לשבוע נשאר דומה לאורך התקופה הנבדקת

  . 1999ת בממוצע בשנת  שעות שבועיו38- לכ1990- שעות בשבוע ב43-הוא ירד מכ
  

גורם נוסף שעשויה להיות לו השפעה על מספר שעות העבודה בשבוע הוא מספר הרופאים העולים 
-1990 המציג את ממוצע שעות העבודה בשבוע בשנים 30מתרשים . החדשים שהצטרפו לכוח העבודה

עות שבועיות  ש47-עולה כי בקרב הוותיקים חלה ירידה מתמשכת במספר שעות העבודה מכ, 1999
רופאים עולים חדשים עבדו בתחילה מספר . 1999- שעות שבועיות בממוצע ב44- לכ1990-בממוצע ב

 ירד מספר השעות 1994-1995בשנים , ואולם. 1990 שעות בשבוע בשנת 47, שעות ממוצע דומה לוותיקים
א עומד על ממוצע ואילו בשנים שלאחריהן הו, הממוצע לשבוע שעבדו רופאים עולים לעומת הוותיקים

  ). שעות בממוצע לשבוע47-50(גבוה במקצת מזה של רופאים הוותיקים 
  

כי , נמצא. השפעת היות הרופא עולה חדש על מספר שעות העבודה השבועיות שונה לפי מינו של הרופא
אולם הפער , 1995-1997רופאות עולות עבדו אמנם יותר שעות בממוצע מאשר רופאות ותיקות בשנים 

 39( מספר שעות העבודה הממוצע של עולות 1999כאשר בשנת , 90-והצטמצם לקראת סוף שנות ההלך 
 1990-1991בעוד שבשנים , בקרב הגברים התמונה שונה. דומה למדי)  שעות38-כ(ושל ותיקות ) שעות

בשנים שלאחר מכן אנו ,  שעות בממוצע49-כ, רופאים עולים עבדו מספר שעות דומה לשל הוותיקים
 1999כאשר בשנת , ים כי רופאים עולים עובדים יותר שעות בממוצע בשבוע מאשר רופאים ותיקיםרוא

ראה ( שעות בממוצע בשבוע בקרב הוותיקים 47 שעות בממוצע בשבוע לעומת 55רופאים עולים עבדו 
  ).31תרשים 

  
כי , אופן ברור עולה ב32מתרשים . על מספר שעות העבודה הממוצע שרופא עובד לשבוע משפיע גם הגיל

 שעות 45- ל51שנע בין ( ומטה 55מספר שעות העבודה של רופאים בגיל , לאורך כל השנים הנבדקות
 לאורך 36- ל30בין ( ומעלה 56גבוה ממספר השעות הממוצע לשבוע שעובדים רופאים בגיל , )בשבוע

  ). השנים הנבדקות
  

השפעה רבה על הרכב הגילים בקרב נראה שלהצטרפות הרופאים העולים החדשים לכוח העבודה יש 
 המציג את התפלגות הגילים בקרב הרופאים 33נוכל לראות זאת בתרשים . הרופאים המועסקים

 בקרב העולים 60% עומד על 31-44מן התרשים בולטת העובדה ששיעור גילאי . 1999המועסקים בשנת 
  . בקרב הוותיקים46%לעומת 

  
. בקרב הרופאים העולים הוא גבוה יש חשיבות) 31-44אי גיל(לעובדה ששיעור הרופאים הצעירים 

לגיל הרופאים העולים יש , לא רק זאת. שיש סיכוי שהם יישארו בכוח העבודה זמן רב יותר, משמעותה
אם בשל הסובסידיה , גם השפעה אם יישארו מועסקים כרופאים מעבר לקליטה הראשונית אשר נעשתה

או משיקולים של , ו מטעמים ציוניים שהשפיעו על המעסיקיםא, ששולמה בעבורם מטעם משרד הקליטה
-במחקר מעקב שבדק את הקליטה בעבודה של רופאים מברית. התרחבות זמנית של הארגון המעסיק

מהם המשתנים ) רגרסיה לוגיסטית(משתני -בחנו באמצעות ניתוח רב) 2000, ניראל(המועצות לשעבר 
 עולה כי גיל צעיר 18מלוח . 1994היו בידינו על הרופאים בשנת  לפי נתונים ש1998המנבאים עבודה בשנת 

כפי שהראינו בפרק . אכן נמצא כאחד המנבאים לכך שהרופא העולה ימשיך ויעבוד כרופא בישראל
הירידה במספר השעות שרופא עובד בממוצע , בדיון על מגמות השינוי בהיקף העסקת רופאים, הראשון

  . החולים- בתיבשבוע הייתה בעיקר בקרב רופאי
  



    

 עולה כי עיקר הירידה בממוצע השעות השבועיות הייתה בקרב הרופאות 34מן הנתונים בתרשים 
   שעות 44- לכ1990- שעות בממוצע בשבוע ב50-מ( שעות בממוצע 6ירידה של , החולים-שעובדות בבתי

). ות בממוצע בשבוע שע54- שעות ל57-מ( שעות בממוצע 3בעוד שבקרב הגברים חלה ירידה של , )1999-ב
ממוצע שעות עבודה בשבוע לרופאים בקהילה נמוך מזה , כאמור בפרק הראשון, אשר לרופאים בקהילה

, 1999- ו1990ממוצע זה נשאר כמעט כשהיה בין השנים . לאורך כל השנים, החולים-של רופאים בבתי
 35-מכ, שעובדות בקהילהבעיקר בשל ירידה של כשעתיים בממוצע שעות עבודה בשבוע  בקרב הרופאות 

לעומת עלייה קלה במספר שעות העבודה של רופאים גברים שעובדים ,  שעות בממוצע לשבוע33-שעות ל
  ).  35ראה תרשים  (1999- שעות ב41- לכ1990- שעות בממוצע ב37-מכ, בקהילה

  

שנת ב יעבוד כרופא בישראל 1994-שהרופא העולה שהשתתף במחקר בהמשתנים המנבאים : 18לוח 
  )רגרסיה לוגיסטית (1998

  B  Std. Error  Odds Ratio  
        מאפייני רקע

  12.11  .40  **2.49  ) ומעלה45לעומת ( שנים 44עד : גיל
  .66  .27  -42.  )ביחס לגברים(נשים 

  .85  .22  -16.  )ביחס לנמוך(המועצות לשעבר -תואר גבוה מברית
 לחלק ביחס( המועצות לשעבר-עלה מחלקה האירופי של ברית

  )תיאהאסי
  

16.  
  

34.  
  

1.2  
  1.0  .26  .02  )ביחס לאזורים אחרים (1994-גר בתל אביב והמרכז ב

        
        1994מאפיינים הקשורים לקליטה במקצוע בשנת 

לעומת ארבע  (1994-ותק בארץ של שנתיים עד שלוש שנים ב
  )שנים

  
33.  

  
29.  

  
1.4  

א היה בעל ביחס למי של (1994-היה רשיון לעסוק ברפואה ב
  )רשיון

  
4.13**  

  
42.  

  
62.2  

  6.1  .60  *1.8  )ביחס לרופא כללי( 1994-היה מומחה ב
  11.4  .92  *2.4  )ביחס לרופא כללי (1994-היה מתמחה ב

  4.3  .27  **1.46  )ביחס למי שלא ידע (1994-ידע לכתוב בעברית ב
      **- 4.1  קבוע

5,567=N        
*  05.<P   

** 01.<p 
  .2000, ניראל : מקור

  
-עבודה בבית, בדקנו את ההשפעה העצמאית של גיל) רגרסיה ליניארית(משתני -באמצעות ניתוח רב

על מספר , )פריפריה לעומת שאר המחוזות(ומחוז עבודה , ותק בארץ, מין, חולים לעומת עבודה בקהילה
מצאנו כי בדרך . 1999- ו1997, 1995, 1993, 1991ערכנו ניתוח סטטיסטי זה לשנים . שעות עבודה בשבוע

כלל כל המשתנים שבדקנו לעיל כמשתנים בלתי תלויים משפיעים באופן מובהק על מספר שעות עבודה 
עבדו יותר שעות בשבוע , החולים וגברים-רופאים בבתי, צעירים: בשבוע לפי סדר ההשפעה להלן

ופאים ותיקים לפי רופאים עולים עבדו פחות שעות מר, בנוסף. מרופאים בקהילה ומנשים, ממבוגרים
 מראה את 19לוח . ויותר שעות בשבוע בשנים האחרות, 1995- ו1991ניתוחי הרגרסיה שערכנו לשנים 

  . משתני לשנים שנבדקו-תוצאות הניתוח הרב
  



    

תוצאות של רגרסיות : המשתנים המסבירים את מספר שעות העבודה בשבוע בקרב רופאים: 19לוח 
  נבחרותלפי שנים , )Bערכי (ליניאריות 

 מספר שעות בשבוע  
  1999  1997  1995  1993  1991 בסיס   משתנה
  *- 8.3  *-11.1  *-14.7  *-15.1  *-11.8  צעירים  מבוגרים

  *-10.3  *-10.5  *- 7.5  *-15.8  *-11.8  חולים-עבודה בבית  עבודה בקהילה
  *- 9.4  *- 5.3  *- 7.7  *- 7.6 *- 0.7  גברים  נשים

  *3.8  *4.9  *- 0.2  *1.5  *- 3.2  ותיקים  רופאים עולים
  *- 1.4 0.01  *0.5  *1.2  *2.7  מרכז הארץ  פריפריה

 R2   23.4% 39.2% 17.8% 18.5% 20.5%ערך 
 *05 . <p  
  
  
  
  
  

  )באחוזים (1990-1999, נשים מתוך סך הרופאים המועסקים: 27תרשים 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רי כוח אדםסק:  מקור
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  )באחוזים (1990-1999,  המועסקיםעולים מסך הרופאים: 28תרשים 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, רופאים: 29תרשים 
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   1990-1999, עולים לעומת ותיקים, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, רופאים: 30תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1990-1999, לפי מין, עולים לעומת ותיקים, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, רופאים: 31רשים ת
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  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי קבוצות גיל, רופאים: 32תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )באחוזים (1999, עולים לעומת ותיקים, רופאים מועסקים לפי גיל: 33תרשים 
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  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, חולים-רופאים בבתי: 34תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, רופאים בקהילה: 35תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   כוח אדם סיעודי10.2
  ותאחיות מוסמכ

השינוי העיקרי שחל בהרכב הפנימי של כוח העבודה בקרב אחיות מוסמכות הוא הקליטה של אחיות 
 מכלל האחיות 16%- היוו אחיות עולות כ1999בשנת . המועצות לשעבר-עולות מגל העלייה הגדול מברית

יה ה) 19%(חולים -שיעור העולות בקרב האחיות המוסמכות המועסקות בבתי. המוסמכות המועסקות
  ).  מכלל האחיות המוסמכות שעובדות בקהילה6%(גבוה משיעורן בקרב מי שעובדות בקהילה 
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בפרק הקודם ציינו כי מספר שעות העבודה שאחיות מוסמכות עובדות בשבוע נשאר דומה לאורך 
כאשר בוחנים את מספר השעות הממוצע שאחיות עולות עובדות .  שעות שבועיות33-כ, התקופה הנבדקת

כי לאורך כל השנים אחיות עולות עובדות , לומדים,  לעומת מספר השעות שעובדות אחיות ותיקותבשבוע
 שעות בקרב 33- שעות לעומת כ40- לכ36בין ( שעות יותר בממוצע בהשוואה לוותיקות 5 עד 3-כ

- ההבדל נובע בעיקר מן השוני במספר שעות העבודה בקרב אחיות מוסמכות שעובדות בבתי). הוותיקות
חולים -אחיות עולות המועסקות בבתי, לאורך כל השנים,  עולה כי באופן ברור36מתרשים . חוליםה

בקרב אחיות מוסמכות שעובדות בקהילה לא נמצא . בהשוואה לוותיקות, עובדות יותר שעות בשבוע
  .הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות במספר השעות הממוצע שאחיות עובדות בשבוע

  
אף כי ההבדלים לפי , מכות יש הבדל במספר השעות הממוצע לשבוע בהתאם לגילגם בקרב אחיות מוס

 21-54אחיות מוסמכות בגילאים , בממוצע לשנים הנבדקות. גיל פחות חדים מאשר בקרב הרופאים
כשבוחנים את ההבדל בממוצע שעות העבודה . 54-64 שעות יותר מאחיות בגילאים 5- ל2עובדות בין 

החולים בגיל -חולים עולה כי מספר השעות הממוצע שעובדות אחיות בתי- בבתילשבוע רק בקרב אחיות
, בראשית העשור, לעומת זאת.  שעות שבועיות35 עד 33-כ, 1990-1999 נשאר דומה לאורך השנים 21-54

) 55-64(החולים בגילאים המבוגרים - מספר שעות העבודה לשבוע בקרב אחיות בתי1990-1995בשנים 
בשנים שלאחר מכן ירד , אך.  שעות בשבוע35-37ועמד על , האחיות בקבוצת הגיל הצעירההיה גבוה משל 

 שעות שבועיות בשנת 31 עד לממוצע של 55מספר השעות לשבוע שעובדות אחיות מוסמכות מעל גיל 
ייתכן שממצא זה נובע מסעיפים בהסכמי העבודה שנחתמו באותה עת בנוגע ). 37ראה תרשים  (1999

  .  או מהשלכות שהיו לחלוקה הגילית בקרב העולות בשנים אלו, ה לפי גיללשעות עבוד
  

 שעות לשבוע 33-בקרב אחיות מוסמכות שעובדות בקהילה חלה ירידה קלה מכ, כזכור מן הפרק הקודם
 אחיות בקבוצת 1995מצאנו כי עד . 1997-1999 שעות בממוצע בשבוע בשנים 30- לכ1990-1993בשנים 

 והלאה 1996-החל מ. 21-54 שעות בממוצע פחות מאחיות בגיל 7- ל4עבדו בין ) 55-64(הגיל המבוגרת 
עובדות בקהילה אותו מספר השעות ) 55-64(התמונה שונה ואנו רואים כי אחיות בקבוצת הגיל המבוגרת 

  ).38תרשים (בממוצע בשבוע כחברותיהן בקבוצת הגיל הצעירה 
  

 נוכל 39מתרשים ? בקרב האחיות המוסמכות המועסקותהאם הייתה לעולות השפעה על הרכב הגילים 
 בקרב האחיות 15% לעומת 62% הינו 21-30ללמוד כי שיעור האחיות המוסמכות העולות בגילאי 

משמעות הנתונים הללו שמדובר באחיות שלכאורה יש להן עוד שנים רבות של . המוסמכות הוותיקות
  .השתתפות בכוח העבודה

  
אשר באמצעותו ביקשנו לבדוק את ההשפעה העצמאית של ) רגרסיה ליניארית(משתני -ערכנו ניתוח רב

על מספר , )פריפריה מול מרכז(ומחוז עבודה , חולים מול עבודה בקהילה-עבודה בבית, ותק בארץ, גיל
מצאנו כי בדרך כלל לכל אחד מן המשתנים הבלתי תלויים הייתה השפעה על . שעות העבודה בשבוע
אולם בדרך כלל אחיות מוסמכות , סדר ההשפעה היה שונה משנה לשנה. בשבועמספר שעות העבודה 

עבדו יותר שעות בממוצע מאחיות , חולים-מי שעובדות בפריפריה ומי שעובדות בבתי, צעירות, עולות
כפי הנראה שעל מספר , עם זאת. עובדות במרכז הארץ ועובדות בקהילה, מבוגרות, מוסמכות ותיקות

למשל הסכמי , כת עובדת בשבוע משפיעים בעיקר גורמים אחרים מאלו שבדקנוהשעות שאחות מוסמ
אחוז ההסבר שקבלנו מן הניתוחים הסטטיסטיים לעיל למספר השעות השבועיות הנו , שכן, העבודה

  ).20ראה לוח ) (3% עד 1%ברמה של  R2 (נמוך מאוד בכל אחת מן השנים שבדקנו 
  



    

תוצאות של : שעות העבודה בשבוע בקרב אחיות מוסמכותהמשתנים המסבירים את מספר : 20לוח 
  לפי שנים נבחרות, )bערכי (רגרסיות ליניאריות 

 מספר שעות בשבוע  
  1999  1997  1995  1993  1991  בסיס  משתנה
 *1.54 0.14 *2.70 *2.47 *4.42  מבוגרות  צעירות

 *-2.01 *-0.81 *-2.27 *-1.14 -0.26  חולים-עבודה בבית  עבודה בקהילה
 *3.70 *3.48 *2.38 *4.30 *2.60  ותיקות  עולות

 *0.67 *1.16 *1.54 *2.80 *3.72  מרכז הארץ  פריפריה
 R2   3% 3% 2% 1% 2%ערך 

 *05 . <p   
  

  

, עולות לעומת ותיקות, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 36תרשים 
1990-1999   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי גיל, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 37תרשים 
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   1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי גיל, אחיות מוסמכות בקהילה: 38תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1999, יקותעולות לעומת ות, לפי קבוצות גיל, אחיות מוסמכות מועסקות: 39תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אחיות מעשיות 
  וירד , 1998 בשנת 10,892- ל8,000-מספר האחיות המעשיות המועסקות בבריאות עלה מכ, כאמור

גם בקרב האחיות המעשיות השינוי העיקרי שחל בהרכב הפנימי של כוח העבודה . 1999 בשנת 9,150-לכ
שיעור העולות מבין . המועצות לשעבר-יה הגדול מבריתחל בעקבות הקליטה של אחיות עולות מגל העלי

שיעור שהוא גבוה משיעורן בקרב ,  ואילך1997 משנת 25%- ל1991 בשנת 10%-האחיות המעשיות עלה מ
-אחיות מעשיות עולות השתלבו באחוזים גבוהים יותר בבתי). 1999 בשנת 16%(האחיות המוסמכות 

 15%החולים היו אחיות עולות לעומת -המעשיות בבתירבע מן האחיות , 1999בשנת , כך. החולים
  .בקהילה
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בפרק הקודם ציינו כי מספר השעות הממוצע שאחיות מעשיות עובדות בשבוע ירד במקצת בין קבוצות 
-1990 שעות בממוצע בשבוע בשנים 32-בקרב אחיות מעשיות בקהילה חלה ירידה מכ. השנים הנבדקות

החולים -בקרב אחיות מעשיות שעובדות בבתי. 1998-1999 בשנים  שעות שבועיות בממוצע30- לכ1994
אולם , ) שעות31- שעות בממוצע בשבוע לכ34-מכ (1990-1994 ירידה ביחס לשנים 1995-1997חלה בשנים 

החולים - חזר ועמד מספר שעות העבודה הממוצע בשבוע בקרב אחיות מעשיות בבתי1998-1999בשנים 
 במספר השעות שאחות מעשית 1%ן תחילת העשור לסופו חלה ירידה של שבי, כך.  שעות בשבוע34על 

, כאשר בוחנים את מספר השעות הממוצע שאחיות מעשיות עולות עובדות בשבוע. עובדת בממוצע בשבוע
 8 עד 4-עולה כי בכל השנים אחיות מעשיות עולות עובדות כ, לעומת מספר השעות שעובדות הוותיקות

).  שעות בממוצע בקרב הוותיקות30- שעות לעומת כ40- ל36בין (ואה לוותיקות שעות יותר בממוצע בהשו
החולים כפי -גם בקרב האחיות המעשיות ההבדל בולט יותר בקרב אחיות מעשיות המועסקות בבתי

  .  40שמראה תרשים 
  

, עולות לעומת ותיקות, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, חולים-אחיות מעשיות בבתי: 40תרשים 
1990-1999  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מצאנו ? האם גם בקרב אחיות מעשיות יש לגיל השפעה על מספר השעות הממוצע שאחות עובדת בשבוע
גילאי , כי לאורך כל השנים מספר שעות העבודה שעובדות אחיות מעשיות בקבוצת הגיל הצעירה יותר

  .  שלא נמצא הבדל ממשי לפי גילכך, דומות מאוד, 55-64גילאי ,  ובקבוצת הגיל המבוגרת21-54
  

את ההשפעה העצמאית של ) רגרסיה ליניארית(משתני -גם בקרב האחיות המעשיות בדקנו בניתוח רב
על מספר , )פריפריה מול מרכז(ומחוז עבודה , חולים מול עבודה בקהילה-עבודה בבית, ותק בארץ, גיל

תנים הבלתי תלויים הייתה השפעה על מצאנו כי בדרך כלל לכל אחד מן המש. שעות העבודה בשבוע
  . כאשר סדר ההשפעה היה שונה משנה לשנה, מספר שעות העבודה בשבוע

  
מן הפרק עולה כי במהלך השנים הנבדקות חלה עלייה באחוז הרופאים העולים ובאחוז הנשים , לסיכום

של נשים בקרב העלייה באחוז הרופאות קשורה בוודאי גם לשיעור הגבוה . בקרב הרופאים המועסקים
לממצאים אלה יש השלכות על ממוצע שעות עבודת ). למעלה ממחציתם(הרופאים העולים המועסקים 

היא , אולם. הכל חלה ירידה קלה במספר השעות הממוצע שרופא עובד לשבוע-בסך. הרופאים לשבוע
בעיקר , ועבקרב הנשים חלה ירידה לאורך הזמן בשעות עבודה לשב. אינה שווה בקרב קבוצות שונות
הרי , בעוד שבתחילה עולות עבדו יותר שעות בממוצע מוותיקות. החולים-בקרב הרופאות שעובדות בבתי

בקרב הגברים מספר שעות העבודה . שבסוף התקופה אין הבדל ביניהן במספר שעות העבודה השבועיות
שעות העבודה בעוד שבקרב הרופאים הוותיקים ירד מספר , אולם. לשבוע נותר דומה לאורך הזמן
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ותיקות עולות

  

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקרי כוח אדם:  מקור



    

הרי שבקרב העולים מספר השעות הממוצע לשבוע עלה והוא עומד על ממוצע גבוה , הממוצע לשבוע
, כצפוי, עוד נמצא כי הרופאים העולים צעירים יותר מן הוותיקים וכי. במקצת משל הרופאים הוותיקים

מי , מצא כי צעיריםבאופן כללי נ. מספר שעות העבודה בשבוע של רופאים צעירים גבוה משל מבוגרים
, בנוסף. מרופאים בקהילה ומנשים, עבדו יותר שעות בשבוע ממבוגרים, וגברים, חולים-שעובדים בבתי

  . ויותר שעות בשבוע בשנים האחרונות שנבדקו, רופאים עולים עבדו בתחילה פחות שעות מן הוותיקים
  

 של אחיות עולות הן כאחיות השינוי העיקרי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הסיעודי הוא הקליטה
החולים -מצאנו כי אחיות עולות המועסקות בבתי. כאחיות מעשיות, בשיעור גבוה יותר, מוסמכות והן

אין הבדל במספר שעות העבודה השבועיות , לעומת זאת, בקהילה. עובדות קצת יותר שעות מן הוותיקות
, העבודה בממוצע לשבוע בהתאם לגילגם בקרב האחיות יש הבדל במספר שעות . בין ותיקות לעולות

מי , צעירות, בשנים שבדקנו מצאנו כי אחיות עולות. אולם ההבדלים פחות חדים מאשר בקרב הרופאים
, מבוגרות, עובדות יותר שעות בממוצע מאחיות ותיקות, חולים ומי שעובדות בפריפריה-שעובדות בבית

  . מי שעובדות בקהילה ומי שעובדות במרכז הארץ
  

   מגמות השינוי בחלוקה הגיאוגרפית של כוח העבודה הרפואי והסיעודי.11
  

בפרק זה אנו בודקים את החלוקה הגיאוגרפית של כוח האדם הרפואי והסיעודי המועסק על סמך נתוני 
התפלגות כוח האדם לפי מחוזות מבוססת על מחוז התעסוקה של . 1990-1999סקרי כוח אדם לשנים 

  . דווקא על מקום מגוריהם-ולאו, הרופא או האחות
  

הייתה עלייה ) בצפון ובדרום(בחינת החלוקה הגיאוגרפית של רופאים מועסקים מעלה כי בפריפריה 
עוד עולה מבחינת . אלא גם במחוזות חיפה ותל אביב, אולם לא רק שם, בשיעור הרופאים לאוכלוסייה

בכל השנים יש יתרון ברור . שווהכי לאורך כל השנים היא אינה , החלוקה הגיאוגרפית של הרופאים
אך , בעיקר,  עולה כי הצפון21מלוח . על פני הצפון הדרום והמרכז, וחיפה, תל אביב, למחוזות ירושלים

גם הדרום והמרכז הם במצב נחות לעומת המחוזות האחרים בנוגע לסך שיעור הרופאים המועסקים 
לגבי הצפון והדרום פערים . חולים לאלף נפשה-לשיעור הרופאים בקהילה ולשיעור הרופאים בבתי, לנפש

על אף העלייה שחלה בשיעור הרופאים לנפש לתקופה כולה גם , זאת. אלו קיימים בכל קבוצת שנים
- בסך71%(וגם בדרום ) החולים- בבתי45%- בשיעור הרופאים בקהילה ו87%, הכל- בסך52%(בצפון 
 בלבד 4% מחוז המרכז קשורים לעלייה של הפערים לרעת). החולים- בבתי67%- בקהילה ו75%, הכל

העלייה . לעומת העלייה המשמעותית יותר שחלה בכל שאר המחוזות, שחלה בשיעור הרופאים לנפש
 בשיעור רופאי הקהילה 5%המתונה יחסית בשיעור הרופאים לנפש במחוז המרכז קשורה לירידה של 

  7. משמעותית בשיעור הרופאים בקהילהלעומת שאר המחוזות שבהם חלה עלייה, לנפש בתקופה הנבדקת
  

                                                   
החולים עשויים -הכל לבין שיעורי הירידה בקהילה ובבתי-הבדלים בשיעורי הירידה בסך יצוין כי חלק מן ה 7

: משתי הקטגוריותלהיות קשורים לכך שבנתונים לפי ענף כלכלי ייתכן שחסרים רופאים שלא נכללו באחת 
  .חולים-קהילה או בית



    

  ושיעור השינוי לתקופה, לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףל שיעור רופאים מועסקים: 21 לוח
  1שיעור השינוי  1998-1999  1995-1997  1990-1994  

  שיעור רופאים מועסקים לאלף נפש
 39 3.7 3.5 2.7  2כ"סה

 32 4.5 4.4 3.4  ירושלים
 52 2.3 2.2 1.5  צפון
 58 5.0 4.0 3.2  חיפה
 4 3.3 3.3 3.1  מרכז

 79 4.9 5.0 2.7  תל אביב 
 71 3.1 2.6 1.8  דרום

  שיעור רופאים בקהילה לאלף נפש
  58 1.5 1.2 0.9  2כ"סה

  102  1.8 1.3 0.9  ירושלים
 87 0.9 0.8 0.5  צפון
 78 2.0 1.1 1.1  חיפה
 -5 1.3 1.7 1.3  מרכז

 127 1.8 1.4 0.8  תל אביב 
 75 1.3 0.9 0.8  דרום

  חולים לאלף נפש-שיעור רופאי בתי
 31 2.1 2.2 1.6  2כ"סה

 0 2.4 2.9 2.4  ירושלים
 45 1.3 1.3 0.9  צפון
 56 2.9 2.8 1.8  חיפה
 13 1.9 1.6 1.7  מרכז

 62 3.0 3.3 1.8  תל אביב 
 67 1.7 1.6 1.0  דרום

  )1990-1994(' עומת תקופה אל) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
בשל חוסר מידע על האזור בו הם עובדים ". לא ידוע/אחר"כל הרופאים כולל גם רופאים שסווגו בקטגוריה -  סך2

  .  לא ניתן היה לחשב בעבור קטגוריה זו את שיעור הרופאים לנפש ולהציגו בחלוקה לאזורים
ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם ש: מקור

  בלוח
בלוח זה ובכל שאר הלוחות המציגים נתונים לפי חלוקה גיאוגרפית לא חושבה מובהקות ההבדלים בין : הערה

  .  מחוזות בשל המספר הקטן יחסית של  נדגמים בכל מחוז
  



    

  ושיעור השינוי לתקופה, יממוצע שעות עבודת רופא לשבוע לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפ: 22 לוח
    

1990-1994 
  

1995-1997 
  

1998-1999 
שיעור 
  1השינוי

      ממוצע שעות עבודת רופא לשבוע
 -6 44.5 45.7  47.1  כ"סה

 -8 46.1 46.6 49.9  ירושלים
 0 46.1 46.7 45.9  צפון
 -12 41.6 47.4 47.1  חיפה
 -7 42.2 42.4 45.4  מרכז

 -3 45.1 45.1 46.6  תל אביב 
 -5 46.9 47.3 49.5  דרום
 16 55.0 56.1 47.4  2אחר

        ממוצע שעות עבודת רופאים בקהילה לשבוע
 0 36.6 36.1 36.7  כ"סה

 0 36.3 36.4 36.4  ירושלים
 -1 37.5 38.8 37.9  צפון
 -7 36.2 40.1 38.9  חיפה
 -4 33.1 32.6 34.5  מרכז

 3 38.7 33.5 37.5  תל אביב 
 -4 36.6 41.5 38.2  דרום
 33 48.4 46.4 36.4  2אחר

        חולים לשבוע-ממוצע שעות עבודת רופאי בתי
 -7 50.3 51.3 53.9  כ"סה

 -3 53.8 52.1 55.4  ירושלים
 4 52.7 51.8 50.6  צפון
 -16 45.6 50.5 54.3  חיפה
 -12 48.4 52.2 55.2  מרכז

 -3 49.4 50.1 51.0  תל אביב 
 -4 55.5 50.9 58.0  דרום
 29 73.1 71.4 56.8  2אחר

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
  "לא ידוע/אחר" מדובר במספר מועט מאוד של רופאים שמחוז התעסוקה שלהם הינו 2

עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור
  בלוח

  
, לפי קבוצות השנים ולפי אזור גיאוגרפי,  המציג את מספר השעות הממוצע שרופא עובד לשבוע22ח מלו

אנו לומדים כי הירידה במספר השעות הממוצע מאפיינת את עבודת הרופאים בכל אחד מן המחוזות 
לים החו-בחינת שיעורי הירידה בממוצע שעות עבודה בבתי. החולים-וכי היא חלה בעיקר בבתי, שנבחנו

לעומת , )4%(ודרום ) 12%(ולאחריו מרכז , )16%(מראה כי שיעור הירידה הגבוה ביותר הוא במחוז חיפה 
בולטים , בה שיעור הירידה נמוך יותר, בקהילה.  במחוז צפון4% ביתר המחוזות ועלייה של 3%ירידה של 

 במחוז 1%ברמה של לעומת ירידה , בהתאמה, 4%- ו4%, 7%המרכז והדרום בשיעור ירידה של , חיפה
  .  במחוז תל אביב3%צפון ועלייה של 

  



    

ושיעור , לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףלסך שעות העבודה בשבוע של רופאים שיעור  :23 לוח
  השינוי לתקופה

  1990-
1994  

1995-
1997  

1998- 
1999  

שיעור 
  1השינוי

          סך שעות עבודת רופאים בשבוע לאלף נפש
 40 164.4 161.2 117.1  2כ"סה

 32 207.9 202.9 157.0  ירושלים
 64 105.5 100.6 64.4  צפון
 47 207.5 191.2 141.1  חיפה
 2 137.2 141.5 134.2  מרכז

 88 220.9 225.3 117.8  תל אביב 
 74 147.1 124.6 84.4  דרום

      סך שעות עבודת רופאים בקהילה בשבוע לאלף נפש
 68 53.2 44.8 31.6  2כ"סה

 120 65.0 49.1 29.6  ירושלים
 93 35.1 31.6 18.2  צפון
 80 71.8 45.3 39.8  חיפה
 -4 41.3 54.3 42.9  מרכז

 156 69.6 47.7 27.2  תל אביב 
 81 48.9 38.7 27.0  דרום

      חולים בשבוע לאלף נפש-סך שעות עבודת רופאי בתי
 31 107.3 111.6 82.2  2כ"סה

 5 130.5 150.7 123.9  ירושלים
 63 70.4 68.6 43.1  צפון
 36 131.3 140.5 96.3  חיפה
 6 93.7 84.4 88.7  מרכז

 70 147.5 166.6 86.8  תל אביב 
 69 95.3 81.3 56.3  דרום

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
 בשל חוסר מידע על האזור בו הם עובדים ".לא ידוע/אחר"כל הרופאים כולל גם רופאים שסווגו בקטגוריה -  סך2

  .  לא ניתן היה לחשב בעבור קטגוריה זו את שיעור הרופאים לנפש ולהציגו בחלוקה לאזורים
עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור

  בלוח 
  

מספר הרופאים כפול מספר שעות העבודה (בוע לאוכלוסייה  מציג את סך שעות עבודת רופאים בש23לוח 
גם מלוח זה חוזרת ועולה העובדה כי בהשוואה . ואת שיעור השינוי לתקופה, )שהם עובדים לשבוע

בעוד , שוב. אך גם במרכז) בעיקר(למחוזות האחרים סך שעות רופא לנפש קטן יותר בצפון ובדרום 
ום נשמרים על אף העלייה בשיעור סך שעות רופא לנפש במהלך שהפערים לרעתם של מחוזות הצפון והדר

בעיקר בקרב רופאי , במרכז המצב פחות טוב בעיקר בשל הירידה בסך שעות רופא לנפש לשבוע, התקופה
  ). במהלך התקופה4%ירידה של (הקהילה 

  
בנוגע לסך גם .  מציג את שיעורי האחיות המוסמכות המועסקות לנפש לפי אזורים גיאוגרפיים24לוח 

הדבר נכון . הצפון והדרום נמצאים במצב פחות טוב מאזורים אחרים, האחיות המוסמכות לאלף נפש
 בדרום בשיעור האחיות 14% בצפון ושל 10%בכל אחת מקבוצות השנים הנבדקות על אף עלייה של 

,  אביבמבט על שיעורי השינוי באזורים אחרים מראה כי בעוד שבתל. המוסמכות לנפש בכל התקופה
, 11%- ו10%, 35%, 44%-עלו שיעורי האחיות המוסמכות לנפש בכל התקופה ב, הצפון והדרום, חיפה

  .  לתקופה בשיעורן לנפש3% ושל 11%הרי שבמרכז ובירושלים חלה ירידה של , בהתאמה
  



    

וי ושיעור השינ, לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףלאחיות מוסמכות מועסקות שיעור : 24 לוח
  לתקופה  

  1990-
1994  

1995-
1997   

1998-
1999  

שיעור 
  1השינוי

          שיעור אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש
 9 3.7 3.4 3.3  2כ"סה

 -3 3.8 4.1 3.9  ירושלים
 10 2.8 2.5 2.5  צפון
 35 4.5 4.3 3.3  חיפה
 -11 3.6 3.5 4.1  מרכז

 44 4.9 3.8 3.4  תל אביב 
 14 2.6 2.2 2.3  דרום

          שיעור אחיות מוסמכות בקהילה לאלף נפש
 -24 0.7 0.9 1.0  2כ"סה

 -40 0.5 0.6 0.8  ירושלים
 -37 0.8 1.0 1.2  צפון
 62 1.1 1.3 0.7  חיפה
 -40 0.6 0.7 0.9  מרכז

 9 0.9 0.8 0.9  תל אביב 
 -56 0.5 0.7 1.1  דרום

          חולים לאלף נפש-שיעור אחיות מוסמכות בבתי
 29 2.7 2.3 2.1  2כ"סה

 3 3.1 3.3 3.0  ירושלים
 70 1.9 1.4 1.1  צפון
 29 3.2 2.8 2.5  חיפה
 -1 2.8 2.6 2.9  מרכז

 71 3.7 2.8 2.2  תל אביב 
 104 2.1 1.2 1.0  דרום

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
בשל חוסר מידע על האזור בו הן ". לא ידוע/אחר"גוריה כל האחיות המוסמכות כולל גם אחיות שסווגו בקט- סך2

  .  עובדות לא ניתן היה לחשב בעבור קטגוריה זו את שיעורן לנפש ולהציגו בחלוקה לאזורים
עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור

  .בלוח
  

ידי כוח אדם סיעודי במרפאות קהילתיות -אוכלוסייה כפרית מטופלת על, לפי מבנה שירותי הבריאות
יכולנו לצפות ששיעור האחיות המוסמכות לנפש , לפיכך. ומקבלת טיפול ממספר קטן יותר של רופאים

יהיה גבוה ולא , )שהם אזורי פריפריה המאופיינים באוכלוסייה כפרית(בקהילה במחוזות הצפון והדרום 
שיעור האחיות המוסמכות לנפש בקהילה , אולם. ים אחרים תהיה ירידה בשיעור זהגם אם באזור, ירד

 אנו רואים ירידה בשיעור אחיות מוסמכות לנפש בקהילה בכל 1998-1999בשנים . ירד גם בצפון ובדרום
 בשיעור האחיות 62%למעט עלייה מתונה בשיעורן לנפש בתל אביב ועלייה גבוהה של , האזורים

בולטת , החולים לאלף נפש-כשבוחנים את שיעור האחיות המוסמכות בבתי. לה בחיפההמוסמכות בקהי
חולים לנפש נמוך -גם כאן שיעור אחיות בתי, אולם. לעין העלייה בשיעור זה כמעט בכל האזורים בארץ

 חלה עלייה 1998-1999- ל1990-1994על אף שבין השנים , זאת. בהשוואה לאזורים אחרים, בצפון ובדרום
מחוז המרכז הוא המחוז היחיד בו חלה .  בדרום בשיעור אחיות מוסמכות לנפש104% בצפון ושל 70%של 

  .החולים לאלף נפש-בשיעור האחיות המוסמכות בבתי) 1%של (ירידה 
  

הכל -עולה כי בסך,  המציג את ממוצע שעות עבודת אחות מוסמכת לשבוע לפי אזור גיאוגרפי25מלוח 
.  שעות העבודה שאחות מוסמכת עובדת בשבוע במהלך התקופה הנבדקת במספר4%-חלה ירידה של כ

לעומת ירידה מתונה , )10%(ובדרום ) 10%(הירידה במספר השעות הממוצע לשבוע בולטת במיוחד בצפון 



    

כאשר בוחנים את השינוי בממוצע שעות עבודה לשבוע בקרב אחיות מוסמכות . יותר באזורים האחרים
   18%, 29%ירידה ברמה של (בירושלים ובצפון , מספר השעות לשבוע בדרוםבולטת הירידה ב, בקהילה

החולים חלה ירידה קלה -בקרב אחיות מוסמכות המועסקות בבתי). לאורך התקופה, בהתאמה, 16%-ו
   7%במחוז תל אביב והדרום חלה ירידה של . בחיפה ובירושלים, בממוצע שעות העבודה בשבוע בצפון

  .  בתקופה זו10%רכז חלה עלייה של ואילו במחוז המ, 6%-ו
  

ושיעור השינוי ,  ממוצע שעות עבודת אחות מוסמכת לשבוע לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי:25 לוח
  לתקופה

  1990-
1994  

1995-
1997  

1998- 
1999  

שיעור 
  1השינוי

      ממוצע שעות עבודת אחות מוסמכת לשבוע
 -4% 32.6 32.9 33.9  כ"סה

 -6% 30.6 30.9 32.6  ירושלים
 -10% 33.0 33.3 36.6  צפון
 -2% 32.9 33.2 33.6  חיפה
 7% 33.7 32.1 31.4  מרכז

 -7% 31.4 34.4 33.7  תל אביב 
 -10% 34.4 33.4 38.4  דרום
 -12% 31.6 33.6 35.9  2אחר

        ממוצע שעות עבודת אחיות מוסמכות בקהילה לשבוע
 -12% 30.0 32.1 34.0  כ"סה

 -18% 25.9 26.6 31.4  ירושלים
 -16% 32.1 33.2 38.2  צפון
 1% 31.2 31.8 31.0  חיפה
 0% 30.8 28.4 31.0  מרכז

 -6% 29.6 35.4 31.5  תל אביב 
 -29% 28.1 36.5 39.4  דרום
 -22% 25.3 29.2 32.2  2אחר

        חולים לשבוע-ממוצע שעות עבודת אחיות בתי
 0% 33.6 33.7 33.7  כ"סה

 -1% 32.1 32.1 32.6  ירושלים
 -2% 34.1 34.7 34.9  צפון
 -2% 33.4 33.4 34.1  חיפה
 10% 34.6 33.5 31.4  מרכז

 -7% 31.9 34.4 34.2  תל אביב 
 -6% 35.9 33.6 38.1  דרום
 5% 40.0 36.2 38.1  2אחר

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
  "לא ידוע/אחר"יות מוסמכות שמחוז התעסוקה שלהם הינו  מדובר במספר מועט מאוד של אח2

עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור
  בלוח

  
מספר האחיות כפול מספר ( המציג את סך שעות עבודת אחיות מוסמכות בשבוע לאוכלוסייה 26בלוח 

 בסך שעות עבודת אחיות מוסמכות 14%אנו מוצאים עלייה של , )לשבועשעות העבודה שהן עובדות 
החולים בכל -עלייה זו מוסברת בעיקרה בעלייה בסך שעות עבודת אחיות בבתי. בשבוע לאלף נפש

 84%- ו108%(בולטים מחוזות הדרום והצפון בהם חלה עלייה משמעותית בתקופה זו . המחוזות
  ).בהתאמה

  



    

, לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףל עבודה של אחיות מוסמכות בשבוע סך שעותשיעור  :26 לוח
  ושיעור השינוי לתקופה

  1990-
1994  

1995-
1997  

1998- 
1999  

שיעור 
  1השינוי

      סך שעות עבודת אחיות מוסמכות בשבוע לאלף נפש
 14 119.3 112.1 104.4  2כ"סה

 -3 116.5 127.9 120.1  ירושלים
 8 91.1 82.2 84.7  צפון
 46 147.2 143.7 100.7  חיפה
 36 135.3 112.6 99.7  מרכז

 10 137.8 131.8 125.3  תל אביב 
 12 90.2 74.5 80.6  דרום

      סך שעות עבודת אחיות מוסמכות בקהילה בשבוע לאלף נפש
 -27 21.9 28.0 29.9  2כ"סה

 -47 12.1 16.6 22.8  ירושלים
 -42 25.1 33.4 43.4  צפון
 83 33.5 40.5 18.3  חיפה
 -1 24.0 20.0 24.3  מרכז

 -24 20.3 28.5 26.8  תל אביב 
 -66 13.2 26.7 38.3  דרום

      חולים בשבוע לאלף נפש-סך שעות עבודת אחיות בתי
 39 91.8 77.7 65.9  2כ"סה

 10 98.2 107.0 89.6  ירושלים
 84 64.2 47.5 35.0  צפון
 40 105.8 94.1 75.4  חיפה
 65 106.5 87.0 64.7  מרכז

 23 109.4 95.7 88.7  תל אביב 
 108 73.8 39.3 35.4  דרום

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
בשל חוסר מידע על האזור בו הן ". לא ידוע/אחר"כל האחיות המוסמכות כולל גם אחיות שסווגו בקטגוריה - סך2

  .  שב בעבור קטגוריה זו את שיעורן לנפש ולהציגו בחלוקה לאזוריםעובדות לא ניתן היה לח
עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור

  בלוח
  

המציג את מגמות השינוי בשיעור אחיות מעשיות מועסקות לנפש לפי אזורים , 27הממצא הבולט מלוח 
 27עוד עולה מלוח ).  לתקופה34%(ובחיפה )  לתקופה68%(הינו העלייה בשיעורן בתל אביב , גיאוגרפיים
שיעור האחיות המעשיות , )1990-1994השנים (בהם בראשית התקופה הנבדקת , בצפון ובמרכז, כי בדרום

ם חלה ירידה בשיעורן לנפש בקבוצות השני, המועסקות לאלף נפש היה דומה לזה של המחוזות האחרים
באופן כללי שיעור האחיות ). 50%ירידה של (בעיקר בולטת הירידה בשיעור לנפש בדרום . המאוחרות

פרט , המעשיות בקהילה הינו נמוך מאוד בכל התקופה שנבדקה והוא ירד מאוד במהלכה בכל המחוזות
ייה החולים אנו מוצאים על-בבתי. 40%-למחוז ירושלים בו שיעור האחיות המעשיות בקהילה עלה ב

, ) לתקופה43%(ובחיפה , ) לתקופה92%בשיעור של (בשיעור ההעסקה של אחיות מעשיות בתל אביב 
  ).43%(לעומת ירידה בשאר המחוזות שהגדולה בהן היא בדרום 

  



    

ושיעור השינוי , לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףלאחיות מעשיות מועסקות שיעור  :27 לוח
  לתקופה  

  1990-
1994  

1995-
1997   

1998-
1999  

שיעור 
  1השינוי

      שיעור אחיות מעשיות מועסקות לאלף נפש
 1 1.6 1.7 1.6  2כ"סה

 0 1.5 1.7 1.5  ירושלים
 -22 1.2 1.3 1.6  צפון
 34 2.4 3.0 1.8  חיפה
 -11 1.3 1.3 1.5  מרכז

 68 2.7 2.3 1.6  תל אביב 
 -50 0.8 0.8 1.5  דרום

          אלף נפששיעור אחיות מעשיות בקהילה ל
 -33 0.2 0.2 0.3  2כ"סה

 40 0.2 0.2 0.1  ירושלים
 -39 0.3 0.4 0.5  צפון
 -10 0.3 0.3 0.3  חיפה
 -22 0.3 0.2 0.3  מרכז

 -51 0.1 0.2 0.3  תל אביב 
 -66 0.2 0.0 0.5  דרום

          חולים לאלף נפש-שיעור אחיות מעשיות בבתי
 11 1.4 1.5 1.3  2כ"סה

 -4 1.3 1.5 1.4  ירושלים
 -13 0.9 0.9 1.0  צפון
 43 2.1 2.6 1.5  חיפה
 -8 1.1 1.1 1.1  מרכז

 92 2.6 2.2 1.4  תל אביב 
 -43 0.6 0.8 1.0  דרום

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
וסר מידע על האזור בו הן בשל ח". לא ידוע/אחר"כל האחיות המעשיות כולל גם אחיות שסווגו בקטגוריה - סך2

  .  עובדות לא ניתן היה לחשב בעבור קטגוריה זו את שיעורן לנפש ולהציגו בחלוקה לאזורים
עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : מקור

  בלוח
  

.  אחת מקבוצות השנים במחוזות השונים מציג את ממוצע שעות עבודת אחות מעשית לשבוע בכל28לוח 
כאשר , כי באופן כללי חלה ירידה בממוצע שעות עבודה לשבוע בקרב אחיות מעשיות, מן הלוח עולה

יש שונות בשיעור השינוי לתקופה לפי אזור , אולם. עיקר הירידה היא בקרב מי שעובדות בקהילה
, 7% עד 3%-במרכז ובצפון ל, ובירושלים, 8%-בעוד שבדרום שיעור הירידה לתקופה מגיע ל. גיאוגרפי

 12%ברמה של (הרי שבתל אביב ובחיפה אנו רואים דווקא עלייה בממוצע שעות העבודה לשבוע בקהילה 
החולים שיעור השינוי בממוצע שעות העבודה לשבוע קטן יותר והוא נע בין -בבתי). בהתאמה, 20%-ו

  .   באחרים8%-לעלייה של כ,  בחלק מן המחוזות7%ירידה של 
  



    

לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי ושיעור השינוי ,  ממוצע שעות עבודת אחות מעשית לשבוע:28 לוח
  לתקופה

  1990-
1994  

1995-
1997  

1998- 
1999  

שיעור 
  1השינוי

          ממוצע שעות עבודת אחות מעשית לשבוע
 -1 33.1 31.6 33.4  כ"סה

 -6 32.9 29.8 34.9  ירושלים
 4 36.8 31.5 35.4  צפון
 8 34.4 31.4 31.7  חיפה
 2 32.2 33.4 31.7  מרכז

 -3 31.8 31.6 32.6  תל אביב 
 -8 31.5 28.4 34.2  דרום
 -11 32.8 38.6 36.9  2אחר

        ממוצע שעות עבודת אחיות מעשיות בקהילה לשבוע
 -5 30.4 31.5 32.1  כ"סה

 -3 27.1 41.8 27.9  ירושלים
 -7 33.2 30.2 35.9  צפון
 20 30.7 30.2 25.7  חיפה
 -6 27.8 30.3 29.5  מרכז

 12 36.3 33.0 32.3  תל אביב 
 -8 32.7 15.3 35.6  דרום
 -41 15.2  25.8  2אחר

        חולים לשבוע-ממוצע שעות עבודת אחיות מעשיות בבתי
 -1 33.6 31.6 33.8  כ"סה

 -5 33.7 28.2 35.7  ירושלים
 8 38.1 32.1 35.2  צפון
 6 34.9 31.5 33.0  חיפה
 3 33.3 34.2 32.4  מרכז

 -3 31.6 31.5 32.7  תל אביב 
 -7 31.2 28.9 33.6  דרום
 11 42.2 38.6 38.1  2אחר

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
  "לא ידוע/אחר" מדובר במספר מועט מאוד של אחיות מעשיות שמחוז התעסוקה שלהם הינו 2
עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות : קורמ

  בלוח
  

עולה כי כשם ששיעור אחיות , המציג את סך שעות עבודת אחיות מעשיות בשבוע לאלף נפש, 29מלוח 
ם סך שעות עבודת כך ג, ואף ממוצע שעות עבודתן לשבוע אינו גבוה במיוחד, מעשיות לנפש אינו גבוה

 בתל אביב 78%גם מלוח זה בולטת העלייה בשיעור של , עם זאת. אחיות מעשיות לאלף נפש אינו גבוה
עיקר העלייה נובעת מן העלייה בסך .  בחיפה בשיעור שעות עבודת אחיות מעשיות לנפש60%ועלייה של 

).  בחיפה66%ל אביב ושל  בת103%עלייה של (חולים בשבוע לנפש -שעות עבודת אחיות מעשיות בבתי
הרי ,  בשיעור סך שעות עבודת אחיות מעשיות לנפש בקהילה44%בעוד שבתל אביב חלה ירידה של , אולם

כי , עוד עולה מן הלוח.  בסך שעות עבודת אחיות מעשיות לנפש בקהילה20%שבחיפה הייתה עלייה של 
ירידה בסך שעות עבודת אחיות המתבטאת ב, בדרום ואף בצפון חלה ירידה בהעסקת אחיות מעשיות

 לתקופה 42%-ובדרום הירידה הגיעה אף ל, ) בדרום65% בצפון ושל 39%ירידה של (מעשיות בקהילה 
   .החולים-בסך שעות עבודת אחיות מעשיות בבתי

  



    

, לפי שנים ולפי אזור גיאוגרפי,  נפשאלףלסך שעות עבודה שבועיות של אחיות מעשיות שיעור  :29 לוח
  שינוי לתקופהושיעור ה

  1990-
1994  

1995-
1997  

1998- 
1999  

שיעור 
  1השינוי

          סך שעות עבודת אחיות מעשיות בשבוע לאלף נפש
 10 54.2 53.8 49.2  2כ"סה

 8 49.6 51.9 45.7  ירושלים
 -12 45.2 41.7 51.4  צפון
 60 82.3 93.0 51.5  חיפה
 1 42.0 43.6 41.7  מרכז

 78 87.0 73.2 49.0  תל אביב 
 -49 23.9 23.0 47.4  דרום

      סך שעות עבודת אחיות מעשיות בקהילה בשבוע לאלף נפש
 -32 7.0 7.1 10.2  2כ"סה

 36 5.3 8.1 3.9  ירושלים
 -39 11.0 12.7 18.0  צפון
 20 8.7 10.1 7.3  חיפה
 -16 7.0 7.3 8.4  מרכז

 -44 4.8 5.3 8.6  תל אביב 
 -65 5.2 0.5 15.1  דרום

חולים בשבוע לאלף -בודת אחיות מעשיות בבתיסך שעות ע
      נפש
 21 47.2 46.7 38.9  2כ"סה

 6 44.2 43.8 41.8  ירושלים
 2 34.2 29.0 33.4  צפון
 66 73.5 82.9 44.2  חיפה
 5 35.0 36.4 33.3  מרכז

 103 82.2 67.9 40.4  תל אביב 
 -42 18.7 22.5 32.3  דרום

  )1990-1994(' לעומת תקופה א) 1998-1999('  שיעור השינוי בתקופה ג1
בשל חוסר מידע על האזור בו הן ". לא ידוע/אחר"כל האחיות המעשיות כולל גם אחיות שסווגו בקטגוריה - סך2

  .  עובדות לא ניתן היה לחשב בעבור קטגוריה זו את שיעורן לנפש ולהציגו בחלוקה לאזורים
אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים המצוינות עיבודים מתוך קובצי הנתונים של סקרי כוח : מקור

  בלוח
  

כי מספר רב של ,  מראה1990-1999בחינת החלוקה הגיאוגרפית של כוח האדם הרפואי בשנים : לסיכום
עוד . לא רק שם אלא גם במחוזות חיפה ותל אביב, אולם, )בצפון ובדרום(רופאים אכן נקלטו בפריפריה 

על , בכל התקופה הנבדקת יש יתרון ברור למחוזות ירושלים תל אביב וחיפהכי , עולה מבחינת חלוקה זו
, הדבר נכון בנוגע לסך שיעור הרופאים המועסקים. אך גם על פני הדרום והמרכז, בעיקר, פני הצפון

ואף לסך שעות רופאים בשבוע , החולים לאלף נפש-לשיעור הרופאים בקהילה ולשיעור הרופאים בבתי
). ן המשקף את מספר הרופאים בכל מחוז ושעות העבודה הממוצע שהם עובדים לשבוענתו(לאוכלוסייה 

בעוד שהפערים לרעת מחוזות הצפון והדרום קיימים על אף העלייה שחלה במהלך התקופה בשיעור 
הרי שבמרכז קשור הדבר לירידה , הרופאים ובכמות הכוללת של שעות עבודת רופאים לשבוע  לנפש

לעומת שאר המחוזות שבהם חלה עלייה משמעותית בשיעור ,  הקהילה לנפששחלה בשיעור רופאי
  .  הרופאים בקהילה

  
כי במהלך התקופה הנבדקת היצע כוח , בדיקת החלוקה הגיאוגרפית של כוח העבודה הסיעודי העלתה

אלא , לא רק זאת. דווקא במחוזות שבפריפריה-האדם הסיעודי הנוסף נקלט במחוזות השונים ולאו
נמצאו במצב פחות טוב מאזורים אחרים גם בנוגע לשיעור סך ,  והדרום ואף מחוז תל אביבהצפון



    

לממצא זה תורמת גם העובדה כי שיעור האחיות המוסמכות . האחיות המוסמכות המועסקות לנפש
  - 1998 ירד בשנים 1994,8שהיה גבוה בצפון ובדרום משיעור זה במחוזות האחרים עד , לנפש בקהילה

החולים -גם כשבוחנים את שיעור האחיות המוסמכות בבתי. א דומה לשיעור במחוזות האחריםוהו, 1999
מגמות דומות מצאנו גם בנוגע לסך . יש פער לרעת המחוזות בפריפריה בהשוואה לאזורים אחרים, לאלף

ף ככלל שיעורן לנפש וא, אשר לאחיות מעשיות. שעות עבודת אחיות מוסמכות לשבוע לפי אזור גיאוגרפי
הממצא הבולט בנוגע לפיזורן הגיאוגרפי הינו העלייה שחלה , עם זאת. סך שעות עבודתן לנפש אינו גבוה

לעומת הירידה שחלה בשיעור זה , בשיעורן לאלף נפש במהלך התקופה הנבדקת בחיפה ובתל אביב
לייה בסך בולטת הע, בדומה לכך. השינוי בשיעורן לאוכלוסייה בירושלים-ואי, בצפון ובמרכז, בדרום

  .לעומת הירידה בכך במחוזות האחרים, שעות עבודת אחיות מעשיות לנפש במחוזות אלו
 

  סיכום. 12
  
 וכן עלייה מתונה בשיעור האחיות  לאוכלוסייהםפאיורהבשיעור דרמטית חלה עלייה עשור האחרון ב

האחרון  העלייה קשורה גם לקליטת רופאים ואחיות שהגיעו לישראל בגלהייתה עלייה זו . לאוכלוסייה
 ואף נקלטו בעבודה בו הן בקהילה ,בלו רשיון לעסוק במקצועםיושרבים מהם קהמועצות לשעבר -מברית

 והעלייה בשיעור ,הקליטה הרחבה של כוח אדם רפואי וסיעודי במקצועם, אולם. והן במוסדות האשפוז
, לנוכח המספר הגבוה, זאת. לא הייתה מתוכננת ואף לא צפויה, במיוחד בקרב הרופאים, המועסקים

,  האומדן הנמוך למספר המקומות הפנויים לקליטתם,העלייהגל  בישראל טרם ושל רופאים שהי, יחסית
ממדי העלייה בשיעור . חוסר הבהירות בנוגע לנכונות המעסיקים לקלוט אותם בעבודה, ובעקבות זאת

כל זאת , 1990-1995 בשנים  התלולה בשכר הרופאיםהעלייההרופאים המועסקים מפתיעים גם לנוכח 
  . הלחץ התקציבי שהיה כרוך ביישום חוק ביטוח בריאות ממלכתיבתקופה של

  
 לספק תמונה מקיפה על המגמות בהעסקת כוח אדם בתחום הבריאות על פני זמןיו ת המחקר הומטר
ם מגמות השינוי בהעסקת כוח אדעל מנת להבין את , זאת.  שינויים חלו במגמות אלהאלובחון ול

 ים לשינוילתת הסברים אפשריים, )היכן ובאיזה אופן כוח אדם זה נקלט בעבודה, מתי, במונחים של מי(
תחום שההוצאות עליו  (לספק מידע שעשוי לעזור בתכנון מדיניות כוח אדם בתחום הבריאותו, שחלו

 ניתוח משני לצורך זאת ביצענו מחקר תיאורי שכלל. )מהוות אחוז ניכר מן ההוצאות במערכת הבריאות
 וראיונות עם אנשי 1990-2000של נתונים על כוח אדם רפואי וסיעודי ממאגרי מידע קיימים לשנים 

  .מפתח במערכת הבריאות
  

כי השינוי המרכזי , ממצאי ניתוח הנתונים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים
   היה העלייה הניכרת המובהקת 1998-1999 לבין השנים 1990-1994בכוח האדם הרפואי בין השנים 

, במקביל, העלייה בתשומות כוח האדם הרפואי לוותה. בשיעור רופאים מועסקים לאוכלוסייה) 40%-כ(
למרות . במספר השעות הממוצע שרופאים עובדים בשבוע, אם גם לא גדולה, במגמה של ירידה מובהקת

מספר הרופאים המועסקים כפול (בשבוע לאלף נפש חלה עלייה גם בשיעור סך שעות עבודת רופאים , זאת
, על אף שהעלייה בתשומות כוח האדם הרפואי הייתה הן באשפוז והן בקהילה). סך שעות העבודה לשבוע

הרי ששיעור , ובמספרים אבסולוטיים היה הגידול במספר הרופאים באשפוז ובקהילה דומה למדי
עיקר , בנוסף. יה רב יותר בשירותי הרפואה בקהילההעלייה במספר הרופאים המועסקים לאוכלוסייה ה

 נמשכה המגמה 1998-1999כאשר בשנים , 1995-1997הגידול במספר הרופאים המועסקים היה בשנים 
אולם בשיעורים , של עלייה בשיעור רופאים לאוכלוסייה ובשיעור שעות רופאים לאוכלוסייה בקהילה

-החולים לאלף נפש והן בסך שעות רופאים בבתי-פאי בתימה הן בשיעור רו-וחלה ירידת, נמוכים יותר
  . החולים לאלף נפש

  
מספר האחיות . העלייה במספר האחיות המועסקות הייתה מתונה הרבה יותר מאשר בקרב הרופאים

את היחס אחיות מוסמכות ) 9%-ב(המוסמכות המועסקות שנוספו לכוח העבודה העלה אך במקצת 
התוספת באחיות ). 1990-1994השנים (לעומת ראשית התקופה הנבדקת , 1998-1999לאוכלוסייה בשנים 

                                                   
ידי כוח אדם - האוכלוסייה הכפרית המאפיינת מחוזות אלו מטופלת על, לפי מבנה שירותי הבריאות, כאמור 8

  .סיעודי במרפאות קהילתיות ומקבלת טיפול ממספר קטן יותר של רופאים



    

חלה במהלך , שם. החולים-מוסמכות לאוכלוסייה ובשעות עבודת אחות לאוכלוסייה הייתה בעיקר בבתי
התקופה הנבדקת עלייה מובהקת בשיעור מספר האחיות וכן עלייה בסך שעות אחיות מוסמכות 

לעומת , בקהילה. מספר השעות הממוצע שאחיות אלו עובדות בשבועלאוכלוסייה ולמיטה ללא שינוי ב
במספר השעות שאחיות מוסמכות , הייתה ירידה מובהקת בשיעור אחיות מוסמכות לאלף נפש, זאת

ביחס  (1995-1997ירידה שחלה בשנים , עובדות בממוצע בשבוע ובסך שעות אחות מוסמכת לאלף נפש
דווקא , מאידך. 1995-1997בהשוואה לשנים , 1998-1999 בשנים והמשיכה ביתר שאת, )לתקופה הקודמת

החולים לאוכלוסייה -חלה עיקר העלייה בשיעור האחיות המוסמכות בבתי, )1998-1999(בשנים אלה 
 בהיקף תעסוקת אחיות מעשיות 1998-1999 לבין השנים 1990-1994השינוי בין . ובשיעורן למיטה

, היה דומה לאלו של אחיות מוסמכות, )עבודה הסיעודי אינו גדולשחלקן  בכוח ה(המועסקות בבריאות 
  . אם גם בעיתוי שונה ובמידה שונה

  
בהשערת המחקר לפיה המגמה של התרחבות בכוח , אם כן, הממצאים בנוגע לרופאים מועסקים תומכים

ותר מאפיינת י, האדם הרפואי וההתרחבות שחלה בעקבותיו בהיקף מתן השירותים במערכת הבריאות
אם גם לא (בעיקר , גדל מאוד גם היצע הרופאים, בשנים אלה. את השנים הראשונות של יישום החוק

והשערת המחקר גרסה כי בשנים , המועצות לשעבר-בשל קליטת העלייה מברית) באופן בלעדי
שנים בהן הדגש במערכת הבריאות הוא על צמצום עלויות וריסון , המאוחרות יותר ליישום החוק

  .מה-נמצא כי מגמה זו נעצרת במידת, תהוצאו
  

, הממצאים לפיהם היה צמצום בכוח אדם סיעודי בקהילה. לגבי כוח אדם סיעודי התמונה פחות ברורה
השנים (אך גבר בתקופה המאוחרת יותר ליישום החוק , שהחל כבר בשנים הראשונות ליישום החוק

תקופה זו הייתה בקופות הרגשה שאין ייתכן שב. מה בהשערת המחקר-תומכים במידת, )1998-1999
החולים היה קל יותר לעמוד בדרישות לצמצום -ייתכן גם שלקופות. צורך במספר רב של אחיות בקהילה

ולא באמצעות צמצום במספר , עלויות והתייעלות באמצעות צמצום במספר האחיות המועסקות על ידן
נמצאה דווקא בתקופה , חיות מוסמכותעיקר ההתרחבות בהעסקת א, בבתי החולים, אולם. הרופאים

מגמה זו איננה עולה בקנה אחד עם השערות המחקר והיא קשורה . 1998-1999בשנים , המאוחרת יותר
, החולים הממשלתיים-להסכמי התקינה שנחתמו עם ארגוני האחיות בנוגע לתוספת תקנים לסיעוד בבתי

  .  בפריסה על פני מספר שניםחולים אלה- תקנים לאחיות בבתי1,500-הסכמים שהעניקו כ
  

הנתונים מסקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים תמונה כללית של השינוי 
על מנת להבין היכן ובאיזה אופן חלה . בתשומות כוח האדם בבריאות על סמך אומדנים מתוך מדגם

לרופאים ואחיות אשר בדקנו גם נתונים מינהליים בנוגע , ההתרחבות בכוח אדם במערכת האשפוז
  מרביתו ,  מכוח העבודה הזה24%-פלח שוק זה מעסיק כ. 1990-2000ידי המדינה בשנים -הועסקו על

, חולים לאשפוז כללי-במסגרות האשפוז הכוללות בתי)  בקרב האחיות89%- בקרב הרופאים ו92%(
ק למערכת האשפוז יש לזכור כי הנתונים נוגעים ר, עם זאת. אשפוז פסיכיאטרי ומחלות ממושכות

  ). הפרטיים ואלו של הקופות, הציבוריים(החולים האחרים -הממשלתית ולא לבתי
  

ועלייה של , 2000- ל1990ידי המדינה בין - במספר הרופאים המועסקים על36%הנתונים הראו עלייה של 
ור כוח בחנו את העלייה בשיע. ידי המדינה ביחס לאוכלוסייה- בשיעור הרופאים המועסקים על5.4%

ידי המדינה הייתה הן בין -מצאנו כי העלייה בשיעור הרופאים המועסקים על. האדם בתוך שתי תקופות
אולם עלייה זו נמוכה לשיעור העלייה בסך הרופאים ). 8% (2000- ל1998והן בין , )10% (1996- ל1993

  .כפי שנמצאה לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המועסקים בבתי החולים
  

הסבר לחוסר התאמה זה ניתן למצוא בעזרת ניתוח נתונים ממאגרי מידע נוספים על כוח אדם המועסק 
מנתונים אלה עולה כי ההעסקה במסגרות הפורמליות אינה מציגה את מלוא היקף . במגזר הממשלתי

פני ניתוח נתונים אלו מרמז על האפיקים הנוספים שעמדו ב .קליטת הרופאים במגזר זה באותן השנים
, שכן. המעסיקים במגזר זה לקליטת עובדים נוספים ולהרחבת היקף כוח האדם במערכת הממשלתית

שנבעה מהעסקה שלא במסגרת התקנים , מצאנו הרחבה ניכרת בהעסקת רופאים במגזר הממשלתי
-אך גם העסקה כתורני חוץ בבתי, העסקה באמצעות תאגידי הבריאות, בעיקר, הייתה זו. המתוכננים



    

גם מחוץ לכותלי , ם והעסקה באמצעות קבלני משנה כאגודה לבריאות הציבור במסגרות שונותהחולי
  .החולים-בתי

  
ומוסיפים לכך גם את , ידי המדינה לפי תקן-כאשר בוחנים את הנתונים על העסקת רופאים על, כלומר

ם הם תואמים במידה רבה לעלייה שנמצאה בשני, המועסקים במסגרות ההעסקה שלא לפי תקן
לפי נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה , ביחס לאוכלוסייה, החולים-הנבדקות בשיעור הרופאים בבתי

  .המרכזית לסטטיסטיקה
  

ועלייה של פחות , ידי המדינה- במספר האחיות המועסקות על20%- הייתה עלייה של כ2000- ל1990בין 
עור העלייה היה גבוה יותר בין שי. ידי המדינה ביחס לאלף נפש- בשיעור האחיות המועסקות על1%-מ

הנתונים מראים כי גם לכוח אדם ). 4% (2000- ל1993בהשוואה לשיעור העלייה בין , )9% (2000- ל1998
. פשרו הרחבה של הביקוש לאחיות שלא במסגרת התקנים המאושריםסיעודי נוצרו אפיקי העסקה שִא

אולם גם בתורנויות חוץ ואף , יבורהדבר נכון במיוחד לגבי העסקה במסגרת האגודה לבריאות הצ
, מרביתן(ידי המדינה -נראה ששיעור הגידול במספר האחיות המועסקות על. באמצעות תאגידי הבריאות
מקביל לעלייה בשיעור האחיות לנפש , כולל העסקה במשרות שאינן לפי תקן, )כאמור במוסדות האשפוז

  .אדםלפי נתוני סקרי כוח , בכלל מסגרות האשפוז ולעיתויה
  

בספרי (ההשוואה בין סך התוספת המתוכננת . בחנו גם עד כמה השינוי בהיקף ההעסקה תאם את התכנון
לפי נתוני נציבות שירות (למול התוספת בפועל של רופאים מועסקים , במספר הרופאים) התקציב
המשרות ובמספר ) 10%עלייה של (הראתה מגמה דומה של עלייה במספר הרופאים המועסקים , )המדינה

 מספר 2000- ל1998בין , לעומת זאת. 1996- ל1993בין השנים ) 8%עלייה של (המתוכננות לרופאים 
ואילו שיעור העלייה במספר הרופאים שהועסקו בפועל היה , 2%-המשרות המתוכנן לרופאים עלה רק ב

, עסקה בפועלהן במספר המשרות המתוכננות לרופאים והן בה, עיקר העלייה. 8%גבוה יותר ועמד על 
  ).   אשפוז כללי ופסיכיאטריה(הייתה באותם תחומים רפואיים 

  
במספר ) 4%( עלייה באותו השיעור 1996- ל1993בבחינת מגמות השינוי בכוח אדם סיעודי מצאנו בין 

עלייה שחלה בעיקר באותם , ידי המדינה-המשרות המתוכננות לאחיות ובמספר האחיות המועסקות על
מצאנו מגמה של ירידה הן בהיקף המשרות , במקביל). שפוז כללי ומחלות ממושכותא(תחומי שירות 

 הייתה מגמה של עלייה 2000- ל1998גם בין . המתוכננות והן בהיקף העסקת אחיות בבריאות הציבור
שיעור העלייה , אולם. בהיקף הכולל של כוח האדם הסיעודי המועסק ובמספר המשרות המתוכננות

). 9%(היה קטן משיעור העלייה בהעסקתו בפועל ) 5%(תוכננות לכוח האדם הסיעודי במספר המשרות המ
לעומת מגמה , זאת. העלייה הן בתכנון והן בהיקף ההעסקה בפועל הייתה בעיקר בתחום האשפוז הכללי

  .בתחום המחלות הממושכות, הן בהעסקה והן במספר המשרות המתוכננות, של ירידה
   

 מגמות השינוי במספר המשרות המתוכננות לכוח אדם רפואי 1996- ל1993 ניתן לומר כי בין השנים
 2000- ל1998ההשוואה בין השנים , לעומת זאת. וסיעודי ובהעסקה בפועל של כוח אדם זה היו דומות

העלתה כי שיעור העלייה בהיקף ההעסקה בפועל היה גבוה יותר משיעור העלייה במספר המשרות 
  .  אך גם לגבי כוח האדם הסיעודי, מיוחד לגבי כוח האדם הרפואיהדבר נכון ב. המתוכננות

  
 חלה עלייה 2000 לשנת 1995כי על אף שבין שנת , החולים נמצא-בניתוח נתונים מינהליים של קופות

עלייה (במספר הרופאים המועסקים בכל אחת משלוש הקופות מהן קיבלנו נתונים מלאים לשנים אלה 
חן שיעור הרופאים לאלף מבוטחים בכל קופה נמצא כי כמעט לא הייתה הרי כשנב, )36% עד 9%של 

ממצא זה אינו תואם את המגמה שעלתה מניתוח . החולים-עלייה בשיעור הרופאים למבוטחים בקופות
לפיה הייתה עלייה בשיעור הרופאים , נתוני סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

התאמה זו מחזקת את ההנחה הרווחת כי במהלך -אי. ים אלוהמועסקים בקהילה לאוכלוסייה בשנ
כגון , החולים-השנים הנבדקות חלה קליטה רחבה של רופאים במסגרות בקהילה שאינן של קופות

עבודה במסגרת , החולים קונות מהם שירותים-העסקה במכוני רפואה פרטיים ובהם גם מכונים שקופות
-ידי קופות-העסקה במסגרת שירותי לילה הנקנים על, )םאדו-דוד-כולל מגן(שירותי עזרה ראשונה 

  . ואולי אף הרחבה של מתן שירותי רפואה פרטית ברמת הקהילה, החולים



    

  
- כי בשתיים מקופות, החולים באותן השנים עלה-מן הנתונים על היקף העסקת כוח אדם סיעודי בקופות

חלה בהן ירידה בשיעור , עשהלמ, אולם, החולים הייתה אמנם עלייה במספר האחיות המועסקות
בקופה נוספת הייתה ירידה הן במספר האחיות המועסקות והן בשיעורן . האחיות לאלף מבוטחים בקופה

רק בקופה אחת חלה עלייה הן במספר האחיות המועסקות והן . למספר המבוטחים באותה הקופה
ות בה נמוך בהשוואה הכל מספר האחיות המועסק-בסך, אולם. בשיעורן למספר המבוטחים בקופה

  .גם לאחר עלייה זו, לקופות האחרות
  

החולים תואמת -התמונה שהתקבלה מבדיקת היקף העסקת כוח אדם סיעודי בשלוש מתוך ארבע קופות
, במידה רבה את המגמות שעלו מניתוח הנתונים לפי סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ).לאלף נפש(ור האחיות המועסקות בקהילה לאוכלוסייה לפיהן חלה בשנים הנבדקות ירידה בשיע
  

והתפלגות המתמחים החדשים בין התמחויות לאורך התקופה , בחינת מספר המתמחים החדשים לשנה
 322-מ (186%- עלה מספר המתמחים החדשים לשנה ב2001- ל1998העלתה כי בין השנים , הנבדקת

   עלה גם שיעור המתמחים החדשים לאוכלוסייה ,במקביל). 2001 בשנת 920- ל1998מתמחים בשנת 
תחומי ההתמחות הרפואית . 100%עלייה של , 2001 בשנת 0.14- ל1988 מתמחים לאלף נפש בשנת 0.07-מ

רפואת משפחה , הרדמה, רפואה פנימית: בהם עלה מאוד שיעור המתמחים במהלך השנים הנבדקות היו
  . ופסיכיאטריה

  
-בעיקר מברית, במספר הגדול של רופאים שעלו לארץ,  במידה רבה,מוסברת עלייה זו, מצד ההיצע

אשר קיבלו רשיון לעסוק ברפואה בישראל ופנו להתמחות , 90-החל מראשית שנות ה, המועצות לשעבר
החולים והמחלקות -עדיין לא ברור מדוע בתי, מצד הביקוש. לצורך קבלת תעודת מומחה בישראל

רחיב את היקף העסקת רופאים מתמחים על אף קשיי המימון בשל השונות היו מעוניינות להגדיל ולה
, ייתכן שהתשובה טמונה בכך שחלק מקליטת המתמחים, בחלק. החולים-הלחצים התקציביים על בתי

-כגון תאגידי הבריאות בבתי, ידי העסקה במסגרות שאינן לפי תקן-נעשתה על, בעיקר במגזר הממשלתי
העלייה הגדולה . י מימון ממשלתי מיוחד למלגות למתמחים עוליםיד-כמו גם על, החולים הממשלתיים

בשיעור המתמחים החדשים יכולה להעיד על כך שקליטת חלק מן הרופאים בעבודה הייתה באמצעות 
  ).קליטה בעבודה לתקופת התמחות(הארכת תקופת ההתלמדות 

  
ת הייתה תהליך כלכלי השערה נוספת של המחקר גרסה כי הקליטה הנרחבת של רופאים ואף של אחיו

בנתונים על השינוי בהרכב הפנימי של . שבו במידה מסוימת חלה החלפה של כוח אדם יקר בכוח אדם זול
  . יש תמיכה להשערת המחקר, ואף בהרכב הפנימי של כוח האדם הסיעודי, כוח העבודה הרפואי

  
 ניכרת באחוז הרופאים כי במהלך השנים הנבדקות חלה עלייה, אדם עולה-מניתוח נתוני סקרי כוח

העלייה באחוז הרופאות קשורה . העולים ועלייה מתונה באחוז הנשים בקרב הרופאים המועסקים
 33%-למעלה ממחציתם לעומת כ(בוודאי גם לשיעור הגבוה של נשים בקרב הרופאים העולים המועסקים 

 הממוצע שרופא עובד הכל חלה ירידה קלה במספר השעות-כי בסך, מן הנתונים עלה). בקרב האחרים
בקרב הנשים . השינויים במספר שעות העבודה השבועיות לא היו שווים בקרב קבוצות שונות. לשבוע

בעוד . החולים-בעיקר בקרב הרופאות שעובדות בבתי, חלה ירידה לאורך הזמן בשעות עבודה לשבוע
סוף התקופה לא נמצא הרי שב, שבתחילת התקופה רופאות עולות עבדו יותר שעות בממוצע מוותיקות

בקרב הגברים מספר שעות העבודה לשבוע נותר דומה . ביניהן הבדל במספר שעות העבודה השבועיות
הרי , בעוד שבקרב הרופאים הוותיקים ירד מספר שעות העבודה הממוצע לשבוע, אולם. לאורך הזמן

מקצת משל הרופאים והוא עומד על ממוצע גבוה ב, שבקרב העולים מספר השעות הממוצע לשבוע עלה
מספר שעות העבודה , כצפוי, וכי, עוד נמצא כי הרופאים העולים צעירים יותר מן הוותיקים. הוותיקים

  . בשבוע של רופאים צעירים גבוה משל מבוגרים
  

-את השלכות השינוי בהרכב כוח האדם על מספר שעות העבודה לשבוע ניתן לראות גם בניתוחים הרב
, עבדו יותר שעות בשבוע ממבוגרים, וגברים, חולים-מי שעובדים בבתי, ריםנמצא כי צעי. משתניים



    

ויותר שעות , רופאים עולים עבדו פחות שעות מן הוותיקים בתחילה, בנוסף. מרופאים בקהילה ומנשים
  .בשבוע בשנים האחרונות שנבדקו

  
הן כאחיות , ולותהשינוי העיקרי בהרכב הפנימי של כוח העבודה הסיעודי הוא הקליטה של אחיות ע

החולים -מצאנו כי אחיות עולות המועסקות בבתי. כאחיות מעשיות, בשיעור גבוה יותר, מוסמכות והן
אין הבדל במספר שעות העבודה השבועיות , לעומת זאת, בקהילה. עובדות קצת יותר שעות מן הוותיקות

אולם , צע לשבוע בהתאם לגילגם בקרב אחיות יש הבדל במספר שעות העבודה בממו. בין ותיקות לעולות
מי , צעירות, משתניים עלה כי אחיות עולות-מניתוחים רב. ההבדלים פחות חדים מאשר בקרב הרופאים

, מבוגרות, עובדות יותר שעות בממוצע מאחיות ותיקות, חולים ומי שעובדות בפריפריה-שעובדות בבית
  . מי שעובדות במרכז הארץ ומי שעובדות בקהילה

  
כוח האדם הרפואי והסיעודי תוגבר על ידי כוח אדם צעיר יותר בעל ותק מועט , ממצאיםלפי ה, כך

  .כוח אדם שבמהותו הוא זול יותר, מספר הנשים בו גבוה יותר, בישראל
  

תומכים בהשערת המחקר לפיה , ממצאי המחקר בנוגע לפיזור הגיאוגרפי של כוח האדם הרפואי המועסק
ואכן מספר רב של . ת תהיה ניכרת במיוחד באזורים בפריפריהההתרחבות בהעסקת רופאים ואחיו

גם במחוז , לפי הנתונים. אף כי לא רק שם, )בצפון הארץ ובדרומה(רופאים נקלט בתעסוקה בפריפריה 
הממצאים , מכל מקום. תל אביב ובמחוז חיפה הייתה עלייה ניכרת בשיעור הרופאים לאוכלוסייה במחוז

שהם רוב הרופאים שנוספו לכוח האדם (העוסקת בכך כי רופאים מהגרים תואמים את המקובל בספרות 
נוטים להיקלט בשוק העבודה בשל תרומתם למילוי מקומות באזורים גיאוגרפיים בהם , )המועסק

צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז מסביר רק חלק מסך הגידול במספר , אולם. חסרים רופאים
הגידול בהעסקה בפריפריה תרם רק לחלק קטן מן , כמו כן. אחרוןהרופאים המועסקים במהלך העשור ה

  .הגידול בסך התעסוקה
  

מראה כי בכל התקופה הנבדקת יש יתרון ברור , בחינת הפיזור הגיאוגרפי של כוח האדם הרפואי המועסק
בנוגע הדבר נכון . אך גם על פני הדרום והמרכז, בעיקר, למחוזות ירושלים תל אביב וחיפה על פני הצפון

, החולים לאלף נפש-לשיעור הרופאים בקהילה ולשיעור הרופאים בבתי, לסך שיעור הרופאים המועסקים
נתון המשקף את מספר הרופאים בכל מחוז ושעות העבודה (ואף לסך שעות רופאים בשבוע לאוכלוסייה 

 במחוזות אלה על אף העלייה שחלה, בעוד שהפערים לרעת הצפון והדרום קיימים). שהם עובדים לשבוע
, ואף בכמות הכוללת של שעות עבודת רופאים לשבוע לנפש במהלך התקופה הנבדקת, בשיעור הרופאים

ואף , הרי שבמרכז קשור הדבר לירידה שחלה בשיעור הרופאים ביחס לגודל האוכלוסייה במחוז זה
  . לירידה בכמות הכוללת של שעות עבודת רופאים לנפש במחוז במהלך השנים שנבדקו

  
בדיקת החלוקה הגיאוגרפית של כוח העבודה הסיעודי העלתה כי במהלך התקופה הנבדקת הצפון 
והדרום נמצאו במצב פחות טוב מאזורים אחרים גם בנוגע לשיעור סך האחיות המוסמכות המועסקות 

לממצא זה תורמת גם העובדה כי שיעור האחיות המוסמכות לנפש בקהילה שהיה גבוה בצפון . לנפש
בהתאם למבנה שירותי הבריאות שבו האוכלוסייה , זאת (1994ם משיעור זה במחוזות האחרים עד ובדרו

ידי כוח אדם סיעודי במרפאות קהילתיות ומקבלת טיפול -הכפרית המאפיינת מחוזות אלו מטופלת על
גם .  והוא דומה לשיעורן במחוזות האחרים1998-1999ירד בשנים , )ממספר קטן יותר של רופאים

החולים לאלף יש פער לרעת מחוזות הפריפריה האלה -וחנים את שיעור האחיות המוסמכות בבתיכשב
מגמות דומות מצאנו גם בנוגע לסך שעות עבודת אחיות מוסמכות לשבוע לפי . בהשוואה לאזורים אחרים

עם . ככלל שיעורן לנפש ואף סך שעות עבודתן לנפש אינו גבוה, אשר לאחיות מעשיות. אזור גיאוגרפי
הממצא הבולט בנוגע לפיזורן הגיאוגרפי הינו העלייה שחלה בשיעורן לאלף נפש במהלך התקופה , זאת

השינוי בשיעורן -בצפון ובמרכז ואי, הנבדקת בחיפה ובתל אביב לעומת הירידה שחלה בשיעור זה בדרום
פש במחוזות בולטת העלייה בסך שעות עבודת אחיות מעשיות לנ, בדומה לכך. לאוכלוסייה בירושלים

  .לעומת הירידה בכך במחוזות האחרים, אלו
  



    

ומגמות השינוי בהן בשנים , ניתוח הנתונים על החלוקה הגיאוגרפית של כוח האדם הרפואי והסיעודי
לא נסגרו מלוא הפערים , כי על אף הקליטה של כוח אדם רפואי וסיעודי בפריפריה, אם כן, מעיד, שבדקנו

  . הנוגע לכוח אדם זהבין אזורים גיאוגרפיים בכל
  

בחנו , 1999- ל1990לנוכח העלייה הניכרת בשיעור רופאים מועסקים לאוכלוסייה בין השנים , לסיכום
 1995-1997כי קצב הגידול היה גבוה במיוחד בשנים , נמצא. היכן ובאיזה אופן הם נקלטו בתעסוקה, מתי

ת התחרות הרבה בין קופות החולים ממצאים אלו תואמים א. 1998ונמוך הרבה יותר בתקופה שלאחר 
ואת , והתרחבות שירותי הבריאות שאפיינה את השנים מייד לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

עוד נמצא כי העלייה במספר הרופאים המועסקים הייתה הן . 1998-תקופת הלחץ התקציבי שהחלה ב
רק . ה גבוה יותר בקהילה מאשר באשפוזאך שיעור העלייה ברופאים לנפש הי, החולים והן בקהילה-בבתי

. ידי הירידה במספר שעות עבודה בשבוע של רופאים-חלק קטן מהיקף הקליטה בתעסוקה מוסבר על
קליטת רופאים בעבודה בפריפריה וצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז מסבירים רק חלק מסך , בנוסף

פוז והן בקהילה עיקר ההרחבה בהעסקת נראה שהן במערכת האש. הגידול במספר הרופאים המועסקים
וכן באמצעות , ידי תקנים-באפיקי העסקה שאינם מוגבלים על, קרי, "מסגרות רכות"רופאים נעשתה ב

עוד נמצא כי התקופה . החולים-שאינן שייכות לקופות, העסקת רופאים במסגרות שונות בקהילה
  .במצבת כוח האדם בבריאות, ל יחסיתצעירים ונשים שהם כוח אדם זו, שנבדקה עלה חלקם של עולים

  
היא הייתה בעיקר במערכת . העלייה ביחס אחיות לאוכלוסייה באותה התקופה הייתה מתונה מאוד

באותה התקופה הייתה ירידה בולטת ). בהשוואה לתקופה קודמת (1998האשפוז בתקופה שלאחר 
בצפון הארץ (י הפריפריה כאשר ירידה זו הייתה גם באזור, בשיעור האחיות לאלף נפש בקהילה

המועצות -השינוי העיקרי במבנה כוח האדם הסיעודי הוא התוספת של אחיות עולות מברית). ובדרומה
  .לשעבר

  
חלה ירידה , מן הנתונים לפיהם במקביל לעלייה בשיעור הרופאים ושעות עבודת רופאים לנפש בקהילה

 על כך שהייתה תחלופה מסוימת בין העסקת ממצא זה רומז, הן במספר האחיות והן בשעות אחיות לנפש
  . רופאים להעסקת אחיות בקהילה

  
ולאופן , הממצאים שבידינו מספקים תשובות הנוגעות להיקף העסקת רופאים ואחיות בתקופה הנבדקת

זוהי רק תחילת הדרך להבנת הסיבות שהביאו להרחבה הניכרת של , אולם. בו הם נקלטו במערכת
 בין ההסברים האפשריים שעלו עד כה עומד רצונם של ארגוני .הבריאותהעסקת רופאים במערכת 

להרחיב את השירות שהם נותנים על מנת לתת שירות טוב יותר ) החולים-החולים וקופות-בתי(הבריאות 
והן במסגרת , הן באמצעות העסקה בתאגידי הבריאות, תוספת כוח האדם. ולהגדיל את הכנסותיהם

. החולים-החולים מנוף להרחבה ולשיפור מתן השירות בבתי-הנהלות בתיסיפקה ל, ההעסקה הרגילה
ואף על השינויים בתחלואה , החולים-תוספת זו ענתה גם על צורכי התפתחות הרפואה והטכנולוגיה בבתי

ייתכן גם שהעסקת רופאים נוספים אפשרה לרופאים הבכירים לעסוק . ובחומרת מחלות המאושפזים
החוק . ן שירותים במסגרת תאגידי הבריאות ומתן שירותי רפואה פרטיתמת, הוראה, יותר במחקר
, )למשל מתן שירותי רופא בלילה(החולים למתן שירותים בקהילה -מה את אחריות קופות-הרחיב במידת

והסכמי ההבראה של , אולם גם הטיל עליהן מגבלות ודרישה להתייעלות באמצעות חוקי ההסדרים
הקופות אכן קלטו כוח אדם , לפי ממצאי המחקר. ו את מספר העובדים בהןהקופות עם האוצר אף הגביל

אולם לא מעבר לנדרש עקב הגדלת מספר המבוטחים , רפואי נוסף לצורך הרחבת שירותיהן ושיפורם
חלקן , החולים-במידה רבה הרחבת הביקוש לכוח אדם בקהילה הייתה במסגרות מחוץ לקופות. בהן

מסגרות אלו קלטו רופאים שלא מצאו תעסוקה במסגרת , מחד. רותיםכאלו שהקופות קונות מהן שי
החולים להרחיב את מתן השירותים מבלי להגדיל מאוד את -הדבר אפשר לקופות, מאידך. הציבורית

  .מצבת כוח האדם שלהן
  

במחקר עתידי יש מקום לבחון עד כמה . בשלב זה כל האמור לעיל הוא בגדר הסברים אפשריים בלבד
בימים אלו הונחו על שולחן הממשלה המלצות . אלו אכן תרמו לגידול בהעסקת כוח אדם רפואיתהליכים 

העסקה ושכר הרופאים , המתייחסות למבנה) ועדת אמוראי" (הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית"
מחייבים הבנה מעמיקה של המגמות , ומימונן, ביצוע המלצות הוועדהברור ש. במערכת הציבורית



    

עובדה זו מחזקת את חשיבות ממצאי המחקר ואת המשך . וח האדם הרפואי במערכתבהתפתחות כ
  .המעקב אחר המגמות בכוח אדם במערכת הבריאות
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גטיביים על נתונים אגר: ידי המדינה-רופאים ואחיות המועסקים על: 'נספח א
  חלקיות משרה 

  
נתונים אגרגטיביים על חלקיות משרה והשינוי , ידי המדינה-רופאים ואחיות המועסקים על: 1-לוח א

  1993 לעומת 1996-בהם ב
   

1993 
  

1996 
אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

אחוז מהגידול 
  3הכללי

            רופאים
 100 260 10 2964.6 2,704.3  כ"סה

 5 22 67 53.9 32.2  ותמשרד הבריא
 73 81 4 2,269.7 2,189.2  4אשפוז כללי

 -1 21 25 107.3 86  מחלות ממושכות
 15 106 35 407.3 301.0  פסיכיאטריה

 8 30 32 126.3 95.9  בריאות הציבור
      

         אחיות
 100 586 7,889.48 7,303.2  כ"סה

 -1 -3 -11 26.5 29.7  משרד הבריאות
 97 569 14 4,776.3 4,707.7  4אשפוז כללי

 42 244 44 793 550  מחלות ממושכות
 4 24 2 1407.3 1,383.1  פסיכיאטריה

 -42 -247 -22 1,068 1,132.6  בריאות הציבור
   1996- ל1993 באיזה אחוז השתנה מספר המועסקים בין -  אחוז השינוי 1
   1993 למספר המועסקים בשנת 1996קים בשנת  ההפרש במספרים מוחלטים בין מספר המועס-  שינוי אבסולוטי 2
 השינוי האבסולוטי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל -  אחוז מהגידול 3

  המועסקים במקצוע 
  ובני ציון) איכילוב(סוראסקי , ממשלתיים-החולים העירוניים-  לא כולל נתונים על עובדים בשני בתי4

  נציבות שירות המדינה , ממחלקת המחשבנתונים : מקור
  



    

נתונים אגרגטיביים על חלקיות משרה והשינוי , ידי המדינה-רופאים ואחיות המועסקים על: 2-לוח א
  1998 לעומת 2000-בהם ב

   
1998 

  
2000 

אחוז 
   1השינוי

השינוי 
  2האבסולוטי

אחוז מהגידול 
  3הכללי

            רופאים
 100 211 7 3,404.9 3,194.2  כ"סה

 6 14 25 67.2 53.8  משרד הבריאות
 63 132 5 2,584.7 2,452.9  4אשפוז כללי

 0 0 0 111.5 111.9  מחלות ממושכות
 21 45 10 484.7 439,8  פסיכיאטריה

 10 21 15 156.9 135.9  בריאות הציבור
      

         אחיות
 100 839 7 9,177.9 8,339.8  כ"סה

 0 4 14 30.8 27.0  משרד הבריאות
 86 723 14 5,864.5 5,141.5  4אשפוז כללי

 0 0 0 830.3 830.2  מחלות ממושכות
 11 91 6 1,504.9 1,414.0  פסיכיאטריה

 3 21 2 947.5 926.2  בריאות הציבור
  .2000- ל1998 באיזה אחוז השתנה מספר המועסקים בין -  אחוז השינוי 1
   1998 למספר המועסקים בשנת 2000המועסקים בשנת  ההפרש במספרים מוחלטים בין מספר -  שינוי אבסולוטי 2
 השינוי האבסולוטי במספר המועסקים בקטגוריה זו מחולק בשינוי האבסולוטי במספר כל - אחוז מהגידול 3

  המועסקים במקצוע 
  ובני ציון)  איכילוב(ממשלתיים סוראסקי -החולים העירוניים- לא כולל נתונים על עובדים בשני בתי4

  נציבות שירות המדינה , ים ממחלקת המחשבנתונ: מקור
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