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 תמצית המחקר

בעשור האחרון בעולם המערבי הוביל  2הסיעודי העבודהשל כוח  1בין ההיצעוהפער הצפוי בין הביקוש 

סיעודי בשל  בעתיד יעלה הביקוש לכוח אדם ולפיהןלנוכח תחזיות בעיקר זאת בנושא. מוגבר עיסוק ל

לצורך בחינת היצע כוח האדם הסיעודי  .בשיעור הזקנים הזקוקים לסיועהגידול והזדקנות האוכלוסייה 

מאפייני התעסוקה ומאפייני לאחרונה בישראל נבחנו  גם נערכים בעולם המערבי סקרים רחבי היקף.

)ניראל  כוח העבודה וההיצע החזוי של אחיות מוסמכות, שהן עיקרו של כוח האדם הסיעודי בישראל

 בישראלתכנון כוח האדם בתחום הסיעוד תרום תרומה נוספת להמחקר הנוכחי מבקש ל (.0030 ,ואח'

  .3לאחיותגם את הביקוש הצפוי  ולבחון

 

 מטרות

לכוח עבודה את ההתאמה בין תחזיות ההיצע  לבדוק, לאחיותאת הביקוש הצפוי  אמודלהמחקר נועד 

 בישראל. כוח העבודה הסיעודיתכנון על בחינה זו  את השלכות, ולבחון ביקושהבין תחזיות וזה 

 

 המחקר תשיט

  .במערכת הבריאות ובתחום הסיעוד עם אנשי מפתחחצי מובנים עומק ראיונות  עריכת .1

שני  לפי ,(0030היצע במחקרם של ניראל ואח' )הלפי מודל תחזית של אחיות היצע התחזיות בחינת  .2

 בכוח העבודה. 34אחיות עד גיל  (0) ;בכוח העבודה 30אחיות עד גיל  (3)תרחישים: 

 :לאחיות הביקוש חיזוילכוח אדם סיעודי וכנגזרת ממנו  הביקוש חיזוי .3

 מודל לחיזוי סך הביקוש לאחיות במשק, ושני  :מודלים כמה לפי נערך לאחיותהביקוש  חיזוי

תחזית הביקוש  לכל אחד מהם נוספה .מודלים לחיזוי הביקוש לאחיות במוסדות האשפוז

 לאחיות בקהילה. 

  0060-, ו0004, 0000, 0034עבור כל אחת מן השנים: התחזיות נערכו . 

 ושב לפי ת. סטטיסטי זה חה במונחי נפש סטנדרטיינעשה שימוש בגודל אוכלוסי לחיזוי הביקוש

נוסחת הקפיטציה המשמשת לחלוקת כספי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לקופות החולים. 

 –גאוגרפי )מרכז או פריפריה( אזור מין והגיל, ה על פינוסחה זו נותנת משקל שונה לכל מבוטח 

 . בריאותותי המשפיעים על צריכת שירמשתנים 

                                                   
  אובבחינת ה"ביקוש"  .ולמאפייניו הזמין העבודה כוח היקףל מתייחס אדם כוח תכנון בתחום"היצע"  1 

 ברמה בריאות שירותי לספק כדי הנדרש העבודה כוח היקףל מתייחסיםאדם  לכוח( requirement) "דרישה"ה
 .להגיע שואפיםברמה שאליה  או שנקבעה

המונח כוח אדם סיעודי כולל מגוון של בעלי הכשרה לעסוק בסיעוד במערכת הבריאות ובהם, אחיות מוסמכות  2 
שנתית, אקדמאיות ובוגרות תכניות הסבה(, אחיות מעשיות -ברמות הכשרה שונות )בוגרות למודי תעודה תלת

בישראל( וכוחות עזר שהם לרוב עובדים שעוברים הכשרה קצרה  מעשיותאחיות  אין הכשרה של 0009)מאז 
 לעבודה במחלקות בתי החולים.

כל  0006מוסמכות ומעשיות. ההנחה היא כי בשנת  – בביקוש לאחיות הכוונה לכלל האחיות בכוח העבודה 3 
 שאין יותר הכשרה לאחיות מעשיות.משום האחיות המועסקות תהיינה אחיות מוסמכות 
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 נקבע על פי מפתחות תקינה לסוגיהם( החולים  בתיבמוסדות האשפוז )כוח האדם הסיעודי  היקף

של מספר תקני כוח אדם סיעודי למיטה )אחיות וכוח עזר(. הסכם התקינה קובע יחס כוח אדם 

אדם סיעודי אחר. תחזיות הביקוש למספר בין כוח וסיעודי למיטה מבלי להבחין בין אחיות 

אחיות במוסדות האשפוז "נגזרו" מתחזיות סך משרות כוח האדם הסיעודי, על פי של משרות ה

 עזר במחלקות.האחיות לכוח ההתמהיל בין 

  מנת לעבור ממשרות מלאות למספר האחיות הנדרשות הוכפל הביקוש למשרות אחיות על

 ב"מקדם המרה", שחושב בנפרד עבור מוסדות האשפוז ועבור הקהילה.

 

 רוט המודלים לחיזוי הביקוש לאחיות:ילהלן פ

  לאלף נפש לאוכלוסייהאחיות וע של קבלפי יחס לאחיות במשק תחזית הביקוש  :אמודל( 

 (סטנדרטית

  מיטות לאלף נפשקבוע של לפי יחס לאחיות במוסדות האשפוז תחזית הביקוש  :במודל 

)בקופות יחס אחות בקהילה  לפילמודל זה חוברה תחזית הביקוש לאחיות בקהילה  .סטנדרטית

זאת על מנת לחשב את תחזית הביקוש לסך . לאוכלוסייה החולים ובשירותי בריאות הציבור(

 האחיות במשק.

  מספר ימי האשפוז  לפי שימושיםלאחיות במוסדות האשפוז תחזית הביקוש : גמודל(

(, אומד את השימוש החזוי בשירותי 0009) Hardingמודל זה, הנשען על עבודתה של ; החזויים(

שילוב של דפוסי השימוש בשירותי בריאות )כפי שבאים לידי ביטוי בגידול באמצעות בריאות ה

החזוי במספר ימי האשפוז או במספר המשתמשים( ושל תחזיות הגידול באוכלוסייה לפי מין, 

חוזה את מספר המשרות המודל לצד זה . )אוכלוסייה סטנדרטית( גיל ומגורים בפריפריה

הנדרשות לאחיות כפונקציה של רמת ההעסקה הנוכחית ושל מגמות ההעסקה בעתיד. זאת, 

)בהנחה שכל מיטה  בהתאם לתקינה של כוח אדם זה לפי יחס אחיות למיטה במוסדות האשפוז

, ובהתאם למספר התקנים המוקצבים (לפי הסכמי העבודה מקבלת את התקן ה"מגיע" לה

 חוברה גם למודל זה. מספקים משרד הבריאות והעיריותשרותים  יפות החולים ובשלאחיות בקו

)בקופות החולים ובשירותי בריאות יחס אחות בקהילה  לפי בקהילה לאחיות הביקוש תחזית

 זאת על מנת לחשב את תחזית הביקוש לסך האחיות במשק.. לאוכלוסייה הציבור(

, 0034 :בטווחי זמן של חמש שנים לאחיותהביקוש החזוי  החזוי למולההיצע ההתאמה בין בחינת . 5

בכוח  34. אחיות עד גיל 0 ;בכוח העבודה 30. אחיות עד גיל 3, לפי שני תרחישים: 0060-ו 0004, 0000

 העבודה.

 

 ממצאים 

במספר האחיות המועסקות במקצוע  5.4%של  ירידה על מצביעה בחינת תחזיות ההיצע כשלעצמן

ממספרן  4%של  עלייה צפויה, 0060 בשנת, שנה עשריםכ(. אולם בתוך 0034-0030הסיעוד בטווח הקצר )

עד  מועסקות אחיותוהן במספרן החזוי של  30גיל  עדהחזוי של אחיות מועסקות  ןבמספר הן; 0030-ב

  .34גיל 
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הביקוש ובין תחזיות ההיצע מעלה כי לפי התרחיש של היצע  בחינת ההתאמה בין תחזיותעם זאת, 

(. 0034באחיות כבר בטווח הקצר )שנת  צופים מחסור המודלים שלושת, 30 עד גילמועסקות אחיות 

שניים מן לפי בכוח העבודה,  34ד גיל עכאשר נבחן הפער בין ההיצע לביקוש לפי תרחיש של אחיות 

אולם לפי שלושת המודלים  .באחיות בטווח הקצרצפוי איזון בין ההיצע לביקוש או מחסור קל המודלים 

 לפי תרחיש של בין ,(המודלים בין שונה שהיקפו) 0060, בשנת הארוךבטווח צפוי מחסור ניכר באחיות 

 בכוח העבודה.  34ובין לפי תרחיש של אחיות עד גיל  בכוח העבודה 30אחיות עד גיל 

 

אחיות  5.8לפי יחס קבוע של  הןאחיות לתחזיות הביקוש ל היצעההתאמה בין תחזיות , בבחינת כך למשל

אחיות בין ההיצע  5,900-כצפוי פער של  0034-עולה כי כבר ב ,)מודל א לעיל(לאלף נפש סטנדרטית 

בחינת ההתאמה בין הביקוש . 0060בשנת אחיות  35,370-כולהגיע ל לצמוח. הפער צפוי להמשיך לביקוש

  . 0060אחיות חסרות בשנת  7,400-פערים קטנים יותר: כמצביעה על  34עד גיל מועסקות להיצע אחיות 

 

התאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז לאלף בבחינת ה

צפוי פער  0034-הרי שכבר ב 30נמצא כי כאשר היצע האחיות הוא עד גיל  ,(לעיל 'ב)מודל  סטנדרטית נפש

אחיות. בחינת  34,930-יחסרו כ 0060-אחיות חסרות. פער זה צפוי להמשיך ולגדול עד כי ב 5,840-של כ

אחיות בטווח הקצר,  360-מעלה מחסור של כ 34עד גיל מועסקות ההתאמה בין הביקוש להיצע אחיות 

 . 0060-באחיות בטווח הארוך,  33,050-להפוך למחסור של כצפוי ה, 0034-ב

 

 מראה כי ' לעיל(ג)מודל ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות )לפי שימושים( בחינת 

המחסור לעמוד צפוי  0060-. בהבריאות בכלל מערכת 30עד גיל אחיות  5,000-מחסור של כצפוי  0034-ב

 34עד גיל מועסקות בחינת ההתאמה בין הביקוש לפי שימושים לבין היצע אחיות  אחיות. 30,940-כעל 

, צפוי מחסור של 0060-, לא צפוי מחסור באחיות, אך בטווח הארוך, ב0034-מעלה כי  בטווח הקצר, ב

  אחיות. 3,000-כ

 

ים גם , שהיקפו משתנה בין המודלים. כל המודל0060כל המודלים צופים מחסור ניכר באחיות בשנת 

 מצביעים על כך שהיקף המחסור החזוי יושפע באופן משמעותי מן הגיל שבו יפרשו האחריות. 

 

הנדרש על  30אחוז הגידול השנתי במספר האחיות המועסקות עד גיל מצביעים על כך שממצאי המחקר 

במספר  6% שללגידול שנתי  0.6%מנת להדביק את הפער החזוי בין הביקוש להיצע נע בין גידול שנתי של 

, אחוז הגידול השנתי במספר האחיות המועסקות עד גיל בד בבדהאחיות, בהתאם למודל חיזוי הביקוש. 

במספר  0.0%לגידול שנתי של  3.4%גידול שנתי של  נע בין  , הנדרש על מנת להדביק את הפער החזוי,34

 האחיות, בהתאם למודל הביקוש.

 אדםהמדיניות תכנון כוח על השלכות 

  המחסור הצפוי באחיות היה ידוע במערכת הבריאות גם אם לא היו נתונים מוסכמים באשר

מסגרות את ב ילהרחשמטרתם להיקפו. לכן, כבר כיום נעשות פעולות ומושקעים משאבים רבים 

 גיוס כוח אדם שיידרש בעתיד. את ההכשרה לאחיות ו
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  הגדולים החזויים בין ההיצע  בנוגע לפעריםהנוכחי אולם, לנוכח התחזיות המוצגות במחקר

(, נראה כי אין די במאמצים 0060מחסור באחיות בטווח הארוך )בשנת ל לביקוש המעידים ע

 הנעשים כיום להגדלת היצע האחיות, וכי יש להרחיב את הנעשה. 

 שקשה העובדה, שאינה ייחודית לישראל, לנוכח יותר מכך, לאור מגבלות התשתית והתקציב ו

צורך בגישות חדשות, כמו שימוש יש ה איכותי במספרים גדולים למקצוע, ייתכן שלמשוך כוח עבוד

למשוך כוח אדם  בסייעות לאחיות או בקטגוריות חדשות של אנשי מקצוע בתחום הבריאות, כדי

  .הסיעודשבמערך שונות ה רמותמקצועי ל

  שיהיה בהם כדי  ,אמצעים נוספיםהקצאת דרכים חדשות וללפיתוח כמו כן יש לתת את הדעת

  .כוח העבודהמערך ב שנים ארוכות יותראת האחיות השאיר ל

 של המודלים המתחשבים במבנה מערכת הבריאות ובתשתיות שלה, ובמיוחד מודל הביקוש ן יתרוה

 לספק כדי הנדרש העבודה כוח היקףבכך שהביקוש שהם אומדים אכן משקף את טמון לפי שימושים, 

על אף כך למשל,  ;מודלים "שמרניים" אלואולם יש לזכור כי  .קיימת במערכת הבריאות את שירותי

השינוי את הגידול באוכלוסייה ואת בחשבון גם המביא  ,מודל הביקוש לפי שימושיםהיתרונות של 

טמונה בבסיסו )ובמידה רבה גם בבסיס המודל המבוסס על תקינת מיטה לאלף במבנה הדמוגרפי, 

נפש( ההנחה כי מבנה המערכת וכללי המשחק שבה יישמרו ולפיכך התחזיות נכונות למציאות נתונה 

 בלבד. 

  תחזיות ביקוש אלה, למשל: תוספת גדולה ביאו לשינוי בשינויים שי ייתכנויש להביא בחשבון כי

טכנולוגיות הרחבה ניכרת של קורסי ההכשרה וגיוס כוח אדם, בבתי החולים, של מיטות מאד 

את עבודת האחיות, שינוי במפתחות התקינה של אחות למיטה בהתאם  תמהותישנו יחדשות ש

לשינויים במורכבות החולים במחלקות בתי החולים, או אימוץ צעדים מעשיים להרחבה 

הגדלה ניכרת של מספר האחיות הנדרשות לעבודה משמעותית של תפקידי האחיות בקהילה ואף ל

יהיה להכניסם למשוואות צריך שינויים כאלה או אחרים במערכת הבריאות יחולו בקהילה. אם 

 תחזיות למציאות חדשה.את החיזוי הביקוש לאחיות ובכך להתאים 

 סיכום

ובהם מודל הביקוש לפי שימושים  ,לחיזוי הביקוש לאחיותים מודלאפוא המחקר הנוכחי מציע 

בכך שהוא מביא בחשבון הן את השימוש החזוי במערכת הבריאות בישראל שמתאים למערכת הבריאות 

באוכלוסייה והן את דפוסי ההעסקה ומגמות ההעסקה בעתיד של כוח עבודה החלים ים יבהתאם לשינו

עשוי לשכלל  ,וש לתחזיות ההיצעהמספק מידע על הביקוש לאחיות ועל ההתאמה בין הביק ,זה. המחקר

, ממצאי המחקר יוכלו לשמש על כך אסטרטגי לטווח ארוך של כוח אדם זה. נוסףהתכנון התהליך את 

מקצועות אחרים בבחינת ההתאמה של ההיצע לביקוש ולתכנון מערך כוח האדם גם ל ,חיזויבסיס ל

  במערכת הבריאות.

  



v 

 תודות

, במהלכו ובהכנת – בשלבים השונים של המחקרלנו שסייעו ם הרביחובה נעימה היא להודות לאנשים 

  .דוח זה כתיבתוב

 

שהקדישו לנו מזמנם  תודות מקרב לב למספר רב של אנשי מפתח במערכת הבריאות ובמערך הסיעוד ,ראשית

הם )לפי סדר אלה ו ,ם הסיעודי בבתי החולים ובקהילהמערך כוח האדוהאירו בפנינו סוגיות הקשורות ל

יוסי קינר, אז מנהל אגף בכיר )מערכת הבריאות( בנציבות שירות המדינה; ורד מדמון : הראיונות עמם(

קויתי, מנהלת תחום בכירה תקינה וסיווג במשרד הבריאות; דורית גולדמן, אז אחות ראשית בשירותי 

כלה וביטוח בריאות מכבי; מחמוד רחמן, יחידת הממונה על השכר במשרד האוצר; ניר קידר, האגף לכל

ד"ר בריאות במשרד הבריאות; ד"ר שושנה ריב"א, אחות ראשית, ראש מנהל הסיעוד במשרד הבריאות; 

מגיד אברהמי, אז ראש אגף פרט ושכר דורית וויס, אחות ראשית, ראש אגף הסיעוד בשירותי בריאות כללית; 

ע"ש שיבא, תל השומר; יאיר ד"ר שושנה גולדברג, אחות ראשית במרכז הרפואי בשירותי בריאות כללית; 

אגף התקציבים במשרד האוצר; דבורה גורן, אחות ראשית, הנהלת הסיעוד במרכז  ,כפיר עיזילברשטיין ורו

רותם, מנהלת אגף הסיעוד במרכז הרפואי האוניברסיטאי -אביב יפו ע"ש סוראסקי; אורלי פיקר-הרפואי תל

, ראש שירותי בריאות הציבור ומירה חנוביץ, אחות ראשית בשירותי בריאות פרופ' איתמר גרוטו ;הדסה

ברוריה שרמן, מנהלת הסיעוד  ;הציבור במשרד הבריאות; אדית קוגן, אחות ראשית בקופת חולים מאוחדת

לאה כהן, מנהלת הסיעוד במרכז  ;גלי ויס, מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי שערי צדקבקופת חולים לאומית; 

ראש אז פרופ' ארנון אפק,  ;אחות אחראית, מחוז הדרום, משרד הבריאות ,ליאורה שחר ;סורוקה הרפואי

 ;גוריון בנגב-אוניברסיטת בןב נהל מערכות בריאותמ   ,פרופ' דב צ'רניחובסקי; הבריאות מנהל רפואה במשרד

  .וד"ר אפרת שדמי, החוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

 

פקו לנו נתונים יעל שסבמשרד הבריאות צוותה באגף למידע ומחשוב ללציונה חקלאי וברצוננו להודות גם 

 משרד.הבנוגע למחלקות בתי החולים מתוך קבצי המידע של 

 

לחקר מדיניות הבריאות במכון ברוקדייל והיום  תודה מיוחדת לשרית בלנסון, אז מתנדבת במרכז סמוקלר

-מאיירסמכון לעמיתינו בגם אנו חבים תודה . סקירת הספרותהכנת עזרתה הרבה בסטודנטית לרפואה, על 

ברוך רוזן שקראו טיוטות של דוח המחקר והעירו ד"ר גרינברג ול-שולי בראמליד"ר ל ברוקדייל:-ג'וינט

 העבודה של שונים בשלבים נעזרנו בהםש ברוקדיילעמיתינו במכון יתר לו חביב'ק ג' פרופל , וכןהערותיהם

וללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה  ת הלשון של הדוחנון על עריכ-בןלרונית  אנו מודיםהמחקר. כמו כן  על

 לדפוס.
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