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  תקציר
  

 וכן עלייה מתונה בשיעור האחיות  לאוכלוסייההרופאיםבשיעור דרמטית  חלה עלייה עשור האחרוןב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   .אדם בתחום הבריאות

  

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

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

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

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

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

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

  .  בהם כדי להשפיע גם על מדיניות העסקת כוח אדם

  

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

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

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

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

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

  ). המועסקים כפול סך שעות העבודה שלהם לשבוע

  

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

ר העלייה במספר הרופאים המועסקים שיעו, אולם, הגידול במספר הרופאים באשפוז ובקהילה דומה



  ii

עיקר הגידול  ).החולים- בבתי31% לעומת 58%(לאוכלוסייה היה רב יותר בשירותי הרפואה בקהילה 

  . 1995-1997במספר הרופאים לאלף נפש היה בשנים 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . שונה ובמידה שונה

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . המתוכננים

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .לפי נתוני סקרי כוח אדם, הזו

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  . בשנים אלו

  

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

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

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

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

  . פרטית ברמת הקהילה

  

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

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

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

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

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

  . גם לאחר עלייה זו

  

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

תואמת במידה רבה את המגמות שעלו מניתוח הנתונים לפי סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית 



  v

לפיהן חלה בשנים הנבדקות ירידה בשיעור האחיות המועסקות בקהילה לאוכלוסייה , לסטטיסטיקה

  ).לאלף נפש(

  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  ).בעבודה לתקופת התמחות

  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

עבדו יותר שעות בשבוע , וגברים, חולים-מי שעובדים בבתי, כי באופן מובהק צעירים, נמצא. משתניים



  vi

רופאים עולים עבדו בתחילה פחות שעות מן , בנוסף. מרופאים בקהילה ומרופאות, מרופאים מבוגרים

  .ת בשבוע בשנים האחרונות שנבדקוויותר שעו, הוותיקים

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  ). עבודה שהם עובדים לשבועבכל מחוז ושעות ה

  

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

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

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

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

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

  ).אליהם תוספת של רופאים

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  .הפערים בין האזורים הגיאוגרפיים השונים בכל הנוגע לכוח אדם זה

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  .לשעבר

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .שלהן

  

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

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

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

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

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

  .מות בכוח אדם במערכת הבריאותהמעקב אחר המג

  

  .המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
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 51  1990-1999, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי מין, רופאים בקהילה: 35תרשים 
   

   עולות לעומת, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 36תרשים 
  1999 -1990, ותיקות                   
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 53  1999 -1990, מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע לפי גיל, חולים-אחיות מוסמכות בבתי: 37תרשים 

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

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

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

                   1990-1999  
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