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  תמצית מחקר
העיסוק בבדיקת היצע האחיות בעולם המערבי גבר בשנים האחרונות בשל מחסור חמור באחיות 

שבוצעו בעולם  לבחינת היצע האחיותסקרים . היצעבין הוחוסר איזון בין הביקוש לכוח אדם זה ל

במשרד  .לזיהוי חסרים ולתכנון ההכשרה למקצוע ,מבנה כוח העבודה הסיעודי תרמו להבנה של

הבריאות בישראל קיימת רשומה המאגדת בתוכה את מספר האחיות הרשומות בחלוקה לפי תחומים 

ס מפרסם דוח ובו אומדן של אחיות מועסקות על פי אזורים "הלמ, בנוסף. קליניים ומעמד מקצועי

התפלגות , מאפייני העבודהל נערך סקר מקיף שיכול לסייע לתכנון בנוגע לא, עם זאת. גיאוגרפיים

ותוחלת החיים , עזיבה וסיבותיההשיעורי , התעסוקה לפי תחומים בסיעוד ולפי מגזרים במשק

כל אלו מאפשרים בחינה של מצאי כוח העבודה למול המקורות . במקצוע בעבודה מלאה או חלקית

   .סיעודי כוח אדםקבלת החלטות בנושאי מדיניות ב עועשויים לסייהעתידיים לתוספת 
  

  :המחקר היו מטרות

   ומאפייני כוח העבודה מאפייני התעסוקהלבחון את  .1
  בעבודה במקצועניידות המגמות  לבחון את .2
  עבודה ומקצוע הסיעודפי הלכעמדות ה אתלבדוק  .3
ויה צפיציאה הל בנוגעתוך שימוש בנתוני הסקר אחיות מוסמכות החזוי של היצע לבחון מהו ה .4

  .מקורות העתידיים לתוספת כוח אדםל ובנתוני מקורות אחרים בנוגעמקצוע עבודה במה
  

  שיטה
 3,200בקרב מדגם אקראי של , 2009פברואר -2008שנערך במהלך אוקטובר סקר טלפוני ארצי  .1

 10%( לאוובין אם סיעוד ב ותעובדבין אם ) 60עד (בגיל העבודה , אחות מוסמכת לש מעמד ותבעל

  .)מאוכלוסיית המחקר
כלל מספר מקבלות הרישיונות החדשים למעמד של אחות מוסמכת על . א: נהלייםימנתונים ניתוח  .2

על  מספר . ג; לפי התמחויות, בסיסית לשנה-מספר המסיימות הכשרה עלעל . ב; בכל שנה

על פי נתוני הלשכה  -ונתונים על פטירה  ; המהגרות על פי נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות

  .המרכזית לסטטיסטיקה
  

  ממצאים
  תעסוקההמאפייני 

עובדות כאחיות ושיעור המועסקות במשרה מלאה גבוה למדי ) 89%(רוב בעלות ההסמכה לסיעוד 

-בתייותר בקרב אחיות המועסקות ב יםשיעורי העבודה במשרה מלאה גבוה, כצפוי. 67%ועומד על 

במשרה מלאה גבוהים מאלו  ותשיעורי העבודה במקצוע והן שיעורי העובדהן , למיטב ידיעתנו .חולים

שעות בקהילה  40שבוע העבודה של אחיות הוא בן , על פי הסכמי העבודה .של אחיות בארצות אחרות

כאשר אחיות , שעות בשבוע 37.9ממוצע שעות העבודה של אחיות עומד על . החולים-בתישעות ב 36-ו

ואחיות  ,)הסכמי העבודה על פייותר מן הנדרש (שעות בשבוע  38.5צע עובדות בממו חולים-בתי

יציאה זמנית  ה שלבחינ). הסכמי העבודה על פיפחות מן הנדרש (שעות  36.5הקהילה עובדות בממוצע 

נמצאות בכל מן האחיות  2%-כבמהלך עשר שנים העלתה כי בממוצע  וכניסה חזרה למעגל העבודה

  .)חודשים 6לא כולל אחיות בחופשת לידה עד ( ל כשנהשנה בהפסקת עבודה זמנית ש
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  העבודה  כוחמאפייני 

  : נותומיומ ותמוכשר ןה  ,כן-כמו. 45-יותר מ האחיות בנות   מן 45% -העבודה הנוכחי הוא מבוגר  כוח

, בנוסף. יש תואר מוסמך או דוקטורט 18%-יש תואר ראשון ול 48%- ל; תבסיסי- עליש הכשרה  55%-ל

לגמרי את מקצוע הסיעוד ושיעור העזיבה השנתי בעשר  ותעוזב ותמעט; הנוכחי הוא יציב העבודהכוח 

מן שה אחוזים שלועשרים ו. פחות מאחוז אחד לשנה -היה נמוך מאוד , במדגם שלנו, השנים האחרונות

האחיות העובדות כיום במקצוע ביצעו מעבר כלשהו בתוך תחום הסיעוד בעשר השנים האחרונות 

  . לעבודה בקהילה החולים-בתירוב המעברים הינם מעבודה ב). מתוכן ביצעו מעבר אחד בלבד 63%(
  

  עבודה ומקצוע הסיעודפי הלכעמדות 

- ו, אחוזים מן האחיות המוסמכות הביעו שביעות רצון רבה ממקום העבודה ומהתפקידשניים שבעים ו

גבוהה הרבה יותר ממקום העבודה מעניין לציין שרמת שביעות הרצון . ממקצוע הסיעוד - 60%

- רבתוח יבנ ).בניגוד לממצאים הנוגעים לרופאים ולפרמדיקים, זאת(והתפקיד מאשר ממקצוע הסיעוד 

נמצא כי תפיסת גובה השכר וטיב יחסי האנוש עם הממונה משפיעים הן על שביעות הרצון  משתני

סת עומס העבודה ויחסי האנוש בעוד שתפי, אולם. מהמקצוע והן על שביעות הרצון ממקום העבודה

, בצוות הסיעודי וכן המחוז בו עובדים וגיל האחות נמצאו משפיעים על שביעות הרצון במקום העבודה

לוי יהמגזר הכלכלי בו מועסקים ומ, הרי שעל שביעות הרצון במקצוע נמצאו משפיעים עבודה בקהילה

בעיקר בקרב (דה הינם גובה השכר קריים המפריעים בעבויהגורמים הע. תפקידי ניהול או הדרכה

מגבלות הקידום ואלימות מילולית , עומס העבודה, עיסוק רב באדמיניסטרציה, )אחיות הקהילה

הגורמים  ).החולים-בתיבקרב אחיות בעיקר (ית של חולים ובני משפחה המופנית כלפיהן זופי

 ;קשר עם אנשים ;שאר במקצוע הסיעוד הם אהבה למקצועיקריים המושכים את האחות להיהע

רק מעטות  .וגם פרנסה ותנאים סוציאליים ;גמישות המקצוע ;גיוון ועניין ;סיפוק ;נתינה ותרומה

שיהיו בתפקיד או בארגון על מנת  יםהגורמים שצוינו כחשוב. אמרו שהן נשארות במקצוע בלית ברירה

יצירת , מסי עבודההפחתת עו, הנהלה/יחסים עם הממונה, לשמר את האחות במקום העבודה הם שכר

  .תנאים סוציאליים ויחסי אנוש בצוות העבודה, אפשרויות קידום
   

  מקצוע הסיעודעבודה בהסיכוי שיש לעובדים חדשים להישאר ב

שאר בעבודה כאחות ילה 97%לאחר חמש שנים יש סיכוי של בעזרת ניתוח הישרדות מצאנו כי 

 10לאחר  .בעבודה בו") ישרדו("קצוע יישארו ממי שהחלו בעבודה במ 97%יש סיכוי כי , קרי, מוסמכת

שיעורי ההישרדות , עם זאת .88%שנים  20ולאחר , 93%מקצוע הוא עבודה בשנים הסיכוי כי ישרדו ב

נו את קבוצות הגיל בכוח העבודה הנוכחי מצאנו יכאשר השוו, למשל. עבור קבוצות גיל שונותבשונים 

 94%עומת ל  77%לאחר עשר שנים עומד על  להישאר בעבודה במקצוע  של אחיות צעירות  כי הסיכוי 

- עלסיכויי ההישרדות של אחיות בעלות הכשרה , בנוסף. בקרב קבוצות הגיל הבוגרות יותר 96%-ו

ולאחר , בסיסית-בקרב אחיות ללא הכשרה על 87%לעומת  97%עשר שנים עומדים על ת לאחר בסיסי

  . תבסיסי-עלבקרב אחיות ללא הכשרה  78%מת לעו 94%עומדים על הם עשרים שנה 
  

  משתנים המנבאים את עזיבת העבודה במקצוע הסיעוד

 משתני-רבלבחינת הגורמים המנבאים את הסיכוי לעזיבה של העבודה כאחות מוסמכת ביצענו ניתוח 

 - הסיכון לעזוב את המקצוע  -המשתנה התלוי בניתוח רגרסיה מסוג זה . Coxבאמצעות רגרסיה מסוג 
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עזבה את המקצוע או ( "אירוע"וה) משך זמן העבודה כאחות מוסמכת(הזמן  :כולל שני מרכיבים

אחרי . הסיכוי לעזוב את המקצוע לאחר מספר כלשהו של שנות עבודה ,כלומר ;)עובדת במקצוע

השפעה יש מצאנו כי לכל אחד מן המשתנים הבאים , את הרגרסיהקחנו על משתנים שונים במשווישפ

היעדר ; גילאים מבוגרים יותרעומת ל) 34-24(גיל צעיר : עצמאית על הסיכוי לעזוב את מקצוע הסיעוד

עבודה במגזרים עומת עבודה במגזר הפרטי ל; תבסיסי-עלסיום הכשרה עומת ת לבסיסי-עלהכשרה 

מצבים משפחתיים עומת ל) 18מתחת לגיל (ין וילדים צעירים מצב משפחתי הכולל נישוא; אחרים

  .אחרים
   

  תחזית היצע האחיות

העלה כי למשתנה  Coxתוח רגרסיה מסוג ינ. שנה 20-ו 15, 10, 5ביצענו חיזוי של היצע האחיות לעוד 

משתנה הגיל קשור גם לשיעורי ההצטרפות . הגיל יש השפעה על הסיכוי לעזוב את מקצוע הסיעוד

ממצאי המחקר אפשרו לכלול משתנה זה במשוואות . צוע הסיעוד ולשיעורי הפטירה באוכלוסייהלמק

כמו  ,ון שהיו בידינו נתוני התפלגות קבוצות הגיל של כוח העבודה הסיעודי המועסקוכימחיזוי ההיצע 

ות ל התפלגשבמקביל לאומדנים , זאת. גם שיעורי ההישרדות שלו בכוח העבודה לפי קבוצות גיל אלו

ל התפלגות הגיל בקרב צפי שו ,קבוצות הגיל בקרב המקורות העתידיים לתוספת אחיות מוסמכות

שינוי הטבעי בהתפלגות בנוסף לאת תחזיות ההיצע בהתאם להנחה כי ערכנו . היוצאים מכוח העבודה

צפוי גם קיטון משמעותי במספר המוסבות  ממעמד של אחות מעשית למעמד של אחות , גיל האחיות

שיעורי הכניסה והיציאה ואילו , הגדלה של היקף הכשרת אחיות מוסמכות חדשות, ובמקביל, מוסמכת

ירידה בסך תחזיות ההיצע מראות כי צפויה  .שארו כבעברייהתלויים במשתנים אחרים מקצוע המ

אחיות מוסמכות שעובדות במקצוע בשנת  28,500-כיות מוסמכות בכוח העבודה מהכולל החזוי של אח

 ,בתום תקופה זו %25 ירידה של - 2028אחיות עשרים שנה לאחר מכן בשנת  21,201-כל 2008

אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש  4-ירידה משיעור של כ, ובמונחים של שיעור אחיות לאוכלוסייה

העלה  Coxתוח הרגרסיה מסוג ינ .2028מוסמכות מועסקות לאלף נפש בשנת אחיות  2-לכ 2008בשנת 

: כי בנוסף למשתנה הגיל יש משתנים נוספים שיש להם השפעה על הסיכוי לעזוב את המקצוע והם

בלו יהסיכוי לעזוב את המקצוע גבוה יותר באופן מובהק בקרב אחיות שלא ק -ת בסיסי-עלהכשרה 

הסיכוי לעזוב את העבודה גבוה יותר בקרב אחיות מוסמכות  -מגזר כלכלי  ;תבסיסי-עלהכשרה 

 18הסיכוי של אחיות נשואות שאין להן ילדים מתחת לגיל  -ומצב משפחתי  ;שעובדות במגזר הפרטי

. סיכוי של אחיות נשואות עם ילדים צעירים לעשות כןעומת הלעזוב את המקצוע נמוך באופן מובהק ל

בחלקם משום שלפי הערכתנו לא יחול בהם שינוי , משתנים אלו למשוואות החיזוי ובשלב זה לא הכנסנ

מובן . עדיין אין בידינו אומדנים מה יהיה גודל השינויאולם  שיהיה שינוי בעתיד שסבירובחלקם משום 

  .שבהמשך ניתן יהיה לכלול משתנים אלו במשוואות החיזוי בהתאם למגמות השינוי בהם
  

  סיכום
מאפייני העבודה של לגבי  של גורמים במערכת הבריאות יהםתחושותאת מאששים ר ממצאי המחק

יקף חיזוי מדויק יותר מבעבר של היצע האחיות ולהחלטות בנוגע להלותורמים  ,אחיות בישראל

אודות על עשויים להוות בסיס למחקר המשך אלה ם ממצאי, בנוסף. וגיוס כוח האדם ההכשרה

בכך הם עשויים לתרום גם לתהליך של . הביקוש לאחיות מוסמכות ועל ההתאמה בין הביקוש להיצע

    . תכנון אסטרטגי לטווח ארוך של כוח אדם זה
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  המקורות לתוספת כוח אדם מקצועי. 5
  

  7                    2009-2000, מוסמכות לאחיות חדשים שיונותיר  : 1 לוח
  

  7              2008-2006, 60 גיל עד האחיות כלל מתוך רשומות מוסמכות אחיות שיעור: 1 תרשים
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  12                         עבודה מקום לפי השכלה  : 7 לוח
  

  מאפייני העבודה 6.2
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  14                   החולים-בתי במחלקות עבודה לפי האחיות התפלגות  : 9 לוח
  

  14                     חולים-בבית תפקיד לפי אחיות התפלגות  : 10 לוח
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   לוגיסטית רגרסיה - ולהיפך לקהילה חולים-בתי בין מעבר המנבאים משתנים: 29 לוח

 )2,856=n(                             32  
  

  n(       33=2,098( לוגיסטית רגרסיה, מגזרים בין מעבר המנבאים משתנים: חולים-בתי אחיות: 30 לוח
  

  לוגיסטית רגרסיה - החולים-בתי סוגי בין מעבר המנבאים משתנים: חולים-בתי אחיות: 31 לוח
 )2,098=n(                             34  

  



 

   רגרסיה - החולים-בית מחלקות בין מעבר המנבאים משתנים: חולים-בתי אחיות  : 32 לוח
  n(                           35=2,098( לוגיסטית

  
  , בקהילה יחידות בין מעבר המנבאים משתנים: החולים-בקופות קהילה אחיות  : 33 לוח

  n(                         36=457( לוגיסטית גרסיהר
  

    n=2,780(             37( לוגיסטית רגרסיה - הסיעוד במקצוע ניידות המנבאים משתנים  : 34 לוח
  

  לפי העבודה וכלפי המקצועכעמדות  6.6
  

  " מאוד רבה במידה" או" רבה במידה" מפריעים בעבודה לחץ גורמי שבה המידה  : 35 לוח
  38                         עבודה מקום לפי, בעבודה   

  
   הם שבה המידה: בעבודה שמפריעים נוספים נושאים לגבי פתוחה שאלה על תשובות  : 36 לוח

  39               עבודה מקום לפי, בעבודה" מאוד רבה במידה" או" רבה במידה" מפריעים
  

  40                     בארגון/במקצוע להישארות מושכים גורמים  : 37 לוח
  

  41                         מהעבודה רצון שביעות: 38 לוח
  

  n=2,538(           42( לוגיסטית רגרסיה - העבודה ממקום רצון שביעות המנבאים משתנים: 39 לוח
  

  45                     )עבודה מקום לפי, המקצוע מן רצון שביעות: 40 לוח
  

  n=2,539(           46( לוגיסטית רגרסיה - הסיעוד ממקצוע רצון שביעות המנבאים משתנים: 41 לוח
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  הכשרה למקצוע והשכלה, רקענתוני  7.1
  

  51           מוסמכת כאחותעובדות  שאינןמי בין עובדות לאחיות ההשוואה בין : רקע נתוני  : 44 לוח
  

  52             מוסמכת כאחות עובדות שלא למי שעובדות מי בין השוואה: והשכלה הכשרה: 45 לוח
  

  פרטים על העבודה בעבר 7.2
  

  53           הסקר בעת שעובדות מי לבין עובדות שאינן מי בין השוואה: חולים-בתי אחיות  : 46 לוח
  

  54             הסקר בעת שעובדות למי עובדות שאינן מי בין השוואה: הקהילה אחיות  : 47 לוח
  

  העבודה כאחות םפרטים על סיו 7.3
  

  55                     במקצוע עובדות שאינן מרואיינות על נתונים  : 48 לוח
  

  הסיכוי שיש לעובדות חדשות להישאר במקצוע הסיעוד לאחר מספר שנים נקוב 8.2
  

  n=3,216(                 57( מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות  : 49 לוח
  



 

  n=3,216(             57( גיל קבוצות לפי מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות  : 50 לוח
  

  n=3,216(             58( מגזרים לפי, מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות  : 51 לוח
  

   הכשרה ללא אחיות בין השוואה: מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות  : 52 לוח
  n=2,856(                 59( בסיסית-על הכשרה בעלות אחיות לבין בסיסית-על  

  
   לפני לעבוד שהחלה מי בין השוואה: מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות  : 53 לוח

  n=3,216(                 59( זו שנה אחרי לעבוד שהחלה מי לבין 1998 שנת  
  

   אחיות בקרב בסיסית-העל ההכשרה בתחום עבודה של המצטברת ההישרדות  : 54 לוח
  971n=(                     60( חולים-בבית העובדות מוסמכות  

  
   העובדות מוסמכות אחיות בקרב בסיסית- העל ההכשרה בתחום המצטברת ההישרדות  : 55 לוח

   לעבוד שהחלה מי לבין 1998 שנת לפני לעבוד שהחלה מי בין השוואה: חולים- בבית
  61                             זו שנה אחרי

  
   אחיות בקרב בסיסית-העל ההכשרה בתחום עבודה של המצטברת ההישרדות  : 56 לוח

  n=1,717(                 61( מגורים מחוז לפי, חולים-בבית העובדות מוסמכות
  

  הגורמים המנבאים את עזיבת העבודה במקצוע 8.3
  

  Cox )n=3,216(             62 מסוג רגרסיה - המקצוע עזיבת את המנבאים המשתנים  : 57 לוח
  
  חיזוי היצע אחיות מוסמכות. 9
  

  64             גיל קבוצות לפי, )2013( שנים חמש בעוד מוסמכות אחיות היצע תחזית  : 58 לוח
  

  65                     זמן בתקופות מוסמכות אחיות היצע תחזיות:  59 לוח
  

  65               תחזיות היצע אחיות מוסמכות לאלף נפש אוכלוסייה בתקופות זמן: 60לוח 
  
  

  רשימת לוחות בנספחים

  n=4,464(               74( לוגיסטית רגרסיה, ריאיון ביצוע המנבאים המשתנים: 1- א לוח
  

   הנוכחי במחקר הסיעוד במקצוע העובדות מוסמכות אחיות נתוני בין השוואה: 2- א לוח
   לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח בסקר מוסמכות אחיות נתוני לבין   
  75                                      2007 משנת 

  
   לבין הנוכחי במחקר הסיעוד במקצוע העובדות מוסמכות אחיות נתוני בין השוואה: 3- א לוח

  75                 2008 משנת הסיעוד מינהל של הסיעוד מקצועות דוח נתוני   
  

  n=3,203(           76( שנים 10 וכעבור שנים חמש כעבור במקצוע העובדות האחיות אחוז: 1- ב לוח
  

  n=3,203(               77( 2006 - 1998, שנה בכל המקצוע את העוזבות אחיות: 2- ב לוח
  
  



 

   שנים 10 וכעבור שנים חמש כעבור במקצוע העובדות החולים-בתי אחיות אחוז: 3- ב לוח
 )n=2,332(                             77  

  
  n=873(           78( שנים 10 וכעבור שנים חמש כעבור במקצוע העובדות הקהילה אחיות אחוז: 4- ב לוח

  
  n=2,332 (                78( שנה בכל המקצוע את העוזבות חולים-בתי אחיות: 5- ב לוח

  
  n=873(                 79( שנה בכל המקצוע את העוזבות קהילה אחיות  : 6- ב לוח

  
   חולים-בתי אחיות בקרב מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות: 7- ב לוח

   )n=2,335(                             79  
  

  n=873(           80( קהילה אחיות בקרב מוסמכת כאחות עבודה של המצטברת ההישרדות: 8- ב לוח
  

   בתחום במחלקה עבודה ולפי בסיסי-על קורס לפי החולים-בתי אחיות התפלגות  : 1-ג לוח
  81                             הכשרתן    

  
  82                   )בלבד נקבות( גיל לפי תושבים לאלף תמותה שיעורי: 1- ד לוח

  
  82             2006-1996 השנים בין ל"בחו לעבודה טפסים מבקשי של פניות מספר: 2- ד לוח

  
  84                   4-ה עד 2-ה החיזוי לוחות נבנו לפיהם הנתונים: 1- ה לוח

  
  85                 גיל קבוצות לפי, )2018( שנים עשר בעוד אחיות היצע תחזית: 2- ה לוח

  
  86               גיל קבוצות לפי, )2023( שנים עשרה-חמש בעוד אחיות היצע תחזית: 3- ה לוח

  
  87                     )2028( שנה עשרים בעוד אחיות היצע תחזית: 4- ה לוח

  


