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  תקציר
  רקע ומבוא
, מידית והובלה לבית חוליםהצלת חיים בסכנה שעיקרו , המקצוע. צומח במהירותראמדיק אמקצוע הפ

לגידול הכללי באוכלוסייה הקשור , הגידול במערך האמבולנסים.  א:מספר סיבותמהתפתח 

 ואף לצורך להיות עלייה במספר תאונות הדרכיםלמה גם עלייה במספר המכוניות וִעל, ולהזדקנותה

ים מתפקדים פאראמדיקלפיה שית נימוץ הגישה האמריקא. ב; מוכנים למצבי חירום ולטיפול בנפגעים

י הראה כי בעוד נהניסיון האמריק.  במקום האירוע בקליטה הראשונית של פצועיםטוב כמו רופאים

שתקופת ( אין קושי להכשיר פאראמדיקים ,שירותי רפואת חירוםשקשה להשיג רופאים מומחים ל

הכשרתם של . ג ;)Pozner et al., 2004 ( לביצוע תפקידם) שנה וחצי –הכשרתם קצרה יחסית 

לתה לאור צמיחה זו ע.  מוד המקצועי אקדמיים ללבא ופתיחת מסלוליםרכי הצופאראמדיקים לפי צ

המענה על שאלה זו מחייב מידע הן . ביקוש למקצועההיצע והאיזון בין צפוי חוסר שאלה האם בעתיד ה

  .בשוק העבודהעל היצע הפאראמדיקים והן על הביקוש להם 

  

   מטרות המחקר

 )ב של היצע כוח האדם מצתמונתלהציג (הפאראמדיקים לבחון את היצע  .1
  לבחון את המקורות העתידיים לתוספת כוח אדם .2

  מקצוע מנקודת מבטם של העוסקים בו הניאת מאפיילבחון   .3
לבחון מה מנהלים במערכת שירותי הרפואה , כלומר ,הצפוי לפאראמדיקיםאת הביקוש לבחון   .4

  בעתידה שלוהיקף שוק העבודעל כוח האדם המקצועי הזה והצורך בהדחופה חושבים על 
ואת ההשלכות שיש לכך על תכנון כוח אדם  לבחון את ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש .5

  בתחום זה
  

  שיטת המחקר
סקר טלפוני באמצעות שאלון סגור ) 2006( פברואר –) 2005(לצורך בחינת ההיצע נערך בחודשים נובמבר 

מתוך . בין אם הם עובדים במקצוע ובין אם לאו ,קורסים לפאראמדיקיםהוגרי בקרב מדגם אקראי של ב

 70%-כ( איש 578 נדגמו) חיילים בשירות חובהשאינם (קורסים לפאראמדיקים  בוגרי 868רשימה שכללה 

, 88%-שיעור ההיענות הגיע ל . מאוכלוסיית המחקר50% לראיין לפחות כדי, זאת). מי שנכללו ברשימהמ

 לצורך בחינת המקורות העתידיים של ). מאוכלוסיית המחקר59%( אנשים 509בסך הכול רואיינו כך ש

לצורך בחינת . תוספת פאראמדיקים בכל שנה נבחנו נתונים מנהליים על מערך ההכשרה לפאראמדיקים

נערכו ראיונות עם אנשי מפתח בתחום שירותי הרפואה , תרחישים שונים של ביקוש לפאראמדיקים

  . הדחופה והסיעוד

  

  עיקרי הממצאים
 וגילו ,המועסק בממוצע כעשר שנים במקצוע, אי המחקר מעלים כי מדובר בכוח אדם מיומן ומשכילממצ

עזרה (הגורמים המושכים למקצוע קשורים קשר הדוק לאופי העבודה .  שנים34הממוצע עומד על 

ים רועים קשילפיו הטיפול באשתמיכה לכך ניתן גם לראות בממצא ). ין וגיווןיענ, אהבה למקצוע, והצלה
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גורמי הלחץ בעבודה בקרב שיעורים גבוהים יחסית הם . תורם לתחושה של שביעות רצון רבה מן המקצוע

 ;25% עבודת ניירת ; 50%חוסר תמיכה אדמיניסטרטיבית : ההתמודדות עם היבטים מנהלייםבעיקר 

, )60%(ר רמת השכעם  ו;33% המשפחהלבין חוסר איזון בין חיי העבודה  עם  ;34% שעות עבודה רבות 

ועם ) 10%(עם מידת האחריות בו , )3%-5%(ולא ההתמודדות עם נושאים הקשורים בכובד התפקיד 

  ). 10%(רועים קשים ינסיבות של א

  

תמיכה מצד ההנהלה , תנאים כלכליים ושכרחשובים להם , רבים גם ציינו כי כדי להישאר במקצוע

ער שנמצא בין שיעור שבעי הרצון מהמקצוע  לפיםרו להיות קשיםממצאים אלה עשוי. וקידום במקצוע

אי שביעות הרצון מן ). 22%(לעומת שיעור נמוך יותר של שבעי הרצון מן העבודה בארגון ) 60%-כ(

ווח על מצב בריאות לא י כמו גם לד,העבודה קשורה קשר הדוק לשחיקה ולתחושה של עומס יתר בעבודה

 מרוצים מי שאינם של,  שמרגישים שחוקים בעבודה פאראמדיקיםהסיכוי של, כצפוי,  לכךבנוסף. טוב

  . רב יותר–לרצות לשנות מקצוע , מי שלומדים לתואר אקדמי בעת הסקרשל ו, ממנה

  

  בחינת ההיצע

 בוגרי קורסים לפאראמדיקים בישראל ומדי שנה נוספים 1,000- יש כבחינת היצע כוח האדם הראתה כי

זרחי מכלל בוגרי הקורסים הוא יעור המועסקים בשוק הא ש. בוגרי תוכניות הכשרה למקצוע100-עוד כ

ן הבדל משמעותי בין שנים ואי,  במהלך חמש שנים18%- שיעורי עזיבת המקצוע עומדים על כ.64%

שאר במקצוע העלה כי לאחר שנה של יניתוח הסיכוי שיש לעובדים חדשים לה.  העזיבה לשנהבשיעור

 ישרדו 79%לאחר חמש שנים יש סיכוי כי , בעבודה במקצוע ישרדו 96%עבודה כפאראמדיק יש סיכוי כי 

עוד נמצא כי יש שוני בשיעורי הסיכוי . שארו במקצועי י68% שנים הסיכוי הוא כי 10 ולאחר ,במקצוע

שאר במקצוע נמוך יהסיכוי לה(שאר בעבודה כפאראמדיקים לפי מין ולפי סוג קורס הפאראמדיקים ילה

קרב בוגרי קורסים צבאיים ואחרים בהשוואה לבוגרי קורסים וב, בקרב נשים בהשוואה לגברים

נמצא כי הסיכוי להמשיך לעבוד כפאראמדיק גבוה יותר בקרב מי שיש לכך בנוסף ). א"אזרחיים של מד

  . בקרב בעלי השכלה גבוהה יותר ובקרב המבוגרים שבין העובדים, להם ילדים

  

  בחינת הביקוש

במשרד הבריאות ובבתי , רפואה הדחופהשירותי הם אנשי מפתח בלפי ראיונות ע(הצפוי בחינת הביקוש 

 בהתאם להכשרה שניתנת היוהמקצוע לא ישתנו והם יהגדרת העלתה כי ככל הנראה גבולות ) חולים

   .ההן במערכת הבריאות והן מחוצה ל, ייתכן כי הפאראמדיקים יועסקו במסגרות חדשות, מכל מקום. כיום

  

בהתאם לתרחישים השונים להיקף שוק העבודה אשר עלו מן (הביקוש בחינת ההתאמה בין תחזיות 

נים "אלא בשל הגידול הטבעי של שני אט(כי אם הביקוש לא ישתנה , העלתה, לתחזיות ההיצע) הראיונות

עוד עלה כי .  ואף קודם לכן2010עלול להיווצר עודף בבוגרי קורסים לפאראמדיקים כבר בשנת ) לשנה

; ד את הביקוש להםוקים מחוץ לשוק שירותי הרפואה הדחופה לא תגדיל מאהרחבת העסקת פאראמדי

את עודף הפאראמדיקים בשוק העבודה בעתיד במקצת תקטין תגדיל במידת מה את הביקוש והיא 

 שדרוג מערך רכבי ,לעומת זאת.  עליו בתקופות מאוחרות יותרתהיה לה השפעה גדולההקרוב ולא 

בכוח  יביא למחסור )ן"צו פאראמדיק אחד או שני פאראמדיקים לאטבין אם ישוב(  ALS ההצלה לרמת

מן . עבר למספר הנוכחי של בוגרי קורסים לשנה מאם לא יוכשרו פאראמדיקים נוספיםאדם מקצועי 
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 התוספת הנדרשת בפאראמדיקים לתקופת זמן ולהכשיר כוח טוב יותר אתהמחקר עולה שניתן לתכנן 

חזיות הביקוש להיצע לפי תרחישים שונים של שוק העבודה אדם בהתאם לבחינת ההתאמה בין ת

קשר  קשורה ,וצר עודף או חוסרויי כך שלא ,ההחלטה כמה פאראמדיקים יש להכשיר. לפאראמדיקים

  . לקביעת מדיניות בנוגע לתרחיש הביקוש לפאראמדיקיםהדוק 

  

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה

 ועד כמה המערכת מודעת וערוכה להתמודד עם  מהי תוחלת החיים הרצויה במקצוע הפאראמדיק 

 ? כוח עבודה מתבגר
שירותי ).  שנה20רק בן (וזאת גם משום שבישראל זהו מקצוע צעיר , יחסית, כוח העבודה כיום צעיר

על אף שעדיין לא .  של עובדים מבוגריםות גדולותהרפואה הדחופה עדיין לא התמודדו עם קוהורט

בראיונות עם אנשי מפתח בשירותי הרפואה , לת החיים הרצויה במקצוע תוחעל "דיון פתוח" נהלמת

בשל הקושי הפיזי , זאת. לא צריך לעבוד כפאראמדיק 45-40הדחופה היה מוסכם על רובם כי אחרי גיל 

 בתום העשור הקרוב מחצית הפאראמדיקים שהם כיום ,לפי ממצאי המחקר. והשחיקה הנפשית במקצוע

גם הפאראמדיקים בתשובותיהם לשאלות הפתוחות העלו את הצורך . ים אלהבכוח העבודה יגיעו לגיל

נראה כי המערכת עדיין לא ערוכה להתמודד עם מציאות . בהקלה לעובדים מבוגרים ובגיל פרישה מוקדם

לא יהיו , עבר לדרגי ניהול בארגון או הסטה לתפקידים אחרים בארגון ובהם ַמ,הפתרונות הקיימים. כזו

בצד . ערך לכךירותי הרפואה הדחופה להי ועל ש, שיהיה מדובר על מספר רב של אנשיםמספיקים ברגע

 או , האם נדרש כוח אדם מקצועי שיהיה במערכת לטווח הקצר או הבינוני: השאלה היא,הביקוש

ישארו יהאם המערכת מעוניינת בעובדים ש, כלומר. ?שהדרישה היא לקליטה של כוח אדם לטווח הארוך

דומה שמערכת שירותי הרפואה הדחופה צריכה לתת את הדעת לסוגיות ? פה ארוכהתקובתפקידם ל

 יקבעו הן את מדיניות גיוס כוח האדם והן את ההסדרים שהמערכת עשויה ליצור לפרישה והן ,אלה

  .מוקדמת או לשינוי סדרי העבודה של פאראמדיקים מבוגרים

 
 ? מקצועיאיך מתמודדים עם האתגרים של קידום ארגוני ושל פיתוח 

שלו מסלולי הקידום המקצועי והארגוני ושמחויב לתוכן המקצוע ה,  ומשכילהנתונים על כוח אדם מיומן

קידום הוא ממסלולי האחד . בפני שירותי הרפואה הדחופההעומד אתגר על הים צביעמ, מוגבלים

משרות הניהול יש להכיר בעובדה כי מאגר , אולם. יה הארגוניתייררכיתפקידים ברמה גבוהה יותר בה

כמעט אין בנמצא מסלול קידום מקצועי שעשוי להשאיר את הפאראמדיק , במקביל. בארגונים מוגבל

 –  השתלמויות לדוגמה–-פיתוח מקצועי . היבט אחר של קידום נוגע לפיתוח המקצועי. במסגרת מקצועו

 מקצועית אכן  נשאלת השאלה האם המערך שקיים כיום להשתלמות. מהווה הזדמנות נוספת לקידום

  . קידומו המקצועי של הפאראמדיקל וונותן מענה לפיתוח

 
 ? האם כדאי לפעול למען הרחבת העסקת פאראמדיקים מחוץ לגבולות שירותי הרפואה הדחופה 

נקודת המוצא היא , בראשונה: לסוגיה של התאמה בין ההיצע לביקוש ניתן לגשת משתי זוויות ראייה

זווית הראייה השנייה היא . ובדיקת השאלה היכן ייקלטו בוגריו) צומואו צמ(הרחבתו , מערך ההכשרה

במחקר בחנו סוגיה זאת . בחינת הביקוש הצפוי לפי תרחישים שונים ובדיקת ההשפעה על מערך ההכשרה

הביקוש לפאראמדיקים קשור עלה כי ) והתאמתו לתחזיות ההיצע(מבחינת הביקוש . משני היבטיה
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הרחבת ובמידת מה ל,  בשירותי הרפואה הדחופה)ALS(ת ברמה המתקדמת גדלת היקף השירובעיקר לה

הרחבת העסקת , לעומת זאת. החולים-חדרי המיון בבתישוק העבודה של הפאראמדיקים ל

היא תקטין ; פאראמדיקים מחוץ לשוק שירותי הרפואה הדחופה לא תגדיל מאוד את הביקוש להם

 בעתיד הקרוב ולא תשפיע עליו בתקופות מאוחרות במידת מה את עודף הפאראמדיקים בשוק העבודה

כך שמזווית הראייה של בחינת ההיצע והיקף ההכשרה הנדרש אין לתלות תקוות בהרחבת שוק ; יותר

העבודה לפאראמדיקים מחוץ למסגרת שירותי הרפואה הדחופה כפתרון לעודף שעלול להיווצר אם 

   .המערכת תמשיך להכשיר פאראמדיקים ברמה הנוכחית

  

 ? האם הצבא הוא שוק נפרד 
, אולם. עולהל " והביקוש לפאראמדיקים בצה,כוח אדם מקצועי זה לשל הוא הצרכן השני בגודלו "צה

 משום שהיצע כוח ,יש שראו בכך בעיה. הביקוש הוא לכוח אדם לתקופה קצרה במהלך השירות הצבאי

חרים הניחו כי מרבית א. רכי השוק האזרחיורכי הצבא מעבר לצוהאדם המקצועי גדל לפי צ

צבא לא ימשיכו במקצוע בחיים האזרחיים וכי גם מי שילך לשוק האזרחי יעשה זאת בהפאראמדיקים 

 12%-תוח הנתונים העלה כי כינ. ייתכן שיש להבחין בין השוק האזרחי לשוק הצבאי, לכן. לתקופה קצרה

 מהם עובדים בשוק 42%  וכיפאראמדיקים הם בוגרי קורסים צבאייםמבוגרי תוכניות ההכשרה ל

בוגרי הקורס הצבאי לעבוד כפאראמדיק בשוק האזרחי כעבור תקופת זמן אכן נמוך של הסיכוי . האזרחי

בוגרי הקורס הצבאי אשר מ) 66%(שיעור ניכר . הוא אינו מבוטל, אולם. מזה של בוגרי קורסים אחרים

, אם. ה במקצוע אחרי ארבע שניםבעבודארו ישיבוחרים להמשיך לעבוד במקצוע אחרי שירותם הצבאי 

 רצוי ששיעור זה ,יעלה שיעור בוגרי הקורסים הצבאיים בקרב בוגרי הקורסים לפאראמדיקים, בעתיד

  .  בחשבון בעת תכנון היקף ההכשרהובאוהשלכותיו להיצע בשוק האזרחי י

  

 ?על היצע כוח האדם) א"שאינן מד (הכשרה במסגרות אחרותמהן ההשלכות של  
חמישה עשר . א"אחוזים מבוגרי הקורסים לפאראמדיקים הם בוגרי קורסים שאינם של מד עשר התשע

 באוניברסיטת בן גוריון בנגב ויתרם במסגרת חירום ת את הכשרתם במסגרת תואר לרפואאחוזים קיבלו

שיעורם של בוגרים אלה בקרב . המסלול ללימודי השלמה ברפואת חירום במרכז הרפואי אסף הרופא

 10%לעומת  (40%ועומד על , יחסית, גבוה) א"שאינם מד(ארגוני הרפואה הדחופה האחרים העובדים ב

כלל בוגרי קורסים לפאראמדיקים אשר לא עבדו  מ50%עוד נמצא כי ). א"בקרב הפאראמדיקים במד

חלק ממי שרוכשים את הכשרתם במסגרות אלה , נראהכ. במקצוע בשוק האזרחי הם בוגרי קורסים אלה

שרדות במקצוע אחרי מספר שנים דומה יותר לשיעור בקרב ישיעור הה.  לעבודה במקצועוניםאינם פכלל 

אמנם הוא , כלומר. א"בוגרי הקורסים הצבאיים מאשר לשיעור בקרב בוגרי הקורסים האזרחיים של מד

א יגדל הצורך להתחשב בנתונים " למדמחוץשככל שתורחב ההכשרה , כך. נמוך יותר אך אינו מבוטל

  .עת התכנון הכולל של הכשרת פאראמדיקיםאלה ב

  

 ?רכי ההכשרהוצעל  של גיוס נשים למקצוע על תכנון כוח האדם ופעהההשמהי  
 7-ותק של יותר מבעלות לא היו במדגם נשים (העסקת נשים כפאראמדיקיות היא תופעה חדשה יחסית 

,  לכךבנוסף. כוח העבודה מ12%שיעור הנשים בקרב הפאראמדיקים עדיין נמוך והוא עומד על ). שנים

 בקרב מי ןושיעור, 21% של הנשים בקרב מי שעבדו בעבר במקצוע ואינם עובדים בו כיום עומד על ןשיעור

שרדות במקצוע יבחינת שיעור הה. 44% הואבשוק האזרחי כלל  אך לא עבדו בו ,שהוכשרו למקצוע
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מכאן שלא ).  בקרב גברים77%לעומת ( שנים 7 לאחר 50%-ועומד על כ,  העלתה כי הוא נמוך משל גברים

אם לארגוני הרפואה .  אלא שהן נשארות בו פחות זמן, של נשים בכוח העבודה הזה נמוךןרק ששיעור

 להתייחס לנתונים םין להעלות את שיעור הנשים המועסקות בהן כפאראמדיקיות עליהיהדחופה יש ענ

  . אלה ולבחון לעומק את הסיבות להם

  

מאפייני , להםהצפוי  היצע הפאראמדיקים לעומת הביקוש  נבחנו לראשונה בישראלבעבודה זו, לסיכום

ממצאי המחקר . העבודה ומאפייני המקצוע בעיני העוסקים בו וההתאמה בין תחזיות ההיצע לביקוש

מאפשרים לבחון סוגיות שעולות לגבי ניהול משאב אנושי זה במסגרות השונות של שירותי הרפואה 

 התוספת בפאראמדיקים הנדרשת טוב יותר אתתכנן ממצאי המחקר מאפשרים ל, כך לבנוסף. הדחופה

ם אלו ממצאי.  של שוק העבודה שלהםים שונים ולהכשיר פאראמדיקים בהתאם לתרחיש,לתקופת זמן

  .עזור לתהליך של תכנון אסטרטגי לטווח הארוך של כוח אדם זהליוכלו 
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  . אילנה פרידמן על הקלדת הדוח' ולגב, על ההפקה וההבאה לדפוס, לסלי קליינמן' לגב, המחקר
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  מבוא. 1
  

, מידית והובלה לבית חוליםהצלת חיים בסכנה שעיקרו , המקצוע. צומח במהירותראמדיק אמקצוע הפ

לגידול הכללי באוכלוסייה  הקשור ,לנסיםהגידול במערך האמבו. א :ממספר סיבותהתפתח 

 ואף לצורך להיות עלייה במספר תאונות הדרכיםלמה גם עלייה במספר המכוניות וִעל, ולהזדקנותה

ים מתפקדים פאראמדיקלפיה שית נימוץ הגישה האמריקא. ב ;טיפול בנפגעיםלמוכנים למצבי חירום ו

י הראה כי בעוד נהניסיון האמריק. רועיהא במקום טוב כמו רופאים בקליטה הראשונית של פצועים

שתקופת ( אין קושי להכשיר פאראמדיקים ,שירותי רפואת חירוםשקשה להשיג רופאים מומחים ל

הכשרתם של פאראמדיקים . ג ;)Pozner et al., 2004(לביצוע תפקידם ) שנה וחצי –הכשרתם קצרה יחסית 

שאלה האם לתה ה ע,לאור צמיחה זו .מקצועמוד הי אקדמיים ללרכי הצבא ופתיחת מסלוליםולפי צ

  . ביקוש למקצועלהיצע האיזון בין צפוי חוסר בעתיד 

  

הם , כלומר. טרום אשפוזוב )Advanced Life Support – ALS(פאראמדיקים עוסקים בסעד חיים מתקדם 

בריאות הערכת סיכון מידי לחיים ול  הכולל,עוסקים בטיפול דחוף לשם הצלת חיים במצב טרום אשפוזי

את הטיפול הם .  תוך כדי פינוי המטופל לבית החולים,ומתן סיוע רפואי לשם הצלת חיים ומניעת נכות

ביצוע פעולות הקשורות , הוראות כתובות המגדירות ומסדירות סוגי טיפול(מבצעים לפי פרוטוקולים 

בחון וטיפול בהפרעות  א,בטחת דרכי אוויר ברמה מתקדמתה:  כגון,לטיפולים )בטיפול והתנאים לביצועו

. וריד או בדרך חלופיתו מתן תרופות לתוך ה, ניקוז בית החזה,קצב לב על ידי שימוש במכשור ובתרופות

אולם הם חייבים לעבוד במסגרת שיש בה פיקוח של , פאראמדיקים יכולים לעבוד באופן עצמאי בשטח

ת פאראמדיקים נעשית ברובה על הכשר.  צריך לעבור הכשרה ולקבל תעודה, לעסוק במקצועכדי. רופא

גם קורסים ,  שנים4-כמזה , א"מד עורך ,במקביל לקורסים האזרחיים. )א"מד-להלן (ידי מגן דוד אדום

 המעניק ,יש מסלול לימודיםבבית החולים אסף הרופא , כמו כן. צבארכי הולהכשרת פאראמדיקים לצ

ים לתואר ראשון ישל לימודים אקדמ הוקם מסלול עשורכ ולפני ,תואר בסיעוד ותעודת פאראמדיק

 ,יצוין כי עד היום אין חוק המגדיר את גבולות המקצוע.  באוניברסיטת בן גוריון בנגבחירום תברפוא

  . פאראמדיקים עובדים בתוקף תקנות לפקודת הרופאים שתיקן משרד הבריאותהו

  

 שנה החלו 20 רק לפני .בישראל, יחסית,  והוא מקצוע חדש,מקצוע הפאראמדיק נוצר בארצות הברית

 ככל שעלה שיעור האמבולנסים ,הדרישה לפאראמדיקים הלכה וגדלה. א להכשיר פאראמדיקים"במד

יה זו יעל. בהם ניתן לתת טיפול חירום מתקדם לפני הפינוי ובזמן הפינוי לבית חוליםש, מתקדמתברמה 

 דילתת טיפול מי) Emergency Medical Services – EMS(שירותי הרפואה הדחופה מנבעה מן הדרישה 

. רועי להצילם בדקות הראשונות של האכדי, בעיקר לחולי לב ולאנשים עם הפרעות קצב, מתקדם

 נוספו ,שירותי רפואת חירום שרובם היו ללא הכשרה ל,לניידות טיפול נמרץ שהיו מאוישות ברופאים

  . ים את הרופאיםפאראמדיקה החליפו המתקדמתובחלק מן האמבולנסים ברמה , פאראמדיקים

  

 רפואת חירוםזהו הארגון העיקרי המספק שירותי  .המעסיק האזרחי העיקרי הוא ארגון מגן דוד אדום

הפאראמדיקים מועסקים במסגרת מערך האמבולנסים . בישראל והוא מספק שירותים אלה מתוקף חוק

 (BLS Basicחיים בסיסי א ברמה של סעד והנדבך הראשון ה: בנוי משני נדבכיםוהוא של מגן דוד אדום 



  2

Life Support( ,אלו הם האמבולנסים .  חיים ומניעת נכות מתן טיפול דחוף בסיסי לשם הצלת,כלומר

. ולעתים קרובות גם על ידי מתנדבים) שהם גם חובשים(המאוישים על ידי נהגי אמבולנס " הלבנים"

אלה . )ALS(הוא ברמה המתקדמת הנדבך השני . א"נדבך זה כולל את רוב רכבי ההצלה וכוח האדם במד

ואמבולנסים טיפול נמרץ , חובש/פאראמדיק ונהג, המאוישות על ידי רופא) ן"נט(הם ניידות טיפול נמרץ 

יצוין כי רוב . 1ללא רופא,  שלפחות אחד מהם הוא פאראמדיק,המאוישים על ידי שני אנשי צוות) ן"אט(

הנדבך , ערבי עברו למתן שירות שיש בו נדבך אחד בעולם המ רפואת חירוםהארגונים המספקים שירותי 

 כי הארגון לא יעמוד בכך ,לא ניתן עדיין לעשות שינוי זה, לדברי בכירים בו, א"במד. )ALS(המתקדם 

אמבולנסים ברמה של (השאיפה היא להקטין את אחוז הטיפול ברמה הבסיסית , אולם. מבחינה כלכלית

BLS (תקדמת ולהגדיל את אחוז הטיפול ברמה המ)ן"ן וניידות אט"ניידות נט.(  

  

שחל . חובההבשירות המשרתים ים בו הם חיילים פאראמדיק מרבית ה.ל הוא המעסיק השני בגודלו"צה

ובהם גם , רפואהֶלבעיקר שירותי ֶט, שני הארגונים הנוספים המספקים מגוון שירותי רפואההם ונטלי 

בכל ניידת יש . ALS מערך רכבי ההצלה הוא ברמת  כלבשני ארגונים אלה. שירותי ניידות טיפול נמרץ

בשני , אולם). חובש/בשחל הפאראמדיק הוא נהג האמבולנס ובנטלי יש בצוות גם נהג(רופא ופאראמדיק 

כך שמספר הפאראמדיקים , ) בשחל13-ו,  בנטלי6(נמרץ מועט יחסית הפול יטההארגונים מספר ניידות 

  .י חברות אלה מעסיקות אינו גבוהששת

  

 , מספר מקומות עבודה גדולים,כמו כן. פרטיותפאראמדיקים מועסקים גם במספר חברות אמבולנסים 

 מעסיקים פאראמדיקים לצורך טיפול בתאונות ,הכור בדימונה ואינטל, ל"רפא, ויריתואהיה יכגון התעש

בנוסף (קבע הבצבא , פאראמדיקים מועסקים בהיקף קטן גם בשירות הביטחון הכללי. עבודה

ברות שעוסקות בהדרכת עזרה ראשונה ומעסיקות בחו) אראמדיקים שהם חיילים בשירות חובהלפ

  .פאראמדיקים לצורך זה

  

אין בידי , כלומר. ים בשוק העבודה והן על הביקוש להםפאראמדיקכיום חסר מידע מספק הן על היצע ה

מצד ההיצע חסר מידע . זהיאפשר תכנון כוח אדם למקצוע תי שאנשי המקצוע וקובעי המדיניות מידע אִמ

 המקורות העתידיים על ; שאינם פעיליםאלו לעומת ,)הפעילים(ים המועסקים פאראמדיקעל היקף ה

עתידים להיפלט ממצאי כוח האדם בשל עזיבת ה  מספרם של אלו היקףעל ;לתוספת כוח אדם זה

,  להפך, או,בתו מן המקצוע וגורמים לעזי"דוחים" הגורמים העלהמקצוע או פרישה מן העבודה ו

מצד הביקוש לבעלי מקצוע זה חסר מידע על גודל כוח האדם הנדרש כדי . המושכים להישאר במקצוע

החלטות הניהוליות המידע כזה חשוב במיוחד לנוכח .  ברמה נאותה רפואת חירוםלספק שירותי 

 של הגדרת תפקידם:  ובהן,שעומדות בפני קובעי המדיניות בתחום שירותי הרפואה הדחופה

 שירותי מומחים ב, אחיות, חובשים( אחרים  רפואת חירוםמקצועות עובדים ב לעומתים פאראמדיקה

 אשר יסדיר את סמכויות , והכוונה למסד את פעולות המקצוע במסגרת חוק)רפואת חירום

בחינת משך החיים במקצוע ; יגדיר היכן ניתן להעסיקם ומהן המגבלות החלות עליהם, הפאראמדיקים

משאב , אם כן, לפנינו. ים יש להכשיר בכל שנהפאראמדיקההחלטה כמה , ובהתאם לכך) י והרצויהמצו(

                                              
1

 במצבת רכבי ; אמבולנסים לבנים200- ן וכ"ן ואט" נט אמבולנסים64א פועלים "כיום במשמרת העיקרית במד 
  . אמבולנסים לבנים400- ניידות טיפול נמרץ וכ120א יש "ההצלה במד
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 לבחון את ההיצע שלו ואת הביקוש לו כבסיס לתכנון של כוח אדם כדי ,אנושי שחשוב לאסוף עליו מידע

   . בעתידזה

  

   תכנון כוח אדם–סקירת ספרות . 2
  

. עושים זאת הן מצד היצע כוח האדם והן מצד הביקוש לוהמודלים המקובלים בספרות לתכנון כוח אדם 

לכמות כוח האדם הזמין ולמאפייניו , כלומר, בתחום תכנון כוח אדם מתייחס למצאי כוח האדם" היצע"

כאשר ניגשים לתכנון כוח אדם מצד ההיצע בוחנים את כוח האדם ). Hall, 1978(בנקודת זמן נתונה 

) תלמידים בקורסים(את המקורות העתידיים לתוספת כוח אדם , עסקואת זה שאינו מו) הפעיל(המועסק 

תכנון כוח . מוות או הגירה, עזיבת המקצוע,  עקב פרישה,פלט ממצאי כוח האדםיואת מי שעתידים לה

ויה ין הפרישה החזלבתוספת החזויה לכוח האדם המקצועי אדם מצד ההיצע מבוסס על האיזון שבין ה

  .לכוח האדם המקצועי

  

 על סמך בסיס נתונים שכלל את ,דפוסי היציאה והכניסה של אחיות לשוק העבודה נבחנו ,למשל ,כך

בעזרת ניתוח סטטיסטי . קבוצות גיל לפילאורך מספר שנים , אחיותההיסטוריית התעסוקה של 

 חישבו החוקרים את תחזית ההיצע של , שהתחשב בנתוני הכניסה והיציאה לעבודה במקצוע,הסתברותי

בנתוני  חוקרים אחריםהשתמשו ,  לכךבדומה. )Kazanjian et al., 1986 ( שנים5לתקופת זמן של אחיות ה

של  תןההסתברות לחזראת  לחשב את ההסתברות לעזיבת המקצוע וכדיהיסטוריית התעסוקה בשכר ו

  ).McClean et al., 1991 (  למקצוע– דקופות שונות את העבודה בסיעואחיות שעזבו לת

  

 על היצע כוח ים להשפיע בחשבון גורמים נוספים שעשויהביאאדם מצד ההיצע צריכה לבחינת כוח ה

את עבודת . מאפייני העבודה של כוח האדם הנבדק והשלכותיהם על תחלופה ועזיבה,  והם,האדם

יאה של נפגעים ירום וטיפול בהחי מעבר חד ופתאומי ממצב רגיעה למצב חןים מאפייפאראמדיקה

ההתמודדות עם דרישות התפקיד עלולה ליצור תחושות של לחץ .  מאודקשיםם הבחלקם ש, רועיםיבא

:  כגון,גורמים כגורמי לחץ בעבודהפאראמדיקים זיהו ממחקרים בנושא עלה כי . יתר בעבודה-ועומס

סיכונים פיזיים ,  או נפגעיםילדים מוכים, )בעיקר של ילדים(מוות , חשיפה כרונית לטרגדיות אנושיות

כמו , מראות עקובים מדם וטיפול בנפגעי סמים, פגיעות המוניות ,כמו מקרי שרפה,  אדםשמסכנים חיי

 ,Murphy et al., 1994; Mitchell, 1984; Van der Ploeg and Kleber( לחץ לפעול נכון בנסיבות לא ודאיות ,גם
ר בתמיכה חוס, שגרה מונוטונית של עבודה כגורמי לחץ בעבודה גם צוינו, בנוסף לכל אלה .)2005

אפשרות לקידום חוסר , שעות עבודה רבות ומשמרותעומס הכרוך ב, שכר נמוך, ניסטרטיביתיאדמ

קונפליקטים בין העובדים , העובדים האחרים ותקשורת לקויהמן חוסר תמיכה מהממונה ו, בתפקיד

 Grigsby and McKnew,1988; Boudrearx et al., 1998; Spitzer( ויחס ציני של צוות בית החולים להנהלה
and Neely, 1992; Van der Ploeg and Kleber, 2005.(התאוששות בין הככל שזמן  נמצא כי,  לכך בנוסף

ירידה הורבה יותר שחיקה בתפקיד ה ,ותק במקצוע רב יותרורום למשנהו קצר יותר וככל שהימקרה ח

  ).Alexander and Klein, 2001; Murphy et al., 1994 ( גדולה יותרממנובשביעות הרצון 
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 Schaufeli and (אחד המנבאים החשובים לשחיקה בעבודהבעבודה הוא יתר -במחקרים נמצא כי עומס
Buunk, 2003( ,לחץ בעבודה בקרב עומס ולמחקרים הראו רמות גבוהות של שחיקה הקשורה להו

דרות לשחיקה רוב ההגב. )Alexander and Klein, 2001; Vettor and Kosinski, 2000(פאראמדיקים 

רגשיים , יה של העובד ובהם משאבים גופנייםיההתייחסות היא להתרוקנות כרונית של משאבי האנרג

 כבלאי "שחיקה"במחקר הנוכחי הוגדר המושג , לפיכך). Shirom, 2003; Maslach, 1982(ביים יוקוגניט

תשישות רגשית , נית המיוצגים כצירוף של עייפות גופ,יה של הפאראמדיקיהדרגתי של משאבי האנרג

  .ושחיקה קוגניטיבית

  

 הן ממקום העבודה והן ,יתר ושחיקה יכולות להיות קשורות גם לחוסר שביעות רצון-תחושות של עומס

גיוון ל, קרי,  של העבודהאינטרינזישביעות הרצון מן העבודה קשורה להיבט ה. מן העבודה במקצוע

 ;McMurray et al.,1977(מש בכישורים ובמיומנויות למידת היכולת להשתו מידת האוטונומיהל, בעבודה
Landon et al., 2003; Warr, Cook and Wall, 1979.(מידת שביעות הרצון מן העבודה קשורה גם ,  אולם

, הארגון המעסיק, מספר שעות העבודה:  כגון,לגורמים נוספים שהם חיצוניים לעבודה המקצועית

תחושות של כי  נמצאמחקרים ב. )Williams, 2002; McMurray et al., 1977(זדמנות לקידום וגובה השכר ה

שאר י על ההחלטה לההשפיעשביעות הרצון מן העבודה עשויות לחוסר שחיקה ובמיוחד , יתר-עומס

 ,.Judge and Watanabe, 1993; Judge, 1993; Leong et al., 1996; Cooper et al (בעבודה או לעזוב אותה
  . גם על היצע כוח העבודה במקצוע ובכך להשפיע)1989

  

בעיקר זו הקשורה לשלד , אמבולנס גבוההבצוות האנשי בקרב התחלואה יש עדות לכך ש,  לכךבנוסף

 מופיעה לאחר תקופת התחלואה בקרב אנשי צוות האמבולנס.  ולבעיות של בריאות הנפשולשרירים

 )Rodgers, 1998 (שירותי הבריאותבעובדים אחרים   רמת התחלואה בקרבלעומת , יחסית,עבודה קצרה

 לעיל יש קשר הדוק לתחלופה שנמנולכל הגורמים .  לאופי העבודה במקצוע,ודאיוקרוב ל, קשורההיא ו

 .היצע כוח העבודה במקצועל ולכן גם ,ולעזיבה
  

לכוח אדם  )requirements -או הדרישה (" ביקוש"מודלים אחרים לתכנון כוח אדם ניגשים לנושא מצד ה

כוח האדם הנדרש כדי לספק שירותי בריאות ברמה שנקבעה או ברמה כמות ם מתייחסים לה .זה

קביעת , למשל .דם יכולה להיות בחינה נורמטיביתדיקת הביקוש לכוח אב. ששואפים להגיע אליה

 Kazanjian and( מקורות כוח האדם הנדרשים בעתיד לפי צורכי הבריאות של האוכלוסייה בידי מומחים
Wood, 1993(, או באמצעות הצבת יעדים להספקת שירותי בריאות ותרגומם של יעדים אלה לכמות כוח 

מודלים כאלה . שיטות אחרות להערכת הביקוש לשירותי בריאות מבוססות על תחזיות. האדם הנדרשת

 ןמשכיחות, מהתנהגות החולים, שהביקוש לכוח אדם מקצועי נגזר מן הביקוש לשירותי בריאות, מניחים

. )Kzanjian and Chan, 1984(  כגון מספר מיטות, מחלות ומתשומות אחרות של שירותי הבריאותשל

אחיות ומקצועות רפואיים , תחזיות היצע של רופאים: מודלים אחרים מתייחסים לזמינות השירותים

 תחזיות לביקוש לשירותי בריאות וחישוב אי ההתאמות בין עומתל, אחרים ותחזית להיצע מיטות

  ).Danton et al., 1995( התחזיות לזמינות השירותים עומתזיות לביקוש השירותים להתח
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 לחיזוי ואבשנה ידועה משמש אף הבשירותי בריאות השימוש של קבוצות אוכלוסייה שונות היקף 

חנים את הביקוש לכוח אדם ויש הב). Kazanjian & Chan, 1984( לכוח אדם בתחום הבריאות" ביקוש"ה

מידע על שוק העבודה באמצעות סקרי מעסיקים יכול לתת אומדן . חינת שוק העבודה בפועלבאמצעות ב

 ,Meltz( למחסור הסיבותיכול לספק גם מידע על הוא  ו,מקצועיהאדם העודפים בכוח לרים או טוב לחָס
וש אוכלוסייה משמש הן להערכת הביק- מקצועיאדם-כוחשל במקרים רבים היחס ,  לכךבנוסף). 1988

  .)Gamliel et al., 1995(  לאפיון ההיצע של כוח האדםוהן

  

הוא תלוי והביקוש לפאראמדיקים במסגרת שירותי הרפואה הדחופה אינו עומד בפני עצמו אלא ש

 רועיאהמקום ב הקריטריון למידת הפריסה הוא זמינות האמבולנס .רותי האמבולנסיםיבפריסת מערך ש

 דקות 8-מקובל לדבר על כ, ה אוניברסלית מוגדרת לזמן תגובהעל אף שאין דריש. תוך זמן תגובה מוגדר

)Pons and Markovchick, 2002; The American Ambulance Association, 1994; Peleg and Pliskin, 2004( .

 8- תוך כברוע יטראומה יגיע אמבולנס למקום הא-במקרה של פציעה מהקריאות 90%-בשהדרישה היא 

 זמן .הנורמות האלו משפיעות גם על תכנון מערך האמבולנסים בישראל. אהדקות ממועד קבלת הקרי

מובן . פריפריהה אזורים כפריים או לעומת שונה בערים הגדולות , הן בארץ והן בעולם,התגובה

 הגידול באוכלוסייה , כגון,שקריטריון זה למידת הפריסה של מערך האמבולנסים מושפע מגורמים

  .  כמו גם משיעור התחלואה והזדקנות האוכלוסייה,ובתאונות הדרכיםכלי הרכב מספר והגידול ב

  

 והמקורות העתידיים בחינה ומיפוי של כוח האדם הקייםתכנון כוח אדם הם להשלבים הראשונים 

מידע לספק  : מחקר זה בא לעשות זאת. לו)הדרישה ( בחינת הביקושלעומת וזאת ,לתוספת כוח האדם

במסגרת הפריסה והמבנה של מערך שירותי  להםהצפוי על הביקוש גם כמו  ,יםפאראמדיקעל היצע ה

 וההשלכות ביקושתחזיות הלההיצע תחזיות ולבחון את ההתאמה בין ; ובעתידהרפואה הדחופה כיום 

   .שיש לכך על תכנון כוח האדם בתחום זה

  

   המפורטותמטרות המחקר. 3
  

כמה עובדים בפועל , הכשרה מתאימהכמה עברו ( מצב של היצע כוח האדם המצוי  תמונתלהציג .א

 –  שלהםנתונים דמוגרפיים ונתונים על היסטוריית התעסוקה,  הם עובדיםהיכן, יםפאראמדיקכ

 ;)יציאה מן המקצוע/כניסה
מספר התלמידים בקורסים והתכנון לקורסים (לבחון את המקורות העתידיים לתוספת כוח האדם   .ב

 ;)שנתיים בעתיד
מה ,  איך הוא רואה את תפקידו– פאראמדיקוע מנקודת מבטו של הלבחון מה מאפיין את המקצ  .ג

  ?מושך אותו למקצוע ומה דוחה אותו ומה ישמור אותו במקצוע

מנהלים במערכת שירותי הרפואה הלבחון מה , כלומר .יםפאראמדיקלהצפוי לבחון את הביקוש   .ד

 ;שלוהיקף שוק העבודה על כוח האדם המקצועי הזה והצורך בהדחופה חושבים על 
ביקוש לפאראמדיקים ואת ההשלכות שיש לכך על תחזיות הההיצע לתחזיות לבחון את ההתאמה בין   .ה

 .תכנון כוח אדם בתחום זה
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  ת המחקרושיט. 4
  

  מערך המחקר 4.1
 פברואר –) 2005(בחודשים נובמבר לצורך בחינת ההיצע נערך . 1:  ואלו הם רכיבים3מערך המחקר כלל 

 בין ,יםפאראמדיקקורסים להוגרי  של בות שאלון סגור בקרב מדגם אקראיסקר טלפוני באמצע) 2006(

שירתו כחיילים בשירות חובה בעת בוגרי קורסים אשר להוציא , אם הם עובדים במקצוע ובין אם לאו

לצורך בחינת המקורות העתידיים של תוספת כוח אדם מקצועי נבחנו נתונים מנהליים . 2 ;עריכת הסקר

בתחום הרפואה לצורך בחינת הביקוש לפאראמדיקים רואיינו אנשי מפתח . 3 ;על מערך ההכשרה

  ). ובתי החוליםמשרד הבריאות, חיל הרפואה, מגן דוד אדום, בארגונים כגון ( והסיעודהדחופה

  

  שיטת הדגימה וגודל המדגם 4.2
עת אותה ברתו יששמי לא כולל (  לפאראמדיקיםרשימת בוגרי הקורסיםכללה בעת תכנון המחקר 

  בדגימה אקראיתנדגמו  מאוכלוסיית המחקר50%  לפחותלראייןכדי  .יש א868) כחיילים בשירות חובה

 לשים יכולנותוח הנתונים יבנש כך ;מדגם זה היה גדול מספיק. )מי שנכללו ברשימה מ70%-כ( איש 578

הן ו וות ביניהם ולהש מי שנשארוועל מי שעזבו את המקצוע על דיפרנציאלי  סטטיסטיתוחיעל נהן דגש 

נבעה חקר כל אוכלוסיית המבקרב  לבצע סקר בקרב מדגם ולא הבחירה(בוגרי קורסים בין על ההבדלים 

 3% עוד ;2% שיעור הסירובים עמד על ;88%-שיעור ההיענות הגיע ל ).לפי שנתונים תקציבמגבלות מ

בסך הכול . יבות אחרות לא רואיינו מס1%- לא אותרו ו6% ; דרך להשיגםיתהל ולא הי"התגוררו בחו

  ). מאוכלוסיית המחקר59% ( אנשים509רואיינו 

  

  אופן איסוף הנתונים 4.3
ים פעילים פאראמדיקעם  והרפואה הדחופהשירותי עם מנהלים בתחום מקדימים פתוחים ת ראיונו .1

לצורך בניית השאלון ועל שאלות המחקר לקבל תובנה על הסוגיות המעסיקות אנשי מקצוע אלה כדי 

  )נוסף לסוגיות שעלו מסקירת הספרותב(

 יםפאראמדיקרי קורסים לבוגשל סקר טלפוני ארצי בעזרת שאלון סגור בקרב מדגם אקראי  .2
הרפואה שירותי  , הרפואה הדחופה בבתי החוליםבתחוםאנשי מפתח עם למחצה ראיונות מובנים  .3

 והסיעודהדחופה 
 נתונים מנהליים על בוגרי קורסי ההכשרה לפאראמדיקים .4
  

  כלי המחקר 4.4
   השאלון לסקר הטלפוני. א

עלו בראיונות המקדימים  כמו גם על סמך הסוגיות ש, הספרותעל סמך סקירתנבנה  השאלון לסקר

, אחריות נוספת, התפקיד, סוג ההכשרה ומועדה, משתנים דמוגרפיים: אלוכלל משתנים הוא . הפתוחים

,  לכךבנוסף. )כניסה ויציאה מן המקצוע (מדיקפאראסטוריית התעסוקה כיונתונים על הנדבות התרקע ב

עבודה , עבודת שעות נוספות, פרטים על עבודה במשמרותים ובהם פאראמדיקמאפייני עבודתם של ה

שאלות הנוגעות כלל גם השאלון . בשבוע וכן מידע על השתלמויותעבודה המספר שעות סך על נוספת ו
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דברים שמפריעים (גורמי לחץ בעבודה ל, ים קשיםמידת החשיפה למקרל, ת ונפשיתמצב בריאות פיזיל

 השאלוןכלל , כמו כן. שאר במקצוע לאורך זמןילה/עבודגורמים המושכים לל ו)בעבודה כפאראמדיק

ניות לעזוב תוכ, לכמה שנים, שאר במקצועיהכוונה לה:  כגון,עזיבהלמשתנים הקשורים לתחלופה או 

שחיקה ושביעות רצון בעזרת מדדים ,  בעבודהיתר-מסעו: האלו בחנו את המשתנים, לכךבנוסף  .ולאן

רוט על תוקף ילהלן הפ. שנעשה בהם שימוש במחקרים על קבוצות עובדים אחרות בעולם ובישראל

 :מהימנותםעל המדדים הללו ו
  

   בעבודהיתר-עומסמדד 

 ,French( ואחרים'  פרנץבסיס המדד שלבעבודה נעשה שימוש במדד שנבנה על יתר -עומסלצורך בחינת 
Caplan and Van Harrison, 1982( ,מוש בעברית בישראל ינעשה בו ששו)Shirom et al., 1997 ; ניראל

תשובות הנחקרים בנוגע למידה שהם חשים ). α=0.92( פריטים עשרהלל ו המדד כ.)2004 ,אחריםו

בה שאת המידה חן המדד ב.  במידה רבה מאוד- 5- כלל לא ו-1: יתר הן על סולם בן חמש דרגות-בעומס

יש לו יותר מדי עבודה ש, שהוא עובד קשה מדי, מהר מדישהוא עובד , כלומר, עומס כמותיהנחקר מרגיש 

, שחסר לו זמן לעשות עבודה באיכות טובהשהוא חש את המידה  כמו גם ;מוטל עליו עומס רב מדי, לבצע

, יק פוגעת באיכות הביצוע שלומיומן לבצע את המוטל עליו ושכמות העבודה שהוא נדרש להספדי שאינו 

בתשובתם ,  הפאראמדיקים נשאלו על מה שקורה בדרך כלל בעבודתם).α=0.83( יתר איכותי-קרי עומס

   .רועילהבחין בין משמרות רגילות לבין עבודה בזמן אנדרשו לא הם 

  

  מדד שחיקה בעבודה

 .)Melamed & Shirom, 1998(  מלמד ושירוםידי-קף עלמדד השחיקה בעבודה מתבסס על מדד שנבנה ותּו

, דהיינו עייפות פיזית,  פריטים המתארים היבטים של תגובות רגשיות של הנחקר לעבודתו12המדד כולל 

 כמעט - 1:  דרגות5תשובות הנחקרים היו על סולם בן ). α=0.88(שחיקה קוגניטיבית ותשישות רגשית 

עייפות : צעות ניתוח גורמים לשלושה מדדיםוגו באמהפריטים סּו.  כמעט תמיד- 5עד אחת פעם לא אף 

נשבר "ש, שהוא סחוט פיזית, שאין לו כוח, המידה שהנחקר מרגיש עייפותבהם  ,)שישה פריטים(פיזית 

 המידה שהנחקר חש שהוא -) שלושה פריטים(שחיקה קוגניטיבית ; )α=0.89(בעבודתו ושהוא שחוק " לו

 ,)שלושה פריטים(תשישות רגשית ; )α=0.82(נו צלול שקשה לו להתרכז וראשו אי, חושב בצורה אטית

  ).α=0.79(בה הנחקר מרגיש שקשה לו להיות רגיש ולהשקיע רגשית בחולים שהמידה בהם 

  

  דד שביעות הרצון בעבודהמ

. בבריטניה) Warr, Cook and Wall, 1979(  ואר ואחריםמדד שביעות הרצון בעבודה נסמך על מדד שפיתחו

 Mullarkey et(רפואיים -הראחיות ומקצועות ָּפ, ובהם גם רופאים, יד שונים-קף במשלחימדד זה נוסה ותּו
al., 1999 .(במידה  מרוצה - 5כלל לא מרוצה ועד  - 1:  דרגות5 תשובות הנחקרים ניתנו על פני סולם בן

 של )אינטרינזיים(פנימיים את שביעות הרצון מהיבטים  הבוחנים , פריטים15המדד כולל . דורבה מא

ההכרה בעבודה , הגיוון בעבודה, שביעות הרצון מן החופש לבחור את שיטת העבודה כגון ,התפקיד

  חיצונייםוכן מהיבטים, וש ביכולות ובמיומנויותוהשיממידת האחריות המוטלת , הטובה שעושים

יים הסיכו, יחסי העבודה עם ההנהלה, רמת השכר, תנאי העבודה , למשל, של התפקיד)אקסטרינזיים(

לכך בנוסף  ).α=0.84(רמת המהימנות של המדד הייתה . ושעות העבודההביטחון התעסוקתי , לקידום

  .על שביעות הרצון באופן כללינו ממידת הכבוד שמקבלים מן הציבור וכן שאלשביעות הרצון בחנו את 
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  מדד שביעות רצון מהבחירה במקצוע

 דד בן שלוש שאלות מתוך עבודתם שלרצון מהבחירה במקצוע הפאראמדיק נבדקה במהשביעות 

 דרגות עד כמה מקצוע 5הנחקר התבקש לדרג על פני סולם בן ). Williams et al., 1999( ויליאמס ואחרים

ירה שלו י היה צריך להתחיל מחדש את הקרילוהאם היה בוחר בו שוב א, הפאראמדיק עדיין מושך אותו

הם האם , בנפרדשאלנו ,  לכךבנוסף ).α=0.72( ץ עמוובאיזו מידה הוא ימליץ עליו למי שיבוא להתייע

  .לשנות מקצועחושבים 

  

  בדיקת הביקושהשאלון ל. ב
לצורך בחינת הביקוש לפאראמדיקים בהווה ובעתיד רואיינו מנהלים בתחום שירותי הרפואה הדחופה 

 תחינב. 1: יםיתנחלקה לשבחינת הביקוש לפאראמדיקים .  למחצהמובנהאמצעות שאלון והסיעוד ב

מהן , כמו כן. פי מה הם נקבעים ולכוח אדם מקצועי זהביים  הצרכים העתידבחינת ,וייםוהצרכים העכש

 היקף שוק העבודה של כוח תבחינ. 2 ;המקצוע כיום ובעוד חמש שניםאנשי המשימות המוטלות על 

  לפי תרחישים שונים של התרחבות שוק העבודה,בעוד חמש שנים היקפו בחינתוהאדם כיום 

   .לפאראמדיקים

  

  ניתוחים סטטיסטיים 4.5
כאשר המשתנים אינם , מידת קיום תלות בין המשתנים. SPSSנערך בעזרת תוכנת נתוני הסקר תוח ינ

משתנים המובהקות ההבדל בין ממוצעי . 2χבעזרת מבחן נבדקה  ,)נמדדים על סולם נומינלי(כמותיים 

 באמצעות נבדקהמשתנים השפעה העצמאית של מובהקות מידת הה. Tבעזרת מבחן נבדקה כמותיים ה

שאר במקצוע לאחר מספר י לההסיכויתוח י נ.Tבעזרת מבחן ) רגרסיות לוגיסטיות(ים משתני-רבניתוחים 

כדי נעשה שרדות יההבניתוח השימוש  ).survival analysis(שרדות יתוח היערך באמצעות ננשנים נקוב 

ניתוח ,  באופן כללי.לאחר תקופות זמן מוגדרותדיק שאר בעבודה כפאראמיה להסתברותאת הבדוק ל

 הפסקת עבודה ,למשל(רוע הנבדק י כאשר הא,שב מרווח זמן בין שני אירועיםמאפשר לַחהישרדות 

בו הנחקרים שהמועד , כמו כן, זמנית בתקופת הזמן הנצפית-אינו קורה לכל הנחקרים בו) כפאראמדיק

בו הנחקרים נצפים שמשך הזמן  ו,אינו אחיד) פאראמדיקיםמתחילים לעבוד כ(נכנסים לתקופת התצפית 

 בחשבון שיש אנשים שעובדים במקצוע בסוף מביאגם הניתוח . שונה) אורך חיי העבודה כפאראמדיקים(

הסתברויות של מחשבת את ה )Kaplan-Meier( מאייר- של קפלןהישרדותהשיטת ניתוח . תקופת המחקר

 ההסתברויות המצטברות שחושבו .) שנה-במחקר שלנו  (Xמן  לזעבודה במקצועמדיק לשרוד באראפה

 להעריך את ההסתברות הכללית לעזיבת המקצוע לאחר פרקי כדילתקופות הזמן הקצובות משמשות 

,  שנים5-ל, מדיק חדש להישאר במקצוע לשנהאראחישבנו את ההסתברות של פ, לפי שיטה זו. זמן שונים

 Historical Prospective(קרנו ערכנו ניתוח פרוספקטיבי היסטורי  יצוין כי במח.וכן הלאה,  שנים10-ל
survival analysis (שנה אחורה20- של פאראמדיקים כהון שבחנו קוהורטוכי .  

   

  : הנוסחהל ידיהמודל מחושב ע

 )pd-pr( * )2d-2r ( *)1d-1r() =t(S   
  r1      r2      rp     
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Sוע עד לאחר המעקב פרופורציית הנחקרים ששורדים במקצא הו) t(; riבמקצוע המרואיינים מספר א הו 

  .ti שעזבו את המקצוע עד לזמן המרואיינים מספר א הוti; diלפני זמן 

  

 משתני-רבלצורך בדיקת הגורמים שעשויים לנבא את משך העבודה כפאראמדיקים ביצענו ניתוח 

 .2לעזוב את המקצוע) סיכון(סיכוי המשתנה התלוי בניתוח הרגרסיה היה ה. Coxבאמצעות רגרסיה מסוג 

בוי העצמאי של כל אחד מהמשתנים י מבטא את עוצמת הנ)odds ratio(יחס הצולב ברגרסיה זו מדד ה

אילו משתנים מנבאים את עזיבת , אם כן, בניתוח הרגרסיה בדקנו. הבלתי תלויים הנכללים במודל

   .המקצוע

  

  בחינת היצע כוח האדם . 5
  

את המקורות העתידיים , דם בחנו את כוח האדם הפעיל ואת זה שאינו מועסקבבחינת היצע כוח הא

 מתאר את 5.1פרק . לתוספת כוח אדם ואת מי שנפלטו או שעתידים להיפלט ממצאי כוח האדם

 כולל את תיאור נתוני הרקע ומאפייני התעסוקה של 5.2פרק . המקורות לתוספת כוח האדם המקצועי

את מאפייני המקצוע   בוחן5.3פרק . שעובדים במקצוע בשוק האזרחיבוגרי קורסים לפאראמדיקים 

מפורטים נתונים על מי שעבדו בעבר ) 5.5- ו5.4(בפרקים הבאים . מנקודת המבט של המועסקים בו

כפאראמדיקים בשוק האזרחי ואינם עובדים כיום במקצוע ועל בוגרי קורסים שכלל לא עבדו 

 מוצגים שיעורי עזיבת המקצוע ובחינת הסיכוי להישאר 5.6בפרק . כפאראמדיקים בשוק האזרחי

  .בעבודה כפאראמדיק

   

  המקורות לתוספת כוח אדם מקצועי 5.1
 לתוספת המקור.  איש1,000בעת ביצוע המחקר עמד מספר בוגרי הקורסים בעלי תעודת פאראמדיק על 

). א"מד(מגן דוד אדום  הנערכים ברובם על ידי ,פאראמדיקיםל ה הכשרהם קורסיזה למקצוע כוח אדם 

להלן . מרכז הרפואי אסף הרופאבאוניברסיטת בן גוריון בנגב וב, כאמור, קורסי הכשרה נוספים נערכים

  : רוט הקורסים ומספר הלומדים בכל אחד מהםיפ

בתחילה היו . 1979קורסים אזרחיים להכשרת פאראמדיקים החלו בשנת : א"קורסים אזרחיים במד 

במספר , יחסית , חל גידול רב90-שנות האמצע ב, יכים בקורס היה נמוךמעט קורסים ומספר החנ

 בכל – קורסים אזרחיים 3במהלך שנתיים מתקיימים , כיום. הקורסים ובמספר החניכים בקורס

א " יצוין כי שיעור גבוה מן החניכים בקורסים אלה הם עובדי מד. חניכים35-30קורס לומדים 

אשר משדרגים את רמתם המקצועית והופכים , ) חובשים,נהגי אמבולנס(בתפקידים שונים 

  . לפאראמדיקים

עד . 2000רכי הצבא נערכים מאז שנת וקורסים להכשרת פאראמדיקים לצ: א" במדקורסים צבאיים 

בכל מתקיימים  2005מאז  . פאראמדיקים30-בו הוכשרו כובשנה י אחד  התקיים קורס צבא2004שנת 

  . פאראמדיקים55-וכשרים כבהם מו שני קורסים צבאייםשנה 

                                              
 

2
) משך העבודה כפאראמדיק( הזמן –שרדות והוא מורכב משני אלמנטים יהמשתנה התלוי נסמך על ניתוח הה 

 ).עזב את המקצוע או עובד במקצוע(רוע יוהא
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. בממוצע סטודנטים 40גודל מחזור לשנה הוא : )מסלול לרפואת חירום (אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 ואילו מרביתם פונים העבודהבשוק כפאראמדיקים נקלטים ההערכה היא כי רק כשליש מן הבוגרים 

 .יתרון יחסייש בהם להשכלתם שלתחומים קרובים 
כולם אחיות או  - איש בממוצע 15במסלול לימודים זה לומדים ,  אסף הרופארפואיהקורס במרכז  

 .אחים במקצועם
  

כמחציתם הם ,  בעלי תעודת פאראמדיק בוגרים100-כמסיימים מדי שנה בכל המסגרות שהוזכרו לעיל 

התכנון לקורסים . מוכשרים לצרכיו של הצבא ומשרתים בו כפאראמדיקיםם  ה.חיילים בשירות חובה

 הוקטן מספר "עודף ייצור" לנוכח התחושה של , אחד המרואייניםדברי ל,אף כי, יים בעתיד דומהשנת

  .א לקורס אחד בשנה"הקורסים האזרחיים של מד

  

מבוגרי הקורסים לפאראמדיקים רכשו את הכשרתם במסגרת קורס אזרחי  69%ממצאי הסקר העלו כי 

 12%,  באוניברסיטת בן גוריון בנגבירוםח ת רכשו את הכשרתם במסגרת תואר לרפוא15%, א"במד

 במסגרת המסלול ללימודי השלמה ברפואת חירום במרכז הרפואי 4%-ו, א"במסגרת קורס צבאי במד

, בעשור האחרון רכשו את הכשרתםבוגרי הקורסים שלושה רבעים מכ, כמו כן. )1ראה לוח  (אסף הרופא

  .1985-1978ים  בשנ7%-ו ,1995-1986שנים ב - 21%, 2005-1996בשנים 

  

, עובדים כיום כפאראמדיקים בשוק האזרחימבין בוגרי הקורסים לפאראמדיקים  64%מהסקר עלה כי 

 הם 16%-ו, אולם אינם עובדים במקצוע זה כיום ,בשוק האזרחי עבדו בעבר במקצוע הפאראמדיק 20%

רתו בצבא ילקם ש ח.לא עבדו כפאראמדיקים בשוק האזרחיהם מעולם ו ,בוגרי קורסים לפאראמדיקים

לא עבדו מעולם  אולם ,בלו תעודת פאראמדיקי אך לא עברו לשוק האזרחי וחלקם ק,כפאראמדיקים

  .במקצוע הפאראמדיק

  

מאפייני  ונתוני רקע: בשוק האזרחיכפאראמדיקים עובדים בוגרי קורסים אשר  5.2
  העבודה 

 הגיל הממוצע של מי שעובדים .עבדו כפאראמדיקים מבוגרי הקורסים 64%בעת ביצוע המחקר , כאמור

רוב . 27 היהממוצע בתחילת העבודה כפאראמדיק והגיל ה, )30מחציתם מעל גיל ( 34 אכפאראמדיקים הו

כשני שלישים מהם  ו)95%( יהודים מרביתם .)86%(ילידי ישראל , )90%(גברים  הם במקצועעובדים ה

תיכונית -בעלי השכלה על )31%( חלקם , האחרים.מחציתם בעלי השכלה אקדמיתכ,  לכךבנוסף .נשואים

  .) א בנספח1אראה לוח  (;)20%(וחלקם בעלי השכלה תיכונית ) כולל כאלו הלומדים לתואר(

  

 מהם עובדים עד שנתיים 32%עוד מצאנו כי .  שנים במקצוע10עובדים עד ) 80%(הפאראמדיקים מרבית 

 6 הואבעבודה פאראמדיק של ותק והצע  ממו. שנה ויותר כפאראמדיקים20 עובדים 4% ואילו ,במקצוע

חלק הארי  . שנים24-לעד ) עבוד בשנת הסקרהתחיל למי ש (שנהמתק במקצוע נע ושנות הוטווח  ;שנים

  רפואת חירום המספקים שירותי ,בארגונים אחרים 9%, א"עובדים במד) 87%(של הפאראמדיקים 

   .ענפי כלכלה אחריםהן ביה ויבתעשהן  -ים בארגונים אחר -) 4%(יתר הו, )סקטור הערביהנטלי ו, שחל(

  

שיעורם של בוגרי הקורס הצבאי ושל  ו,א"בוגרי הקורס האזרחי במדהם מרבית הפאראמדיקים , כאמור

מהם מועסקים , יחסית, בוהשיעור ג אולם .נמוךהמועסקים בוגרי קורסים אחרים מסך הפאראמדיקים 
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תנדבו ם ה דיווחו שהשישים ושלושה אחוזים .א"מדשייכים ל שאינם  רפואת חירוםרותי יבארגוני ש

קודם  מהמרואיינים דיווחו שעבדו כשישים אחוזים, כמו כן. פאראמדיקיםהכשרה כא לפני שעברו "במד

בו שא "הדבר מאפיין את העובדים במד (בו הם עובדים כיום כפאראמדיקיםשבארגון בתפקיד אחר 

שלושה רבעים ממי שעובדים בארגונים כ, לעומתם. כשלושה רבעים מהפאראמדיקים מדווחים על כך

שלוש עבדו בין הם , בממוצע .)קודם לעבודתם כפאראמדיקים תפקידים אחריםבהם לאו יאחרים לא מ

לפני שעברו את הקורס  , רפואת חירוםהמספק שירותי  ,באותו ארגוןבתפקיד אחר לארבע שנים 

  .)1לוח (; )ים שנהטווח השנים נע בין שנה אחת לבין עשר(לפאראמדיקים 

  

  )אחוזים (פאראמדיקים אשר עובדים במקצוע בשוק האזרחימאפייני ה: 1לוח 
  כ"סה  

)n=328(  
  א"מד

)n=285( 
  ארגונים אחרים

)n=43( 
                          100                      100                           100  *מסגרת הקורס

  40  84  69  א"קורס אזרחי במד
  21  6  12  קורס צבאי
  39  10  19  קורס אחר

                          100                      100                           100  שנת סיום הקורס
1985-1981  5  5  5  
1995-1986  21  23  12  
2005-1996  74  73  84  

        
  61  63  63  א לפני הקורס "התנדבות במד
        :1 בארגון כעבודה קודמת
  21  68  62  *נהג אמבולנס
  16  49  45  *חובש מלווה
  16  33  31  *תפקיד אחר

  67  22  18  *לא עבד בארגון לפני הקורס
                          100                      100                           100  *אזור גאוגרפי

  73  44  48  תל אביב והמרכז
  7  16  14  ירושלים

  17  23  22  צפון
  2  18  16  דרום

                          100                      100                           100  סטטוס בארגון
  65  75  74  עובד קבוע
  35  25  26  לפי שעות/עובד זמני

                          100                      100                           100  *תפקיד עיקרי כפאראמדיק
  65  28  33  ן"פאראמדיק נט
  12  55  50  ן"פאראמדיק אט

  23  17  12  אחר
                                                                                  1אחריות נוספת בעבודה כפאראמדיק
  35  76  71  *חונכות לפאראמדיקים בזמן הקורס

  35  55  53  *ה בהשתלמויותהדרכ
  17  20  20  אחר

  24  15  16  בחינת ציוד חדש
  7  8  8  ניהול מחסן אזורי
  28  9  11  *אין אחריות נוספת

 *p<0.05א לארגונים אחרים" מובהקות ההבדל בין מד  
   אחתהשיב יותר מתשובה לאפשרבשאלה זו היה  .100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
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,  לכךבנוסף. שה רבעים מהמרואיינים הם עובדים קבועים במקום עבודתם כי כשלו1עוד עולה מלוח 

). 33%(ן "או פאראמדיק נט) 50%(ן " פאראמדיק אטאמרבית המרואיינים דיווחו כי תפקידם העיקרי הו

מדריך קורסים , )יזריווסופר(משגיח פאראמדיק , האחרים דיווחו על תפקיד ניהולי כפאראמדיק אחראי

מוקדן או מאבחן ,  כמו נהג,ווחו על עבודה בתפקיד עיקרי אחריעטים שדמוהיו ,  אחראו תפקיד ניהולי

ווחו על חונכות י ד71%:  מלבד תפקידם העיקרי,לשיעור גבוה מהם יש אחריות נוספת בעבודתם. רפואי

ווחו כי יש להם אחריות נוספת הנוגעת להדרכה י ד53%-של מתלמדים במהלך קורס הפאראמדיקים ו

א " שיעור גבוה יותר בקרב העובדים במד,א"רוב הקורסים מתקיימים במדשמאחר (יות בהשתלמו

אחריות לבחון ציוד , וח על אחריות על מתנדביםבאחוזים נמוכים יותר דּו). ווחו על חונכות למתלמדיםיד

 ,)אביב-כולל תל( מהם עובדים במרכז הארץ 46%עוד נמצא כי . חדש או אחריות על ניהול מחסן אזורי

  . בירושלים14%- בדרום ו16%,  בחיפה ובצפון22%

  

  שעות עבודה ומשמרות

 שעות 8בנות על מספר המשמרות המרואיינים לצורך חישוב מספר שעות העבודה בשבוע שאלנו את 

ן "ן או נט"משמרות כפאראמדיקים אטהיו אלה בין אם  -  שלפני הסקרעבדו בשבוע האחרוןהם בהן ש

את ראה  (חונך או מדריך, מוקדן, חובש מלווה, ן"ן או נט" כגון נהג אט,אחריםתפקידים בעבדו אם ובין 

מצאנו כי בממוצע הם  .) א בנספח2אבלוח  , לפי סוג המשמרת, של משמרותהממוצעמספר הרוט יפ

הנוספות ועל שעות מספר העל המרואיינים נשאלו ,  לכך בנוסף.  שעות בשבוע8 משמרות בנות 7עובדים 

 6.7 הם עובדים נמצא כי, לפי דיווח זה. באותו שבוע) אם יש(במסגרת עבודה נוספת דה העבוסך שעות 

כמנו את סך השעות יכאשר ס. בעבודה נוספתבממוצע  שעות 3.8-שעות נוספות בממוצע בשבוע ו

 העבוד,  לסוגיהן בעבודה במשמרות-דיווחו עליהן בכל סעיף המרואיינים השבועיות לפי מספר השעות ש

הטווח נע בין  (62פאראמדיק השל השבועיות  ממוצע שעות העבודה היה - וספות ועבודה נוספתשעות נב

  .2 כפי שמוצג בלוח ,) שעות96- שעות ל16

  

סך שעות עבודה (לדווח באופן כללי על סך שעות העבודה שהם עובדים בשבוע גם התבקשו המרואיינים 

לפי ). אם יש, ות עבודה שבועיות בעבודה נוספת כולל עבודת שעות נוספות ושע,במקום העבודה העיקרי

  ). שעות בשבוע90-עד ל שעות 10-מהטווח נע (בממוצע  שעות בשבוע 54-הם עובדים כ, חם זהוויד

  

 –בו עובדים שהארגון  לפי ,הבדלים מובהקים במספר שעות העבודה בשבוע עולה כי יש 2מלוח 

לעומת מי שעובדים בארגונים ) שעות 64-כ(יות א עובדים בממוצע יותר שעות שבוע"פאראמדיקים במד

 בשבוע לפי יםנמצאו הבדלים מובהקים במספר המשמרות שעובדים כפאראמדיק,  לכךבנוסף. אחרים

,  וכן לפי גיל;) משמרות בשבוע4.8( הגבוה ביותר יה ממוצע המשמרות בדרום ה— אזור עבודה

 עמיתיהם לעומתן "ן או נט"כפאראמדיק אטמבצעים יותר משמרות ) 29-22 בני(פאראמדיקים צעירים 

  .המבוגרים
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  כפאראמדיק בשבועמשמרות ממוצע , שבועבמשמרות מוצע מ, בשבוע שעות עבודה ממוצע: 2לוח 
  

  משתנה
  שעות סך ממוצע 

   1עבודה בשבוע
  משמרותהממוצע 
   2בשבוע

   כפאראמדיקמשמרות  הממוצע
  בשבוען "ן או נט"אט

  כ"סה
  

62.0  7.0  4.2  

        *ןארגו
  4.3  7.3  63.6  א"מד
  אחר

  
51.2  4.9  3.7  

        מין
  4.3  7.1  62.6  גבר

  אישה
  

56.9  6.3  3.7  

        *אזור עבודה
  3.4  6.2  59.6  ירושלים
  4.6  7.0  60.9  צפוןהחיפה ו

  4.2  7.2  63.0  תל אביב
  דרום

  
62.5  7.3  4.8  

        *גיל
29-22  60.1  6.8  3.8  
39-30  64.5  7.3  4.4  

40+  
  

59.4  6.5  4.6  

        מצב משפחתי
  4.2  6.7  62.1  נשוי

  4.4  7.5  62.1  לא נשוי
 *p<0.05  
  שעות נוספות ועבודה נוספת,  ממוצע סך שעות העבודה בשבוע כולל משמרות1
   ממוצע מספר המשמרות שמבצע בעבודתו בארגון הן כפאראמדיק והן בתפקידים אחרים2
  

  השתלמויות

על , ארגוניות-פנים השתלמויותעל , שנה האחרונהבהשתתפו בהן של השתלמויות עהמרואיינים נשאלו 

לגבי ההשתלמויות שאינן פנים . ל"השתתפות בכנסים מקצועיים בארץ ובחועל בבתי חולים והשתלמויות 

יום בלפחות מהמרואיינים דיווחו שהיו  שבעים ושמונה אחוזים .המממןמי זם ּוויהשאלנו מי , ארגוניות

 השתתפו 43%,  היו בהשתלמויות של בתי חולים21%,  בוהם עובדיםשהארגון אחד של השתלמות של 

בו הם עובדים שמי שהשתתפו בהשתלמות של הארגון . ל" השתתפו בכנסים בחו4%-בארץ ו בכנסים

) 21%(חולים  המרואיינים שהשתתפו בהשתלמות בבית.  ימי השתלמות בממוצע2.5דיווחו על ) 78%(

החולים  יו בהשתלמות בביתהמבין אלה  חמישים וארבעה אחוזים. ות בממוצע ימי השתלמ0.6דיווחו על 

 רבעים ההמעביד מימן כשלוש.  ביוזמת העובד עצמו והיתר ביוזמת גורם אחר43%, המעביד ביוזמת

המרואיינים .  מן המקרים הן היו במימון העובד18%-מההשתתפות בהשתלמויות בבית החולים וב

  היו ביוזמת המעביד63%, מתוכם.  כנסים בממוצע0.7-וחו על השתתפות בשהשתתפו בכנסים בארץ דיו

  . דיווחו על הוצאות פרטיות על כנסים אלה28%ואילו , ובמימונו
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  מין וגיל, מעסיקלפי , השתתפות בהשתלמויות במהלך השנה האחרונה: 3לוח 
  גיל  מין  מעסיק    
  

  השתלמויות מקצועיות
  כ"סה

n=328  
  א"מד

n=285  
  אחר

n=43  
  גברים
n=286  

  נשים
n=42  

  29 עד
n=116  

39-30  
n=149  

40+  
n=63  

  89  77  73  74  78  60  *80  78  (%)השתלמות של הארגון 
 ימי השתלמות בשנה ' מס
  )ממוצע(

  
2.5  

  
2.4  

  
3.5  

  
2.5  

  
2.5  

  
2.5  

  
2.4  

  
2.7  

                  
  31  18  19  18  21  32  19  21  (%)השתלמות בבית חולים 

ימי השתלמות בשנה ' מס
  )ממוצע(

  
0.6  

  
0.4*  

  
2.2  

  
0.7  

  
0.3  

  
0.4*  

  
0.4  

  
1.6  

                  
  47  58  55  43  55  62  52  54  (%)השתלמות ביוזמת המעביד 

  53  42  36  57  42  39  44  43  (%)השתלמות ביוזמת העובד 
                  

  79  69  73  71  73  85  70  73  (%)השתלמות במימון המעביד 
  21  27  5  0  20  0  22  18  (%)השתלמות במימון עצמי 

                  
                  כנסים בארץ

  66  36  *39  41  43  42  43  43  (%)היה בכנסים בארץ 
  1.1  0.6  *0.6  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  )ממוצע(מספר כנסים בשנה 

  75  73  *39  50  64  29  *67  63  (%)השתתפות ביוזמת המעביד 
  28  37  *64  38  43  71  *39  43  (%)השתתפות ביוזמת העובד 

  76  73  *39  50  65  47  65  63  (%)פות במימון המעביד השתת
  20  19  *46  38  26  35  27  28  (%)השתתפות במימון עצמי 

                  
                  ל"כנסים בחו

  6  5  2  5  4  -  5  4  (%)ל "השתתף בכנסים בחו
  0.1  0.1  -  0.5  0.5  -  0.6  0.1  )ממוצע(מספר כנסים בשנה 

  75  83  50  50  80  -  75  75  (%)השתתפות ביוזמת המעביד 
  25  17  50  50  20  -  25  25  (%)השתתפות ביוזמת העובד 

  75  67  50  50  70  -  67  67  (%)השתתפות במימון המעביד 
  25  0  100  50  20  -  25  25  (%)השתתף בכנס במימון עצמי 

* p<0.05  
  

וזמת לרוב בי,  כנסים בממוצע0.1-ל והם דיווחו על השתתפות ב"שיעור מועט השתתפו בכנסים בחו

ל " שמימנו את ההשתתפות בכנס מקצועי בחומיאף כי יש , המעביד ובמרבית המקרים גם במימונו

  . 3)3לוח (מכיסם 

  

  מאפייני המקצוע מנקודת המבט של הפאראמדיק 5.3
 וישמור אותו מה מושך אותו למקצוע: ק של הפאראמדיו המקצוע מנקודת מבטנימאפייאת בחנו 

כמו , גורמי לחץ בעבודהל ולמקרים קשיםחשיפה , כגון, יים לדחות אותו הגורמים שעשוםמהו, במקצוע

 שחיקה ויתר-עומסמרגישים  הפאראמדיקים כמהעד : הקשורים לאיכות חיי העבודהנוספים גם גורמים 

, לכךבנוסף .  במקצועתם ומעצם בחירתםמהיבטים שונים בעבודשלהם רצון השביעות ומהי , בתפקיד

  .דיק את מצב בריאותובחנו איך תופס הפאראמ

  

                                              
3

יש לנהוג בנתונים , לכן. ל"שהשתתפו בכנסים בחו)  בלבד4%(של פאראמדיקים מאוד בשיעור קטן יצוין שמדובר  
  .אלה בזהירות
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  שאר לאורך זמן במקצועילה/הגורמים המושכים לעבוד

ארבעים ושלושה . שאר במקצועיעל הדברים המושכים אותם לה) ה פתוחהבשאל(המרואיינים נשאלו 

הם המושכים " האדרנלין והאקשן בעבודה תחת לחץ"ובכלל זה , העניין והגיווןכי  מהם אמרו אחוזים

דיווחו שהיכולת לעזור לאנשים ולהציל חיים מושכת אחוזים  שלושים וארבעה. שאר במקצועיאותם לה

 מהמשיבים 25%- וכ,התייחסו לסיפוק ולפידבק שהם מקבלים מהחוליםשלושים ושניים אחוזים . אותם

 אותם לעבודה ותהמושכ הן "האתגר והעבודה עם אנשים, האחריות"אמרו שתכונות העבודה כמו 

מקום , )6%(העמיתים למקצוע , )19%(מי משיכה שהוזכרו היו האהבה למקצוע עוד גור. כפאראמדיקים

 ,מעטים). 4%(ותחושת שליחות ) 13%(השאיפות הקשורות לו ותחושת השייכות לו , העבודה עצמו

  .שאר במקצועימושך אותם לההשאין דבר רו שההרגל משאיר אותם במקצוע או  אמ,יחסית

  

שאר לאורך יירצו לההם  שכדי מה חשוב שיהיה בתפקיד או בארגון )בשאלה פתוחה( שאלנו , לכךבנוסף

 מהמרואיינים אמרו שתנאי העבודה והשכר הם הגורמים החשובים 60% מעל .)4לוח  (זמן במקצוע

הצורך בהכרה בתארים אקדמיים , שכר הולםהצורך ב"על ברו יתשובתם ודאת רטו יפהם  כאן – ביותר

. טחון כלכלי ובתנאים סוציאלייםיעוד הוזכרו הצורך בב. ")ק על פי ותקולא ר(רוג שכר על פי מקצוע יוד

 אמרו שתמיכה מצד ההנהלה 31%-ו,  אמרו שחשוב שיהיה קידום מקצועישלושים ושבעה אחוזים

יחסים טובים , אמון בעובדים מצד ההנהלה, תרבות ארגונית טובה ואמינה"ובכלל זה , חשובה אף היא

 הוקרה ,הערכה, פרגון, נהלים אחידים לכל התחנות בארץ, ות לבעיותהתייחס, בין מעביד לעובד

 כולל השתלמויות והחשיבות של הכרה במקצוע מצד ,מקצועיבפיתוח כמו כן הוזכר הצורך . "ופידבק

שהתקשר גם לשיפור התנאים הפיזיים ולצורך , עוד עלה הנושא של גיל פרישה מוקדם. הציבור והחוק

   .םבהקלה על עובדים מבוגרי

  

  )n=328( ;)אחוזים(בארגון / במקצועותשאריגורמים מושכים לה :4לוח 
  אחוזים  

    1 למקצועגורמים מושכים
  43  עניין וגיוון

  34  עזרה והצלה
  32  סיפוק

  25  תכונות העבודה
  19  אהבה למקצוע
  13  מקום העבודה

  10  כלום, הרגל
    

    1בארגון/גורמים שחשוב שיהיו בתפקיד
  61  יים ושכרתנאים כלכל

  37  קידום במקצוע
  31   מצד ההנהלהתתמיכה אדמיניסטרטיבי

  18  פיתוח מקצועי
  13  הכרה במקצוע
  11  תנאים פיזיים

  8  גיל פרישה מוקדם
   כי ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת100%- האחוזים אינם מסתכמים ל1
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   קשיםרועיםיאחשיפה ל

שנה הפלו בחצי י טבמיוחדלהם שהיו קשים  רועיםיאבכמה  )ות פתוחותבשאל(שאלנו את המרואיינים 

. )5ראה לוח  (משנהו אחד לרועיא אלה ומה היה פרק הזמן בין רועיםיאמה היו ,  לפני הסקראחרונהה

לפני פלו בחצי השנה האחרונה יבהם טש קשים במיוחד רועיםיאשה יהמרואיינים על חמדיווחו , בממוצע

,  אחד או שניים קשהרועיאדיווחו על עשרים ושלושה אחוזים ). 50-לד ע 0-מטווח התשובות נע (הסקר 

 או רועיםיא 11דיווחו על ) 11%( והיתר רועיםיא 10-6 על 18%,  קשיםרועיםיא 5-3 דיווחו על 26%עוד 

  קשים במיוחד במהלך חצי השנה האחרונהרועיםיא עם זאת היו גם כאלו שאמרו שלא היו להם .יותר

  .)23% (לפני הסקר

  

, רועים הקשים במיוחד אשר צוינו בשכיחות הגבוהה ביותר היו אלו הקשורים בילדים או בצעיריםיהא

שלושים ושבעה אחוזים ). 56%( ילדים ןהתאבדויות ותאונות שמעורבים בה, החייאות, מוות: ובהם

 שלושים ושישה אחוזים. נפילות וטביעות,  ובהן תאונות דרכים,מהמרואיינים ציינו תאונות

סיפורים , בהם התמודדו עם דילמות וקשיים מקצועייםשרועים קשים ימהמרואיינים דיווחו על א

עשרים ושבעה . דורועים שמשך הטיפול בהם היה ארוך מאיטיפול בתנאים קשים וא, סוציאליים קשים

 שישה עשר אחוזים. רועים קשים של מוות והחייאה של מבוגריםי מהמרואיינים הצביעו על אאחוזים

. רועים חמורים אחריםירצח וא,  הכוללים ירי קסאמים,מהמרואיינים דיברו על אסונות ופיגועים

טיפול בנוכחות , התאבדויות, רועים קשים היו טיפול באנשים שהם מכיריםיקטגוריות נוספות של א

  .אנשים אחרים וטיפול באוכלוסייה הקשישה

  

  )n=328( ;)אחוזים ( קשיםרועיםיאחשיפה ל: 5 לוח
  אחוזים  

  100  בחצי השנה האחרונהבהם פלו יטשרועים הקשים ימספר הא
  23  רועים קשיםילא היו א

  23  רועים קשיםיא 2-1
  26  רועים קשיםיא 5-3

  18  רועים קשיםיא 10-6
  10  רועים קשים או יותרי א11
    

    1רועיסוג הא
  56  רועים עם ילדים או צעיריםיא

  37  תאונות
  36  קשיים בטיפול

  27  האות והחיימו
  16  ירי ואסונות

  6  מוכריםטיפול באנשים 
  5  נוכחות אנשים אחרים

  5  התאבדויות
  4  רועים עם קשישיםיא
    

  100  רועים הקשיםיתדירות הא
  12  אחד בשבוע

  53   ימים עד חודש8-אחד ב
  20   שלושה חודשים- אחד בחודש

  15  משתנה/אחד בשלושה חודשים
    היה להשיב יותר מתשובה אחתאפשר כי ,100%-ים להאחוזים אינם מסתכמ 1
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 8- ב מקרה אחד  על מחציתם,ת בשבועדיווחו על מקרה קשה אחד לפחוהמרואיינים שנים עשר אחוזים מ

ווחו על מקרה אחד יויתרם ד,  חודשים3חודש עד ב על תדירות של מקרה אחד 20%, ימים עד חודש

הם אמרו שפרק הזמן בין . ם היה קשה לענות על שאלה זוהמרואיינין לחלק מ.  חודשים3תקופה שמעל ב

רועים קשים באותו שבוע ולעומת זאת יכולים לעבור מספר י יכולים להיות שני א:רועים משתנהיאה

  .רועים קשים במיוחדיחודשים ללא א

  

  גורמי לחץ בתפקיד

 הם נשאלו .בעבודה היות גורמי לחץ הנוגעים למצבים שעלולים להיגדים 14  הוצגובפני המרואיינים

ארבעה גורמים מצאנו כי הם נחלקים להתוח יבנ. בעבודתםמצבים אלה מפריעים להם דה יבאיזו מ

התמודדות עם מצבים ,  וחלוקת הזמן בין עבודה למשפחהשעות העבודה, היבטים מנהליים: סוגים

  .דת האחריות בוי ומ וכובד התפקידקשים

  

   חוסר תמיכה אדמיניסטרטיבית:  אלוהיבטים מנהלייםנו הפאראמדיקים ציי מן יחסיתשיעור גבוה 

חוסר איזון בין ו) 34%(שעות עבודה רבות  כמו כן צוינו. )24%(נית על ניירת ווהעבודה המונוט) 50%-כ(

ציינו  , לכךבנוסף. "דורבה מא"או " מידה רבה"כמפריעים ב )33% (העבודה לחיי המשפחה וחיי החברה

רק שיעורים נמוכים , לעומת זאת. דו כמפריעים מאונים הפיזיים בשטחאת הסיכמהמרואיינים  24%

 ונושאים )שאינם קשורים בסיכונים פיזיים (מהם ציינו נושאים הקשורים בהתמודדות עם מצבים קשים

  .)6לוח ( "דומפריעים מא"כ  ומידת האחריות בוהקשורים בכובד התפקיד

  

  

יותר . מצאנו הבדל סטטיסטי מובהק לפי גיל רועים טראומטיים ולטרגדיותיבנוגע לחשיפה לא

פאראמדיקים עומת ד לו אמרו שחשיפה זו מפריעה להם במידה רבה או רבה מא40+פאראמדיקים בני 

  .הבדלים שנמצאו בנוגע לגורמים אחרים לא היו מובהקים). 29-22 בני(צעירים יותר 

  

חוסר : אלו בעבודתם עלו נושאים  המפריע להם ביותרו הדברכשנשאלו המרואיינים בשאלה פתוחה מה

צוינו שוב חוסר תמיכה אדמיניסטרטיבית ,  לכךבנוסף). 16%(ויחסי עבודה רעועים ) 31%(גמול כלכלי ִת

כן צוינו חוסר זמן לתזונה כמו  ;)10%(וחוסר איזון בין העבודה לחיי המשפחה וחיי החברה ) 13%(

). 7%(וחוסר אפשרות לקידום ) 8%(ה במקצוע חוסר הכר ,)10%(מתאימה ולשינה וסביבת עבודה קשה 

.היו התמודדות עם משפחות המטופלים ושגרת העבודה) בשיעורים נמוכים יותר(נושאים נוספים שעלו 
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  בעבודה " דובמידה רבה מא" או "דה רבהימב"מפריעים בה גורמי לחץ בעבודה שהמידה : 6לוח 
  1)אחוזים(            

      מעסיק  מין  גיל
40+  

n=63  
39-30  

n=149 
29-22  

n=116 
  נשים
n=42 

  גברים
n=286  

  אחרים
n=43 

  א"מד
n=285  

  כ"סה
n=328  

 

 היבטים מנהליים        
 השגרה 16 15 18 15 18 15 19 10
  העבודה המונוטונית על ניירת 24 24 25 25 18 20 24 34
           דמיניסטרטיבית א חוסר תמיכה  49 51 35 48 56 50 51 40
 שעות עבודה        

 שעות עבודה רבות 34 35 25 34 31 28 40 29
 העבודה במשמרות 23 24 20 23 21 18 27 24
  

36 
  

34 
  

31 
  

23 
  

35 
  

33 
  

33 
  

33 
 חוסר האיזון בין העבודה לחיי 

          המשפחה והחברה
 התמודדות עם מצבים קשים      
  

15 
  

13 
  
4*  

  
0 

  
11 

  
15 

  
9 

  
10 

ים טראומטיים רועיחשיפה לא
 ולטרגדיות אנושיות

 מיוןהיחס של צוות חדר  14 14 18 14 15 11 17 13
 הסיכונים הפיזיים בשטח 24 24 25 24 23 25 24 23
          ההתמודדות עם משפחת החולה 11 10 15 13 10 11 10 13
 כובד התפקיד        

 מידת האחריות המוטלת  10 11 5 11 8 10 10 11
 הלחץ לפעול נכון במצבי אי ודאות 9 10 5 9 13 7 11 8
  
7 

  
4 

  
2 

  
4 

  
3 

  
3 

  
4 

  
4 

ממצב רגיעה למצב החריף המעבר 
 חירום וטיפול בהחייאה

  
3 

  
5 

  
0 

  
5 

  
3 

  
5 

  
3 

  
3 

הצורך לתפוס פיקוד ושליטה בזמן 
 רועיהא

* p<0.05 בין הגילים  
  תשובה אחת כי ניתן היה להשיב יותר מ100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1

  
   בעבודהיתר-עומס

עשוי להיות קשר הדוק בהם נתון הפאראמדיק בעבודתו שוללחצים למאפייני העבודה , לאופן ההעסקה

מידה את הכלל בעזרת מדד שבחנו יתר בעבודה -את הדיווח על עומס.  בעבודהיתר-עומסלתחושה של 

שיש לו יותר מדי  ובד קשה מדימרגיש שהוא עווא בה הש המידה –יתר כמותי -ומסשהפאראמדיק חש ע

, שחסר לו זמן לעשות עבודה באיכות טובה יותר –יתר איכותי -שהוא חש בעומסכמו גם המידה , עבודה

 . פוגעת באיכות הביצוע שלועשות ושכמות העבודה שהוא נדרש למיומן לבצע את המוטל עליודי שאינו 

  .)7לוח (במידה בינונית או רבה  בעבודתם יתר-עומס מהפאראמדיקים מרגישים 19%נמצא כי 

  
  )אחוזים( בעבודה יתר-עומסתחושת : 7לוח 

  אחוזים  )n=328 (1יתר-עומסתחושת 
  100  כ "סה

  24  כלל לא
  57  במידה מועטה
  18  במידה בינונית
  1  במידה רבה

 –דה בינונית במי, 2.5-1.51 –במידה מועטה , 1.5-1.0 –כלל לא :  מדד העומס חולק לקטגוריות תשובה כדלקמן1
.4.5-3.51 –במידה רבה , 3.5-2.51



  19

מאפייני לפי  וההעסקהלפי אופן  , בעבודההיתר- ניתן ללמוד על הבדלים מובהקים בתחושת עומס8מלוח 

 בעבודה לעומת יתר-עומס על יםאחוז גבוה של פאראמדיקים שיש להם קביעות בעבודה מדווח. הרקע

 הקשים רועיםיאככל שמספר ה,  לכךבנוסף. ) בהתאמה,10% לעומת 22% (אלה שעובדים לפי שעות

יש גם קשר בין אזור . יתר-כך עולה אחוז המדווחים על עומס,  עולההםבמיוחד שהפאראמדיק מדווח עלי

 20%- ו27%(הפאראמדיקים המועסקים בצפון ובמרכז מאחוז גבוה יותר : יתרה-תחושת עומסלהעבודה 

  .) בהתאמה10%- ו11%( אלו המועסקים בירושלים ובדרוםעומת יתר ל-מדווחים על עומס) בהתאמה

  

לפי משתני " בינונית"או " רבה"אחוז הפאראמדיקים שענו במידה :  בעבודהיתר-עומסתחושת  :8לוח 
  )אחוזים( 1רקע ולפי אופן העסקה

  אחוזים  משתנה
  n=328(  19(כ "סה

    סך שעות עבודה שבועיות
49-10  21  
59-50  17  

60+  19  
    * בעבודהקביעות

  22  כן
  10  לא 

    *רועים קשים במיוחד בחצי שנה אחרוןימספר א
0  11  

2-1  14  
5-3  20  

6+  28  
    *גאוגרפיאזור 

  11  ירושלים
  27  חיפה והצפון

  20  מרכז
  10  דרום

    שנות ותק כפאראמדיק
2-0  17  
7-3  16  

8+  25  
    מין
  20  גבר
  13  שהיא
    גיל

29-22  12  
39-30  22  

40+  25  
    מצב משפחתי

  16  לא נשוי
  15  נשוי בלי ילדים
  22  נשוי עם ילדים

* p<0.05 לפי מבחן 
2χ  

   בעבודהיתר-עומס במדד 2.5- מי שעומדים מעל לציון1
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 המשתנים הבלתי תלויים כללו את משתני הרקע של ובש) רגרסיה לוגיסטית (משתני-רבתוח ינמ

באופן  יםהמנבאים משתנהאיכות חיי העבודה עלה כי דדים של ממאפייני עבודתם ו, הפאראמדיקים

רועים הקשים במיוחד שחווה הפאראמדיק י ומספר האשחיקה בעבודהם  בעבודה היתר-עומסק המוב

יתר בעבודה בקרב מי -להרגיש עומס) odds ratio( הסיכוי.  לפני הסקרבעבודתו בחצי השנה האחרונה

מי שמדווחים על רמה נמוכה של עומת הסיכוי בקרב  ל9 פי גבוהשמדווחים על רמה גבוהה של שחיקה 

קשים שהיו רועים י א6ווחו על ייתר בעבודה בקרב מי שד- להרגיש עומסהסיכוי,  כמו כן,שחיקה בעבודה

רועים קשים יווחו שלא היו להם איי שדמ לעומת 4 פי גבוהלהם במיוחד במהלך חצי השנה האחרונה 

  ). בנספח ב1ראה לוח ב (במיוחד במהלך תקופה זו
  

  שחיקה בעבודה

שאין לו , הפאראמדיק מרגיש עייפות :עייפות פיזית: רמת השחיקה בעבודה נבחנה משלושה היבטים

הפאראמדיק חש  : שחיקה קוגניטיבית;)לו בעבודתו ושהוא שחוק" נשבר"ש, שהוא סחוט פיזית, כוח

 הפאראמדיק מרגיש -ת רגשית ותשישו, קשה לו להתרכז וראשו אינו צלול, טיתשהוא חושב בצורה ִא

כלל את פריטי אשר מדד כולל בבחנו את מידת השחיקה  .להיות רגיש ולהשקיע רגשית בחוליםשקשה לו 

 אחוזים עשר-שישה. וכן במדדים נפרדים לכל היבט, השאלון שבחנו את שלושת ההיבטים של שחיקה

 הכולל במדד ")לפעמים"או " בותלעתים קרו"ענו ( שחיקה בעבודתם הפאראמדיקים במחקר דיווחו עלמ

שחיקה על דיווחו ) 35%(אחוז גבוה יחסית בבחינה של כל היבט של שחיקה בנפרד מצאנו כי . לשחיקה

על שדיווחו לעומת אחוזים נמוכים יותר , )"לפעמים"או " לעתים קרובות"ענו (עייפות פיזית בהיבט של 

  .)9אה לוח ר (;)9%(ועל תשישות רגשית ) 7%(שחיקה קוגניטיבית 

  

  1)אחוזים (שחיקה קוגניטיבית ותשישות רגשית, עייפות פיזית,  מדד כולל–שחיקה : 9לוח 
  תשישות רגשית  שחיקה קוגניטיבית  עייפות פיזית  )מדד כולל(שחיקה   
  n=328(  100  100  100  100 (כ"סה

  55  58  20  29  כמעט אף פעם
  36  34  46  55  לעתים רחוקות

  7  6  22  15  לפעמים
  2  1  13  1  ים קרובותלעת

 ;2.5-1.51 –  לעתים רחוקות;1.5-1.0 – כמעט אף פעם: מדדי השחיקה חולקו לקטגוריות תשובה כדלקמן 1 
  .4.5-3.51 –  לעתים קרובות;3.5-2.51 – לפעמים

  

 לפי האזור , בהיבט של עייפות פיזית בעבודהשחיקהמידת הבהבדל מובהק יש אנו לומדים כי  10מלוח 

פאראמדיקים עומת אחוז העל עייפות פיזית גבוה להמדווחים אחוז באזור חיפה והצפון : םבו עובדיש

מצאנו גם . ) בירושלים39%- במרכז ו33%,  בדרום21%-בהשוואה ל (45%עומד על באזורים האחרים ו

 אולם הבדל זה ,)33%(לעומת גברים ) 45%(עייפות פיזית בין נשים שחיקה בהיבט של ווח על יהבדל בד

  .מובהק סטטיסטיתינו א

  

 המשתנים הבלתי תלויים כללו את משתני הרקע בוש ,)רגרסיה לוגיסטית (משתני-רבתוח ימנ,  לכךבנוסף

 , עלה כי באופן מובהק,מאפייני עבודתם ומדדים של איכות חיי העבודהאת , של הפאראמדיקים

ווח כי יד,  רב בעבודהיתר-עומס תחושה של :הם) המדד הכולל(המנבאים שחיקה בעבודה  המשתנים

 הבריאות בגללווח על מוגבלות בביצוע העבודה יודשביעות רצון נמוכה , בעיות רגשיות הפריעו לעבודה
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  הסיכוי בקרב לעומת9 רב הוא פי יתר-עומסשחשים שחיקה בעבודה בקרב מי  להרגיש הסיכוי. תהפיזי

 מי לעומתת רגשיות הפריעו לעבודתם ווחו שבעיוי בקרב מי שד6.7 הוא פי ;מי שאינם מדווחים על כך

והוא פי ,  בקרב מי שאינם שבעי רצון מהעבודה לעומת שבעי הרצון ממנה3.7 הוא פי ;ווחו על כךישלא ד

עמיתיהם שלא לעומת  מצב בריאותם הפיזי בקרב מי שדיווחו על מוגבלות בביצוע העבודה עקב 1.6

  ).  בנספח ב2ראה לוח ב(ווחו על כך יד

  

 לפי משתני רקע ,1"לפעמים" או "לעתים קרובות"אחוז הפאראמדיקים שענו : חיקה בעבודהש: 10לוח 
  )אחוזים (ואופן העסקה

  
  משתנה

  שחיקה 
  )מדד כולל(

עייפות 
  פיזית

שחיקה 
  קוגניטיבית

תשישות 
  רגשית

  n=328(  16  35  7  9 (כ"סה
        סך שעות עבודה שבועיות

49-10  19  39  8  5  
59-50  15  38  6  13  

60+  15  27  9  7  
          קביעות בעבודה

  10  8  36  17  כן
  6  6  30  14  לא 

        רועים קשים במיוחד בחצי השנה האחרונהימספר א
0  15  40  7  7  

2-1  15  36  4  15  
5-3  21  31  12  8  

6+  13  33  7  6  
          אזור עבודה
  11  15  *39  22  ירושלים

  7  7  45  19  חיפה והצפון
  10  7  33  17  מרכז
  4  4  21  6  דרום

        שנות ותק כפאראמדיק
2-0  16  30  10  10  
7-3  17  38  6  8  

8+  16  35  7  9  
          מין
  9  8  33  16  גבר
  11  8  45  16  שהיא
          גיל

29-22  17  37  5  10  
39-30  18  36  9  9  

40+  12  27  8  7  
          מצב משפחתי

  12  9  38  17  לא נשוי
  7  7  34  12  נשוי בלי ילדים
  7  7  32  16  נשוי עם ילדים

 *p<0.05 2 לפי מבחןχ  
  בעבודההשחיקה מדדי ב 2.5-  אלו העומדים מעל ל1
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  שביעות רצון בעבודה

את שביעות הרצון מן העבודה בחנו בעזרת מדד שכלל פריטים שבחנו את שביעות הרצון מגורמים 

, דההגיוון בעבו, החופש לבחור את שיטת העבודה:  כגון,)פנימייםגורמים (הקשורים בתפקיד עצמו 

יחסי , רמת השכר, תנאי העבודה: כגון,  של התפקידחיצוניים ומגורמים ,ההכרה בעבודה הטובה שעושים

 22%באופן כללי .  לקידום ואף הביטחון התעסוקתי ושעות העבודההסיכוי, העבודה עם ההנהלה

  .)11לוח  ( מעבודתם"מרוצים ביותר" או "דומרוצים מא"ווחו כי הם ימהפאראמדיקים במחקר ד

  

  1 )אחוזים(שביעות רצון מהעבודה : 11לוח 
  אחוזים  שביעות רצון

  n=328(  100( כ"סה
  18  לא מרוצה
  60  די מרוצה

  21  מאוד מרוצה
  1  מרוצה ביותר

די , 3.5-2.51 –די לא מרוצה , 2.5-1.0 –מאוד לא מרוצה : מדד שביעות הרצון חולק לקטגוריות תשובה כדלקמן 1
  .5-4.51 –וד מרוצה מא, 4.5-3.51 –מרוצה 

  

 שיעור גבוה יותר של :בו עובדיםשולפי האזור נמצא הבדל מובהק במידת שביעות הרצון לפי הגיל 

שיעור , כמו כן. )19%(הצעירים שיעור היו שבעי רצון מעבודתם לעומת ) 34% (פאראמדיקים מבוגרים

ודתם לעומת עמיתיהם בעבהיו שבעי רצון ) 39%(שעובדים בדרום פאראמדיקים השל גדול יותר 

  .)12לוח  (;) בהתאמה9%- ו13%, 25%(צפון ובירושלים בבחיפה ו, שעובדים במרכז

  

העלו כי באופן מובהק המשתנים המנבאים ) רגרסיה לוגיסטית (משתני-רבהתוח ינהתוצאות ,  לכךבנוסף

יצוע העבודה בבמוגבלות ווח על ירמה גבוהה של שחיקה בעבודה ודשביעות רצון נמוכה מן התפקיד הם 

על ווחו י בקרב מי שד4.5 פי גבוה לשביעות רצון נמוכה מן התפקיד הסיכוי .פיזיהבריאות הבשל מצב 

מצב  בעקבותווחו שי בקרב מי שד2.7ופי ,  על רמת שחיקה נמוכהדיווחושחיקה רבה בעבודה לעומת מי ש

  ). בנספח ב3ראה לוח ב( על כך ווחוימי שלא דלעומת היו מוגבלים בביצוע עבודתם הם  הבריאות הפיזי

  

.  שהם מקבלים מן הציבור"מידת הכבוד"עוד שאלנו את המרואיינים עד כמה הם מרוצים מ

 33% ועוד "דורבה מא" או "במידה רבה" מהם מדווחים שהם מרוצים 43%מתשובותיהם עלה כי 

שהם מקבלים מן  מרוצים במידה מעטה ממידת הכבוד שבעה עשר אחוזים. "במידה מסוימת"מרוצים 

  .  כלל אינם מרוצים6%-הציבור ו
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 1"מאוד מרוצה"או " מרוצה ביותר"אחוז הפאראמדיקים שענו  :שביעות רצון במקום העבודה: 12לוח 

  לפי משתני רקע ואופן העסקה
  אחוזים   משתנה

  n=328(  22 (כ"סה
    בשבועסך שעות עבודה 

49-10  29  
59-50  16  

60+  14  
    קביעות בעבודה

  23  כן
  19  לא 

    נה לפני הסקראחרוהשנה ה קשים במיוחד בחצי רועיםיאמספר 
0  25  

2-1  22  
5-3  20  

6+  22  
    *גאוגרפיאזור 

  9  ירושלים
  13  חיפה והצפון

  25  מרכז
  39  דרום

    שנות ותק כפאראמדיק
2-0  17  
7-3  20  

8+  30  
    מין
  23  גבר
  14  שהיא
    *גיל

29-22  19  
39-30  20  

40+  34  
    מצב משפחתי

  21  לא נשוי
  12  נשוי בלי ילדים
  26  נשוי עם ילדים

 *p<0.05 2 לפי מבחןχ  
   על פי מדד שביעות רצון3.5-  אלו העומדים מעל ל1
  

  קצוען המשביעות רצון מ

אמצעות  בבחנו זאת.  בוהם עוסקיםש המקצועשל הפאראמדיקים מן מהי מידת שביעות הרצון חנו גם ב

 היו בוחרים בו שוב באיזו מידה, מדיק מקצוע הפאראת המשיכה שלאלות שנגעו למידמדד שכלל ש

שביעות ליש קשר מסוים בין שביעות הרצון בעבודה . עץ עמם בנדוןי מידה ימליצו עליו למי שיתיוובאיז

ניתן ללמוד כי מדובר במדדים , r=0.23, תאם בין שני המשתניםאולם מגובה הִמ ,הרצון מן המקצוע

מקצוע מדווחים כי שביעות רצונם מנשאלים  מן ה60%- כ עולה כי13 מלוח. דים משתנים שוניםהמוד

  .דורבה או רבה מא הפאראמדיק
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  1)אחוזים(שביעות רצון מן המקצוע : 13 לוח
  אחוזים  מידת שביעות הרצון

  n(  100=328 (כ"סה
 17  מעטה

 24  מסוימת
  39  רבה

 21  דורבה מא
 – רבה, 3.5-2.51 מסוימת, 2.5-1.0 – מעטה: ית תשובה כדלקמןי המקצוע חולק לקטגור מדד שביעות הרצון מן1

  .5.0-4.51 – רבה מאוד, 4.5-3.51
  

 לפי ,הבדלים מובהקים בשביעות הרצון מן המקצועבבחינת היחסים הצולבים בין משתנים לא נמצאו 

, סך שעות עבודה שבועיות (ולפי אופן ההעסקה) ותק בעבודה וגיל, מצב משפחתי, מין(משתני הרקע 

  ).פלויבהם טשקשים המקרים האזור גאוגרפי של העבודה ומספר , קביעות בעבודה

  

 אוה המקצוען שביעות רצון נמוכה מנמצא כי המשתנה המנבא ) רגרסיה לוגיסטית (משתני-רבתוח ינב

 בקרב מי שרמת 11 פי גבוהיםנמוכה מן המקצוע הרצון השביעות  יסיכוי.  בעבודהשחיקה גבוההרמת 

, לעומת זאת. מי שרמת השחיקה שלהם נמוכההסיכויים בקרב לעומת השחיקה שלהם בעבודה גבוהה 

רועים קשים במיוחד שהפאראמדיק חווה בחצי השנה האחרונה יווח על מספר איעבודה במרכז הארץ וד

בקרב  2פי גבוה וע  להיות שבע רצון מהמקצהסיכוי. מנבאים שביעות רצון גבוהה מן המקצועלפני הסקר 

ווחו על יבקרב מי שד, כמו כן. עמיתיהם שעובדים באזורים אחריםעומת למי שעובדים במרכז הארץ 

רועים קשים י א6רועים קשים במיוחד שחוו לאחרונה ובקרב מי שדיווחו על י אאירוע אחד או על שני

ווחו שלא י מי שדלעומת) התאמהב (2.5 ופי 3במיוחד שחוו לאחרונה שביעות הרצון מן המקצוע גבוהה פי 

  .) בנספח ב4ראה לוח ב (רועים קשים במיוחד לאחרונהיחוו א

  

  מצב בריאות

וכן על  מהם הם סובליםש כאביםעל לדווח , םביקשנו מהמרואיינים לתת הערכה כללית של מצב בריאות

 37% : טובםמצב בריאותאמרו ש מרבית המרואיינים . ורגשימצב בריאות פיזיהגבלה בעבודה עקב 

 מהמרואיינים דיווחו 69% ,עם זאת.  כטוב20%- ו כטוב מאוד41%,  כמצויןםהגדירו את מצב בריאות

בעיות לחץ דם או , פרקיםמב, בצוואר, כאבים בגב התחתון, גוןכ ,לפחותבעיה פיזית אחת משהם סובלים 

   .כאבים אחרים

  

 כמו .ת בריאותם הפיזיבשלצוע עבודתם גבלים בביווחו שבתקופה האחרונה היו מוי ד21% , לכךבנוסף

 10% ועוד ,כל הזמן או רוב הזמן - הפריע לעבודתם הרגילה תמצב בריאותם הפיזידיווחו שמהם  5%, כן

שליש מהמרואיינים אמרו , כמו כן. חלק מהזמן לעבודתם הרגילה ה הפריעתבריאותם הפיזיאמרו ש

 כל הזמן ו דיווחו שהבעיות הרגשיות הפריע4% :יבמידה כלשהשבעיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה 

מעט יווחו שהן הפריעו לעבודתם הרגילה רק ד 22%- וחלק מהזמןאמרו שהן הפריעו  7%, או רוב הזמן

  .)14לוח  (מהזמן
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  )n=328 (;)אחוזים( הערכת מצב הבריאות :14לוח 
  אחוזים  משתנה

  100  מצב הבריאות
  37  מצוין

  41  דוטוב מא
  20  טוב

  2  לא כל כך טוב
  0  גרוע

    
    : 1האם אתה סובל מ
  56  כאבי גב תחתון

  25  וארוכאבים בצ
  19  כאבים אחרים/מחלה כרונית

  13  כאבים בפרקים
  7  לחץ דם גבוה

  31  לא סובל משום דבר
    
  21  מצב הבריאות הפיזיעור מי שאמרו שהיו מוגבלים בעבודה בתקופה האחרונה בשל יש
  100  " הפריע לעבודה הרגילה בחודש האחרוןריאות הפיזימצב הבעד כמה "

  66  כלל לא הפריע
  18  הפריע מעט מן הזמן
  10  הפריע חלק מן הזמן 

  3  הפריע רוב הזמן
  3  הפריע כל הזמן

    
  100  "לעבודה הרגילה בחודש האחרון עד כמה בעיות רגשיות הפריעו"

  68  כלל לא הפריעו
  22  הפריעו מעט מן הזמן

  7  יעו חלק מן הזמן הפר
  3  הפריעו רוב הזמן
  1  הפריעו כל הזמן

  להשיב יותר מתשובה אחתאפשר  כי היה ,100%-האחוזים אינם מסתכמים ל 1
  

  מקצועאת ה לשנות כוונהמשתנים המנבאים 

האם אתה חושב לשנות : "יתהיהשאלה ה(שאלנו את הפאראמדיקים האם בכוונתם לשנות מקצוע 

בחנו אילו משתנים ) רגרסיה לוגיסטית (משתני-רבתוח יבעזרת נ . על כך בחיוב ענו49% ).?"מקצוע

מנבאים באופן  העבודה ושחיקהמשביעות רצון , סטטוס לימודים, נמצא כי גיל. כזו כוונהמנבאים 

לשנות מקצוע ומר כי אין הם חושבים  ל39-30של בני סיכוי ה :המקצועכוונה לשנות את מובהק את ה

 מעמיתיהם בני 17-כ פי גבוהומר כך ל+ 40 של בני הסיכוי ו,29-22עמיתיהם בני יכוי של הס מ3 פי גבוה

את לשנות ומר כי הם חושבים  לפאראמדיקים הלומדים כיום לתוארשל  הסיכוי, לעומת זאת. 29-22-ה

של פאראמדיקים הסיכוי ,  לכך בנוסף. בעלי השכלה תיכונית הסיכוי בקרב לעומת2.5 פי גבוה מקצועם

עמיתיהם עומת הסיכוי בקרב  ל4גבוה פי מקצוע לשנות ומר כי הם חושבים לאינם שבעי רצון מהעבודה ש

ומר כי הם של מי שמרגישים מידה רבה של שחיקה בעבודה להסיכוי  ומן המקצועשהם שבעי רצון 

  . )15ראה לוח  (כךאומרים  מי שאינם  הסיכוי בקרב לעומת4 פי גבוהחושבים לשנות מקצוע 
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  )n=328(  רגרסיה לוגיסטית–משתנים המנבאים כוונה לשנות מקצוע : 15לוח 
  

  משתנה
  

 בסיס
מקדם 

 Bרגרסיה 
  
  יחס צולב/1

  רווח
 סמך

  0.70-0.16  )3.3 (0.3  ** - 1.1  29-22גיל   39-30גיל 
  0.16-0.02  )16.6 (0.06  * *-  2.9  29-22גיל   +40גיל 

  2.13-0.17  )1.7( 0.6   - 0.5  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  3.65-0.75  1.7  0.5  השכלה תיכונית  השכלה אקדמית

  5.86-1.03  2.5   *0.9  השכלה תיכונית  לומד כיום
  4.00-0.54  1.5  0.4  גבר  שהיא

  2.36-0.48  1.1  0.7  לא נשוי  נשוי
  2.83-0.54  1.2  0.2  אין ילדים  יש ילדים

  1.35-0.43  0.8  - 0.3  לא עובד במרכז הארץ  עובד במרכז הארץ
  1.31-0.74 0.9  -0.1  לא מוגבל  1פיזיהבריאות מצב המוגבל בגלל 

  5.69-0.66  1.9  0.7  בעיות רגשיות לא הפריעו  2בעיות רגשיות הפריעו לעבודה
  2.35-0.42  0.9  -0.005  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א2-1
  2.14-0.40  0.9  -0.07  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א5-3

  1.65-0.32  0.7  -0.32  רועים קשיםי א0  םרועים קשייא+ 6
  1.07-0.27  )2.0 (0.5  -0.6   שעות בשבוע61-עובד פחות מ   שעות או יותר בשבוע61עובד 

  העבודהשביעות רצון נמוכה מ
  3)מדד(

   מהעבודהשביעות רצון גבוהה
  

1.4* *  4.0  8.60-1.89  

  3.54-0.68  1.6  0.4  עומס נמוך  4)מדד(עומס גבוה 
 10.64-1.46  3.9  **1.4  שחיקה נמוכה  5)מדד(ה שחיקה גבוה

   0.3  -1.1    קבוע
*  p<0.05  

 **p<0.01  
  "?האם כתוצאה ממצב בריאותך הגופני היית מוגבל בתקופה האחרונה בביצוע עבודתך"לשאלה " כן"ענו שאלו  1
  .  בחודש האחרון"כל הזמן" או "רוב הזמן", "מן הזמןחלק " מי שענו שבעיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה 2
  עבודהמדד שביעות רצון מה ב3.5-עומדים מתחת למי ש 3
   בעבודהיתר-עומס במדד 2.5- מי שעומדים מעל לציון 4
   השחיקה בעבודהמדד ב2.5עומדים מעל מי ש 5
  

אינם עובדים כיום בשוק האזרחי ומי שעבדו בעבר כפאראמדיקים נתונים על  5.4
  במקצוע

 הגיל .אולם אינם עובדים בו כיום ,כפאראמדיקים בשוק האזרחייינים עבדו בעבר  מהמרוא20%, כאמור

 במקצועמי שעבדו בעבר מ שבעים ושישה אחוזים. 32הממוצע בעת סיום העבודה כפאראמדיק היה 

ילידי ישראל וכולם ם רוב ,גבריםהם  80%-כ, א" במדקורס אזרחי הם בוגרי ואינם עובדים בו כיום

 הייתה השכלה אקדמית בעת 34%-ל ובעת עזיבת המקצועהיו נשואים  ושישה אחוזיםחמישים . יהודים

  .)16לוח  (עזיבת המקצוע

  

בקרב מי ).  שנים23-משנה עד להטווח נע (כפאראמדיקים בשוק האזרחי  שנים 5-בממוצע הם עבדו כ

 6%(כיום ו בהם עובדים ששאינם עובדים כיום כפאראמדיקים יש גם כאלו שהם חלק מהנהלת הארגון 

-מהטווח נע ( שנים 8.5עבדו כפאראמדיקים בשטח על שממוצע משך הזמן בקרבם עומד ). מהמרואיינים
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ממוצע הזמן במקצוע , מי שהיום בדרג הניהוליאת בחישוב הממוצע הכללי אם כוללים ).  שנה20-לעד  0

  . שנים5.5-עולה ל) לאלה שעזבו(

  

  n=84)(1עובדים כיום במקצוע אינם שושעבדו בעבר פאראמדיקים : 16לוח 

  ממוצע  נתוני רקע
  )53-19 (27  )טווח(גיל ממוצע בתחילת העבודה כפאראמדיק 

  )65-22 (32  )טווח(גיל ממוצע בסיום העבודה כפאראמדיק 
  )4-0 (0.8  )טווח( בעת עזיבת המקצוע 18-ממוצע מספר ילדים בני פחות מ

  אחוזים  
  100  סוג הקורס

  76  א אזרחי"מד
  11  א צבאי"מד

  11  אוניברסיטת בן גוריון
  2  אסף הרופא

  100  מין
  79  גבר

  21  אישה
  100  ארץ לידה
  88  ישראל
  12  אחר
  100  לאום
  100  יהודי
  -  אחר

  100  מצב משפחתי בעת עזיבת המקצוע
  56  נשוי

  4  גרוש או אלמן
  41  רווק

  100  השכלה בעת עזיבת המקצוע
  42  תיכונית

  24  על תיכונית 
  34  אקדמית

מבצעים כיום אינם פאראמדיקים ועבדו כבעבר ש ,א"במד  מנהלים17 רטיהם של הנתונים אינם כוללים את פ1
  משמרות כפאראמדיקים

  

  עבודה כפאראמדיקהפרטים על סיום 

מה , תם עבודמהן הסיבות להפסקת ותפתוחות  בשאלהמרואיינים שעבדו בעבר כפאראמדיקים נשאלו

  .)17לוח  (יםו והאם הם מתכוונים לחזור לעבוד כפאראמדיקשעזבכ פנו לעשות

  

עזיבה בגלל התנאים הכלכליים  ,)16%(לימודים בגלל  עזיבה ,)30%(שינוי מקצוע בסיבות לעזיבה הוזכרו 

חוסר תמיכה מההנהלה  ואף ,)9%(שחיקה ומיצוי המקצוע , )10% (יטורים ופפרישה, )14%(והפיזיים 

  ). 13%(וסיבות אחרות ) 12%(מחלה ולידה , )12%(

  

עצמאיים כ עובדים כשכירים או 37%  עלה כי"?ך לעשות לאחר עזיבתיתפנמה "בתשובה לשאלה 

 עברו לתפקידים ניהוליים ואחרים 6%,  לומדים16%,  עובדים בתחום הרפואי30%-כ ,בתחומים אחרים

  .דיםעובאינם  8%- עובדים בצבא ובמשטרה ו4% ,כפאראמדיקיםבו עבדו ש בארגון
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   2)(n=84 ;1)אחוזים( ולאחר עזיבתוהעיסוק הסיבות לעזיבת המקצוע : 17לוח 
  אחוזים  סיבה לעזיבת המקצוע

  30  שינוי מקצוע
  16  לימודים

  14  תנאים כלכליים ופיזיים ירודים
  12  חוסר תמיכה מההנהלה

  12  סיבות אישיות כמו מחלה ולידה
  10  פרישה ופיטורים

  9  שחיקה ומיצוי המקצוע
  5  מעבר לתפקיד ניהולי

  8  סיבה אחרת
    

    העיסוק לאחר עזיבת המקצוע
  37  עובדים בתחום אחר

  29  עובדים בתחום הרפואי
  16  לימודים

  8  לא עובדים
  6  עברו לתפקידים אחרים בארגון

  4  עובדים בצבא או במשטרה
  תלהשיב יותר מתשובה אחאפשר  כי היה ,100%- התשובות אינן מסתכמות ל1
 מנהלים שבעבר עבדו כפאראמדיקים וכיום אינם מבצעים משמרות 17 הנתונים אינם כוללים את פרטי 2

  כפאראמדיקים
  

   ונפשי בעת עזיבת המקצועמצב בריאות פיזי

עוד  ,כמצויןאותו גדירו ה 43%:  כטובמרבית המרואיינים הגדירו את מצב בריאותם בעת עזיבת המקצוע

כלא כל כך הגדירו את מצב בריאותם אז  עשרה אחוזים .כטוב - 18%- ודכטוב מאוהגדירו אותו  27%

 מכאבי גב ושסבלכמחציתם  דיווחו ,כאשר נשאלו אם סבלו אז מבעיות פיזיות, עם זאת.  כגרוע5%-טוב ו

) 4%(לחץ דם גבוה מ, )15%(פרקים מכאבים במ, )16%(כאב בצוואר ווחו שסבלו אז מיאחרים ד .תחתון

 ממי שעזבו את העבודה 60%- באופן כללי כ).24%(כאבים אחרים  או  כמו מחלה כרונית,בעיות אחרותמו

 אמרו שהיו 22% , לכךבנוסף. בעת עזיבת המקצועלפחות ווחו שסבלו מבעיה פיזית אחת יבמקצוע ד

בביצוע היו מוגבלים אמרו ש 15%-ו, תבריאותם הפיזיבגלל באותה תקופה מוגבלים בביצוע עבודתם 

המרואיינים שעזבו את המקצוע דיווחו שהם מעשרים ושלושה אחוזים  . בעיות רגשיותללגבתפקידם 

  .יםמתכוונים לחזור לעבוד בעתיד כפאראמדיק

  

  לא עבדו כפאראמדיקים בשוק האזרחיכלל שבוגרי קורסים  5.5
, תוכםמ .בשוק האזרחיזה  במקצוע כלללא עבדו מבוגרי הקורסים לפאראמדיקים עשר אחוזים -שישה

 כלומר, א" סיימו את הקורס שלא במסגרת הקורס האזרחי במד50% סיימו קורס צבאי ואילו 30%

  .) בנספח ב1ראה לוח ב(ריון או במסגרת הקורס באסף הרופא באוניברסיטת בן גו

  

 והאם הם מתכוונים  לא פנו לעבוד בשוק האזרחימדוע מעולם ותפתוחות בשאלנשאלו מרואיינים אלה 

 כללציינו שהם לא עבדו מהם  עשרים ושלושה אחוזים. )18לוח  (ראמדיקיםלעבוד בעתיד כפא

אלה שעברו , למשל(יש מקצוע נלווה  לחלקם , מהם.משום שהם עוסקים בתחום אחרכפאראמדיקים 

למדו מקצוע אחרים  ,)כוח אדם סיעודיבמסגרת קודם לכן רפואי אסף הרופא עבדו כבר הקורס במרכז 

אמרו שהם מצאו תחום אחר  וחלקם פאראמדיקיםלקורס  ללימודיהם בלמקבי ב,אחר באוניברסיטה
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. מהמרואיינים סברו שמקצוע הפאראמדיק לא מתאים להםעשר אחוזים -שישה .שעניין אותם יותר

וזאת בשל העבודה , במיוחד לאלו שיש להן ילדים, לנשיםאמרו שהמקצוע לא מתאים רטו ויפחלקם 

עשר -ארבעה. מרו שהמקצוע לא התאים להם מבחינה נפשיתאחרים א. הפיזית והעבודה במשמרות

,  כמו שכר נמוך, בשל שיקולים כלכליים, מהמרואיינים אמרו שלא עבדו במקצוע בשוק האזרחיאחוזים

חוסר אפשרות ,  כולל העבודה במשמרות,לא טובים בארגוןה אמרו כי הסיבה לכך הם התנאים 14%ועוד 

 עשר אחוזים-ושלושה;  עובדים כפאראמדיקים כאנשי צבא קבע14% עוד. לקידום ויחסי אנוש לא טובים

עוד עלו סיבות שונות ובהן סיבות אישיות כמו מחלה ואף טיול .  עובדים במקצועינם ולכן א,ומדים כיוםל

  .בעולם

  

ציינו שהם מתכוונים לעבוד בעתיד  מכלל המרואיינים שלא עבדו במקצועשלושים אחוזים 

  . אינם מתכוונים לעסוק במקצוע זה70%כפאראמדיקים ואילו 

  

   )n=80( ;1)אחוזים(כפאראמדיקים כלל  הסיבות לכך שלא עבדו: 18 לוח
  אחוזים  ו כלל כפאראמדיקיםשלא עבדלכך סיבה ה

  23  עוסקים בתחום אחר
  16  המקצוע לא מתאים להם

  15  תקנים פנוייםלא היו 
  14  שיקולים כלכליים

  14  לא טובים א "במדהתנאים 
  14  עובדים בצבא כאנשי קבע

  13  פנו ללימודים 
  15  שונות

  להשיב יותר מתשובה אחתאפשר יה ה משום ש,100- האחוזים אינם מסתכמים ל1
  

  פאראמדיקעבודה כשאר ביהסיכוי להעזיבת המקצוע ו 5.6
גרי סטוריה התעסוקתית של בויעל סמך נתוני ההשאר במקצוע יבחנו את שיעורי העזיבה ואת הסיכוי לה

  .שעובדים או שעבדו בעבר כפאראמדיקיםהקורסים לפאראמדיקים 

  

  שיעורי עזיבת המקצוע

מהו אחוז הפאראמדיקים אשר עובדים במקצוע  בחנו 2000-1995מבין אלו שעבדו בכל אחת מן השנים 

 1ראה לוח ד (88%- ל82%-מ מצאנו כי שיעור המועסקים אחרי חמש שנים נע .גם כעבור חמש שנים

בין שנים בשיעור העזיבה של המקצוע בדקנו את אחוז אם יש שוני בחון  לכדי,  לכךבנוסף). דבנספח 

 ואילך 1986-בחינת שיעור העוזבים בכל שנה החל מ. עוזבים את המקצוע בכל שנהאשר הפאראמדיקים 

והוא בשיעור העוזבים בין השנים ה כי אין שוני גדול מרָא) ד פאראמדיקיםוקודם לכן מדובר במעט מא(

  ). בנספח ד2ראה לוח ד( לשנה 7% עד 2%עומד על 

  

  שאר במקצוע לאחר מספר שנים נקוביהסיכוי שיש לעובדים חדשים לה

 לצורך זאת .שאר במקצוע לאחר מספר שנים נקוביביקשנו ללמוד על הסיכוי שיש לעובדים חדשים לה

 סיכוי להישרדות מציג את ה19לוח ). survival analysis(שרדות יניתחנו את הנתונים באמצעות ניתוח ה

 96%של סיכוי ניתן לראות כי לאחר שנה במקצוע יש . מצטברת במקצוע לכלל אוכלוסיית המחקר
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 ;בעבודה במקצוע") ורדְׂשי ("ישארוי 96%יש סיכוי כי  ,לים אחרותיאו במ, שאר בעבודה כפאראמדיקילה

  .4שארו במקצועיי 68%שנים יש סיכוי כי  10 ולאחר ;במקצועישרדו  79% שנים יש סיכוי כי 5לאחר 

  

  )n=429( כפאראמדיק העבוד לששרדות המצטברת יהה: 19לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(רווח סמך 
 הישרדות מצטברת

0 1  0.99 0.99  0.97 – 1.00 
1  0.97 0.96 0.94 – 0.98 
2  0.96 0.92 0.88 – 0.94 
3  0.96 0.87 0.83 – 0.90 
4  0.97 0.80 0.78 – 0.86 
5  0.98 0.79 0.75 – 0.84 
6  0.98 0.76 0.71 – 0.81 
7  0.99 0.74 0.69 – 0.79 
8  0.99 0.70 0.65 – 0.76 
9  0.99 0.69 0.62 – 0.74 

10  1.00 0.68 0.61 – 0.74 
11  0.99 0.65 0.58 – 0.71 
12  0.99 0.62 0.54 – 0.68 
13  0.99 0.58 0.50 – 0.65 
14  1.00 0.57 0.49 – 0.64 
15  0.99 0.54 0.46 – 0.62 
16  1.00 0.52 0.43 – 0.60 
17  1.00 0.46 0.33 – 0.59 
18  1.00 0.31 0.09 – 0.56 

   מי שעובדים פחות משנה1
  

 כפאראמדיקים תםבעבודשאר ילהגברים של שרדות המצטברת יהה יסיכוי עולה כי ב20-א ו20 ותמלוח

- מהגברים ו97%אחרי שנה אחת במקצוע יש סיכוי כי , כך. נשיםה סיכויי ההישרדות בקרבמ יםגבוה

 הגבריםמ 82%אחרי חמש שנים במקצוע יש סיכוי כי . לעבוד כפאראמדיקיםימשיכו  מהנשים 91%

 מהנשים 50%-כ מהגברים ורק 77%אחרי שבע שנים יש סיכוי כי . הנשים מ62% לעומתבמקצוע שארו יי

 ,שאר במקצוע רק עד אחרי שבע שניםילהסיכוי הצגנו את הות אלה יצוין כי בלוח. אראמדיקיםכפ ועבדי

  .משום שלא היו במדגם נשים שעבדו כפאראמדיקיות יותר משבע שנים

  

                                              
 שנה שונים מהותית מאלו של מי 15שרדות של פאראמדיקים שעובדים מעל י ההסיכוייאם הלבחון כדי  4

 1990- ילה לעבוד משרדות רק לקבוצת הפאראמדיקים שהתחיתוח היערכנו נ, עבדו פחות שנים/שעובדים
 שנים 15-פחות מ) או עובדים(לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי ההישרדות בין מי שעבדו . והלאה

 . שנים ומעלה15) או עובדים(כפאראמדיקים לבין מי שעבדו 
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  )n=369 (בקרב גברים, פאראמדיקבמקצוע ה של עבודהשרדות המצטברת יהה: א20לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(רווח סמך 
 הישרדות מצטברת

0 1  0.99 0.99  0.99-0.97 
1  0.98 0.97 0.98-0.94 
2  0.97 0.93 0.95-0.90 
3  0.96 0.88 0.91-0.84 
4  0.97 0.84 0.88-0.80 
5  0.98 0.82 0.86-0.77 
6  0.98 0.79 0.84-0.74 
7  0.99 0.77 0.82-0.71 

   מי שעובדים פחות משנה1
  

  )n=60 (בקרב נשים, פאראמדיקבמקצוע ה העבוד לששרדות המצטברת יהה: ב20לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(רווח סמך 
 הישרדות מצטברת

0 1      
1  0.91 0.91 0.96-0.79 
2  0.93 0.82 0.90-0.68  
3  0.94 0.75 0.85-0.60  
4  0.96 0.69 0.81-0.53 
5  0.96 0.62 0.75-0.45 
6  0.98 0.56 0.72-0.37 
7  0.98 0.51 0.68-0.31 

   מי שעובדים פחות משנה1
  

, אחרי שנה במקצוע.  ההישרדות לפי סוג הקורס שהפאראמדיק עבריאת ניתוחמראים ) ג-א( 21 ותלוח

 לעומת מי שעברו קורס 98%א והשאר במקצוע ילהא אזרחי "פאראמדיקים שעברו קורס מדשל סיכוי ה

 3לאחר ). 94%(קורס באוניברסיטת בן גוריון או במרכז הרפואי אסף הרופא  - ו קורס אחרא) 84%(צבאי 

   בקורס הצבאי 66%לעומת , 89%- לשאר במקצוע יורדילהבוגרי הקורס האזרחי של סיכוי ה, שנים

 ,שאר במקצוע רק עד חמש שניםימוצגים הנתונים על הסיכוי להות אלה בלוח.  בקורסים אחרים80%-ו

  .פאראמדיקים בעלי ותק רב יותרבמדגם לא היו ) הקורסים הצבאיים(לק מן הטורים כי בח

  

  )n=350 (א אזרחי"בקרב בוגרי קורס מד,  כפאראמדיקהעבוד לששרדות המצטברת יהה: א21לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(רווח סמך 
 הישרדות מצטברת

0 1  0.99 0.99  1.00-0.97  
1  0.98 0.98 0.99-0.95 
2  0.97 0.94 0.96-0.91  
3  0.96 0.89 0.92-0.85  
4  0.97 0.86 0.89-0.81 

   מי שעובדים פחות משנה1
  



  32

  )n=60 (א צבאי"בקרב בוגרי קורס מד,  כפאראמדיקהעבודשל שרדות המצטברת יהה: ב21לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(רווח סמך 
 הישרדות מצטברת

0 1      
1  0.94 0.94 0.98-0.78 
2  0.91 0.84 0.93-0.65  
3  0.93 0.76 0.88-0.55  
4  0.93 0.66 0.81-0.44 

   מי שעובדים פחות משנה1
  

  )n=99 (בקרב בוגרי קורס אחר,  כפאראמדיקהעבוד לששרדות המצטברת יהה: ג21לוח 
  זמן 

  )שנים(
הישרדות 
  שנתית

שרדות יה
  מצטברת

  של ) 95%(וח סמך רו
 הישרדות מצטברת

0 1      
1  0.94 0.94 0.98-0.83 
2  0.93 0.84 0.92-0.69  
3  0.98 0.80 0.90-0.64  
4  0.94 0.67 0.81-0.47 

   מי שעובדים פחות משנה1
  

שרדות יההסיכוי . נמצא גם שוני בסיכוי לשרוד במקצוע לפי הגיל בתחילת העבודה כפאראמדיק

 ;84%א ו ומעלה ה29תחילו לעבוד בגיל יבמקצוע אחרי חמש שנים בקרב מי ש ותשאריהמצטברת לה

 בקרב מי 76%לעומת , זאת.  שנים בעבודה5שארו במקצוע אחרי י מהם י84%- יש סיכוי שכלומר

ר במקצוע דומה בקרב שאישנה הסיכוי לה 15אחרי ,  עם זאת). שנים28עד (שיתחילו לעבוד בגיל צעיר 

  .שתי הקבוצות

  

  משתני-רבניתוח  -פאראמדיק במקצוע הים המנבאים את משך העבודה הגורמ

 משתני-רבלצורך בדיקת הגורמים שעשויים לנבא את משך העבודה כפאראמדיקים ביצענו ניתוח 

 מדד .5לעזוב את המקצוען המשתנה התלוי בניתוח הרגרסיה היה הסיכו. Coxבאמצעות רגרסיה מסוג 

בוי העצמאי של כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים ית עוצמת הנ מבטא א)odds ratio(היחס הצולב 

  ).22לוח (נים מנבאים את עזיבת המקצוע אילו משת, אם כן, בניתוח הרגרסיה בדקנו. הנכללים במודל

  

מי ובקרב , בקרב מי שיש להם ילדיםבאופן מובהק לעזוב את המקצוע נמוך יותר הסיכוי מצאנו כי 

 בקרב 2.5בעבודה כפאראמדיק גבוה פי   ההישרדותסיכוי :כלה אקדמיתבעלי הששהם שלומדים לתואר ו

 בקרב 3.3פי מי שלומדים לתואר ובקרב  5.5גבוה פי ו ,עומת מי שאין להם ילדיםלמי שיש להם ילדים 

 הסיכוי לעזוב את המקצוע בקרב מי , לכך בנוסף.לעומת בעלי השכלה תיכונית, בעלי השכלה אקדמית

מי שהחלו עבודתם הסיכוי בקרב  נמוך לעומת מעלה ו40כפאראמדיקים בגיל שהתחילו את עבודתם 

  . אולם המובהקות גבולית,) שנים29עד (במקצוע בגיל צעיר 

  

                                              
  

5
משך זמן העבודה ( הזמן –שרדות והוא מורכב משני אלמנטים יהמשתנה התלוי נסמך על ניתוח הה 

  ).עזב את המקצוע או עובד במקצוע(רוע יוהא) כפאראמדיק
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  Cox)  (n=429  רגרסיה מסוג–המשתנים המנבאים את עזיבת המקצוע : 22לוח 
 רווח סמך יחס צולב מקדם רגרסיה בסיס  משתנה

גיל בתחילת העבודה 
  כפאראמדיק

        

  1.10-0.25  )2.0 (0.5   - 0.7              29עד   39 עד 30
  2.67-0.37  )10.0 (0.1  *- 0.1  29עד   + 40
  3.24-0.93  1.7  0.5  גבר  שהיא

  2.07-0.66  1.2  0.2  לא נשוי  נשוי
  0.56-0.17  )3.3 (0.3  **- 1.2  אין ילדים  יש ילדים

  2.75-0.44  )0.9 (1.1  -0.1  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  0.54-0.17  )3.3 (0.3  **- 1.2  השכלה תיכונית  השכלה אקדמית
  0.68-0.16  )3.3 (0.3  **- 1.1  כל האחרים  לומד כיום לתואר

  0.67-0.18  )3.3 (0.3  **- 1.1  קורסים אחרים  א אזרחי"קורס מד
  1.81-0.59  )1.0 (1.0  0.1  אינו מוגבל   1מוגבל פיזית

*  0.10<p  
 **0.05<p  

בקרב מי שכבר אינם עובדים , ווח על מגבלה פיזית בעת המחקרידמדובר ב, דים כפאראמדיקיםבקרב מי שעוב 1
  .שעזבו את המקצוע המצב הפיזי בעת ווח עלידמדובר ב, במקצוע

  

  בחינת הביקוש לפאראמדיקים. 6
  

תרחישים הנוגעים בחינת הביקוש לפאראמדיקים במחקר זה היא בחינה נורמטיבית המתבססת על 

 מראיונות עם אנשי מפתח בתחום הרפואה הדחופה והסיעוד חזוי לפאראמדיקים אשר עלולביקוש ה

 מציג את התרחישים לביקוש לפאראמדיקים בעוד חמש 23לוח ). ראה רשימת המרואיינים בנספח ה(

 4-1 תרחישים .שנים ואת ההשלכות שיהיו לתרחישים השונים על הביקוש לתקני פאראמדיקים בעתיד

 נוגעים לשינוי בביקוש לפאראמדיקים עקב הרחבת 7-5תרחישים . י במערך האמבולנסיםקשורים לשינו

  .שוק העבודה שלהם והכנסתם למקומות עבודה נוספים

  

   השינוי בביקוש לפאראמדיקים בשל שינוי מבנה מערך האמבולנסים6.1
ולנסים ברמה לפיה אמבשית נ אם יוחלט לאמץ את השיטה האמריק,הביקוש לפאראמדיקים עשוי לעלות

במיוחד יגדל . )23 בלוח 2תרחיש  (ללא רופאים, פאראמדיקיםביהיו מאוישים רק ) ALS(המתקדמת 

דעות המרואיינים היו חלוקות בנוגע לעדיפות של . דרשו שני פאראמדיקים בצוותיהביקוש אם י

 אמנם שרצוייתה יוחת ההדעה הרֹו. פאראמדיקים על רופאים במערך האמבולנסים ברמה המתקדמת

, אולם, שבאמבולנסים יהיו רופאים בעלי הכשרה מתאימה ברפואה או בתחומים אחרים של החייאה

בערים מסוימות יש . עדיפים פאראמדיקים מנוסים על רופאים חסרי הכשרה זו, בהעדר רופאים כאלה

מים או נמרץ רופאים מרדיה אשר שולחים לתורנויות בניידות הטיפול ,א הסכמים עם בתי החולים"למד

נים אינם "ברוב אזורי הארץ הרופאים בנט,  אולם,יאה אחריםיכאלו שיש להם התמחות בתחומי הח

גם , מוטב, על כן.  במקרים רבים אלו רופאים שאינם מומחים ואינם מתמחים;מתחומי רפואה אלה

יקוח בפ, זאת. אהייש להם הרשאה לבצע פעולות החישלהסתמך רק על פאראמדיקים מיומנים , בישראל

חלק מהמרואיינים הדגישו את החשיבות של העסקת , עם זאת. עזרה של רופא שייתן ייעוץ מרחוקבו

רופאים ואת היתרון הטמון בעבודת הפאראמדיק בניידת טיפול נמרץ לצדו של רופא במהלך שנת עבודתו 
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ולים  בשיק,בהם הצוות מורכב מפאראמדיקים בלבדש ,נים"א קשרו את תוספת האט"במד .הראשונה

 היו עומדים על הדרישה ילו אקבלים שלא היו מ,ALSרק כך הגיעו לתוספת של אמבולנסים . כלכליים

  . שכל האמבולנסים הללו יאוישו גם על ידי רופאים

  

המעסיק העיקרי (א "רוב המרואיינים הדגישו כי הביקוש לפאראמדיקים תלוי בעיקר ביכולתו של מד

כך ששיעור ניידות ; יב את מערך האמבולנסים ברמה המתקדמתלהרח) בשוק שירותי הרפואה הדחופה

שבהם פועלים הפאראמדיקים יהיה גבוה ) נים"אט(והאמבולנסים לטיפול נמרץ ) נים"נט(הטיפול הנמרץ 

 מן 50%חלק ניכר מהמרואיינים חשבו כי בעתיד יש להפוך לפחות . הרבה יותר משיעורו כיום

, דבר שיגדיל; )נים"נים או נט"אט(ולנסים ברמה מתקדמת לאמב) BLSברמת (האמבולנסים הלבנים 

נאמר גם כי על אף החיוב צפּוָנה בשינוי כזה ). 23 בלוח 3תרחיש (כמובן את הביקוש לפאראמדיקים 

אם ישתמשו . משום שמקצועיות הפאראמדיק קשורה גם למספר האירועים הקשים שטיפל בהם, בעיה

הדבר עלול לפגוע במידת המקצועיות שלהם כי הם , שוטיםבפאראמדיקים לצורך טיפול באירועים פ

 כי הארגון לא יעמוד בכך ,א לא ניתן עדיין לעשות שינוי זה"לדברי בכירים במד. יצברו פחות ניסיון

יצוין .  יהיו ברמה מתקדמת בעתיד מן האמבולנסים50%-שלכך  שואפיםא "במד, אולם. מבחינה כלכלית

 על ידי כך ,)BLSברמה של (ת היכולת הטיפולית באמבולנסים הלבנים א א"כי כבר כיום משדרגים במד

 כי יש בארגון מספיק ,א יכול לעשות זאת"מד.  עם ציוד מתאיםיםשמאיישים בחלקם פאראמדיק

נו מעלה בהרבה את הוצאות  כך שהדבר אי; והפער בשכר בין פאראמדיק לחובש אינו גדול,פאראמדיקים

  .התפעול

  

א ואף ארגונים אחרים המגישים "שיהיה גידול בביקוש לפאראמדיקים אם מדעוד עלתה האפשרות 

 כך שכוח האדם ;)נים"נים ונט"אט (ALSישדרגו את כל רכבי ההצלה לרמה של   רפואת חירוםרותי יש

או כולו ) אם יהיה פאראמדיק אחד ברכב ההצלה( רובו ,המקצועי בשירותי הרפואה הדחופה יהיה מורכב

  ).23 בלוח 4תרחיש ( מפאראמדיקים ,)ראמדיקים בכל אמבולנסאם יהיו שני פא(

   

, אולם. ל בעלייה" והביקוש לפאראמדיקים בצה,כוח אדם מקצועי זה לשל הוא הצרכן השני בגודלו "צה

יש שראו בכך . במשך השירות הצבאי, יחסית, הביקוש הוא לכוח אדם שעוסק במקצוע תקופה קצרה

מכשירים מספר הולך וגדל של (רכי הצבא וקצועי גדל לפי צ משום שהיצע כוח האדם המ,בעיה

מרואיינים אחרים שהתייחסו לכך הניחו ). רכי הצבא מעבר לצרכים של השוק האזרחיופאראמדיקים לצ

ייתכן שיש להבחין בין , לכן. כי מרבית הפאראמדיקים הצבאיים לא ימשיכו במקצוע בחיים האזרחיים

פאראמדיקים ה אולם משך ההעסקה של ,הוא שוק מוגדר ואף צומחל " צה.השוק האזרחי לשוק הצבאי

  .בו הוא לזמן קצוב

  

   השינוי בביקוש לפאראמדיקים עקב הרחבת שוק העבודה שלהם6.2
בראיונות עלתה האפשרות של  .מידת הביקוש לפאראמדיקים תלויה גם בהרחבת שוק העבודה שלהם

. )23 בלוח 5תרחיש  (כמקובל בארצות הברית, העסקת פאראמדיקים בחדרי המיון של בתי החולים

מצבי בבטיפול במצבי חירום ו, בהחייאה -כי הכשרתם של הפאראמדיקים   בכך טועניםהתומכים

 וביחידות הטראומה בבתי רפואת חירום במחלקות ללשלב אותם מאפשרת - טראומה ובהצלת חיים
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ין אחיות לפאראמדיקים יועיל לעבודת  תמהיל נכון ב,לפי גישה זו. החולים לצדם של רופאים ואחיות

כני הלימוד של ות מרואיינים אחרים דחו הצעה זו בטענה כי. צוות חדר המיון ולטיפול במאושפזים בו

אין להם , מהוהם אינם מסוגלים לטפל בחולה כירורגי שאינו חולה של טרא. פאראמדיקים מוגבליםה

 והם אינם עוסקים בקבלת החלטות ,וע פרוטוקולעיקר עבודתם היא ברמה של ביצ, ידע ברפואה פנימית

 תגובהב.  כך שאי אפשר להעסיקם בטיפול בחדר מיון ללא אחות לידם;ובעיבוד הנתונים על החולה

לשאלה זו נענינו כי ארגוני האחיות היו רוצים לראות הרחבת סמכויות של האחיות בחדר מיון ולא 

גם מרואיינים אשר תומכים .  לבין הרופאןיניים בינהכנסת כוח אדם מקצועי אחר שעלול ליצור דרג ב

 בשל ,תד בשילובם של פאראמדיקים בחדרי המיון בבתי חולים הכירו בכך שיהיה קשה לעשות זאומא

  . התנגדותם הנחרצת של ארגוני האחיות שיראו בכך גם פגיעה במעמדן בתוך חדר המיון

  

קים היא הרחבת העסקתם מחוץ למערך אפשרות נוספת להגדלת שוק העבודה והביקוש לפאראמדי

בהם קיים סיכון שהכוונה להרחבת ההעסקה במפעלים ובמקומות עבודה גדולים . הרפואה הדחופה

ווי סיורים יל, מטוסים, מגרשי כדורגל,  כמו קניוניםקהל רבבהם יש שבמקומות , כמו גם, לתאונות

 מיומנויות טכניות של הצלת חיים בעלפאראמדיק . )23 בלוח 7- ו6תרחישים (אלה וטיולים וכיוצא ב

היו שתלו את הרחבת מתן . וכבר כיום מועסקים פאראמדיקים בחלק ממסגרות אלה ,מאודעשוי להועיל 

מסיבות שונות חקיקתו של . יתן הרשאה לכךיהשירותים על ידי פאראמדיקים בחקיקת חוק המקצוע ש

ולחנו של שר הבריאות הצעת חוק לעזרה כיום מונחת על ש. דוחוק מקצוע לפאראמדיקים התעכבה מא

 בהתאם ,החוק המוצע מגדיר את גבולות המקצוע. במסגרתה ימוסד מקצוע הפאראמדיק בחוקוראשונה 

הפאראמדיק יהיה חייב לעבוד במסגרת שיש .  ומטיל בחינות רישוי ורישוי חוזר,לגבולות הקיימים כיום

לעבוד ,  הרפואה הדחופה הוא יוכל ללוות טיוליםמערך שירותיהשתלבות ב בנוסף ל.עליה פיקוח רפואי

הפאראמדיק לא יקבל הרשאה לבצע פעולות . יה ואף בחדר מיון של בית חולים תחת פיקוח רופאיבתעש

  .מעבר לאלו שהוכשר להן

  

  ?האם יש היום עודף היצע על הביקוש

 עומתמדיקים לשאלנו את המרואיינים האם להערכתם בשוק האזרחי יש כיום עודף היצע של פארא

חלק מן המשיבים חשבו כי אמנם כיום יש איזון בין ההיצע ).  המשרות הפנויות-כלומר (הביקוש 

וצר עודף יו אולם כבר כיום מכשירים מספר רב מדי של פאראמדיקים ובעתיד הקרוב עלול לה,לביקוש

 כפאראמדיקים קלט בעבודהיל ינסו לה"בהנחה שחלק ניכר מהפאראמדיקים בשירות חובה בצה(היצע 

אחרים טענו שיש כיום מספיק משרות פנויות לקליטת הבוגרים של הקורסים האזרחיים ). בשוק האזרחי

וכי , עלות את רמתם המקצועיתהא שרוצים ל" מה עוד שמרבית המשתלמים הם עובדי מד;א עורך"שמד

ה שהשוק יתרחב בהנח, זאת. ואף בנוספיםהיום בעתיד יהיה צורך בכמות הפאראמדיקים שמכשירים 

  .עתידבבהתאם לתרחישים לביקוש 
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  תרחישים לביקוש לפאראמדיקים : 23לוח 
 השלכות  תרחיש

   שינוי מערך האמבולנסים
 נים בשנה בהתאם לגידול " אט2גידול טבעי של . 1

  ללא שינויים נוספים, האוכלוסייה והזדקנותה
בחמש השנים הבאות יעלה הצורך בתקני 

  . תקנים 43- פאראמדיקים בכ
   
במקום פאראמדיק (ן "יוכנסו שני פאראמדיקים לכל אט. 2

, נים בשנה" אט2גידול טבעי של ) + כיום ואיש צוות אחר
  ללא שינויים נוספים

 תקנים 1.43 יתווספו, נים פעילים" אט44לפי 
 189= משמרות לאמבולנס3* לפאראמדיקים 
ך בס.  תקנים43גידול טבעי של + תקנים נוספים 

  . תקנים232 תווספו יהכול
   
, ALS- לרמתBLS מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג . 3

 בצוות יהיה פאראמדיק אחד או שני כלומר
 מן האמבולנסים 50%- ב, לפי שיוחלט, פאראמדיקים

  נים בשנה" אט2גידול טבעי של + 1הלבנים

 64א פועלים "כיום במשמרת העיקרית במד
 .לנסים לבנים אמבו130-ן וכ"ן ואט"אמבולנסים נט

 ניידות טיפול 120א יש "במצבת רכבי ההצלה במד
את תוספת .  אמבולנסים לבנים400-נמרץ וכ

מספר האמבולנסים פי הפאראמדיקים חישבנו על 
BLS) במשמרת העיקרית )אמבולנסים לבנים .  

 מהאמבולנסים 50%-כדי להכניס פאראמדיק ל: א3
ים  תקנים לפאראמדיק279 יש צורך בעוד ,הלבנים

 משמרות 3 * תקנים 1.43לפי חישוב של , )א"במד(
גידול ) + פאראמדיק אחד לאמבולנס(לאמבולנס 

  .  תקנים322כ יוספו "בסה.  תקנים43טבעי של 
 מהאמבולנסים הלבנים 50%בכדי לשדרג : ב3

 פאראמדיקים 2( תקנים 558צריך עוד , ALSלרמת 
כ "בסה.  תקנים43גידול טבעי של ) + לאמבולנס

  .  תקנים601פו יוס
   
נים "נט (ALSשדרוג כל רכבי ההצלה לרמה של . 4

 100%- ללפחות פאראמדיק אחד של  ההכנס) נים"ואט
  נים בשנה" אט2גידול טבעי של + של האמבולנסים 

, כדי להכניס פאראמדיק אחד לכל אמבולנס: א4
 תקנים של פאראמדיקים 558יהיה צורך בעוד 

+  משמרות 3* נים  תק1.43א לפי חישוב של "במד
 601כ יוספו "בסה.  תקנים43גידול טבעי של 

  .תקנים
, כדי להכניס שני פאראמדיקים לכל אמבולנס: ב4

 1.43 תקנים לפי חישוב של 1,116יהיה צורך בעוד 
.  תקנים43גידול טבעי של +  משמרות 3* תקנים 
  . תקנים1,159כ יוספו "בסה

   
  נוספיםהכנסת פאראמדיקים לעבודה במקומות 

שילוב פאראמדיקים בעבודה בחדרי המיון ויחידות . 5
 הטראומה בבתי חולים

 פאראמדיקים 3*  בתי חולים בארץ 27יש : א5
  .  תקנים נוספים348=  משמרות 3* למשמרת 

שה בתי יאם יקלטו פאראמדיקים רק בש: ב5
  .  תקנים נוספים77- יהיה צורך ב, החולים הגדולים

    
 להעסקת פאראמדיקים מחוץ למערכת פתיחת מקומות. 6

 ). בתי ספר, מפעלים(שירותי הרפואה הדחופה 
  .חזותקשה ל

    
, העסקת פאראמדיקים במקומות ציבוריים כמו קניונים. 7

  מטוסים, מגרשי כדורגל
  . תקנים נוספים150 עד 100-כ

 ידי כך שמאיישים בחלקם פאראמדיק  עלBLS את היכולת הטיפולית באמבולנסים ברמה של  א" כבר היום משדרגים במד1
  .אולם הדבר אינו דורש תוספת פאראמדיקים ואף לא עלות גבוהה יותר של שעות עבודה, עם ציוד מתאים
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  ?האם הביקוש הוא לכוח אדם שיהיה במערכת לאורך זמן
 כמות המשרות הפנויות או המתפנות עלתה השאלה האם הביקוש הוא לכוח אדם מקצועי שיהיהל נוגעב

ישארו יהאם המערכת מעוניינת בעובדים ש, לים אחרותיבמ. במערכת לזמן קצר או לטווח הארוך

 , לא צריך לעבוד כפאראמדיק45שאחרי גיל , רבים מהמשיבים חשבו שאין זה כך. בתפקידם לאורך זמן

, בעיקר הצעירים שבהם,  חלק מן הפאראמדיקים,להערכתם. בשל הקושי הפיזי והשחיקה הנפשית

במיוחד , אולם חלקם. וונים אחריםיוהם עוזבים את המקצוע לכ, נים מראש עבודה לטווח הקצרמתכנ

יש לזכור כי מסלול הקידום המקצועי מוגבל .  רואים בו מקצוע לטווח הארוך, שנות ותקומי שכבר צבר

זו , אותובמיוחד במקרים של בעיות ברי, לתפקידי הדרכה,  זהו קידום לדרגים ניהולייםין השארב. דומא

  . הסטה לתפקידים אחרים בארגון

  

אינה ערוכה לטיפול בנושא ואף , א"ובמיוחד מד, המרואיינים סברו שמערכת שירותי הרפואה הדחופה

אין הסדרים של פרישה מוקדמת או של פרישה חלקית ועבודה . לא קבעה עדיין עמדה ברורה בנדון

חו בפני הפאראמדיקים אופקים למקצועות חלקית ואין גם פיתוח של מסלולי הסבה מקצועית שיפת

  . אחרים בתחום הבריאות

  

כאשר בוחנים את דברי המרואיינים עולה כי גבולות המקצוע לא ישתנו והם יהיו בהתאם להכשרה 

אם יתממשו התרחישים של הגדלת , זאת. היקף הפעילות של המקצוע עשוי לעלות, אולם, שניתנת כיום

ושל הרחבת שוק , בהם מוצבים פאראמדיקיםש, )ALS(המתקדמת היקף מערך האמבולנסים ברמה 

ומעבר למערך שירותי הרפואה , בחדרי המיון, תלי בית החוליםוכאל בין העבודה של הפאראמדיקים 

  . במקומות עבודה ובמקומות התכנסות ציבוריים: הדחופה

  

ההתאמה בין הביקוש לפאראמדיקים להיצע וההשלכות לתכנון כוח . 7
  אדם

  

 ) לעיל23לוח ' ר ( לפי התרחישים השונים,נו עד כמה היצע הפאראמדיקים מתאים לביקוש להםבח

.  בנקודות זמן במרווחים של חמש שניםערכהההיצע לביקוש נההשוואה בין . לביקוש לפאראמדיקים

  ).נערך המחקרבה שהשנה  (2005יתה שנת ישנת הבסיס ה

  

בהתאם להנחות שנשענו על , מצד ההיצע, וש ערכנוהביקלתחזיות תחזיות ההיצע בין  ההשוואהאת 

שיעור המצטרפים לשוק  ;ממצאי המחקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי: נתונים אלו

 .עור העוזבים את המקצוע ושיעור השורדים בו בסוף כל תקופהי ש;העבודה הזה מבין בוגרי הקורסים

המציאות עשויה , כמובן, אף כי, וגרי קורסים בכל שנה במאההנחנו שימשיכו להכשיר כ,  לכךבנוסף

 בהתאם לצרכים , ומערכת שירותי הרפואה הדחופה עשויה להכשיר פאראמדיקים נוספים,להיות שונה

הנחנו שההיצע בתחילת כל תקופה יהיה .  עקב שינויים שיגדילו את הביקוש לפאראמדיקיםייווצרוש

בסוף התקופה ) נדרש מצד המעסיקיםמה ש( הביקוש ,אלא אם כן, ההיצע בסוף התקופה הקודמת

משום שסביר שהמעסיקים לא יעסיקו יותר עובדים ממה שהם , זאת. קטן מן ההיצעהיה יהקודמת 

 כללנו בתחזיות ההיצע את האפשרות שיש בוגרי קורסים לאבשלב זה ,  לכךבנוסף. רוצים להעסיק

שויים לרצות לעבוד כך בעתיד והם עשויים  אולם ע, אינם עובדים כפאראמדיקיםהסקרשאמנם בעת 

  .כוח האדםללהצטרף 
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ובמהלך תקופה של חמש , )התרחישים השונים(בצד הביקוש הנחנו שהמערכת תתאים עצמה לשינויים 

אי לכך הוספנו לחישובים בצד הביקוש את מספר . שנים תרצה להעסיק פאראמדיקים בהתאם לצרכים

אילו התרחיש שאנו בוחנים היה ( ושחסרו בתקופה קודמת הפאראמדיקים שהמערכת תרצה להעסיק

בכל אחד מן , בנוסף לכך. החישוב בכל תרחישי הביקוש מתייחס למספר התקנים שיידרשו). מיושם

  .נים בשנה"התרחישים הובא בחשבון גם הגידול הטבעי של שני אט

  

שלפיו הביקוש , יש הבסיסיבתחילה בחנו את ההשוואה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש עבור התרח

בהמשך בחנו את תחזיות ההיצע . נים בשנה"לפאראמדיקים יעלה רק בגובה הגידול הטבעי של שני אט

  . בפרק הביקוש23כפי שפורטו בלוח , והביקוש לשאר התרחישים לביקוש לפאראמדיקים

  

לוח . תוך חמש שנים תקני פאראמדיקים נוספים ב43נים בשנה תצריך "תוספת של שני אט, 1לפי תרחיש 

מן הלוח אנו לומדים כי בסוף . לפאראמדיקים לפי תרחיש זה מציג את תחזיות ההיצע והביקוש 24

 173 יהיה עודף של 2015בשנת ;  פאראמדיקים181יהיה בשוק עודף של , 2010בשנת , התקופה הראשונה

  . פאראמדיקים166 יהיה עודף של 2020-פאראמדיקים וב

  

    גידול טבעי בלבד- 1 לפי תרחיש ,היצע והביקוש לפאראמדיקים תחזיות ה:24לוח 
  )נים בשנה"שני אט             (
 2020-2015 2015-2010 2010-2005 נים בשנה"של שני אט גידול טבעי - 1 תרחיש

 730 687 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 131 124 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-רו בכמה יוכש
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
    

 939 903 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6י בביקושגידול טבע
    

 0 0 0  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 773 730 687 8ופהכמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התק-הביקוש
    

 166 173 181 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(ראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפא, בתקופה הראשונה .1

במקרה , בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה או). 1,000(ה זו בוגרי הקורסים בשנ סך מתוך 2005
  . הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) עסיקכמה המעסיקים ירצו לה(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים(  שנים5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 יעמוד על ו מספר הפאראמדיקים שיוכשר.3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68%מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים  .4

שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי זאת על סמך , בסוף התקופה לעבוד בשוק האזרחי
  .68%) = ר השורדים בתום חמש שניםשיעו (X 80% )הסקר

מספר בוגרי + בים במהלך התקופה מספר העוז -) 2005(מספר העובדים בתחילת התקופה : ושב לפיח .5
  ).2010בשנת ( במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה .הקורסים

  . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך "גידול טבעי של שני אט לפי .6
 פר מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מס.7

  .תרחיש הביקושבה ופה קודמת אילו היה מיושם הפאראמדיקים שהיה חסר בתק
  .הגידול הטבעי+ ) התרחיש(עקב השינויים במערכת  הגידול+ מספר העובדים בתחילת התקופה  .8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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לפי תרחיש זה יחול . ב3פי תרחיש את תחזיות ההיצע והביקוש ל, לדוגמה, התמונה שונה כאשר בוחנים

;  פאראמדיקים2ן יועסקו " ובכל אמבולנס אטALS לרמת BLS מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג של 

 תקנים 43אם מוסיפים לכך את הגידול הטבעי של .  תקני פאראמדיקים558שינוי שיצריך תוספת של 

 המציג את תחזיות 25מלוח . חמש שנים תקנים נוספים במהלך 601כ "יידרשו בסה, )נים לשנה"שני אט(

יחסרו בשוק העבודה , 2010בשנת , ב עולה כי בסוף חמש השנים הראשונות3ההיצע והביקוש לפי תרחיש 

  . פאראמדיקים137 יחסרו 2020 פאראמדיקים ואילו בשנת 241 יחסרו 2015בשנת ,  פאראמדיקים377

  

 מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג  :ב3רחיש  לפי ת, תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים:25לוח 
BLS לרמת ALS -ן" שני פאראמדיקים לאמבולנס אט  

   BLS מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג : ב3 תרחיש
 )שני פאראמדיקים לאמבולנס (ALS לרמת

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015 

 1,052 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 189 156 116 2שנים הבאות ה5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
    

 1,202 1,052 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6י בביקושגידול טבע
    

 245 382 558  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 1,340 1,293 1,245 8כמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופה-הביקוש
    

 -137 -241 -377 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(ראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפא, בתקופה הראשונה .1

במקרה , ההיצע בסוף התקופה אובתקופות הבאות זהו ). 1,000(ה זו בוגרי הקורסים בשנ סך מתוך 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים(  שנים5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  . ם כיום בשנה כמספר בוגרי הקורסים המוכשרי– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68%מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים  .4

שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי זאת על סמך , בסוף התקופה לעבוד בשוק האזרחי
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80% )הסקר

מספר בוגרי הקורסים + מספר העוזבים במהלך התקופה  - ) 2005(מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  ).2010בשנת (במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה 

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך "גידול טבעי של שני אט לפי .6
 פרפה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מס מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקו.7

  .תרחיש הביקושבה הפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם 
  .הגידול הטבעי+ ) התרחיש(עקב השינויים במערכת  הגידול+ מספר העובדים בתחילת התקופה  .8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
  

 26לוח .  בנספח ה7 עד ה1שוואה בין תחזיות ההיצע והביקוש לפי שאר התרחישים מוצגת בלוחות הה

חוסר במספר נקודות זמן לפי התרחישים /מציג את סיכום תחזיות ההיצע והביקוש ובחינת העודף

  . השונים לביקוש לפאראמדיקים
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מספר ,  בשירותי הרפואה הדחופהמן הלוח עולה כי אם לא יחולו שינויים בהיקף העסקת פאראמדיקים

, הפאראמדיקים שמוכשרים מדי שנה יישאר כמות שהוא והעלייה בביקוש תהיה רק לפי הגידול הטבעי

וזאת גם לנוכח , וייווצר עודף של פאראמדיקים, שוק הפאראמדיקים יהיה רווי, 2010הרי שכבר בשנת 

   יתממשו התוכניות לשדרוג כל רכבי ההצלהאם, לעומת זאת. שיעורי העזיבה והסיכוי לעזוב את המקצוע

  

   לביקוש לפאראמדיקיםשוניםהתרחישים ה לפי , תחזיות היצע וביקוש:26לוח 
 2020 2015 2010 2005 תרחיש 
 939 903 868  644 גידול טבעי 1
 1,098 1,052 868  644 ן"שני פאראמדיקים לאט 2
 1,172 1,052 868  644 )אחדפאראמדיק  (ALS- מהאמבולנסים ל50%שדרוג  א3
 1,202 1,052 868  644 )ים פאראמדיקשני (ALS - מהאמבולנסים ל50%שדרוג  ב3
 1,202 1,052 868  644 ) אחדפאראמדיק  (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל א4
 1,202 1,052 868  644 ) ים פאראמדיקשני (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל ב4
 1,202 1,052 868  644 הכללייםלים בתי החוכל הכנסת פאראמדיקים ל א5
 1,002 966 868  644 בתי חוליםשישה הכנסת פאראמדיקים ל ב5
 1,041 1,006 868  644 מקומות ציבוריים 7
      
     ביקוש 
 773 730 687  644 גידול טבעי 1
 962 919 876  644 ן"שני פאראמדיקים לאט 2
 1,052 1,009 966  644 ) אחדק פאראמדי (ALS - מהאמבולנסים ל50%שדרוג  א3
 1,331 1,288 1,245  644 ) ים פאראמדיקשני (ALS - מהאמבולנסים ל50%שדרוג  ב3
 1,331 1,288 1,245  644 ) אחדפאראמדיק  (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל א4
 1,889 1,846 1,803  644 ) ים פאראמדיקשני (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל ב4
 1,121 1,078 1,035  644 הכללייםבתי החולים כל דיקים להכנסת פאראמ א5
 850 807 764  644 בתי חולים שישה הכנסת פאראמדיקים ל ב5
 898 855 812  644 מקומות ציבוריים 7
      
     חסר/ עודף  
 166 173 181 0 גידול טבעי 1
 131 128 -8 0 ן"שני פאראמדיקים לאט 2
 114 38 -98 0 ) אחדפאראמדיק  (ALS - מהאמבולנסים ל50%שדרוג  א3
 -137 -241 -377 0 ) ים פאראמדיקשני (ALS - מהאמבולנסים ל50%שדרוג  ב3
 -137 -241 -377 0 ) אחדפאראמדיק  (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל א4
 -695 -799 -935 0 ) ים פאראמדיקשני (ALS -שדרוג כל האמבולנסים ל ב4
 73 -31 -167 0 הכללייםבתי החולים ל כהכנסת פאראמדיקים ל א5
 152 159 104 0 בתי חולים שישה הכנסת פאראמדיקים ל ב5
 143 151 56 0 מקומות ציבוריים 7
  

בין אם יידרש פאראמדיק אחד בכל אמבולנס ובין אם יעמדו בנורמה של שני פאראמדיקים , ALSלרמת 

 יהיה מחסור ניכר 2010הרי שכבר בשנת , שהואבכל אמבולנס ומספר בוגרי הקורסים השנתי יישאר כפי 

  .בפאראמדיקים

  

הכנסת פאראמדיקים לחדרי המיון בכל בתי החולים הכלליים עלולה לגרום למחסור ניכר 

הכנסת . 2020 ולאיזון ואף לעודף קל בשנת 2015מה בשנת -למחסור; 2010בפאראמדיקים בשנת 

 פאראמדיקים במקומות ציבוריים כמו קניונים ובדומה לכך העסקת, פאראמדיקים לשישה בתי חולים
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אולם לא תשפיע , 2010מה את עודף הפאראמדיקים בשוק העבודה בשנת -ומגרשי כדורגל תקטין במידת

  . 2020- ו2015עליו בשנים 

  

כי השינויים שיחולו , כמובן, ייתכן. יצוין כי בלוח מוצגות תחזיות ההיצע והביקוש של כל תרחיש בנפרד

חוסר של היצע /שהשלכותיו על עודף, זמני של כמה תרחישים-פואה הדחופה יכללו יישום בובמערכת הר

  .על הביקוש לפאראמדיקים תהיינה שונות

  

מערכת עשויה להחליט להרחיב את מערך ההכשרה בהתאם למדיניות שתיקבע בנוגע , בנוסף לכך

 מן 50%שדרוג של (ב 3חיש כאשר הוספנו לתחזית ההיצע של תר. להרחבת היקף העסקת פאראמדיקים

הרחבה של מערך , ) פאראמדיקים2ן יועסקו " ובכל אמבולנס אטALS לרמת BLSהאמבולנסים ברמת 

כי , על סמך ממצאי הסקר, ואף הנחנו, )לכל חמש שנים( איש לכל תקופה 200הכשרת פאראמדיקים בעוד 

אך ירצו לעבוד בו בעתיד והוספנו  בוגרי קורסים שאינם עובדים כיום בשוק האזרחי 100-יש מאגר של כ

מצאנו כי ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש קרובה יותר לאיזון , אף אותם לתחזית ההיצע

).  בנספח ה8ראה לוח ה(; )מה בשתי התקופות הראשונות ומחסור קל מאוד בתקופה האחרונה-מחסור(

 ביניהן ניתן לתכנן את הרחבת מערך מכאן עולה שעל פי נתוני תחזיות ההיצע והביקוש וההתאמה

  .בהתאם לתרחישים השונים של העסקת פאראמדיקים) או את הקטנתו(ההכשרה 

  

יצוין כי תחזיות ההיצע והביקוש נבדקו מתוך הנחה של הומוגניות בקרב הפאראמדיקים בנוגע לסיכון 

 פאראמדיקים חדשים בניתוחי ההישרדות לגבי הסיכוי היחסי של, עם זאת. היחסי לעזוב את המקצוע

לשרוד במקצוע עלו הבדלים שלפיהם הסיכוי היחסי שנשים יישארו בעבודה כפאראמדיקיות אחרי מספר 

לימודים באוניברסיטת בן , קורס צבאי(והסיכוי היחסי שבוגרי קורסים אחרים , שנים נמוך משל גברים

וק האזרחי נמוך משל בוגרי ישרדו בעבודה כפאראמדיקים בש) גוריון או במרכז הרפואי אסף הרופא

ועדיין רוב הפאראמדיקים , כיום שיעור הנשים בקרב הפאראמדיקים נמוך. א"קורסים אזרחיים במד

אם חלקן של קבוצות אלו בקרב . לא התחשבנו בהבדלים אלה, אי לכך. א"הם בוגרי קורס אזרחי במד

סיכוי היחסי לשרוד במקצוע בכל יהיה צורך להביא בחשבון הן את ה, הפאראמדיקים יגדל בשיעור ניכר

קבוצה בנפרד בעת בחינת תחזיות ההיצע לעומת הביקוש והן את השלכותיהם על עודף בפאראמדיקים 

  .או על מחסור בהם

  

  דיון והשלכות למדיניות תכנון כוח האדם. 8 
  

שיר מן הממצאים עלה כי ניתן לתכנן טוב יותר את התוספת בפאראמדיקים לתקופת זמן מוגדרת ולהכ

על ידי בחינת ההתאמה בין תחזיות הביקוש לתחזיות ההיצע לפי תרחישים , זאת. כוח אדם בהתאם לכך

  .שונים של הדרישה לפאראמדיקים
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  :מספר סוגיות שיש להן השלכות לתכנון כוח האדם בשירותי הרפואה הדחופה יםממצאי המחקר מעל

 מערכת מודעת וערוכה להתמודד עםועד כמה ההפאראמדיק מהי תוחלת החיים הרצויה במקצוע  

 ? כוח עבודה מתבגר
 שירותי ). שנה20רק בן (ל זהו מקצוע צעיר גם משום שבישראוזאת ,  יחסית,צעירכיום כוח העבודה 

על אף שעדיין לא . מבוגרים של עובדים ות גדולותהרפואה הדחופה עדיין לא התמודדו עם קוהורט

בראיונות עם אנשי מפתח בשירותי הרפואה , הרצויה במקצוע תוחלת החיים בנושאדיון פתוח מתקיים 

בשל הקושי הפיזי , זאת.  לא צריך לעבוד כפאראמדיק45-40אחרי גיל הדחופה היה מוסכם על רובם כי 

בתום העשור הקרוב מחצית הפאראמדיקים שהם כיום , לפי ממצאי המחקר. במקצוע הנפשית והשחיקה

שאלות הפתוחות העלו את הצורך הפאראמדיקים בתשובותיהם לם ג. בכוח העבודה יגיעו לגילים אלה

נראה כי המערכת עדיין לא ערוכה להתמודד עם מציאות . בהקלה לעובדים מבוגרים ובגיל פרישה מוקדם

ניהול בארגון או הסטה לתפקידים אחרים בארגון לא יהיו ה ובהם מעבר לדרגי ,הפתרונות הקיימים. כזו

 בצד .ערך לכךירותי הרפואה הדחופה להי ועל ש,מספר רב של אנשיםשיהיה מדובר בכמספיקים 

השאלה היא האם נדרש כוח אדם מקצועי שיהיה במערכת לטווח הקצר או הבינוני או , הביקוש

האם המערכת מעוניינת בעובדים , במילים אחרות. שהדרישה היא לקליטה של כוח אדם לטווח הארוך

אה שמערכת שירותי הרפואה הדחופה צריכה לתת את הדעת  נר?שיישארו בתפקידם לתקופה ארוכה

אשר יקבעו הן את מדיניות גיוס כוח האדם והן את ההסדרים שהמערכת עשויה ליצור , לסוגיות אלה

  .לפרישה מוקדמת או לשינוי סדרי העבודה של פאראמדיקים מבוגרים

 
 ?איך מתמודדים עם האתגרים של קידום ארגוני ושל פיתוח מקצועי 
בה מסלולי הקידום שמחויב לתוכן המקצוע והמצוי בסיטואציה ה, שכיל ומיומןונים על כוח אדם מהנת

הקיים הוא קידום המסלול . מעמידים אתגר בפני שירותי הרפואה הדחופה, מקצועי מוגבליםארגוני והה

שרות יש להכיר בעובדה כי מאגר מ, אולם. יה הארגוניתייררכיהניהוליים במסגרת התפקידים מעבר ל

כמעט אין בנמצא מסלול קידום מקצועי שעשוי להשאיר את  גם ,כיום .הניהול בארגונים מוגבל

 היא כךאחת הדרכים לו ,היבט אחר של קידום נוגע לפיתוח המקצועי. הפאראמדיק במסגרת מקצועו

נשאלת השאלה האם המערך שקיים כיום להשתלמות מקצועית אכן נותן . קיום מערכת השתלמויות

  . קידומו המקצועי של הפאראמדיקל וו לפיתוחמענה

 
 ? האם כדאי לפעול למען הרחבת העסקת פאראמדיקים מחוץ לגבולות שירותי הרפואה הדחופה 

נקודת המוצא היא , הראשונה: לסוגיה של התאמה בין ההיצע לביקוש ניתן לגשת משתי זוויות ראייה

זווית הראייה השנייה היא . ן ייקלטו בוגריוובדיקת השאלה היכ) או צמצומו(הרחבתו , מערך ההכשרה

במחקר בחנו סוגיה זו . בחינת הביקוש הצפוי לפי תרחישים שונים ובדיקת ההשפעות על מערך ההכשרה

הביקוש לפאראמדיקים קשור עלה כי ) והתאמתו לתחזיות ההיצע(מבחינת הביקוש . משני היבטיה

הרחבת ובמידת מה ל, שירותי הרפואה הדחופה ב)ALS(גדלת היקף השירות ברמה המתקדמת בעיקר לה

הרחבת העסקת , לעומת זאת. החולים-חדרי המיון בבתישוק העבודה של הפאראמדיקים ל

היא תקטין ; פאראמדיקים מחוץ לשוק שירותי הרפואה הדחופה לא תגדיל מאוד את הביקוש להם

 עליו בתקופות מאוחרות במידת מה את עודף הפאראמדיקים בשוק העבודה בעתיד הקרוב ולא תשפיע
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כך שאין לתלות תקוות בהרחבת שוק העבודה לפאראמדיקים מחוץ למסגרת שירותי הרפואה . יותר

   .הדחופה כפתרון לעודף שעלול להיווצר אם המערכת תמשיך להכשיר פאראמדיקים ברמה הנוכחית

  

 ? הוא שוק נפרדהאם הצבא  
. ל הוא בעלייה"והביקוש לפאראמדיקים בצה,  זהל הוא הצרכן השני בגודלו של כוח אדם מקצועי"צה

יש שראו . במשך השירות הצבאי, הביקוש הוא לכוח אדם שעוסק במקצוע תקופה קצרה יחסית, אולם

. בכך בעיה משום שהיצע כוח האדם המקצועי גדל לפי צורכי הצבא מעבר לצרכים של השוק האזרחי

משיכו במקצוע בחיים האזרחיים וכי גם מי שילך אחרים הניחו כי מרבית הפאראמדיקים הצבאיים לא י

ניתוח . ייתכן שיש להבחין בין השוק האזרחי לשוק הצבאי, לכן. לשוק האזרחי יעשה זאת לתקופה קצרה

 42% מבוגרי תוכניות ההכשרה לפאראמדיקים הם בוגרי קורסים צבאיים וכי 12%-הנתונים העלה כי כ

סיכוי של בוגרי הקורס הצבאי לעבוד כפאראמדיקים בשוק ה, בנוסף לכך. מהם עובדים בשוק האזרחי

שיעור ניכר . אולם הוא אינו מבוטל, האזרחי כעבור תקופת זמן אכן נמוך מזה של בוגרי קורסים אחרים

מבוגרי הקורס הצבאי אשר בוחרים להמשיך לעבוד במקצוע אחרי שירותם הצבאי יישארו ) 66%(

יעלה שיעור בוגרי הקורסים הצבאיים בקרב בוגרי , בעתיד, אם. בעבודה במקצוע אחרי ארבע שנים

רצוי ששיעור זה והשלכותיו להיצע בשוק האזרחי יובאו בחשבון בעת תכנון , הקורסים לפאראמדיקים

  . היקף ההכשרה

  

 על היצע כוח האדם הכשרה במסגרות אחרותמהן ההשלכות שיש ל 
עשר -חמישה. א"רי קורסים שאינם של מדתשעה עשר אחוזים מבוגרי הקורסים לפאראמדיקים הם בוג

אחוזים רכשו את הכשרתם במסגרת תואר לרפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון בנגב וִיתרם במסגרת 

שיעורם של בוגרים אלה בקרב . המסלול ללימודי השלמה ברפואת חירום במרכז הרפואי אסף הרופא

 10%לעומת  (40%ועומד על , יחסית,  גבוה)א"שאינם מד(העובדים בארגוני הרפואה הדחופה האחרים 

 מקרב בוגרי קורסים לפאראמדיקים אשר אף פעם לא 50%עוד נמצא כי ). א"בקרב הפאראמדיקים במד

חלק ממי שרוכשים את הכשרתם במסגרות , כנראה. עבדו במקצוע בשוק האזרחי הם בוגרי קורסים אלה

מקצוע אחרי מספר שנים דומה יותר לשיעורם שיעור הנשארים ב. אלה כלל לא פונים לעבודה במקצוע

, כלומר. א"בקרב בוגרי הקורסים הצבאיים מאשר לשיעורם בקרב בוגרי הקורסים האזרחיים של מד

יגדל הצורך , א"ככל שתורחב ההכשרה במסגרות חיצוניות למד, כך. אמנם נמוך יותר אך אינו מבוטל

  .אראמדיקיםלהתחשב בנתונים אלה בעת התכנון הכולל של הכשרת פ

  

 ?רכי ההכשרהוההשלכות של גיוס נשים למקצוע על תכנון כוח האדם וצמהן  
לא היו במדגם נשים שהיה להן ותק של יותר (העסקת נשים כפאראמדיקיות היא תופעה חדשה יחסית 

בנוסף .  מכוח העבודה12%שיעור הנשים בקרב הפאראמדיקים עדיין נמוך והוא עומד על ).  שנים7-מ

ושיעורן , 21%עורן של הנשים בקרב מי שעבדו בעבר במקצוע ואינם עובדים בו כיום עומד על שי, לכך

בחינת שיעור . 44%בקרב מי שהוכשרו למקצוע אך אף פעם לא עבדו בו בשוק האזרחי עומד על 

 בקרב 77%לעומת ( שנים 7 לאחר 50%-ועומד על כ, ההישרדות במקצוע העלתה כי הוא נמוך משל גברים

אם . אלא שהן נשארות בו פחות זמן, מכאן שלא רק ששיעורן של נשים בכוח העבודה הזה נמוך). גברים

עליהם , לארגוני הרפואה הדחופה יש עניין להעלות את שיעור הנשים המועסקות כפאראמדיקיות

  .להתייחס לנתונים אלה ולבחון לעומק את הסיבות להם
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: נן במסגרת תחומו של מחקר זה נוגעות לשאלות כגוןסוגיות אחרות שעולות בעת הדיון בממצאים ושאי

לעומת התרחיש הֵרָאלי ) מבחינת איכות מתן השירות(מהו התרחיש האופטימלי לביקוש לפאראמדיקים 

ומהם המחירים שהמערכת תיאלץ לשלם ) מה יהיה ביכולת מערכת שירותי הרפואה הדחופה לבצע(

  .ות אלו ניתן לבחון במחקרים עתידייםשאל. במקרה של עודף או של חוסר בפאראמדיקים

  

מאפייני העבודה , בעבודה זו נבחנו לראשונה בישראל היצע הפאראמדיקים לעומת הביקוש להם, לסיכום

ממצאי המחקר מאפשרים . וההתאמה בין תחזיות ההיצע לביקוש, ומאפייני המקצוע בעיני העוסקים בו

בנוסף .  במסגרות השונות של שירותי הרפואה הדחופהלבחון סוגיות שעולות לגבי ניהול משאב אנושי זה

הנדרשת לתקופת זמן מהי התוספת בפאראמדיקים טוב יותר תכנן לממצאי המחקר מאפשרים , לכך

עזור ליוכלו ם אלו ממצאי.  של שוק העבודה שלהםים שוניםולהכשיר פאראמדיקים בהתאם לתרחיש

  .ם זהלתהליך של תכנון אסטרטגי לטווח הארוך של כוח אד
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  נתונים על פאראמדיקים אשר עובדים במקצוע:  אנספח
  

  נתוני רקע : קים שעובדים במקצועיפאראמד: 1לוח א
  כ"סה  

)328=n(  
  א"מד

)285=n(  
  ארגונים אחרים

)43=n( 
  31  34   34  *גיל ממוצע

  26  27   27  גיל ממוצע בתחילת העבודה במקצוע
  אחוזים  אחוזים  אחוזים  
        גיל

29-22  35  33  51  
39-30  45  47  33  

40+  19  20  16  
        *מין

  67  90  88  גברים
  33  10  12  נשים

        *ארץ לידה
  98  85  86  ישראל
  2  15  14  אחר
        מוצא
  93  95  95  יהודי
  7  5  5  אחר

        *מצב משפחתי
  50  66  65  נשוי

  50  34  35  לא נשוי
  37  58  55  *18ילדים פחות מגיל 

        השכלה 
  54  42  44  אקדמית

  28  28  28  לומד כיום לתואר
  0  9  7  על תיכונית

  19  22  21  ניתתיכו
  
   
   

  לפי תפקיד, בשבועממוצע מספר משמרות : 2אלוח 
  מספר משמרות  

  כ"ממוצע סה
  מספר משמרות ממוצע

  )טווח(א "במד
  מספר משמרות ממוצע

  )טווח(בארגונים אחרים 
  )8-0 (3.7  )12-0 (4.3  )12-0 (4.2  ן"ן או נט"פאראמדיק אט

  )3-0 (0.3  )16-0 (1.1  )16-0 (1.0  *ן"ן או נט"נהג אט
  0  )4-0 (0.3  )4-0 (0.2  *נהג אמבולנס לבן

  0  )8-0 (0.1  )8-0 (0.1  חובש מלווה
  )5-0 (0.1  )5-0 (0.2  )9-0 (0.2  מוקדן

  )6-0 (0.2  )9-0 (0.3  )9-0 (0.3  מדריך קורס
  )6-0 (0.4 )16-0 (0.9  )16-0 (0.9  חונך
  )5-0 (0.2  )7-0 (0.1  )7-0 (0.1  אחר

 *p<0.05א לארגונים אחרים"ן מד הבדל מובהק בי  
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 המשתנים –) רגרסיות לוגיסטיות(משתני -תוצאות ניתוח רב: 'נספח ב
  עומס בעבודה ושחיקה, המנבאים שביעות רצון

  
  )n=328( רגרסיה לוגיסטית – 1עומס יתר גבוהמנבאים המשתנים ה: 1בלוח 

  רווח סמך  יחס צולב Bמקדם רגרסיה   בסיס  משתנה
  0.701-4.516  1.7  0.6  29-22גיל   39-30גיל 
  0.737-7.506  2.4  0.9  29-22גיל   +40גיל 

  0.088-2.261  )2.5 (0.4  -0.8  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  0.336-1.938  )1.3 (0.8  -0.2  השכלה תיכונית  השכלה אקדמית

  0.247-1.938   0.7  0.4  השכלה תיכונית  לומד כיום
  0.184-2.091  )1.6 (0.6  -0.5  גבר  שהיא

  0.247-1.938  )1.4 (0.7  -0.4  לא נשוי  נשוי
  0.453-3.774  1.31  0.3  אין ילדים  יש ילדים

  0.370-1.477  )1.4 (0.7  -0.3  לא עובד במרכז הארץ  עובד במרכז הארץ
  0.940-1.851 1.3  0.3  לא מוגבל   2מוגבל בגלל בריאות פיזית

  בעיות רגשיות הפריעו 
  2לעבודה

  0.441-3.109  1.2  0.2  בעיות רגשיות לא הפריעו

  0.678-6.902  2.2  0.8  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א2-1
  0.790-6.836  2.3  0.8  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א5-3

  1.519-12.736  4.4  *1.5  רועים קשיםי א0  רועים קשיםיא+ 6
 שעות 61-עובד פחות מ  שעות בשבוע+ 61עובד 

  בשבוע
0.3-  0.7) 1.4(    

וכה שביעות רצון נמ
  4מהעבודה

שביעות רצון גבוהה 
  מהעבודה

0.3  1.3 0.494-3.397  

  4.081-21.461  *9.3  **2.2  שחיקה נמוכה  5שחיקה גבוהה
    0.3  **- 3.5    קבוע

 *p<0.05  
  . במדד עומס יתר בעבודה2.5אלו שעומדים מעל לציון  1
  "?ופה האחרונה בביצוע עבודתךהאם כתוצאה ממצב בריאותך הגופני היית מוגבל בתק"לשאלה " כן"אלו שענו  2
   .בחודש האחרון" כל הזמן"או " רוב הזמן", "חלק מן הזמן" אלו שענו שבעיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה 3
  . במדד שביעות רצון מהעבודה3.5- אלו שעומדים מתחת ל4
  . במדד השחיקה בעבודה2.5- אלו שעומדים מעל ל 5
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  )n=328(  רגרסיה לוגיסטית– 1קה גבוההחישרמת מנבאים המשתנים : 2בלוח 
  רווח סמך  יחס צולב Bמקדם רגרסיה   בסיס   משתנה

  2.543 -0.325  )10.0 (0.9  -0.1  29-22גיל   39-30גיל 
  2.468 -0.149  )1.6 (0.6  -0.5  29-22גיל   +40גיל 

  8.564 -0.220  1.4  0.3  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  3.760 -0.376  1.2  0.2  תהשכלה תיכוני  השכלה אקדמית

  7.509 -0.675  2.3  0.8  השכלה תיכונית  לומד כיום
  3.108 -0.239  )1.1 (0.9  -0.1  גבר  שהיא

  2.744 -0.297  )1.1 (0.9  -0.1  לא נשוי  נשוי
  3.837 -0.352  1.2  0.2  אין ילדים  יש ילדים

  3.531 -0.699  1.6  0.5  לא עובד במרכז הארץ  עובד במרכז הארץ
  2.238 -1.053 1.6  *0.4  לא מוגבל  2לל בריאות פיזיתמוגבל בג

בעיות רגשיות הפריעו 
  2לעבודה

  18.717 -2.418  6.7  **1.9  בעיות רגשיות לא הפריעו

  2.761 -0.235  )1.2 (0.8  -0.2  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א2-1
  2.820 -0.330  )1.0 (1.0  -0.4  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א5-3

  1.230 -0.113  )2.5 (0.4  -0.9  רועים קשיםי א0  ם קשיםרועייא+ 6
 שעות 61-עובד פחות מ  שעות בשבוע+ 61עובד 

  בשבוע
0.4  1.5) 0.6(  0.566- 3.972  

  22.107 -3.982 9.4  **2.2  עומס נמוך  4עומס גבוה
שביעות רצון נמוכה 

  5מהעבודה
שביעות רצון גבוהה 

  מהעבודה
1.3*  3.7  0.797- 17.592  

    0.01  **6.7    קבוע
 *p<0.05  
** p<0.01  

  . במדד הכולל לשחיקה בעבודה2.5- אלו העומדים מעל ל 1

  "?האם כתוצאה ממצב בריאותך הגופני היית מוגבל בתקופה האחרונה בביצוע עבודתך"לשאלה " כן"אלו הענו  2
   .בחודש האחרון" זמןכל ה"או " רוב הזמן", "חלק מן הזמן" מי שענו שבעיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה 3
  . במדד עומס יתר בעבודה2.5- מי שעומדים מעל לציון4
  . על פי מדד שביעות רצון מהעבודה3.5-אלו העומדים מתחת ל 5

  



  51

  )n=328(  רגרסיה לוגיסטית–1המשתנים המנבאים שביעות רצון נמוכה מהעבודה: 3לוח ב
  רווח סמך  1/יחס צולב Bמקדם רגרסיה   בסיס  משתנה

  2.502 -0.451  1.1  0.1  29-22גיל   39-30גיל 
  1.312 -0.172  )2.0 (0.5  -0.7  29-22גיל   +40גיל 

  4.898 -0.327  1.3  0.2  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  2.892 -0.594  1.3  0.3  השכלה תיכונית  השכלה אקדמית

  3.130 -0.495  1.2  0.3  השכלה תיכונית  לומד כיום
  4.451 -0.463  1.4  0.4  גבר  שהיא

  3.438 -0.554  1.4  0.3  לא נשוי  נשוי
  1.312 -0.192  )2.0 (0.5  -0.7  אין ילדים  יש ילדים

  2.249 -0.648  1.2  0.2  לא עובד במרכז הארץ  עובד במרכז הארץ
  4.992 -1.428 2.7  *1.0  לא מוגבל 2תמוגבל בגלל בריאות פיזי

בעיות רגשיות הפריעו 
  2לעבודה

  6.650 -0.425  1.7  0.5  בעיות רגשיות לא הפריעו

  3.419 -0.575  1.4  0.3  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א2-1
  3.163 -0.546  1.3  0.3  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א5-3

  2.392 -0.419  1.0  0.0  רועים קשיםי א0  רועים קשיםיא+ 6
 שעות 61-עובד פחות מ  שעות בשבוע+ 61עובד 

  בשבוע
0.1-  1.0) 1.0(  0.467- 2.010  

  3.658 -0.524 0.5  0.3  עומס נמוך  4ומס גבוהע
  21.012 -0.963  4.5  *1.5  שחיקה נמוכה  5שחיקה גבוהה

 *p<0.05  
  . על פי מדד שביעות רצון3.5-אלו העומדים מתחת ל 1

  "?האם כתוצאה ממצב בריאותך הגופני היית מוגבל בתקופה האחרונה בביצוע עבודתך"לשאלה " כן"אלו שענו  2
   .בחודש האחרון" כל הזמן"או " רוב הזמן ";"חלק מן הזמן"עיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה  מי שענו שב3
  . במדד עומס יתר בעבודה2.5- מי שעומדים מעל לציון4
  . במדד השחיקה בעבודה2.5-אלו שעומדים מעל  5

  



  52

  )n=328( רגרסיה לוגיסטית –מנבאים שביעות רצון נמוכה מהמקצוע המשתנים : 4בלוח 
  רווח סמך  1/יחס צולב Bמקדם רגרסיה   בסיס  משתנה

  1.539 -0.390  )1.4 (0.7 -0.25  29-22גיל   39-30גיל 
  1.522 -0.246  )1.6 (0.6 -0.49  29-22גיל   +40גיל 

  3.031 -0.289  )1.1 (0.9 -0.1  השכלה תיכונית  השכלה על תיכונית
  1.890 -0.440  )1.1 (0.9 -0.1  השכלה תיכונית  השכלה אקדמית

  3.467 -0.699  1.6 0.4  השכלה תיכונית  לומד כיום
  1.711 -0.248  )1.6 (0.6 -0.4  גבר  שהיא

  3.465 -0.758 1.6 0.5  לא נשוי  נשוי
  1.827 -0.382  0.8 -0.2  אין ילדים  יש ילדים

  0.875 -0.298  )2.0 (0.5 *- 0.7  לא עובד במרכז הארץ  עובד במרכז הארץ
  1.611 -0.879  )0.8 (1.2 0.1  לא מוגבל  1מוגבל בגלל בריאות פיזית

בעיות רגשיות הפריעו 
  2לעבודה

בעיות רגשיות לא 
  הפריעו

0.1 1.1  0.404- 2.892  

 0.725 -0.145 )3.3 (0.3 *- 1.1  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א2-1
 1.141 -0.259 )2.0 (0.5 -0.6  רועים קשיםי א0  רועים קשיםי א5-3

 0.893 -0.197 )2.5 (0.4 *- 0.9  ים קשיםרועי א0  רועים קשיםיא+ 6
 שעות 61-עובד פחות מ  שעות בשבוע+ 61עובד 

  בשבוע
0.0  1.0  0.521- 1.919 

  2.564 -0.558  )1.0 (1.2 0.2  עומס נמוך  3עומס גבוה
  30.067 -4.234  11.3 **2.4  שחיקה נמוכה  4שחיקה גבוהה

  0.9  -0.1    קבוע
 *p<0.05  
  "?אם כתוצאה ממצב בריאותך הגופני היית מוגבל בתקופה האחרונה בביצוע עבודתךה"לשאלה " כן"אלו שענו  1
  .רוב הזמן או כל הזמן בחודש האחרון,  מי שענו שבעיות רגשיות הפריעו לעבודתם הרגילה חלק מן הזמן2
  . במדד עומס יתר בעבודה2.5-  אלו שעומדים מעל לציון3
   . במדד השחיקה בעבודה2.5-אלו שעומדים מעל  4
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אף פעם לא עבדו פאראמדיקים אשר בוגרי קורסים לנתונים על :  גנספח
  במקצוע בשוק האזרחי 

  
  )אחוזים(; )n=80( בשוק האזרחי  במקצועועבדלא קים שיפאראמד: 1 גלוח

  )49-17 (25  )טווח(גיל ממוצע בעת סיום הקורס 
  )5-0 (0.5  )טווח( בעת סיום הקורס 18ילדים מתחת לגיל ' ממוצע מס

  אחוזים  
  100  סוג הקורס

  18  א"קורס אזרחי במד
  33  קורס צבאי
  50  קורס אחר
  100  סוג הקורס

  18  א"קורס אזרחי במד
  33  קורס צבאי
  50  קורס אחר

  100  מין 
  56  גברים
  44  נשים

  100  ארץ לידה 
  88  ישראל
  12  אחר
  100  לאום
  99  יהודי
  99  אחר

  100  מצב משפחתי בעת סיום הקורס 
  28  נשוי

  1  גרוש או אלמן
  71  רווק

  100  השכלה בעת סיום הקורס 
  44  תיכונית

  13  )כולל לומד כיום לתואר(על תיכונית 
  44  אקדמית
  100   לעבוד בעתיד כפאראמדיקןמתכוו

  30  כן
  70  לא
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  נתונים על שיעורי עזיבה של המקצוע: נספח ד
  

  )אחוזים (נים ש5עובדים כעבור אשר הפאראמדיקים : 1לוח ד
  

   בשנתעבדו
  

  וגם בשנת
 שנים 5העובדים כעבור 

  )כולל הנהלה(
לא ( שנים 5העובדים כעבור 

  )כולל הנהלה
1995  2000  81 84 
1996  2001  80 84 
1997  2002  79 82 
1998  2003  79 82 
1999  2004  84 86 
2000  2005  86 88 

  

  

  )אחוזים(; )n=323(נה אשר עוזבים את המקצוע מדי שהפאראמדיקים : 2לוח ד
  

  שנה
  התחילו לעבוד

  )מספרים מוחלטים(
  הפסיקו לעבוד

  )מספרים מוחלטים(
  

  כ עובדים"סה
כ מי "אחוז שעזבו מתוך סה
  שעבדו כפאראמדיקים

1977  1  0  1  0  
1978  2  0  3  0  
1979  0  0  3  0  
1980  2  0  5  0  
1981  2  0  7  0  
1982  2  1  7  14  
1983  5  0  12  0  
1984  4  0  16  0  
1985  9  0  25  0  
1986  10  2  33  6  
1987  10  1  42  2  
1988  8  2  48  4  
1989  8  2  54  4  
1990  6  2  58  3  
1991  9  1  66  2  
1992  8  2  72  3  
1993  3  4  71  6  
1994  12  0  83  0  
1995  19  2  100  2  
1996  9  2  107  2  
1997  16  5  118  4  
1998  16  3  131  2  
1999  12  5  138  4  
2000  45  7  176  4  
2001  39  7  208  3  
2002  34  5  237  2  
2003  47  6  278  2  
2004  41  8  311  3  
2005  33  21  323  7  
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פאראמדיקים בין אלו של  שנים ל5 פאראמדיקים אשר עובדים של מאפייני הרקע ה ביןהשווא: 3לוח ד
  )אחוזים ( שנים10שעובדים 

  )n=16( שנים 10  )n=38( שנים 5  
  28.3  27.5  )ממוצע(גיל בהתחלת העבודה 
 אחוזים אחוזים  גיל בתחילת העבודה 

29-22  61 81 
39-30  33 13 

40+  6 6 
      מין

 88 84  גברים
 13 16  נשים

      סוג קורס 
 100 68  קורס אזרחי
 - 13  קורס צבאי
 - 18  קורס אחר

     אזור עבודה 
 25 21  ירושלים

 6 18  חיפה והצפון
 44 47  המרכז
 25 13  הדרום
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  רשימת מרואיינים :  הנספח
  

  ל תפעול בשחל"סמנכ, יגאל ינאי

  א"ל מד"לשעבר מנכ, אבי זוהר

  א"ראש אגף מבצעים במד, דורון קוטלר

  מכון גרטנר, המרכז לטראומה, ר קובי פלג"ד

  משרד הבריאות, ראש אגף הסיעוד, א"ר שושי ריב"ד

  ל השומרת, ש שיבא"המרכז הרפואי ע, מנהלת הסיעוד, ר אורלי תורן"ד

  א"מד, הרופא הראשי, ר צבי פיגנברג"ד

  )איכילוב(ש סוראסקי תל אביב "המרכז הרפואי ע, מנהל חדר המיון ויחידת הטראומה, ר פנחס הלפרן"ד

אוניברסיטת בן  , א ומנהל המחלקה לרפואת חירום"מנהל הקורס לפאראמדיקים במד, ר דגן שוורץ"ד

  גוריון בנגב

  עפולה, המרכז הרפואי בעמק, לקה לטיפול נמרץמנהל המח, ר עמי לב"ד

  המרכז הרפואי בילינסון וראש החברה הישראלית לטראומה, מנהל יחידת הטראומה, י שטייןמיקר "ד

  ל משרד הבריאות"המשנה למנכ, ר בועז לב"ד

  חיל הרפואה, ראש ענף טראומה, לשעבר, ל אמיר בלומנפלד"סא

  )בעבר מנהל יחידת הטראומה בבית החולים(אשקלון , ואי ברזיליסגן מנהל המרכז הרפ, ר אמיל חי"ד

  ירושלים, מנהל חדר המיון במרכז הרפואי שערי צדק, בעבר, ר יעקב אדלר"ד

  ר איגוד הפאראמדיקים"יו, שי נמימי
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  תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחישי הביקוש: נספח ו
  

  ן"שני פאראמדיקים בכל אט :2אמדיקים לפי תרחיש תחזיות ההיצע והביקוש לפאר: 1ולוח 
         2020-2015 2015-2010 2010-2005 ן"כל אטבשני פאראמדיקים : 2 תרחיש

 924 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 166 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק הוכשרו מאלה שה
    

 1,098 1,052 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי
    

 0 13 189  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 967 924 876  8כמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופה-הביקוש
    

 131 128 -8 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

במקרה ,  או,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
י הקורסים שירצו שיעור בוגר (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68% מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים .4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

מספר בוגרי הקורסים + מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  .קופה שעדיין עובדים בסופהבמהלך הת

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .הפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקוש
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + בתחילת התקופה מספר העובדים . 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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 מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג  :א3 תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש :2ולוח 
BLS לרמת ALS –ן"מבולנס אט פאראמדיק אחד לא  

  לרמתBLS מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג : א3תסריט 
ALS) פאראמדיק אחד לאמבולנס( 

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015 

        
 1,014 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה

    
 183 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב

    
 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב

    
 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 

    
 1,172 1,052 868 5היצע בסוף התקופה

    
 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי

    
 0 103 279  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 

    
 1,057 1,014 966  8כמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופה-הביקוש

    
 114 38 -98 9)חסר(עודף 

בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1
במקרה , בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה או). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005

  .קוש בסוף התקופההבי, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 
  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%: כך נעשה 68%חישוב . X 68% מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים .4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

רי הקורסים מספר בוג+ מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .שהפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקו
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + מספר העובדים בתחילת התקופה . 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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– ALSשדרוג כל רכבי ההצלה לרמת  :א4תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש : 3 ולוח
  חד לאמבולנס פאראמדיק א

 ALSשדרוג כל רכבי ההצלה לרמה של : א4 תרחיש
 )פאראמדיק אחד(

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015 

        
 1,052 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה

    
 189 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב

    
 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב

    
 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק הרו מאלה שהוכש

    
 1,202 1,052 868 5היצע בסוף התקופה

    
 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי

    
 245 382 558  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 

    
 1,340 1,293 1,245  8כמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופה-הביקוש

    
 -137 -241 -377 9)חסר(עודף 

בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1
 או במקרה ,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005

  .תקופההביקוש בסוף ה, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 
  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 יעמוד על ו מספר הפאראמדיקים שיוכשר.3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68% מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים .4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

ם מספר בוגרי הקורסי+ מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .הפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקוש
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + ר העובדים בתחילת התקופה מספ. 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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– ALSשדרוג כל רכבי ההצלה לרמת  :ב4 תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש :4ולוח 
  ולנס שני פאראמדיקים לאמב

שני  (ALSשדרוג כל רכבי ההצלה לרמה של : ב4 תרחיש
 )לאמבולנס יםפאראמדיק

2010-2005 2015-2010 2020-2015 
        

 1,052 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 189 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק השרו מאלה שהוכ
    

 1,202 1,052 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי
    

 803 940 1,116  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 1,898 1,851 1,803  8כמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופה-הביקוש
    

 -695 -799 -935 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

 או במקרה ,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .ף התקופההביקוש בסו, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68% מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש שנים .4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

סים מספר בוגרי הקור+ מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .הפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקוש
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + ספר העובדים בתחילת התקופה מ. 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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שילוב פאראמדיקים בחדרי המיון  :א5 תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש :5ולוח 
  בתי החולים הכלליים) 27(ל ויחידות הטראומה בכ

שילוב פאראמדיקים בעבודה בחדרי המיון : א5תרחיש 
 )כלליים בתי חולים 27(ויחידות הטראומה בבתי חולים 

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015         

 1,052 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 189 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-וכשרו בכמה י
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
    

 1,202 1,052 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי
    

 35 172 348  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 1,130 1,083 1,035  8סיק בסוף התקופהכמה ירצו המעסיקים להע-הביקוש
    

 73 -31 -167 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

 או במקרה ,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) ה המעסיקים ירצו להעסיקכמ(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3

שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . x 68%כשרו בחמש שנים  מספר בוגרי הקורסים שיו.4
זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה

  . 68%) =שיעור השורדים בתום חמש שנים (x 80%) הסקר
מספר בוגרי הקורסים + מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5

  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה
   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  . קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקושהפאראמדיקים שהיה חסר בתקופה
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + מספר העובדים בתחילת התקופה . 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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ב פאראמדיקים בחדרי המיון שילו :ב5 תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש :6ולוח 
  ויחידות הטראומה בשישה בתי חולים 

שילוב פאראמדיקים בעבודה בחדרי המיון : ב5תרחיש 
 בתי חוליםשישה ויחידות הטראומה ב

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015         

 807 764 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 145 138 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
    

 1002 966 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי
    

 0 0 77  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 850 807 764  8ים להעסיק בסוף התקופהכמה ירצו המעסיק-הביקוש
    

 152 159 104 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

 או במקרה ,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) ה המעסיקים ירצו להעסיקכמ(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68%כשרו בחמש שנים  מספר בוגרי הקורסים שיו.4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

מספר בוגרי הקורסים + מספר העוזבים במהלך התקופה  -מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.5
  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .ה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקושהפאראמדיקים שהיה חסר בתקופ
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + מספר העובדים בתחילת התקופה . 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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ת פאראמדיקים במקומות העסק :7 תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי תרחיש :7ולוח 
  מטוסים , מגרשי כדורגל, ציבוריים כגון קניונים

העסקת פאראמדיקים במקומות ציבוריים כמו : 7תרחיש 
 מטוסים, מגרשי כדורגל, קניונים

  
2010-2005 

  
2015-2010 

  
2020-2015         

 1,052 868 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 189 156 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
    

 1,202 1,052 868 5היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 6 בביקושגידול טבעי
    

 0 0 125  7עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 898 855 812  8ה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף התקופהכמ-הביקוש
    

 143 151 56 9)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

  או במקרה,בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) כמה המעסיקים ירצו להעסיק(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68% הקורסים שיוכשרו בחמש שנים  מספר בוגרי.4

עור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי יזאת על סמך ש, לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) ממצאי הסקר

מספר בוגרי הקורסים + מספר העוזבים במהלך התקופה  -חילת התקופה מספר העובדים בת:  חושב לפי.5
  .במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה

   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.6
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .7

  .היה חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקושהפאראמדיקים ש
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + מספר העובדים בתחילת התקופה . 8
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 9
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 מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג  :ב3תרחיש  תחזיות ההיצע והביקוש לפאראמדיקים לפי :8ולוח 
BLS לרמת ALS –ן בהנחה שיורחב מערך ההכשרה " שני פאראמדיקים לאמבולנס אט

  ויצטרפו למערך כוח האדם בוגרי קורסים שאינם עובדים כיום אך ירצו לעבוד בעתיד
  לרמתBLS מן האמבולנסים ברמת 50%שדרוג : ב3 תרחיש

ALS) נסשני פאראמדיקים לאמבול( 
  

2010-2005 
  

2015-2010 
  

2020-2015 
        

 1,498 1,168 644 1כמה עובדים בתחילת התקופה
    

 270 210 116 2 השנים הבאות5-כמה יעזבו ב
    

 500 500 500 3 הבאותים השנ5-כמה יוכשרו ב
    

 340 340 340 4אזרחי בסוף התקופהיעבדו בשוק המאלה שהוכשרו 
        

  0  0  100  5 שלא עובדים כיום אך ירצו לעבוד בעתידבוגרי קורסים
        

  200  200  200  6הרחבת מערך ההכשרה
    

 1,768 1,498 1,168 7היצע בסוף התקופה
    

 43 43 43 8 בביקושגידול טבעי
    

 245 382 558  9עקב שינויים במערכתבביקוש גידול 
    

 7,861 9,351 1,245  10קופהכמה ירצו המעסיקים להעסיק בסוף הת-הביקוש
    

 -18 -95 -77 11)חסר(עודף 
בשנת ) 64%(בהתאם לממצאי הסקר על שיעור הפאראמדיקים שעובדים בשוק האזרחי ,  בתקופה הראשונה.1

במקרה , בתקופות הבאות זהו ההיצע בסוף התקופה או). 1,000( מתוך סך בוגרי הקורסים בשנה זו 2005
  .הביקוש בסוף התקופה, קטן יותר) ם ירצו להעסיקכמה המעסיקי(שהביקוש 

  ).על סמך חישוב ממוצע העוזבים על פני חמש שנים( שנים 5 במשך 18% בהנחה של שיעור עזיבה של .2
  .  כמספר בוגרי הקורסים המוכשרים כיום בשנה– בשנה 100 מספר הפאראמדיקים שיוכשר יעמוד על .3
שיעור בוגרי הקורסים שירצו  (85%:  נעשה כך68%חישוב . X 68% שנים  מספר בוגרי הקורסים שיוכשרו בחמש.4

זאת על סמך שעור מי שעובדים או עבדו בעבר כפאראמדיקים לפי ממצאי , לעבוד בשוק האזרחי בסוף התקופה
  . 68%) = שיעור השורדים בתום חמש שנים (X 80%) הסקר

 מבוגרי קורסים שאף 30%-ו)  מהמדגם20%(דים כיום  מבוגרי קורסים שעבדו בעבר אך לא עוב23%לפי הסקר . 5
מתכוונים לעבוד כפאראמדיקים ,  איש100- כ–)  מהמדגם16%(פעם לא עבדו כפאראמדיקים בשוק האזרחי 

  .בעתיד
  . בוגרי קורסים לכל תקופה של חמש שנים200-  ביורחב מערך ההכשרה .6
מספר בוגרי הקורסים + פר העוזבים במהלך התקופה מס - ) 2005(מספר העובדים בתחילת התקופה :  חושב לפי.7

  ).2010בשנת (במהלך התקופה שעדיין עובדים בסופה 
   . שנים5- תקנים ב43נים שיצריך " לפי גידול טבעי של שני אט.8
 מניחים שהמערכת תרצה לגייס עוד פאראמדיקים ולהעסיקם בתקופה הבאה ולכן בשורה זו נוסף מספר .9

  .חסר בתקופה קודמת אילו היה מיושם בה תרחיש הביקושהפאראמדיקים שהיה 
  .הגידול הטבעי) + התרחיש(הגידול עקב השינויים במערכת + מספר העובדים בתחילת התקופה . 10
  .)כמה פאראמדיקים ירצו להעסיק בסוף התקופה( הביקוש –ההיצע בסוף התקופה . 11
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