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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



 ii

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



 v

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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