
  
  

ת ו א י ר הב ת  ו י נ י ד מ ר  חק ל ר  ל ק ו סמ ז  כ   מר

  
  

   :אחיות מוסמכות בישראל
  דפוסים ומגמות -כוח העבודה 

   

  נורית ניראל
  יפעת יאיר
  הדר סמואל

  אורלי תורן  סימה רייכר, א"שושנה ריב

  -וינט'ג-מאיירס
  מכון ברוקדייל

  הסיעוד מינהל
  משרד הבריאות

המרכז הרפואי 
 האוניברסיטאי הדסה

  
  
  
  
  
  
  

  המכון הלאומי לחקר  המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן
  ומענק מחקר  שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

  הברית-ארצות, וסטס'מסצ, ממיכאל ואנדראה דוברוף
  
  
  
  
  
  
10-557- דמ



  
  

  

  

  

  :אחיות מוסמכות בישראל

  דפוסים ומגמות -כוח העבודה 
  

  נורית ניראל
  יפעת יאיר
  הדר סמואל

  אורלי תורן  סימה רייכר, א"שושנה ריב

  -וינט'ג-מאיירס
  מכון ברוקדייל

  הסיעוד מינהל
  משרד הבריאות

המרכז הרפואי 
  האוניברסיטאי הדסה

  

  

  
  

  

  

  

  המכון הלאומי לחקר המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן
  שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

  הברית-ארצות, וסטס'מסצ, ומענק מחקר ממיכאל ואנדראה דוברוף
  

  

  

  

  

  

  2010 ייונ        ירושלים          ע"תש ןיוס
  



 

  

  

  

  בלהה אלון : עריכת לשון

  נעמי הלסטד ):  תמצית מחקר והודעת פרסום(תרגום לאנגלית 

   קליינמןלסלי : הפקה והבאה לדפוס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

  מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות

  3886ד "ת

  91037ירושלים 

  

  02-6557400: טלפון

  02-5612391 :פקס

  

 www.jdc.org.il/brookdale: כתובת באינטרנט

    brook@jdc.org.il :דואר אלקטרוני



 

 

 

  
  

  פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים
  

ההיצע והביקוש לכוח : פאראמדיקים. 2007. מ, הלפרן; .ד, עבאדי; .צ, נברגפיג; .ר, גולדווג; .נ, ניראל

  .07-493-דמ .אדם מקצועי

  

והשלכות על  העסקה מאפייני: רופאים מומחים בישראל. 2003. ש, איסמעיל; .א, שירום; .נ, ניראל

  .03-418-דמ . חיי העבודה שלהם

  

מגמות בהעסקת כוח אדם בתחום הבריאות בעידן . 2003. ר, מצליח; .ר, גולדווג; .ב, רוזן; .נ, ניראל

  . 03-414-דמ. יישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  

  .97-300-דמ. 1995-1986מגמות בכוח אדם סיעודי . 1997 .צ, חקלאי; .מ, פריאנטה; .נ, ניראל

  

  

  

  

  91037ירושלים , 3886ד "ת, מכון ברוקדייל-וינט'ג-להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס

ניתן למצוא את הפרסומים ; brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני, 02-5612391: פקס, 02-6557400: 'טל

   jdc.org.il/brookdale :גם באתר המכון

  

  

  

  

  

  

  

  



i 

  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



iv 

  דברי תודה

קודם לכל . צוננו להודות להםמספר אנשים וברבמהלכו ובהכנת דוח זה הסתייענו ב, בהכנת המחקר

מ האחות "אז מ, ולמלי קושא ;מכבי שירותי בריאות, אחות ראשית, לדורית גולדמן רבות תודות

תודה . עזרתן בגיבוש שאלון המחקר בכל הנוגע לאחיות הקהילהעל  - שירותי בריאות כללית, הראשית

ת קובץ המדגם מתוך קובץ בנייעל באגף למידע ומחשוב במשרד הבריאות לציונה חקלאי וצוותה גם 

  .הבריאותמשרד רישום אחיות מוסמכות ב

  

נחלצה לעזרתנו על ש ,מהמרכז הרפואי שיבא ומהסתדרות האחיות תודה מיוחדת לשרה אפרתי

דבר שתרם רבות , תהעמידה לרשותנו את קובץ האחיות חברות איגוד האחיובאיתור הנדגמות ו

   .ענות במחקרילשיעור הה

  
על מענק המחקר שתרמו , הברית-ארצות, וסטס'מסצ, תודות מיוחדות גם למיכאל ואנדראה דוברוף

  .למחקר זה

  
הן בעת כתיבת הצעת לברוך רוזן שעזר : מכון ברוקדייל-וינט'ג-במאיירסלחברינו  התוד ,כן-כמו

שנתן לנו ייעוץ אסף שרון שריכז את עבודת שדה ול שלומי בןל, המחקר והן בשלבים שונים של ביצועו

בשלבים שונים של העבודה על נעזרנו בהם  נו במכון ברוקדייליק חביב ולכל עמית'לג ;סטטיסטי

  .על ההפקה וההבאה לדפוסלבלהה אלון שערכה וללסלי קליינמן , כן-כמו. המחקר
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 )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
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   לעבוד שהחלה מי לבין 1998 שנת לפני לעבוד שהחלה מי בין השוואה: חולים- בבית
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  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
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  רשימת לוחות בנספחים
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   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
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  מבוא . 1

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

בישראל היו חלוקות ). 2004, פיקר ותורן-רותם(היצע לו בין ההביקוש לכוח אדם זה לוחוסר איזון בין 

דומה כי כיום יש תמימות דעים בקרב , אולם ,הדעות אם אכן אנו עומדים בפתחו של מחסור כזה

בארצות שונות בעולם המערבי נערכים סקרים רחבי היקף . זהכמחסור  שאכן ישהנוגעים בדבר 

קובעי המדיניות נסמכים על סקרים כאלה לניתוח מבנה כוח האדם הסיעודי . ותלבחינת היצע האחי

הברית הסקר השנתי בקרב אחיות הוא - בארצות, למשל ,כך. לצורך תכנון ההכשרה לכוח העבודה

תוח מבנה כוח העבודה הסיעודי ובחינת שיעור העוזבים ואפיונם יהסקר העיקרי עליו נסמכים לנ

בעשר מארצות האיחוד , בדומה). HRSA, 2004(כנון ההכשרה למקצוע כבסיס לזיהוי חסרים ולת

הסיבות , האירופי נערך סקר רחב בקרב אחיות לצורך בחינת היקף העזיבה המוקדמת של המקצוע

כבסיס , זאת. גורמת למחסור באחיות בארצות אלהה ,זוומאפייני העבודה הקשורים לעזיבה , לכך

ולמניעת עזיבת המקצוע ולקבלת החלטות בנושאי מדיניות כוח להבנת הדרכים לשימור כוח העבודה 

אשר נערך בקרב מדגם ארצי רחב של , המוצג בדוח זהמחקר ה). Hasselhorn et al., 2005. (אדם סיעודי

. נועד לספק מידע מפורט על היצע האחיות המוסמכות ומאפייני התעסוקה שלהן, אחיות מוסמכות

-היקף ההכשרה הבסיסית והעל תכנוןאחיות והנדרשת של ת תוספהאפשר חיזוי מ המחקר ,בכך

המחקר  ,כן-כמו .)evidence based(על בסיס החלטות שיטתיות המבוססות על נתונים , שלהןבסיסית 

  . להבנת האופן בו ניתן לנהל ולשמר את כוח העבודה במקצוע הסיעוד תורם
  

   סקירת ספרות. 2

תכנון כוח אדם בתחום הבריאות קשור קשר הדוק למדיניות הבריאות ולשינויים המתרחשים בחברה 

במערכת הבריאות , )ב"וכיו, יהאוכלוסיקבוצות פערים במצבי בריאות של , שינויים דמוגרפיים(בכללה 

קו שחל, במקצוע הסיעוד הכוונה לשינויים שחלו במערך האשפוז הגריאטרי. מקצוע אותו בוחניםבו

ובמערך האשפוז הכללי , ושהטיפול בחולים בו הוא טיפול סיעודי בעיקרו, דובמערך האשפוז גדל מא

ובשל מעבר טיפולים רפואיים רבים לקהילה  החולים-ביתה הממוצעת ביבו בשל הירידה בשהיש

קשישים יותר , גדל שיעור החולים שהם קשים יותר, )כתוצאה מהתפתחות הרפואה והטכנולוגיה(

הן מבחינת  החולים-בתייש השלכות על היצע כוח העבודה הסיעודי באלה שינויים ל. כבים יותרומור

אליה עברו פונקציות , הכוונה גם לשינויים שחלו בקהילה. גודלו והן מבחינת התמהיל המקצועי הנכון

בעיקר באוכלוסיה המבוגרת הסובלת , טיפוליות רבות המחייבות הכשרת אחיות לתפקוד עצמאי

כאשר להכשרתה ולנוכחותה של האחות יש תפקיד מרכזי בצמצום פערי בריאות בין , לות כרוניותממח

עדה לבדיקת היקף ההכשרה האקדמית והו(היתר באמצעות הדגשת הרפואה המונעת וקידום בריאות 

  ). 2004, במקצוע הסיעוד
  

כוח האדם והן מצד המודלים המקובלים בספרות לתכנון כוח אדם עושים זאת הן מצד בחינת היצע 

בתחום תכנון כוח העבודה מתייחס לכמות כוח האדם הזמין ולמאפייניו " היצע. "בחינת הביקוש לו

בתכנון כוח העבודה מצד ההיצע בוחנים את כוח האדם המועסק ). Hall, 1978(בנקודת זמן נתונה 

פלט ימי שעתידים להאת המקורות העתידיים לתוספת כוח אדם ואת , ואת זה שאינו מועסק) הפעיל(

). מוות או הגירה, יציאה לגמלאות, בשל עזיבת המקצוע(ממצאי כוח האדם עקב יציאה מהמקצוע 
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תכנון מבוסס על האיזון שבין התוספת החזויה לכוח האדם המקצועי ובין הפרישה החזויה לכוח ה

של אחיות לשוק בדקו את דפוסי היציאה והכניסה  )1986( ריםואח Kazanjian ,למשל ,כך. אדם זה

לאורך וקבוצות גיל  לפי, העבודה על סמך בסיס נתונים שכלל את היסטוריית התעסוקה של אחיות

 ,בעזרת ניתוח סטטיסטי הסתברותי שהתחשב בנתוני הכניסה והיציאה לעבודה במקצוע. מספר שנים

 ואחרים McClean ,בדומה. שנים 5חישבו החוקרים את תחזית ההיצע של אחיות לתקופת זמן של 

את הן על מנת לחשב ) לאורך עשר שנים(השתמשו בנתוני שכר והיסטוריית התעסוקה ) 1991(

את הסתברות לחזרה לעבודה במקצוע בקרב אחיות שעזבו ן את הוה ,ההסתברות לעזיבת המקצוע

  .לתקופות זמן שונותהעבודה בסיעוד 

  

 פיזורושתכן יון שיוכימ, ח האדם הסיעודיוכי לא מספיק לבחון את ההיצע הכללי של כ, חשוב להדגיש

של מחסור ושל " כיסים" לפיכך יכולים להתהוותו, בין תחומים או בין אזורים גיאוגרפיים אינו מאוזן

בחינת ההיצע צריכה לכלול גם את בדיקת שיווי המשקל בפריסת כוח העבודה בין , על כן. עודף

חוסר שיווי , כאמור. )אוגרפייםיאו בין אזורים ג בין סוגי שירותים, בין התמחויות, למשל(תחומים 

, תחומים מקצועיים בסיעודין ב :משקל בפריסת כוח העבודה הסיעודי עשוי להיות במישורים שונים

 ;)1997, ואחריםניראל (בזמנו כפי שנמצא בישראל , רים באחיות ביחידות לטיפול נמרץָס למשל חֲ 

בין ; )Robinson et al., 2005(הברית -רפואה דחופה וחדרי ניתוח בארצות, וביחידות לטיפול נמרץ

, למשל, כפי שנמצא, אוגרפייםיובין אזורים ג ;ר הציבורי והפרטימגזבין ה ;מוסדות ושירותים

 ,.O'Brien-Pallas et al( ואף בישראל בין מרכז הארץ לדרומה, נפש 100,000-בשיעור אחיות ל, באנגליה

2005; Buchan, 2000b ; Buchan, 2000a;Drennan et al., 2006 ;פעמים רבות ). 2001, ניראל ואחרים

בין , בין התמחויות(ניידות פנימית  -קושרים את חוסר שיווי המשקל בפריסת כוח העבודה בניידות 

: ות אחיות הן מגוונותהסיבות לנייד. והגירה חיצונית) אוגרפייםימקומות תעסוקה או בין אזורים ג

רצון ללמוד  -סיבות מקצועיות  ;שיפור איכות החיים, הזוג-מעבר בעקבות בן - סיבות אישיות

שכר גבוה יותר ותנאי עבודה  -וסיבות תעסוקתיות  ;ולהתמקצע במרכזי ידע או קידום מקצועי

הן ניידות פנימית והן ניידות (ניידות כוח העבודה של תוצאות ה). O'Brien-Pallas et al., 2005(משופרים 

כתוצאה מן לארגון בדן כוח עבודה מיומן והפסד כלכלי ועשויות להיות א) הנובעת מהגירה חיצונית

ירידה  ;ואף שחיקה של כוח העבודה ;)Kline, 2003(הצורך להכשיר כוח עבודה פרופסיונלי נוסף 

 Aiken et al., 2002; Needelman et( מחסורבו בשביעות הרצון ופגיעה באיכות הטיפול במקום שנוצר 

al., 2002; Biegen et al., 1998 ;Buchan, 2000a .( בחינת ההיצע צריכה לקחת בחשבון גורמים נוספים

; והם מאפייני המקצוע ומאפייני העבודה ,שעשויות להיות להם השלכות על היצע כוח העבודה

ומת הגורמים המעודדים את עזיבת שאר בעבודה כאחות לעיהגורמים המשפיעים על הרצון לה

 ;Auerbach et al., 2007; Hasselhorn et al., 2005(והשלכות כל אלה על תחלופה ועזיבה  ;המקצוע

Havens & Aiken, 1999; Stevens, 2002; Spence Laschinger et al., 2001; Buchan, 2000b; Robinson et 

al., 2005; Cox, 2003( .מקצוע הסיעוד עומד בתחרות עם מקצועות אחרים שנפתחו לנשים , לא רק זאת

בארצות  למערכות בריאות) managed care(עם כניסת הטיפול המנוהל , זאת ועוד. בעשורים האחרונים

לעזיבת , תנאי העבודה של האחיות נשחקו והובילו לירידה בשביעות הרצון של האחיות, המפותחות

 ,Spence Laschinger et al., 2001; Peterson(ציבוריים או לעזיבת המקצוע בכלל מקומות העבודה ה

מגדילות את הצורך להבין אלו גורמים קשורים לרצון  ,לצד המחסור באחיות, עובדות אלו). 2001
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תכנון כוח אדם . לעזוב ואלו אסטרטגיות לניהול כוח העבודה ולשימורו עשויות להועיל ולמנוע עזיבה

, בהתאם לכך). O'Brien-Pallas et al., 2001(ע באיכות גבוהה יוביל להערכות בלתי אמינות ללא מיד

בהנחה  ,זאת. מטרת מחקר זה היא לבחון לעומק את ההיצע הקיים של כוח העבודה המקצועי ולהציגו

לא יהיה ניתן לבצע בעתיד , המבוסס על נתוני אמת, כי ללא מידע מפורט על היצע כוח העבודה

 ביןתחזיות ההיצע לבין  השוואהאת ההן את בחינת הביקוש ו הןחים מורכבים יותר הכוללים ניתו

  . תחזיות הביקוש לכוח עבודה
  

  המחקר  מטרות. 3

  ומאפייני כוח העבודה  מאפייני התעסוקהלבחון את  .1

   בעבודה במקצועניידות המגמות  לבחון את .2

   מקצוע הסיעודפי לכעבודה ופי הלכעמדות ה לבדוק מהן .3

לבחון  - מקצוע ולנוכח המקורות העתידיים לתוספת כוח אדםעבודה בלנוכח היציאה החזויה מה .4

  .אחיות מוסמכותהחזוי של היצע מהו ה
  

  שיטות המחקר. 4

   בעיקר בתחום הסיעוד, רכת הבריאותים במעמנהלעם , פנים-אל-פנים, ראיונות מקדימים פתוחים .1

בקרב מדגם אקראי , בעזרת שאלון סגור 2009לפברואר  2008בין אוקטובר  שנערך סקר טלפוני ארצי .2

   )בסיעוד ובין אם לאו ותבין אם עובד(בגיל העבודה , תעודת הסמכה לאחות מוסמכת ותשל בעל

שיונות החדשים למעמד של אחות יהר ותל מספר מקבלעל כל. א: נהלייםיניתוח מקורות מ .3

על . ג-ו ;לפי התמחויות, ת לשנהבסיסי-עלרה הכש ותמספר המסיימעל  .ב; בכל שנה, מוסמכת

פי  לע -פטירה תוח נתונים על יונ ;הסיעוד במשרד הבריאות מינהלנתוני  על פי - מספר המהגרות

  . נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  

העבודה אחיות מוסמכות בגיל  32,000-אוכלוסיית המחקר כלצורך הסקר כללה : אוכלוסיית המחקר

הוחלט להתמקד באחיות מוסמכות בלבד ולא לכלול באוכלוסיית המחקר אחיות מעשיות ). 60עד (

היא להכשיר אך ורק אחיות כיום ח האדם למערך הסיעוד בישראל ובשל העובדה שמדיניות פיתוח כ

חלט הו ,ועדה לתכנון כוח אדם בסיעוד בישראלוועל פי המלצת ה, בהתאם לכך). אקדמאיות(מוסמכות 

ולהפסיק את רישומן בפנקס המורשים  2007להפסיק את הכשרתן של האחיות המעשיות החל משנת 

ל משרד הבריאות מיום "החלטה זו פורסמה בחוזר מנכ( 2009לעסוק בסיעוד החל מספטמבר 

  .מכאן שאחיות מוסמכות הן שיהוו בעתיד את כוח העבודה בסיעוד ).16.9.2003
  

תה קובץ בעלי מקצועות הסיעוד ימסגרת הדגימה הי: שיטת הדגימה וגודל המדגם, מסגרת הדגימה

אחיות רשומות  41,571 הכל-בסך קובץ זההכיל  2007בסוף שנת . במינהל הסיעוד במשרד הבריאות

 10%-לצורך המחקר רואיינו כ. אחיות מוסמכות 32,000-כ, כאמור, מתוכן, )60עד גיל (בגיל העבודה 

הדגימה הייתה דגימה אקראית . תעודת ההסמכה לעסוק בסיעוד ברמה של אחות מוסמכת ותמבעל

חישוב גודל המדגם נסמך על הנחה . אחיות 4,500אחיות מוסמכות נדגמו  3,200 וכדי לראייןפשוטה 

העבר באיתור נדגמות במחקר על אחיות  ניסיוןהנחה זו נסמכה על . ענות במחקריאחוזי ה 70%-של כ
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במיוחד , קשיים באיתור אחיות צביע עלשה) 1997, ואחרים ניראל(ר ניתוח ואחיות טיפול נמרץ חד

, ב"שינוי אזור מגורים וכיו, הקשורים בשינוי שם משפחה עקב נישואים, בקרב מי שעזבו את המקצוע

 3,200בסקר רואיינו  1.אשר לא תמיד מעודכנים בקובץ רישום מקצועות הסיעוד במשרד הבריאות

כך ששיעור ההיענות במחקר ) הסקר הסתיים כשהגענו למספר המרואיינות המתוכנן(חיות מוסמכות א

רבו יס) אחיות 318( 7%, לא אותרו) אחיות 570(מהנדגמות  עשר אחוזים-שלושה. 72%עמד על 

ל ולא ניתן היה "נוספים התגוררו בחו 2%, להתראיין על אף פניות חוזרות במכתב ובאמצעות הטלפון

על מנת לעמוד על כיוונים . מן המרואיינות לא רואיינו בשל ההחלטה על סיום המחקר 6%-ו ןיגלהש

). אחיות 1,284, הנפל(אפשריים של הטיה השווינו בין מי שרואיינו במחקר לבין מי שלא רואיינו בו 

אחרי נמצא כי בקרב מי שרואיינו היה שיעור נמוך יותר של אחיות אשר קיבלו תעודת אחות מוסמכת 

שיעור גבוה יותר של אחיות אשר עשו הסבה מאחות מעשית למוסמכת ושיעור גבוה יותר , 1991שנת 

בקרב , בנוסף. לעומת מי שלא רואיינו ,כלשהו במקצוע הסיעוד בסיסי-עלשל אחיות שהשתתפו בקורס 

 ובקרב העולות בקבוצת המרואיינות ,המרואיינות היה שיעור גבוה יותר של אחיות שנולדו בישראל

  ).'בנספח א 1-ראו לוח א( 1990שיעור גבוה יותר של מי שעלו אחרי שנת  היה

  

מאפייני המרואיינות במחקר נמצאו גם מאוד דומים למאפייני האחיות המוסמכות בסקר כוח אדם 

בנספח  3-א-ו 2- א ראו לוחות(ובדוח מינהל הסיעוד המציג את מאפייני האחיות הרשומות , ס"של הלמ

   ).'א

  

מועד סיום  ;משתנים דמוגרפיים: השאלון לסקר הטלפוני כלל את המשתנים הבאים: כלי המחקר

רמה /תפקיד ;סוג תעסוקה נוכחית ;בסיסית ומועד סיומה-סוג הכשרה על ;ההכשרה הבסיסית

מכת לבדיקת נתונים על ההיסטוריה של התעסוקה כאחות מוסכן נאספו -וכמ .ותק במקצוע ;בארגון

 החולים-בתימעברים בין , מעברים בין מגזרים כלכליים, כניסות ויציאות מהמקצוע: הניידות בעבודה

ומעברים בהיקף  ;ובתוך העבודה בקהילה חולים-בתימעברים בתוך העבודה ב, )פךיולה(לקהילה 

ם מספר שעות ובה ,נבדקו מאפייני העבודה, בנוסף. פךימעבודה מלאה לעבודה חלקית ולה -העבודה 

, בנוסף. גמישות המשמרות ואחוז המשרה בה מועסקים, עבודה במשמרות, עבודה יומיות ושבועיות

גורמי הלחץ בעבודה כמו : מקצוע הסיעודפי לכעבודה ופי הלכנכללו בשאלון שאלות הנוגעות לעמדות 

מן המקצוע שביעות הרצון , שביעות הרצון בעבודה, את האחות במקצוע" ישאירו"גם הגורמים ש

סדרת המשתנים לבחינת גורמי הלחץ נבנתה תוך הסתמכות על שאלות . והכוונה לעזוב את המקצוע

 Royal College on Nursing, 2005; The Board of(ממחקרים שנערכו לבחינת חיי העבודה של אחיות 

Registered Nursing, 2006; West Virginia Nurse Association, 2007 .(צון מן המקצוע נבדקה שביעות הר

המרואיינת התבקשה לדרג על פני ). 2002(ואחרים  Williams במדד בן שלוש שאלות מתוך עבודתם של

תה יתה בוחרת בו שוב אם הייהאם הי, דרגות עד כמה מקצוע הסיעוד עדיין מושך אותה 5סולם בן 

וא להתייעץ עמה ובאיזו מידה תמליץ עליו למי שיב, רה שלהיצריכה להתחיל מחדש את הקרי

)=0.69 .(בתחום  ותעובדהן האם , בקרב מי שאינן עובדות כיום בסיעוד נבדקו גם הסיבות לעזיבה

                                                   
שהיא כלי לקבלת החלטות  Sample Power, SPSSחישובי גודל המדגם נעשו בעזרת התוכנה הסטטיסטית    1

נתן אלפא קבוע מראש ועוצמת מבחן ברמה נדרשת יידי החוקר לגבי גודל המדגם לצורך קבלת אפקט בה- על
  .ומעלה 80%של 
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תנאים ומה ימשוך לחזור  הבאל, לחזור לעבודה בסיעוד ולאיזה תחום ותמתכננהן האם , אחר ומהו

  .לעבודה במקצוע הסיעוד

נמדדים על (אשר המשתנים אינם כמותיים כ, מידת קיום תלות בין משתנים: ניתוחים סטטיסטיים

מובהקות ההבדל בין ממוצעי משתנים כמותיים . בועיבר Chiנבדקה בעזרת מבחן  ,)סולם נומינלי

מובהקות מידת ההשפעה העצמאית של משתנים נבדקה באמצעות ניתוחים . Tנבדקה בעזרת מבחן 

שאר במקצוע לאחר מספר שנים יי להתוח הסיכוינ. Tבעזרת מבחן ) רגרסיות לוגיסטיות(ים משתני-רב

שיטת  ).Kaplan-Meier survival analysis(מאייר -קפלןמסוג שרדות יתוח הינקוב נערך באמצעות נ

שרדות המצטברים יסיכויי הה. Xניתוח הישרדות מחשבת את הסיכוי לשרוד בעבודה במקצוע לזמן 

על מנת להעריך את ההסתברות הכללית לעזיבת  יםהמחושבים לתקופות הזמן הקצובות משמש

 historical prospective(במחקר נערך ניתוח פרוספקטיבי היסטורי . המקצוע לאחר פרקי זמן שונים

analysis ( מאחר שבחנו קוהורטות של אחיות מוסמכות עשרות שנים אחורה) לפי מועד הכניסה

  :המודל מחושב על פי הנוסחה). למקצוע

  
S ופורציית הנחקרים ששורדים במקצוע עד לאחר המעקב הינו פר(t) ,ni הנחקרים לפני זמן פר הוא מס

ti, di  הינו מספר הנחקרים שעזבו את המקצוע עד לזמןti.  

  

ניתוח תוכן באמצעות תוכנה  ידי-עלניתוח השאלות הפתוחות בשאלון והמידע מראיונות העומק נעשה 

ולכמת את  SPSSהשאלות הפתוחות המאפשרת להעביר את התשובות המקודדות לתוכנת " קידוד"ל

  .התשובות לשאלות אלו

  

  אחיות מוסמכותהמקורות לתוספת . 5 

הן בוגרות מסלולים אקדמיים בסיעוד באוניברסיטאות  2המקורות לתוספת אחיות מוסמכות

הסבת אקדמאים (שנתיות ובוגרות תכניות הסבה -מודי תעודה בתכניות תלתבוגרות לי; ובמכללות

אחיות  1,600-נוספו בממוצע בכל שנה כ 2009-2000בשנים ). והסבה להסמכה מרמה של אחות מעשית

עומד  2009כאשר בשנת  3)שיונות חדשיםיר, להלן(ות מוסמכות יבעלות רישיון לעסוק בסיעוד כאח

  ). 1לוח (נות חדשים שיויר 1,218מספר זה על 

  

האחרונות  בשנים. כללה הכשרת כוח האדם הסיעודי גם מסלולים להכשרת אחיות מעשיות, בעבר

 .לא מכשירים יותר אחיות מסוג זה 2007ומאז  מעשיות של אחיות ההכשרה ניכרת במידה צומצמה

מקרב  המוסמכות האחיות אחוז כי מלמדת 2008עד  2000בשנים  האחיות בחינת התפלגות, אכן

                                                   
 .לנוחות הקריאה נעשה שימוש במונח אחיות למרות שכוח האדם הסיעודי כולל גם גברים   2
והן אחיות  ,)תה למקצועמי שקיבלו הסמכה ונכנסות רק ע(המונח רישיונות חדשים כולל הן מוסמכות חדשות    3

לפיכך כשמדובר באחיות מעשיות אין  .מעשיות שכבר עובדות במערכת ועברו הסבה לרמה של אחות מוסמכת
  . מדובר בתוספת של כוח אדם חדש למערכת אלא בשינוי במספר האחיות המוסמכות
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 הקרובות בשנים גם להמשיך צפויה זאת מגמה. משמעותית בצורה עלה 60האחיות הרשומות עד גיל 

  .)1תרשים (

מקצוע להצטרפו אחיות עולות רבות  ,לערך 1990-שהחל ב, לשעברהמועצות -בגל העלייה מברית

האחיות המעשיות מדיניות משרד הבריאות הייתה לשדרג את . במעמד של אחות מעשיתהסיעוד 

תנה אפשרות לעבור הכשרה ילאחיות אלה נש כך, שקיבלו רישיון בישראל למעמד של אחיות מוסמכות

הצטרפו בכל שנה  2008-2000בשנים  .במסגרת קורסי הסבה ולקבל הסמכה למעמד של אחות מוסמכת

בקורסי בלו הכשרתן ילאחר שק, מעשיות לאוכלוסיית האחיות המוסמכות אחיות 600-בממוצע כ

גל העלייה הגדול ש לאחר, )1לוח (אחיות  380-ירד מספר זה ועמד על כ 2009בשנת . הסבה אלה

סביר כי אחיות מעשיות בעלות יכולת  .שהביא עמו אחיות רבות הגיע לקיצולשעבר המועצות -מברית

 לא מכשירים יותר אחיות 2007מאז  .עשו זאת כבר במהלך השנים, לשדרג את מעמדן למוסמכות

  ". מתכלה"מאגר  הוא מאגר האחיות המעשיותכך שמכל הנאמר לעיל עולה כי  ,מעשיות

  

תרד כמות האחיות המעשיות המוסבות למוסמכות לחצי  2013-2008 השנים נוכל להניח כי בחמש

- כתרד עוד יותר ותעמוד על ) חמש השנים שאחר כך(ובהמשך  ,מוסבות בשנהאחיות  300-ותעמוד על כ

בעוד עשר שנים צפויה . 2008-2000לשנה בשנים המוסבות כמות האחיות כרבע מם שה, לשנה 150

  .ההסבה ממעמד של אחות מעשית לרדת ולהגיע למספרים בודדים

  

נהל הסיעוד לשנת ייש מגמה של הרחבת ההכשרה למקצוע הסיעוד בהתאם ליעדים שהציב מ, עם זאת

ולהגדיל את  ,ר תכניות להסבת אקדמאיםעל בסיס התחייבות משרד האוצר לממן תגבו, זאת. 2009

מנתוני משרד הבריאות עולה כי ). סטודנטים 200בהיקף של עוד (מספר הלומדים במכללות לסיעוד 

- סטודנטים ב 193-במספר הלומדים בתכניות להסבת אקדמאים מ 133%ה של יהייתה עלי 2009בשנת 

סטודנטים במכללות  33ה של ינרשמה עלי 2009-ב, בנוסף). 2010 ,משרד הבריאות( 2009-ב 450- ל 2008

ניתן להניח כי בשנים הקרובות יעלה מספר ). 2009 ,משרד הבריאות( 219-סטודנטים ל 186- לסיעוד מ

, כלומר. לפתוח מכללה נוספת לסיעוד במהלך השנים הבאות בעקבות התכנית גם ,הלומדים במכללות

, שעברו מסלול של הסבת אקדמאיםהחדשות מוסמכות האחיות הצפוי גידול במספר  2012החל משנת 

הן בוגרות מסלולים אקדמיים בסיעוד שהחדשות צפוי גידול במספר האחיות המוסמכות  2013ומשנת 

בכל שנה בממוצע  הצפוי) 2013-2009השנים (בחומש הקרוב , אי לכך. מכללותבבאוניברסיטאות או 

  .הכל-בסך 5,650  - ת מוסמכת שיונות חדשים של אחויאחיות בעלות ר 1,130-כתוספת של 
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  2000-2009שיונות חדשים של אחיות מוסמכות יר: 1לוח 
  
  
  
  

 שנה

הכל- סך
שיונות יר

חדשים 
לאחיות 
 מוסמכות

   
  

התוספת של 
מוסמכות 
 1חדשות

של התוספת 
בוגרות הסבה 

ממעמד של 
אחיות 
 מעשיות

מוסמכות 
חדשות 
מכלל  כשיעור

שיונות יהר
 החדשים

בוגרות הסבה 
של אחיות  ממעמד

 מעשיות כשיעור
שיונות ימכלל הר
 החדשים

20001,523 858665 0.56 0.44 

20011,611 958 653 0.59 0.41 

20021,883 1,101 782 0.58 0.42 

20031,563 972 591 0.62 0.38 

20041,696 978 718 0.58 0.42 

20051,724 1,059 665 0.61 0.39 

20061,744 1,003 741 0.58 0.42 

20071,448 886 562 0.61 0.39 

20081,588 1,021 567 0.64 0.36 

20091,218 834 384 0.68 0.32 

 0.39 1,6009676330.61 ממוצע

של  2009ח "מדו 2009נתוני ; 2008, נלקחו מהפרסום  כוח אדם במקצועות הבריאות 2000-2008נתוני : מקור
  )14.03.2010לה בתאריך ְד נִ (נהל הסיעוד ימ
 שנתיות-תלת בוגרות לימודי תעודה בתכניות, ם אקדמיים בסיעוד באוניברסיטאות ובמכללותבוגרות מסלולי   1

  ובוגרות קורסי הסבת אקדמאים
  

  2008-2006, 60שיעור אחיות מוסמכות רשומות מתוך כלל האחיות עד גיל  :1 תרשים

  
   2009 ,משרד הבריאות: מקור
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ת הסמכה לאחות מוסמכת תעוד תבעלו: הקייםכוח העבודה . 6
  שעובדת במקצוע הסיעוד

  הכשרה למקצוע והשכלה, נתוני רקע 6.1
  נתוני רקע. א

בעת ביצוע הסקר  עבדו שבמחקרבעלות תעודת ההסמכה לאחות מוסמכת מ שמונים ותשעה אחוזים

בסיעוד מעולם מן האחיות המוסמכות שסיימו את הכשרתן לא עסקו רק מעטות . כאחיות מוסמכות

מהן שייכות לקבוצת  45%-כו שנים 43 הוא של העובדות כאחיות מוסמכותהגיל הממוצע ). בלבד 2%(

ילד אחד  יש לפחותמהן  יםשליש-שנילו ,)80%( נשואות, )87%(יהודיות , )90%( נשיםן רוב 60-45.4הגיל 

עשרים  .המועצות לשעבר-בברית 32%-ונולדו בישראל הן חמישים ושישה אחוזים מ. 18מתחת לגיל 

  ).2לוח ( זו הלאחר שנ 17%-ו 1990עלו לישראל עד שנת מכלל האחיות ושבעה אחוזים 

  

 27%-ול, שנות ותק 20-ל 11בין  29%-ל, שנות ותק כאחיות מוסמכות 10מן האחיות יש עד  44%-ל

בדרום  22%, ובצפוןבחיפה  27%, מהאחיות עובדות במרכז הארץ 40%- כ. שנות ותק ויותר 21נוספים 

נמצא כי בקרב אחיות . ביהודה ושומרון יתרןבירושלים ו 11%, )המתגוררות באזור זה 14%לעומת (

- אחיות מוסמכות בבתיעומת ל) 50%( 61-45 ותיש שיעור גבוה יותר של גילאי 5מוסמכות בקהילה

 21ל בעלות ותק מעל בקרב אחיות מוסמכות בקהילה יש שיעור גבוה יותר ש, כן-כמו). 42%( 6החולים

סביר שממצא זה קשור גם לכך שמי ). 24%( החולים-בתיאחיות מוסמכות בעומת ל) 38%(שנה 

גבוה יותר ) 64%(ושיעור ילידות הארץ ) 92%(שיעור הנשים , בנוסף. שעובדות בקהילה מבוגרות יותר

עוד נמצא כי ). בהתאמה 52%-ו 88%(החולים -שיעורן בבתיעומת בקרב האחיות שעובדות בקהילה ל

גבוה יותר בקרב אחיות שעובדות בקהילה  ,יהודה ושומרוןבו, דרוםב, צפוןב ,חיפהבשיעור העובדות 

  ). 2לוח ) (40%(החולים -לעומת אחיות בבתי) 52%(

  

   

                                                   
אחיות שבעת ניתוח  120-בסקר נכללו כ, אולם. 60אוכלוסיית המחקר כללה אחיות מוסמכות עד גיל    4

  בשל הזמן שעבר בין ביצוע הדגימה ועד לסיום המחקר , זאת. 62-61הנתונים היו גילאיות 
 אנו כוללים אחיות שעובדות בשירותים או בארגונים שאינם מוסדות" אחיות מוסמכות בקהילה"במונח    5

מכון או יחידת מטה בקופה ואף שירותים , מ"מר, מרפאות ראשוניות ומקצועיות, למשל, אשפוז
 ספר לסיעוד וצבא -הוראה בבית, עירוניים/ממשלתיים

מוסדות למחלות , החולים-אשפוז כללי בבתי(אנו כוללים את כל מוסדות האשפוז " חולים-בתי"במונח    6
  ) אבות ואשפוז פסיכיאטריבית /שיקומי/גריאטרי/סיעודי: ממושכות
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  )באחוזים(נתוני רקע לפי מקום עבודה : 2לוח 
  הכל -סך  

2,856 n=  
  חולים-אחיות בבתי

2,098 n= 
  אחיות בקהילה

758n= 
        * גיל

34-24  23  24  20  
44-34  32  34  30  
62-45  45  42  50  
      *מין
  6  12  10  גבר
  94  88  90  אשה

  מצב משפחתי 
  82  80  80  נשואה

  18  20  20  לא נשואה

        ילדים
  67  66  66  18ילדים מתחת לגיל 

  33  34  34  1אחר

        לאום 
  84  87  87  יהודיה
  16  13  13  אחר

        *ארץ לידה
  64  52  56  ישראל
  24  36  32  המועצות לשעבר- ברית
  12  12  13  אחר

        *שנת עלייה
  64  52  56  ילידי הארץ

  18  32  27  1989עד 
1990+  17  17  18  

        *מקום עבודה
  11  13  10  ירושלים
  37  47  40  מרכז

  33  30  32  חיפה והצפון
  16  10  14  דרום

  3  0  3  יהודה ושומרון

  .p> 0.01, החולים לקהילה מובהק-בתיההבדל בין    *
  18ילדים מעל גיל /אין ילדים   1
  

  הכשרה והשכלה . ב

שנתית לתואר -תלת תכניתהן בוגרות , מי שעובדות במקצוען כאחות מוסמכתארבעים ואחד אחוזים מ

וכרבע , בסיעוד) B.A.(שנתית עם תואר ראשון -ארבע תכנית בוגרותכרבע מהן ). RN(אחות מוסמכת 

 תכניותשאר הוכשרו בה. אחות מוסמכת מעמדהסבה של אחיות מעשיות ל תכניתבוגרות  הן ףנוס

שהן בוגרות שיעור האחיות בקהילה . ל"דים לאחיות מוסמכות מחולימו תכניותהסבת אקדמאים ו

מסגרת זו בוגרות  לעומת שיעורגבוה ) 47%( אחות מוסמכת מעמדשנתית ל-תלת תכניתמסגרת 

  ). 3לוח ( )37%( החולים-בתיבעובדות ש
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  )*אחוזיםב(לפי מקום עבודה למקצוע הכשרה : 3לוח 
   הכל-סך  

2,856 n=  
  חולים-אחיות בבתי

2,098 n= 
  אחיות בקהילה

758n= 
  100  100  100 הכל-סך

B.A. 26  24  25  בסיעוד  

  RN(  41  37  47(ת שנתי-תלת תכנית
  19  27  24  הסבה של אחיות מעשיות למוסמכות תכנית
  4  7  6  הסבת אקדמאים תכנית
  3  4  4  ל"לימודים לאחות מוסמכת בחו תכנית

   p>0.01 החולים לקהילה מובהק-ההבדל בין בתי   *
  

  יםבסיסי- עלקורסים הכשרה ב. ג

 בסיסי-עלהכשרה בקורס ) או עוברות בעת הסקר(דיווחו שעברו אחיות אחוזים מה חמישהחמישים ו

 21%-אחד ו בסיסי-עלקורס הכשרה בדיווחו על  79%, אלו ביןמ. נהל הסיעוד במשרד הבריאותישל מ

ים גבוה בסיסי-עלבקורסים הוכשרו שיעור האחיות ש. יםבסיסי-עלבשני קורסים  הכשרהדיווחו על 

  ). 4לוח ) (46%(אחיות שעובדות בקהילה עומת שיעור הל) 58%(החולים -בקרב אחיות שעובדות בבתי

  

  )באחוזים(ים לפי מקום עבודה בסיסי-עלבקורסים  הכשרה: 4לוח 
   הכל-סך  

2,856 n=  
  חולים-אחיות בבתי

2,098 n= 
  אחיות בקהילה

758n= 
  100  100  100  * בסיסי-עלהשתתפות בקורס 
  46  58  53  בסיסי-עלהשתתפה בקורס 

  53  39  45  בסיסי-עללא השתתפה בקורס 
  1  3  2  בסיסי-עלעוברת כיום קורס 

  100  100  100  יםבסיסי- עלמספר קורסים 
  75  79  79  אחד בסיסי-עלקורס 

  25  21  21  יםבסיסי-עלשני קורסים 

* 0.01<p  
  

הם בהקורסים לבין  החולים-בתיבאחיות הם הוכשרו בבסיסיים -נמצא הבדל בסוג הקורסים העל

טיפול נמרץ תפות בקורסים לשכיחה ההשת החולים-בתיבבקרב אחיות . אחיות בקהילההוכשרו 

בקרב אחיות שעובדות ). 9%(וחדר ניתוח ) 12%(טיפול נמרץ ילדים ופגים , )36%(כללי ולב , משולב

, טיפול נמרץ משולב, )34%) (בריאות הציבור(רפואה מונעת לבקהילה שכיחה ההשתתפות בקורסים 

   ).5לוח ) (9%(וגריאטריה ) 20%(כללי ולב 
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  )אחוזיםב(ים לפי מקום עבודה בסיסי-עלם ההתפלגות ההשתתפות בקורסי: 5לוח 
   הכל-סך  

1,493n= 
  החולים-אחיות בבתי

1,159 n=  
  אחיות בקהילה

334 n=  
  100  100  100  הכל-סך

  20  36  33  )כללי ולב, משולב(טיפול נמרץ 
  6  12  11  טיפול נמרץ ילדים ופגים

  34  1  8  )בריאות הציבור(רפואה מונעת 
  3  9  8  חדר ניתוח
  7  8  7  אונקולוגיה
  4  8  7  מיילדות
  9  6  6  גריאטריה
  7  6  6  נפרולוגיה

  3  7  6  רפואה דחופה
  3  6  6  בריאות הנפש ופסיכיאטריה

  4  3  2  1אחר
, רפואה ראשונית, כרתוס, ספיקת לב-ניהול טיפול באי, ים בתחומי מניעת זיהומיםבסיסי- עלקורסים    1

  נהלישיקום ומ
  

חמישים . ים נשאלו לגבי הסיבות להשתתפותן בקורסים אלובסיסי-עלשהשתתפו בקורסים  האחיות

. החולים-ביתבמחלקה ב/ושבעה אחוזים ציינו כי ההכשרה נדרשה על מנת לעבוד במקום עבודתן

 טוב טיפול לתת רצון היו נוספותסיבות . שלושים ושישה אחוזים ענו כי הסיבה היא הרחבת ידע ועניין

המרואיינות ). 7%( וקידום, השתלמות לגמול השלמה, בעבודה מקצועי עניין חוסר, למטופלים יותר

- עלמי שדיווחו כי עברו הכשרה ביותר מקורס . נוסף בסיסי-עלנשאלו גם אם עברו הכשרה בקורס 

 לעבוד במקום מהן ענו כי ההכשרה נדרשה על מנת יםשליש-שני. אחד נשאלו לגבי הסיבות לכך בסיסי

נוספים כי הסיבה היא חוסר  10%-כי הסיבה היא הרחבת ידע ועניין ו ענו 15% ,הבמחלקה חדש/חדש

שאר הסיבות שצוינו הן השלמה לגמול . בסיסית-לעהכשרה של הראשון עניין מקצועי בתחום 

היו גם מי ). 9%(בסיסית -כשרה עלשל ההראשון מציאת עבודה בתחום -קידום ואי, השתלמות

הסיבות שצוינו לכך היו חוסר . בסיסית בו השתתפו-ההכשרה העלשדיווחו כי מעולם לא עבדו בתחום 

וסיבות אחרות כגון מעבר למחלקה  ,)26%(בעיות תקנים במקום העבודה  ,)39%(עניין בעבודה בתחום 

   ).6לוח ) (35%(הרחבת ידע ועניין ואחר , אחרת
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  )אחוזיםב( יםבסיסי-על סיבות להשתתפות בקורסיםהתפלגות ה: 6לוח 
  אחוזים  סיבות

  1,493n=(  100( ראשון בסיסי-על השתתפות בקורס
  56  מחלקה/ההכשרה נדרשה על מנת לעבוד במקום

  35  ןיהרחבת ידע ועני

  9  1אחר
  177n=(  100( שני בסיסי-על השתתפות בקורס

  66  מחלקה חדשים /ההכשרה נדרשה על מנת לעבוד במקום
  15  יןיהרחבת ידע וענ

  10   בסיסית-הכשרה עלהראשון של חוסר עניין מקצועי בתחום 

  9  2אחר
 121n=(  100( בסיסית- ההכשרה העלעבודה בתחום -אי
 39   מעוניינת לעבוד בתחום לא

  26  בעיות תקנים
  35  3אחר

  השלמה לגמול השתלמות וקידום, חוסר עניין מקצועי בעבודה, רצון לתת טיפול טוב יותר: כולל   1
   בסיסית-הכשרה עלשל הראשון מציאת עבודה בתחום -קידום ואי, השלמה לגמול השתלמות: כולל   2
  הרחבת ידע ועניין ואחר, למחלקה אחרת מעבר: כולל   3

  
  השכלה אקדמית. ד

 18%-ארבעים ושמונה אחוזים מן האחיות המוסמכות אשר עובדות במקצוען הן בעלות תואר ראשון ו

 44%-ל. תואר ראשון בסיעודיש בקרב בעלות התואר הראשון  72%-ל. מהן בעלות תואר שני ומעלה

   ).7לוח (תואר במדעי החברה  25%-בריאות ולנהל יתואר במיש מבעלות התואר הראשון שאינו בסיעוד 
  

  )באחוזים(מקום עבודה השכלה לפי : 7לוח 
   הכל-סך  

2,856 n=  
  חולים-אחיות בבתי

2,098 n= 
  אחיות בקהילה

758n= 
  2,856n=( 100  100  100(רמת ההשכלה 

  37  33  34  ללא השכלה אקדמית
  44  49  48  תואר ראשון

  19  18  18  תואר שני ומעלה
  1,363n=(  100  100  100( תואר ראשון

  73  71  72  ראשון בסיעודתואר 
  27  29  28  תואר ראשון שאינו בסיעוד
  445n=( 100  100  100(תואר ראשון שאינו בסיעוד

  49  42  44  נהל בריאותימ
B.A. 27  24  25  במדעי החברה  
  1אחר

31  34  24  
  n=  100  100  100) 507( תואר שני

  49  41  43  נהל בריאותימ
  26  24  24  סיעוד
  2אחר

33  35  25  
  מדעי הרוח והנדסה, הוראה וחינוך, תואר ראשון במדעי הטבע   1

, בריאות תעסוקתית, ניהול ציבורי, הוראה וחינוך, מדעי הטבע, רוקחות ורפואה, תואר שני בהנדסה   2
  גרונטולוגיה ומדעי הרוח
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  מאפייני העבודה  6.2
עובדות רוב ימות השבוע או זה  אחיותמקום העבודה בו ה(מאפייני מקום העבודה העיקרי בחנו את 

מספר המחלקות או  ,מגזר כלכלי, גרות העבודהבפירוט לפי מספר מס) שהן ציינו כעבודתן העיקרית

   .מאפייני העבודה הנוספת של המרואיינות נבחנו ,כן-כמו. עיסוקהעובדת ותחומי האחות היחידות בהן 

  
מרביתן עובדות . בקהילה 26%ושל  ,חולים-ביתמן האחיות הוא  74%מקום עבודתן העיקרי של 

ופחות מאחוז מהן עובדות בשלוש מסגרות , בשתי מסגרות עבודה 10%-כ, )90%(במסגרת אחת 

 משיעור האחיותגבוה ) 12%(שיעור האחיות שעובדות בשתי מסגרות בקרב אחיות בקהילה  7.עבודה

שבמסגרת עבודתן העיקרית שיעור האחיות , בנוסף). 8%( החולים- בתיבבשתי מסגרות שעובדות 

העובדות  לעומת שיעור ,)11%(החולים -עובדות בשתי יחידות גבוה בקרב אחיות הקהילה בקופות

מן  41%עוד עולה מן הנתונים כי ). 6%(במסגרת עבודתן העיקרית  החולים- בתיבשתי מחלקות ב

והיתר במגזר החולים -במגזר קופות 36%, ממשלתי-האחיות עובדות במגזר ממשלתי או עירוני

  ). 8לוח ) (10%(והפרטי ) 13%(הציבורי 

  
  )באחוזים(מאפייני העבודה במקום העבודה העיקרי : 8לוח 

  
   הכל-סך

n=2,856
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=758 
  26.5  73.5  100  הכל-סך

  100  100  100  **מסגרות עבודה
  88  91  90  מסגרת אחת
  12   8  10  שתי מסגרות

  100  100  100  *מגזר
  20  48  41  ממשלתי-עירוני/ממשלתי
  61  28  36  חולים-קופת
  5  16  13  ציבורי
  14  8  10  פרטי

  יחידות בהן עובדת /המחלקות
  * בעבודה עיקרית

  

100  

  

100  

  

100  
  89  94  93  אחת
  11  6  7  ם ישתי

*   0.01<p  
 **0.05<p  

  
  החולים-בתימאפייני העבודה ב. א

במוסדות למחלות ממושכות  11%, )84%(כלליים  חולים-בתיהחולים עובדות ב-בתימרבית אחיות 

עולה כי  9מלוח . נוספים במוסדות אשפוז פסיכיאטריים 5%-ו) בית אבות/שיקומי/גריאטרי/סיעודי(

 16%, החולים-חולים של קופות-בבתי 28%, ממשלתי-מהן עובדות במגזר הממשלתי או העירוני 48%

 /או במוסדות אשפוז אחרים במגזר הציבורי ,)כגון הדסה או שערי צדק(ריים בויחולים צ- בבתי

עובדות  94%, םיהכללי החולים- בתימקרב האחיות שעובדות ב. נוספים במגזר הפרטי 8%-נטרי וווול

  . מהן בשתי מחלקות 6%-במסגרת עבודתן העיקרית במחלקה אחת ו

                                                   
  בארגונים מעסיקים שונים   7
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טיפול נמרץ , )12%(כירורגית , )15%(נימית פ: היא החולים-בתיהתפלגות עבודת האחיות במחלקות 

, )35%(השאר  .)5%(וילדים ) כל אחת 6%(רפואה דחופה וחדר ניתוח , )9%(חדר לידה ויולדות , )12%(

מוצגת גם התפלגות העבודה במחלקה  9בלוח . החולים-ביתנחלקו באחוזים בודדים בין שאר מחלקות 

  .החולים-תוך ביתבשתי מחלקות בבקרב מי שדיווחו על כך שהן עובדות הנוספת 

  
  )אחוזיםב(החולים -התפלגות האחיות לפי עבודה במחלקות בתי: 9לוח 

  
  מחלקה עיקרית

n=1,770  
  מחלקה משנית

n=115 
  100  100  הכל-סך

  11  15  פנימית
  15  12  כירורגית

  5  12  טיפול נמרץ
  5  9  חדר לידה ויולדות

  3  6  רפואה דחופה 
  3  6  חדר ניתוח

  3  5  ילדים
  2  4  אונקולוגיה

  7  4  הנהלת הסיעוד/מטה
  1  3  אורתופדיה

  3  3  נשים
  1  3  היפגי

  2  3  דיאליזה/נפרולוגיה
  7  1  מרפאות חוץ

  6  1  לסיעוד ספר- בית
  5  1  אשפוז יום

  4  0  אחות כללית
  17  12  1אחר

, מכונים, נוירולוגיה, גרון-אוזן-אף, שיקום, פסיכיאטריה, עיניים, עור ומין, המטולוגיה, גריאטריה: כולל   1
  התאוששות ואחר

  
קרי אינן ממלאות תפקידי הדרכה או  ,)65%(ות מן השורה יעובדות כאח החולים-בתימרבית אחיות 

סגנית אחות  ןכגו ,במגוון תפקידים) 24%(ויתרן , במחלקה אחות ראשית/כאחות אחראית 11% ,ניהול
  ). 10לוח (קלינית ראש צוות ואחר  מנחה/מדריכה, מחלקהאחות ראשית בסגנית /אחראית

 
  )באחוזים( חולים-ביתהתפלגות אחיות לפי תפקיד ב: 10לוח 

n=2,098  אחוזים 
  65  אחות מן השורה
  11  במחלקה אחות ראשית/אחות אחראית

  6  במחלקה אחות ראשיתסגנית /סגנית אחות אחראית
  5  מנחה קלינית/מדריכה

  5  ראש צוות
  8   1אחר

מרכזת , מתאמת נושא, מנהלת חטיבה/מפקחת קלינית, מנהלת סיעוד/אחות ראשית, כללית אחות: כולל   1
   תחום ואחר
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  מאפייני העבודה בקהילה. ב
  

  )באחוזים(לפי מסגרת העבודה התפלגות אחיות בקהילה : 11לוח 
 אחוזים  

  n=453(  100(בקהילה  ותבה מועסק החולים-קופת
  62  כללית
  18  מכבי

  10  מאוחדת
  10  לאומית

  n=453(  100(חולים - עבודה בקהילה במסגרת קופת
  58  מרפאה ראשונית בקהילה
  13  מרפאה מקצועית בקהילה

  6  מרכז בריאות האשה
  5  טיפת חלב/בריאות הציבור

  5  מטה/נהלימ
  3  יחידה לטיפול בית
  2  מרכז בריאות הילד

  2  אשפוז יום
  0  )ד"מלר, מ"מלר(מוקד 
  6  1אחר

  n=305(  100( חולים-קופתעבודה בקהילה שלא במסגרת 
  61  )כולל טיפת חלב(בריאות הציבור 

  10  מטה/מינהל
  11  הדרכה/הוראה
  5  נפרולוגיה/דיאליזה

  4  בית אבות סיעודי
  9   2אחר

  100  התפלגות אחיות לפי תפקיד
  שלא אחות מן השורה/ספר- ביתאחות /ץיעויאחות במרפאה ראשונית או מקצועית או 

  55  חולים-בקופת   
  14  מנהלת סיעוד במרפאה

  7  חולים-אחות בתפקיד ניהולי שלא בקופת
  4  נהלתימנהלת סיעוד במ/אחות מנהלת אזורית
  4  חולים-אחות אחראית בקופת
  4  אחות בתפקיד מטה ארצי בהנהלה הראשית /אחות ראשית בארגון

  3  הוראה והדרכה
  9   3אחר

*    0.01<p  
   בקרה, הדרכה/הוראה, כוונההאחות /אחות מתאמת, מוקד טלפוני/רותיש, כרתומכון ס, מכון לב: כולל  1 

    תרופות רתחב, אסתטיקה/מכון יופי, ורי ביתביק, רפואה תעסוקתית, )ביטוח לאומי(הערכת תלות : כולל   2
אחות , מרכזת תחום קליני במחוזות, מנחה קלינית/מדריכה, אחות אחראית תחום קליני במרפאה: כולל   3

  חוק הערכת תלות 
  

מהן עובדות  61%לפי המגזר הכלכלי בו הן מועסקות מעלה כי של אחיות הקהילה תפלגות הבחינת ה

 או, תות פרטיומסגרביתרן עובדות . במסגרת ממשלתית או עירונית 20%-ו, החולים-באחת מקופות

עובדות  18%, עובדות בשירותי בריאות כללית 62%, החולים-מבין המועסקות בקופות. תוציבורי
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- שמונים ותשעה אחוזים מן האחיות המועסקות באחת מקופות. במאוחדת ובלאומית 10%-ו, במכבי

חמישים . ידותבשתי יח) במסגרת עבודתן העיקרית(מהן עובדות  11%-החולים עובדות ביחידה אחת ו

יתרן וכמנהלות סיעוד במרפאה  14% ,הקהילה עובדות כאחיות מן השורה וחמישה אחוזים מאחיות

   .לעיל 11מתפלגות באחוזים בודדים בין תפקידים שונים המפורטים בלוח 

  

  של כלל האחיות מאפייני מקום העבודה הנוסף. ג

עובדות בקהילה בעבודתן  69%, וכןמת. מן האחיות עובדות בשתי מסגרות עבודה 10%-כ, כאמור

בקרב . אינן עובדות בתחום הסיעוד בעבודתן הנוספת) 3%(מיעוטן . חולים-בתיב 28%-הנוספת ו

בקרב האחיות . עובדות בעבודתן הנוספת בקהילה 71% החולים-ביתהאחיות שעבודתן העיקרית היא ב

  ). 12לוח ( חולים- ביתעובדות בעבודתן הנוספת ב 31% ,שעבודתן העיקרית היא בקהילה

  
  )באחוזים(התפלגות אחיות לפי עבודה נוספת : 12לוח 

  

  
  הכל-סך

n=289

 חולים-ביתעובדות ב
  בעבודתן הנוספת

n=82  

עובדות בקהילה 
  בעבודתן הנוספת 

n=199 

אינן עובדות 
  בתחום הסיעוד

n=8 
  3  69  28  100   הכל-סך

 בעבודה  חולים-ביתעובדות ב
  2  71  27  100  עיקרית

עובדות בקהילה בעבודה 
  5  64  31  100  עיקרית

  

 ,חולים מועסקות במגזר הפרטי-חמישים וחמישה אחוזים מן האחיות שמקום עבודתן הנוסף הוא בית

מהן  63%, בנוסף. חולים-של קופת חולים-בתיב 18%-ממשלתי ו-במגזר הממשלתי או עירוני 17%

במוסדות ) 2%(ויתרן  ,במוסדות למחלות ממושכות 35%, כלליים חולים-בתיעובדות עבודה נוספת ב

יש להתייחס לנתונים , על כן). n=87(יצוין כי מספר המרואיינות עליהן מדובר הוא קטן . פסיכיאטריים

כמקום עבודה נוסף תחייב דגימה מיוחדת  חולים-ביתבחינה מעמיקה יותר של עבודה ב. אלו בזהירות

עובדות  n( ,39%=199( ואיינות שעובדות בקהילה כמקום עבודתן הנוסףבקרב המר .של קבוצה זו

במסגרת ממשלתית או עירונית ויתרן במסגרת ציבורית  18%, חולים-קופתב 30%, במסגרת פרטית

מועסקות בשירותי בריאות  62%, החולים בעבודתן הנוספת-בקרב מי שעובדות בקופות, בנוסף). %13(

מספר קטן יחסית של מדובר בגם כאן  .במאוחדת 7%-ומית ובלא 11%, במכבי 20%, כללית

  .מרואיינות
  

  שעות עבודה בשבוע  6.3
. החולים-בתישעות ב 36-שעות בקהילה ו 40שבוע העבודה של אחיות הוא בן , על פי הסכמי העבודה

שעות  38-שעות בממוצע בשבוע במקום עבודתן העיקרי וכ 37-נמצא כי אחיות מוסמכות עובדות כ

ממוצע שעות . שעות עבודה בשבוע 40כאשר החציון עומד על , בממוצע בכל מסגרות העבודות שלהן

- בתיאחיות , בנוסף. שעות בשבוע 34-נוספות עומד על כ העבודה במקום העבודה העיקרי ללא שעות

אין . שעות בממוצע בשבוע בקרב אחיות בקהילה 37לעומת שעות בשבוע  39עובדות בממוצע  החולים
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שעות  15-כ(הבדל מובהק בממוצע שעות העבודה בשבוע בעבודה הנוספת במקום העבודה המשני 

   .)13לוח ( לאחיות הקהילה החולים-בתיבין אחיות ) בשבוע
  

  פי מקום עבודה לשעות עבודה בשבוע  ממוצעי: 13לוח 
    

   הכל-סך
n=2,856 

-אחיות בבתי
  חולים

n=2,098 

אחיות 
  בקהילה

n=758 
  n=2,856(*   37.9  38.5  36.5( 1שעות העבודהממוצע סך 

  n=2,856*(  36.6  37.2  34.8( 2ממוצע סך שעות העבודה במקום עבודה עיקרי

, ממוצע שעות עבודה במקום עבודה עיקרי ללא שעות נוספות
  n=2,856*(  33.6  34.0  32.3(כוננויות וביקורי בית , ססיות

בקרב מי שדיווחו  2ממוצע שעות עבודה במקום עבודה עיקרי
  ) *n=1,408( על עבודה בשעות נוספות

  

40.1   

  

40.5   

   

38.8  

  264n=(  15.4  15.6  15.0( 2ממוצע שעות עבודה בשבוע במקום עבודה משני

*  0.01<p                      
  כוננויות וביקורי בית, ססיות, במקום העבודה העיקרי והמשני כולל שעות נוספות   1
  כוננויות וביקורי בית, ססיות ,שעות נוספותכולל      2

  
שעות  31מכלל האחיות עובדות  78%בחינת התפלגות האחיות לפי שעות העבודה בשבוע מעלה כי 

ובקרב אחיות הקהילה על  82%עומד שיעור זה על  החולים-בתיכאשר בקרב אחיות , ויותר בשבוע

 ,כולל גם ססיות(דה בשעות נוספות ארבעים ותשעה אחוזים מן האחיות מדווחות על עבו. 67%

 52%העובדות שעות נוספות על האחיות עומד שיעור  החולים-בתיבקרב אחיות . )כוננויות וביקורי בית

 47%, מי שמדווחות על עבודה בשעות נוספות מבין. בקרב אחיות מוסמכות בקהילה 42%לעומת 

) 50%(שעות בשבוע  41מעל  שעובדות יםהחול-בתיכאשר שיעור אחיות , שעות ויותר בשבוע 41עובדות 

  ). 14לוח ) (45%(שעובדות כך  חיות הקהילהעומת שיעור אגבוה ל

  

מהנתונים עולה כי מרבית האחיות עובדות . המרואיינות נשאלו על היקף המשרה בה הן עובדות

עומת השיעור גבוה ל) 73%(העובדות במשרה מלאה  החולים-בתישיעור אחיות ). 67%(במשרה מלאה 

  ). 15לוח ) (52%(אחיות הקהילה בקרב 
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  שעות עבודה בשבוע לפי מקום עבודה שיעורי : 14לוח 
    

   הכל-סך
n=2,856 

-אחיות בבתי
  חולים

n=2,098 

אחיות 
  בקהילה

n=758 
        )*n=2,856( 1סך כל שעות העבודה

  100  100  100  הכל-סך
20-1  6  4  9  

30-21  16  14  24  
40-31  48  51  40  

+41  30  31  27  

שעות עבודה במקום העבודה העיקרי לא כולל שעות נוספות 
)n=2,856*(  

      

  100  100  100  הכל-סך
20-1  9  9  16  

30-21  21  17  33  
40-31  66  72  47  

+41  3  2  5  

        *2שעות נוספות
  100  100  100  הכל-סך
  n=1,408(  49  52  42(כן 

  n=1,447(  51  48  58(לא 

בקרב מי  2במקום העבודה העיקרי סך שעות העבודה
  )*n=1,408(שדיווחו על עבודה בשעות נוספות 

      

  100  100  100  הכל-סך
30-8  14  12  21  

40-31  37  38  34  
50-41  42  43  37  

+51  7  7  8  
*    0.01<p  
  כוננויות וביקורי בית , ססיות, במקום העבודה העיקרי והמשני כולל שעות נוספות   1

  כוננויות וביקורי בית, ססיות, כולל שעות נוספות   2
  

  )באחוזים(סיעודי לפי היקף המשרה במקום העבודה העיקרי  כוח אדם: 15וח ל

  
   הכל-סך

n=2,856
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=749 
  100  100  100  *הכל-סך

  15  8  10  עד חצי משרה
  33  19  23  משרה  םרבעי-העד שלוש

  52  73  67  משרה מלאה 
  

 שהןשישים ושלושה אחוזים מן האחיות מדווחות . הנתונים על עבודה במשמרות מוצגים 16לוח ב

אחיות עומת שיעור גבוה ל) 75%(העובדות במשמרות  החולים-בתישיעור אחיות . במשמרות דותבוע

משמרות ללא הבדל מובהק בין אחיות  4-מספר המשמרות הממוצע בשבוע הוא כ). 30%(הקהילה 

מדווחות כי הן עובדות בכל סוגי ) 67%(מרבית העובדות במשמרות . לאחיות הקהילה החולים-בתי

 הן עובדות בכלמן העובדות במשמרות מדווחות כי  57%-ו ,ערב ולילה, ביניים, בוקר :המשמרות

שיעור עומת גבוה ל) 62%( החולים-בתיבקרב אחיות  שדיווחו על כךשיעור האחיות . שמרותמה
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שמונים אחוזים מאחיות הקהילה מדווחות כי הן אינן עובדות , כצפוי). 21%(עובדות הקהילה האחיות 

  .החולים-בתיבקרב עובדות  18%במשמרות ערב ולילה לעומת 

  

  העיקריעבודה במשמרות במקום העבודה : 16לוח 

  
   הכל-סך

n=2,856 
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098  
  אחיות בקהילה

n=758 
        *n=2,856)( עבודה במשמרות

  100  100  100  הכל-סך
  30  75  63  כן
  70  25  37  לא

   n=1,802*(  4.08  4.04   4.42( ממוצע מספר משמרות בשבוע
        )* n=1,802(המשמרות בהן עובדות 

  100  100  100  הכל-סך
  35  14  16  משמרות בוקר 
  2  0  1  משמרות ביניים
  5  9  8  משמרות ערב
  0  9  8  משמרות לילה
  58  67  67  כל המשמרות

        )**n=1802( 1המשמרות בהן אינן עובדות
  1  8  7  משמרות בוקר 
  22  7  9  משמרות ביניים
  7  12  11  משמרות ערב
  73  18  25  משמרות לילה

  21  62  57  עובדות בכל המשמרות
*    p<0.01  

**  p<0.05  
  כי אפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל   1
  

  ותק בעבודה כאחות מוסמכת 6.4
לפי מספר , המרואיינות נשאלו על מספר שנות עבודה כאחות מוסמכת בפירוט לפי סך שנות העבודה

מקום כ(בארגון בו הן עובדות  העבודהלפי מספר שנות , תבסיסי-העל שנות העבודה בתחום ההכשרה

סך שנות לפי במחלקה או היחידה העיקרית והנוספת ולפי מספר שנות העבודה , )העבודה העיקרי

  . )17לוח ( בתפקידן הנוכחי בארגוןהעבודה 

  

 52%, במקביל .כאחות מוסמכת ומעלה שנים 10ותק של יש ליותר ממחצית האחיות  לוח עולה כיהמ

בבחינת סך . ומעלה שנים 10 אליו הוכשרו עובדות בתחום, תבסיסי-עלמן האחיות שעברו הכשרה 

, שנים 20-11 ותק שליש מן האחיות  29%-ל נמצא כי ותעובדהן מספר שנות העבודה בארגון הנוכחי בו 

חולים - חת מקופותכלליים או בא חולים-בתיהמרואיינות שעובדות ב. ויותרשנים  21 ותק של 20%-ול

נמצא כי . התבקשו לדווח גם על מספר שנות העבודה במחלקה או היחידה העיקרית בה הן עובדות

יחידה הנוספת באותו במספר שנות העבודה במחלקה או  בבחינת. שנים ומעלה 11דיווחו על  מהן 34%

 ;שנים 5עד  של קצר יחסית ותקעל  ודיווח )61%( גבוהאחוז עלה כי ) בקרב מי שעובדות כך(הארגון 

   .בתפקיד הנוכחי דיווחו על ותק של עד חמש שנים 44%, ובמקביל
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בתחום , כאחות מוסמכת: החולים-של אחיות הקהילה ואחיות בתישנות עבודה מספר : 17לוח 
   )באחוזים(יחידה עיקרית ובתפקיד /במחלקה, במקום העבודה, ההכשרה

  

  
  כלל האחיות

n=2,856 

-אחיות בתי
  ליםחו

n=2,098  

אחיות 
  קהילה
n=758 

  n=2,856(  100  100  100* (סך שנות עבודה כאחות מוסמכת
  19  24  23  עד חמש שנים

  18  27  25  שנים 10-6
  26  27  26  שנים 20-11

  37  22  26  שנים ומעלה 21

  n=1,297(  100  100  100( 1*תבסיסי-העל הכשרהסך שנות עבודה בתחום ה
  13  23  21  עד חמש שנים

  23  30  28  שנים 10-6
  29  26  27  שנים 20-11

  35  21  24  שנים ומעלה 21

  n=2,856(  100  100  100( 2*סך שנות עבודה בארגון
  36  25  28  עד חמש שנים

  22  24  23  שנים 10-6
  25  30  29  שנים 20-11

  17  21  20  שנים ומעלה 21

  n=2,224(  100  100  100( 3*יחידה עיקרית/סך שנות עבודה במחלקה
  46  37  39  עד חמש שנים

  22  28  27  שנים 10-6
  21  25  24  שנים 20-11

  11  10  10  שנים ומעלה 21

  n(  100  100  100=202( 3**יחידה נוספת/סך שנות עבודה במחלקה
  49  69  61  עד חמש שנים

  22  17  19  שנים 10-6
  17  9  12  שנים 20-11

  12  5  8  שנים ומעלה 21

  n=2,856(  100  100  100( *הנוכחיסך שנות עבודה בתפקיד 
  49  42  44  עד חמש שנים

  25  27  27  שנים 10-6
  17  22  20  שנים 20-11

  9  9  9  שנים ומעלה 21
*    p<0.01  

**   p<0.05 

    בסיסית-ההכשרה העלבזמן ביצוע המחקר בתחום  שעבדובקרב אלו      1
ומספר שנות  חולים-בתיבקרב אחיות  או במוסדות למחלות ממושכות החולים-ביתב מספר שנות עבודה    2

   או במסגרת אחרת בקהילה בקרב אחיות קהילה החולים-קופתעבודה ב
   חולים-קופותכלליים או ב חולים- בתיבקרב אלו העובדות ב   3
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. אחיות הקהילהלבין  החולים-בתייש הבדלים מובהקים בדיווחים על מספר שנות העבודה בין אחיות 

ומעלה שנות עבודה  11אחיות בעלות ותק של של בקרב אחיות מוסמכות בקהילה יש שיעור גבוה יותר 

שיעור האחיות , בדומה). 49%( חולים-בתימוסמכות בהאחיות עומת שיעור הל) 63%(כאחות מוסמכת 

אחיות שיעור העומת גבוה ל) 64%(בסיסית -שנים ומעלה בתחום ההכשרה העל 11בקהילה שעובדות 

שנים ומעלה בארגון הנוכחי  11שעובדות  החולים-בתישיעור אחיות , עם זאת). 47%( חולים- בתיב

שיעור אחיות הקהילה שעובדות עד חמש , בנוסף). 42%(אחיות הקהילה לעומת שיעור גבוה ) 51%(

בעוד , )37%( החולים-בבתיאחיות לעומת שיעור הגבוה ) 46%(יחידה העיקרית בשנים במחלקה או 

) 49%(באותו הארגון , יחידה הנוספתבששיעור אחיות הקהילה שעובדות עד חמש שנים במחלקה או 

שנים  11עוד נמצא כי שיעור האחיות שעובדות ). 69%( החולים-בבתיאחיות לעומת שיעור הנמוך 

שעובדות אחיות לעומת השיעור בקרב ה) 31%( חולים-בתיומעלה בתפקידן הנוכחי גבוה בקרב אחיות 

  ).26%(בקהילה 
  

  הסיעוד מקצועעבודה בניידות ב 6.5
מקצוע הסיעוד נבחנה על סמך הדיווח העצמי על היסטוריית התעסוקה במקום עבודה בניידות ב

כניסות ויציאות : הבאים מעבריםלפי ה, זאת. העבודה העיקרי במהלך עשר השנים האחרונות

, )פךיולה(לקהילה  החולים-בתימעברים בין , מעברים בין מגזרים כלכליים, מקצועעבודה במה

מעבודה  -ומעברים בהיקף העבודה , ובתוך העבודה בקהילה חולים-בתימעברים בתוך העבודה ב

  . פךיולה ,מלאה לעבודה חלקית
  

  במקצוע הסיעודהעבודה כניסה ויציאה מן . א

שעבדו בזמן מי שאלה שנשאלו באמצעות נבחנה בסיעוד יציאה זמנית וכניסה חזרה למעגל העבודה 

-שלושה". הפסקת לעבוד לתקופה העולה על חצי שנה, במהלך עשר השנים האחרונות, האם: "הסקר

חצי מן העבודה למשך תקופה שמעל למוסמכות העובדות דיווחו על יציאה עשר אחוזים מן האחיות ה

ת מוצע מספר הכניסומש ,כך; דיווחו על יציאה אחת ויתרן על שתים ויותר 82%, מתוכן. שנה

דיווחו כי משך הפסקת העבודה בפעם ) 58%(ן מרבית .1.4מקצוע עמד על והיציאות מן העבודה ב

דיווחו על משך הפסקת עבודה של בין חצי שנה  24%, שנה היהמקצוע עבודה בהאחרונה בה יצאו מן ה

  . הפסיקו את עבודתן לתקופה של שנתיים ומעלה 16%-ו, לשנה
  

אחיות שהיו מחוץ למעגל העבודה בסיעוד לתקופה של כשנה במהלך עשר השנים    :18לוח 
  לפי גיל , האחרונות

  קבוצת גיל
2,856=n 

  1הכל-סך

2,841=n 
29-24  

205=n 
34-30  

435=n 
39-35  

496=n 
44-40  

451=n 
49-45  

416=n 
54-50  

371=n 
60-55  

467=n 
אחוז האחיות שענו כי יצאו 

להפסקה של חצי שנה 
 בכל קבוצת גילומעלה 

  

13.3 
  

12.2 
  

15.9 
  

20.4 
  

18.0 
  

10.8 
  

7.8 
  

6.0 

אחוז מתוך קבוצת הגיל 
מחוץ למעגל  ותהנמצא

 באופן זמניהעבודה 

  
  

1.9 

  
  

1.7 

  
  

2.2 

  
  

2.9 

  
  

2.5 

  
  

1.5 

  
  

1.1 

  
  

0.8 
 משיבות  14מאחר שגילן של ). n=2,856(לוח זה מבוסס על נתוני כלל האחיות העובדות כיום במקצוע הסיעוד  1

  .הצפוי לבין מספר המשיבות על שתי השאלות n-לא ידוע יש פער בין ה
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 העבודהשל זמנית פשרו לנו לאמוד ממוצע שנתי של שיעור האחיות הנמצאות בהפסקה נתונים אלו ִא 

 "ערך(" 10%-את אחוז העונות בחיוב כפלנו ב: )חודשים 6לא כולל אחיות בחופשת לידה עד ( כאחות

מחישוב זה עולה כי אחוז ). ממוצע היציאות והכניסות מן המקצוע בכלל המדגם( 1.4-וב) של כל שנה

לשנה וכי אחוז זה שונה לפי קבוצות גיל  1.86 האחיות היוצאות מכוח העבודה ושבות אליו עומד על

  ).לעיל 18לוח (

  

  )אחוזיםב(מקצוע בעשר השנים האחרונות העבודה בכניסה ויציאה מ: 19לוח 
    

  הכל-סך
N=2,856 

- אחיות בתי
  חולים

n=2,098  

אחיות 
  קהילה
n=758 

  n=2,856(  100  100  100(הפסקת עבודה לתקופה שמעל לחצי שנה 

  N=2,478(  87  87  85( לא

  N=378(  13  13  15(כן 
      

        : )N=378( ממי שהפסיקו לעבוד לתקופה שמעל לחצי שנה
  100  100  100  לעבוד  ומספר הפעמים בהן הפסיק

  83  82  82  אחת
  13  14  14  יםיפעמ

  4  4  4  שלוש ומעלה
  100  100  100   1משך הפסקת העבודה

  22  27  26  חצי שנה עד שנה
  58  59  58  )לא כולל(שנה עד שנתיים 
  20  14  16  שנתיים ומעלה

  100  100  100  סיבות להפסקת העבודה 
  51  62  59  חופשת לידה/טיפול בילדים

  16  16  16  ) נכות/בעיות בריאות(סיבות אישיות 
  7  8  8  לימודים

  9  5  7  ל"נסיעה לחו
  17  9  10  2אחר

   100   100  100  הפסקת עבודה בחלוקה לפי מחוזות 
  15  14  14  ירושלים
  36  53  48  מרכז

  31  24  26  חיפה והצפון
  12  9  10  דרום

  6  0  2  ש"יו
 100 100 100   מגזרים הפסקת עבודה בחלוקה לפי

  22  50  42  ממשלתי-עירוני/ממשלתי
  59  23  34  חולים-קופות
  14  9  10  פרטי
  5  18  14  ציבורי

  בפעם האחרונה בה המרואיינת הפסיקה את עבודתה לתקופה שמעל לחצי שנה    1

יציאה , שעות עבודה, קידום בעבודה, עומס ולחץ בעבודה, יחס הממונים, כולל חוסר סיפוק מקצועי   2
   עודפיטורין ו, לפנסיה
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סיבות  ;)60%(טיפול בילדים או חופשת לידה  :עבודה כאחות היו זמנית שלההסיבות להפסקה 

ומגוון סיבות אחרות  ;)7%(ל "נסיעה לחו, )8%(לימודים  ;)16%(כגון בעיות בריאות או נכות , אישיות

רוב האחיות שהפסיקו זמנית את עבודתן לתקופה העולה על חצי שנה עובדות במחוז מרכז ). 10%(

ש "הדרום ויו, )14%(חיפה והצפון והרבע הנותר מתחלקות בין ירושלים  ותכרבע עובדות במחוז, )48%(

הכניסה והיציאה מהעבודה  בבדיקת, בנוסף ).לעיל 19לוח (במדגם  הדומה לפיזורןפיזור  -) 12%(

לא נמצאו הבדלים מובהקים בדפוסי היציאה והכניסה , בתוך כל מחוז, לפי חלוקה גיאוגרפיתמקצוע ב

   .אחיות שעובדות במחוזות השונים שלחזרה למקצוע 

 
  כלכליים עברים בין מגזריםמ. ב

. כלכלייםזרים דיווחו על מעבר בין מג מכלל האחיות שעבדו בתקופת הסקרעשר אחוזים -ארבעה

ממוצע  ;על שלושה ומעלה 9%-דיווחו על שני מעברים ו 14%, ביצעו מעבר אחד כזה) 77%(מרביתן 

   בעבודהמעברים באופן כללי על שיעור האחיות שדיווחו . 1.4מספר המעברים בין מגזרים עמד על 

  
  )באחוזים(מעברים בין מגזרים בעשר השנים האחרונות : 20לוח 

כלל   
  האחיות
n=2,856 

-אחיות בתי
  חולים

n=2,098  

אחיות 
  קהילה
n=758 

  n=2,856(   100  100  100( 1*הכל מעברים-סך
  42  16  23  כן
  58  84  77  לא

  n=2,856(  100  100  100( *מעבר בין מגזרים
  23  11  15  כן
  77  89  86  לא

  n=411(  100  100  100( מספר הפעמים בהם עברה בין מגזרים
  72  81  77  אחת

  19  11  14  פעמיים
  9  8  9  שלוש ומעלה

  n=411(  100  100  100(המגזר בו עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי 
  43  37  40  ממשלתי-עירוני/ממשלתי

  30  28  29  פרטי
  20  24  22  קופת חולים 

  7  11  9  ציבורי
*   P<0.01  
1 

חולים לקהילה ובין -בין בתי, חולים-בין סוגי בתי, בין מגזרים: סך האחיות המוסמכות שעשו מעבר כלשהו  
   חולים-קהילה לבית

  

- בתיבקרב אחיות הקהילה גבוה בהשוואה לאחיות העובדות ב) 23%(ועל מעבר בין מגזרים ) 42%(

מן האחיות שדיווחו על מעבר בין מגזרים עבדו במגזר  40%- כ). בהתאמה, 11%-ו 16%( החולים

-קופותוהיתר ב, במגזר הפרטי 29%, קודם שעברו לתפקידן הנוכחי ממשלתי-עירוניה/הממשלתי

  ). לעיל 20לוח ) (9%(ובמגזר הציבורי ) 22%( החולים

  

עולה כי המגזר , שקדם לובין המגזר ל ות האחיותהמגזר הנוכחי בו עובד ה ביןמהשווא

, מהעובדות במגזר הפרטי 57%: הוא המגזר העיקרי ממנו עוברות האחיות ממשלתי- עירוני/הממשלתי
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דיווחו כי עבדו במגזר  ,מהעובדות במגזר הציבורי 50%-ו, החולים-מהעובדות באחת מקופות 55%

 ולעומת מיעוט מבין האחיות שדיווח, זאת. לפני שעברו לתפקידן הנוכחי ממשלתי- עירוני/הממשלתי

כי קיימים מעברים גם מן  21מלוח עוד עולה . טרי כמגזר הקודם בו עבדווולונ/על המגזר הציבורי

על ו, של מרואיינות, יחסית, יצוין כי בחלק מן הטורים יש מספר קטן. המגזר הפרטי למגזרים האחרים

   ).21לוח (כן יש להתייחס לנתונים אלה בזהירות 

  

  )אחוזיםב( 1ה נוכחי וקודםמגזר עבוד - מעבר בין מגזרים בעשר השנים האחרונות: 21לוח 
  מגזר מקום העבודה הנוכחי 
  

411=n  
 /ממשלתי
  ממשלתי-עירוני

(n=109)

  
  פרטי 

(n=83) 

  
  חולים-קופת

(n=128) 

  
  וולונטרי/ציבורי
(n=38) 

  100  100  100  100  הנוכחי התפקיד המגזר בו עבדה לפני 
  50  55  57  -  ממשלתי-עירוני/ממשלתי

  29  38  -  48  פרטי
  21  -  34  39  חולים-קופת
  -  7  9  13  ציבורי

  בחישובי ההתפלגויות הושמטו מקרים בהם דווח כי מגזרי העבודה הנוכחיים והקודמים זהים   1

  

  חולים-בתיבהעובדות אחיות מוסמכות  של מעברים. ג

על , לקהילה החולים-ביתאו מ החולים-ביתנשאלו על מעבר מן העבודה בקהילה ל החולים-בתיאחיות 

 חולים- בתימוסדות למחלות ממושכות ו, כלליים חולים-בתיבין ( חולים-בתימעבר בין סוגי 

   .כלליים חולים-בתיבקרב העובדות ב החולים-בתיועל מעבר בין מחלקות ב, )פסיכיאטריים

  
) 82%(הרוב , מהן. עבדו במהלך עשר השנים האחרונות בקהילה החולים-בתיחמישה אחוזים מאחיות 

דיווחו על שני מעברים ומעלה בין ) 18%(יתרן . החולים-ביתביצעו מעבר אחד בו עברו מן הקהילה ל

מרבית העוברות מן הקהילה . 1.2וממוצע מספר המעברים עומד על , פךיולה חולים-ביתקהילה ל

, )13%(במסגרת פרטית  עבדו יתרן). 62%( החולים-קופותמעבדו קודם לכן באחת  החולים-ביתל

  ). 12%(או ציבורית ) 13%( ממשלתית-עירונית/ממשלתית

  
עבדו , החולים-קופותעבדו באחת מ החולים-ביתשישים ושישה אחוזים מן האחיות אשר לפני מעברן ל

במרפאה מקצועית , )11%(יתרן עבדו במסגרות של בריאות הציבור וטיפות חלב . אז במרפאה ראשונית

-ביתהסיבות שצוינו למעבר מן הקהילה ל). 17%(ובמגוון של מסגרות אחרות בקהילה ) 7%(בקהילה 

, כגון בעיות תקנים ,עוד צוינו סיבות). 23%( וחוסר סיפוק מקצועי) 31%(היו בעיקר שכר  החולים

חופשת לידה ומעבר , לדיםטיפול בי, כגון בעיות בריאות או נכות ,סיבות אישיותוכן  ;שעות עבודה

  ).22לוח (דירה 
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  )אחוזיםב(בעשר השנים האחרונות , חולים-ביתמעברים בין קהילה ל: חולים- בתיאחיות : 22לוח 
 אחוזים  

  n(  100=2,098( עבדה בעבר בקהילה
  5  כן
  95  לא

  n(  100=104( פךיולה, חולים- ביתקהילה להמספר הפעמים בהם עברה בין 
  82  אחת
  15  ייםפעמ

  3  שלוש ומעלה

  n(  100=104( החולים-ביתהמסגרת בה עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי ב
  62   חולים-קופת

  13  מסגרת פרטית
  13  ממשלתית-עירונית/ממשלתית
  12  ציבורית

  n(  100=63( החולים-ביתלפני שעברה לתפקידה הנוכחי ב חולים-קופתעבודה במסגרת 
  66  מרפאה ראשונית בקהילה

  11  טיפת חלב/בריאות הציבור
  6  מרפאה מקצועית בקהילה

  17  1אחר

  n(  100=103( החולים-ביתסיבות למעבר בין הקהילה ל
  31  שכר

  23  חוסר סיפוק מקצועי
  15  קידום בעבודה
  7  בעיות תקנים
  6  שעות עבודה

  5  ) נכות/בעיות בריאות(סיבות אישיות 
  3  חופשת לידה/טיפול בילדים

  3  דירה מעבר
  7  אחר

  ואחר ) ד"מלר/מ"מלר(מוקד , מרכז בריאות האשה, מרכז בריאות הילד, יחידה לטיפול בית: כולל   1
  

במהלך עשר השנים  חולים-בתידיווחו על מעבר בין סוגי  החולים-בתיארבעה אחוזים מאחיות 

ממוצע . מעברים ויותרשני ביצעו מהן  12%-ביצעו מעבר אחד כזה ו) 88%( הרוב, מתוכן. האחרונות

הכלליים דיווחו על מעבר בין  החולים-בתימאחיות  30%, בנוסף. 1.2עמד על פר המעברים הללו מס

. ומעלהמעברים אף על שלושה דיווחו  11%-דיווחו על שני מעברים בין מחלקות ו 18%, מהן. מחלקות

וטיפול נמרץ ) 12%(רגיה כירו, )25%(המחלקות העיקריות מהן עברו לתפקידן הנוכחי הן פנימית 

  ). 23לוח ( החולים-ביתנחלקו באחוזים בודדים בין שאר מחלקות ) 52%(יתרן ). 11%(
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  )אחוזיםב(במהלך עשר השנים האחרונות  החולים-בתימעברים במערך  - חולים- בתיאחיות : 23לוח 
 אחוזים  

  n=2,098(  100( 1חולים- בתימעבר בין סוגי 
  4  כן
  96  לא

  n=83(  100( חולים-בתימספר הפעמים בהם עברה בין סוגי 
  88  אחת
  6  ייםפעמ

  6  שלוש ומעלה
  n=1,771(  100( 2חולים- בתימעבר בין מחלקות ב

  29  כן
  71  לא

  n=513(  100( חולים-בתימספר הפעמים בהם עברה בין מחלקות ב
  71  אחת
  18  ייםפעמ

  11  שלוש ומעלה
  n=513(  100(לתפקידה הנוכחי  המחלקה בה עבדה לפני שעברה

  25  פנימית
  12  כירורגיה

  11  טיפול נמרץ
  5  רפואה דחופה
  4  אורתופדיה

  5  חדר לידה ויולדות 
  4  ילדים

  4  חדר ניתוח
  30  3אחר

 /גריאטרי /סיעודי( ממושכות לאשפוז כללי לבין מוסדות למחלות חולים- בתישעברו בין  חולים- בתיאחיות    1
   ולהיפך) ואשפוז פסיכיאטרי ,אבותבית  /שיקומי

   החולים-ביתכללי ועברו בין מחלקות ב חולים-ביתאלו שעובדות בתפקידן הנוכחי ב   2
, הנהלת הסיעוד/מטה, היפגי, נשים, ילודים/יונקים, המטולוגיה, גריאטריה, אשפוז יום, אונקולוגיה: כולל   3

   ואחר, פסיכיאטריה, עור ומין
   20- מחלקות בהן סך המדווחות על מעבר נמוך ממן הלוח הושמטו : הערה

  

ולאן עלה כי המחלקה הפנימית היא המחלקה העיקרית עליה מדווחות האחיות עוברות בבחינה מהיכן 

מן האחיות שעובדות במחלקה האונקולוגית  13%, בנוסף. מרבית העוברות כמחלקה הקודמת בה עבדו

חדר לידה ומחלקת יולדות עברו למחלקות אלו מאחיות  20%, עבדו לפני כן במחלקה הכירורגית

- עברו למחלקה זו מטיפול נמרץ ו 14%ובקרב מי שעובדות במחלקה לרפואה דחופה , ממחלקת נשים

הנהלת /עשרים ואחד אחוזים מן האחיות העוסקות במינהל במטה. נוספות ממחלקת ילדים 17%

בקרב האחיות . לרפואה דחופה נוספות ממחלקות 14%-הסיעוד עברו מן המחלקה לטיפול נמרץ ו

כי עבדו במחלקה הכירורגית קודם שעברו למחלקה  14%העובדות כיום במחלקה הפנימית דיווחו 

מצביעה על מעברים פנימיים , לעתים העובדה לפיה המחלקות הנוכחיות והקודמות זהות. הנוכחית

  ). 24לוח ) ('לפנימית ב' מפנימית א, למשל(בתוך מחלקות 
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מחלקה נוכחית , מעבר בין מחלקות בעשר השנים האחרונות: כלליים חולים- בתיאחיות : 24לוח 
  )אחוזיםב( 1וקודמת

 
  
 

n=513  

  
  

  אונקולוגיה
n=24

חדר 
לידה 

  ויולדות
n=50

  
  

  ילדים
n=25  

  
רפואה 
  דחופה 

n=29

  
טיפול 
  נמרץ
n=65 

  
  

  כירורגיה
n=54 

  /מטה
הנהלת 

הסיעוד 
n=29  

  
  

פנימית 
n=49 

  100  100  100  100  100  100  100  100  קודמתמחלקה 
  18  14  24  48  24  23  18  42  פנימית

  14  14  19  15  10  3  8  13  כירורגיה
  10  21  13  8  14  7  10  4  טיפול נמרץ

  8  14  7  5  0  7  4  4  רפואה דחופה
  8  0  6  3  3  3  2  0  אורתופדיה

  0  3  2  3  3  0  12  0  חדר לידה ויולדות
  0  0  0  2  17  10  8  8  ילדים
  4  10  0  2  3  0  2  0  ניתוח חדר
  38  24  29  14  26  447  336  229  אחר

   20- מן הלוח הושמטו מחלקות בהן סך המדווחות על מעבר נמוך מ   1
  )8%(והמטולוגיה ) %13(אונקולוגיה : כולל  2
  )20%(נשים : כולל   3
  )כל אחת 7%( התאוששות, ילודים/יונקים, אונקולוגיה: כולל   4

  
  בקהילההעובדות אחיות מוסמכות  של מעברים. ד

ולגבי מעברים בין  ,קהילהעבודה בל חולים- ביתאחיות הקהילה נשאלו לגבי מעברים בין עבודה ב

 חולים-בתישלושים ואחד אחוזים מהן עבדו במהלך עשר השנים האחרונות ב. החולים-קופתיחידות ב

- ביתכמחצית ממי שעבדו בעבר ב. לקהילה החולים-ביתמ - עברו פעם אחת) 95%(הרוב , מהן). 24לוח (

 החולים-קופותשל  חולים-בתיב 21%, ממשלתי-עירוני/מן המגזר הממשלתי חולים- ביתעבדו ב, חולים

  ). 15%(או הציבורי ) 15%(מן המגזר הפרטי  חולים-בתיויתרן ב

  

ומיעוטן ) 91%(כללי  חולים-ביתעבדו ב חולים- בתימרבית אחיות הקהילה שדיווחו על עבודה קודמת ב

המחלקות העיקריות בהן עבדו לפני ). 1%(ובמוסדות פסיכיאטריים ) 7%(במוסדות למחלות ממושכות 

וחדר לידה ) 11%(טיפול נמרץ , )14%(כירורגיה , )19%(שעברו לתפקידן הנוכחי בקהילה הן פנימית 

עומס ולחץ , )20%( לקהילה היו שעות עבודה החולים-ביתהסיבות שצוינו למעבר בין ). 9%(ויולדות 

) כל אחת 10%(מעבר דירה , חופשת לידה/טיפול בילדים, )11%(חוסר סיפוק מקצועי , )17%(בעבודה 

  ).25 לוח) (31%(ואחר 
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  )אחוזיםב(בעשר השנים האחרונות  חולים-בתימעברים בין קהילה ל: אחיות קהילה: 25לוח 
n=758  אחוזים 

  100   חולים-ביתעבדו בעבר ב
  31  כן
  69  לא

  n=236(  100(פך יולה ,לקהילה חולים-ביתמספר הפעמים בהם עברה בין 
  95  אחת

  5  ומעלה פעמיים
  n=236 (100(בו עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי בקהילה  החולים- ביתמגזר 

  49  ממשלתי-עירוני/ממשלתי
  21   חולים-קופת

  15  מסגרת פרטית
  15  ציבורית

  n=236(  100(בו עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי בקהילה  החולים-ביתסוג 
  91  כללי

  7  מוסדות למחלות ממושכות
  1  פסיכיאטרי

  n=214(  100( 1המחלקה בה עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי בקהילה
  19  פנימית

  14  כירורגיה
  11  טיפול נמרץ

  9  חדר לידה ויולדות 
  7  ילדים

  7  רפואה דחופה
  6  דיאליזה/נפרולוגיה

  5  היפגי
  4  חדר ניתוח

  18  2אחר
  n=236(  100(לקהילה  החולים-ביתסיבות למעבר בין 

  20  שעות עבודה
  17  עומס ולחץ בעבודה
  11  חוסר סיפוק מקצועי

  10  חופשת לידה/טיפול בילדים
  10  מעבר דירה

  8  קידום בעבודה
  8  סיבות אישיות

  5  יחס הממונים עלי
  4  שכר
  7  אחר

  כללי לפני שעברו לתפקידן הנוכחי חולים- ביתבקרב אחיות הקהילה שעבדו ב  1
, עור ומין, הנהלת הסיעוד/מטה, נשים, לודיםיי/יונקים, גריאטריה, אשפוז יום, אונקולוגיה: כולל  2

  התאוששות ואחר, נוירולוגיה, מרפאות חוץ, שיקום, פסיכיאטריה, דיאליזה/פרולוגיהנ
  

דיווחו על מעבר בין יחידות  חוליםה-תוקופאחוזים מן האחיות שבעת הסקר עבדו באחת מעשר -תשעה

 16%-ו, עברו פעמיים 23%, עשו זאת פעם אחת במהלך עשר השנים האחרונות) 61%(רובן . בקופה

. 1.6ממוצע מספר המעברים בין יחידות במסגרת העבודה בקופה עמד על . שלוש פעמים ומעלה

מרכז בריאות , )56%(מהן עברו לתפקידן הנוכחי הן מרפאה ראשונית בקהילה היחידות הקודמות 
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לוח ) (25%(ואחר ) כל אחת 6%(טיפת חלב ומרפאה מקצועית בקהילה /בריאות הציבור) 6%(האשה 

26.(  
   

מעברים בתוך מערך הקהילה בעשר השנים האחרונות : החולים-קופותעובדות באחת מ: 26לוח 
  )אחוזיםב(

 אחוזים  
  n=451(  100( 1חולים- קופתמעבר בין יחידות ב

  19  כן
  81  לא

  n=88(  100( חולים-קופתמספר הפעמים בהם עברה בין יחידות ב
  61  אחת
  23  ייםפעמ

  16  שלוש ומעלה

  n=88(  100(היחידה בה עבדה לפני שעברה לתפקידה הנוכחי 
  56  מרפאה ראשונית בקהילה

  7  מרכז בריאות האשה
  6  טיפת חלב/הציבורבריאות 

  6  מרפאה מקצועית בקהילה
  25  2אחר

   החולים- קופתועברו בין יחידות ב חולים-קופתאחיות קהילה העובדות בתפקידן הנוכחי ב   1
   הדרכה ואחר/הוראה, מטה/מינהל, )ד"מלר/מ"מלר(מוקד , יחידה לטיפול בית: כולל   2

  
  סך המעברים . ה

בין , בין מגזריםלפחות מהאחיות שעבדו בעת הסקר דיווחו על ביצוע של מעבר אחד  23%נמצא כי 

במהלך עשר  ,פךילקהילה ולה חולים-בתיאו בין , או מעבר בין יחידות בקהילה/ו חולים- בתיסוגי 

המודד את מספר המעברים שביצעה כל , "מספר מעברים"מהתפלגות המשתנה . השנים האחרונות

ביצעו שני  24%, ביצעו מעבר אחד 60%, עולה כי מבין כלל האחיות שביצעו מעבר כלשהו, אחות

   ).27לוח ( והשאר ביצעו בין ארבעה לשבעה מעברים ,ביצעו שלושה מעברים 10%, מעברים
 

לאחיות בקהילה  חולים-בתיבחלוקה בין אחיות , מעברים בעשר השנים האחרונות  : 27לוח 
  )אחוזיםב(

  כלל האחיות  
n=2,856

  חולים-אחיות בתי
n=2,098  

  1אחיות קהילה

n=758 
  n(  100  100  100=2,856( מעברים האם היו

  49  16  23  כן
  51  84  77  לא

  n(  100  100  100=700(מעברים המספר 
 54 6066  אחד
 27 20 24  שניים
 12 8 10  שלושה
 4 2.7 3.4  ארבעה
 1.6 1.2 1.4  חמישה
 0.5 1.2 0.9  שישה
 0.0 0.9 0.4  שבעה

וזאת משום שלא היה כולל מעברים בין יחידות בקהילה לא חישוב סך המעברים בקרב אחיות הקהילה    1
  החולים- קופותעל מעברים בין יחידות בקרב אחיות הקהילה שאינן מועסקות בבידינו מידע 
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  שינוי בהיקף המשרה. ו

המרואיינות נשאלו . את השינוי בהיקף המשרה כאחד המעברים בשוק העבודה בסיעודניתן לראות 

מן האחיות דיווחו על שינוי  32%עולה כי  28מלוח . ולהיפך, לגבי מעברים בין משרה חלקית למלאה

   .1.4ומספר המעברים הממוצע בין משרה מלאה לחלקית ולהיפך עומד על , בהיקפי משרה

  
ופשת לידה ח/טיפול בילדיםיתה ימעבר בין משרה מלאה לחלקית היקרית שצוינה בנוגע לסיבה העה

נמצא שיעור גבוה יותר של אחיות המדווחות על מעבר למשרה  החולים-בתיבקרב אחיות ). 44%(

   ).28%(אחיות הקהילה עומת השיעור בקרב ל) 49%(חופשת לידה /חלקית בשל טיפול בילדים

  
  )אחוזיםב(בהיקפי משרה בעשר השנים האחרונות שינויים : 28לוח 

    
  כלל האחיות

n=2,856 

-אחיות בתי
  חולים

n=2,098  

אחיות 
  קהילה
n=758 

  n=2,856(  100  100  100( 1שינוי היקפי משרה
  29  33  32  כן
  71  67  68  לא

  n=851(  100  100  100(מספר הפעמים ששינתה היקפי משרה 
  74  73  73  אחת
  20  19  19  ייםפעמ

  6  8  8  שלוש ומעלה

  100  100  100   (n=448) *סיבות למעבר בין משרה מלאה למשרה חלקית
  28  49  44  חופשת לידה/טיפול בילדים

  11  16  15  לימודים
  23  6  10  דרישות התפקיד על מנת לעבוד במקום

  12  10  10  שעות עבודה רבות מדי
  4  7  7  )נכות/בעיות בריאות(סיבות אישיות 

  22  12  14   2אחר

  n=403 (  100  100  100** (סיבות למעבר בין משרה חלקית למשרה מלאה
  33  26  28  סיבות כלכליות

  33  23  25  דרישות התפקיד על מנת לעבוד במקום
  8  24  20  סיום לימודים
  10  15  14  הילדים גדלו

  16  12  13   3אחר
*  0.01<p  

 **  0.05<p  
  אלו שעברו בין משרה חלקית למלאה ובין משרה מלאה לחלקית    1
, קיצוצים, שכר, שינוי מקום עבודה, רצון בשעות עבודה גמישות, לא מצאה עבודה במשרה מלאה: כולל   2

  חוסר רצון לעבוד במשמרות ואחר
בות סי, מציאת עבודה במשרה מלאה לאחר חיפושים, התמחות המחייבת עבודה במשרה מלאה: כולל   3

  ואחר ,)נכות/בעיות בריאות(אישיות 
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, )28%(היו סיבות כלכליות , ממשרה חלקית למשרה מלאה, וון ההפוךיהסיבות שצוינו לגבי המעבר בכ

ומגוון ) 14%(ילדים שגדלו , )20%(סיום לימודים , )25%(דרישות התפקיד על מנת לעבוד במקום 

שיעור המציינות סיבות כלכליות ודרישות התפקיד כסיבות למעבר למשרה ). 13%(סיבות אחרות 

 26%( החולים-בתיבהשוואה לאחיות ) בהתאמה, 33%-ו 33%(ילה מלאה גבוה יותר בקרב אחיות הקה

   ).בהתאמה, 23%-ו

  
  במקצוע הסיעוד מעבריםמשתנים המנבאים . ז

במקצוע  מעבריםמנבאים המשתנים את הבחנו ) רגרסיות לוגיסטיות(ים משתני-רבבעזרת ניתוחים 

  . הסיעוד

  
  חולים לקהילה-בין בתי משתנים המנבאים מעבר

בקרב כלל  )פךילהו(חולים לקהילה -לבחינת המשתנים המנבאים מעבר בין בתי משתני-רבתוח ינמ

גבוה ) Odds Ratio( 8סיכוייש כי לאחיות הקהילה  עלה, בעת הסקר האחיות העובדות במקצוע הסיעוד

רוב המעברים התבצעו (החולים -לעומת אחיות בתי,  מעבר בעשר השנים האחרונותלבצע  1.5פי 

מעבר בין בצע ל 2.8 סיכוי גבוה פייש ובדות במגזר הפרטי לאחיות הע, בנוסף. )ם לקהילההחולי-מבתי

 2ופי  ,ממשלתי-עירוני/הממשלתי אחיות העובדות במגזרעומת ל) פךיאו לה(החולים לקהילה -בתי

לאחיות העובדות עד עשרים ; נטריולוו/מגזר הציבוריבאו  החולים-קופותאחיות שעובדות בעומת ל

; שעות שבועיות 41יות העובדות מעל אחעומת לכזה עבר בצע מל 2סיכוי גבוה פי יש שעות בשבוע 

אחיות עומת מעבר לבצע ל 1.5סיכוי גבוה פי יש שעות בשבוע  30-ל 21לאחיות העובדות בין , בדומהו

לדווח על מעבר  1.8סיכוי גבוה פי יש  34-24 ותלאחיות גילאי, בנוסף; שעות שבועיות 41העובדות מעל 

סיכוי גבוה פי יש  44-35לאחיות בנות ו, 60-45אחיות בנות עומת ל )פךיאו לה(חולים לקהילה -בין בתי

סיכוי יש לאחיות לא נשואות , בנוסף ;קבוצת האחיות המבוגרת יותרעומת ללדווח על מעבר  2.38

סיכוי יש לאחיות בעלות השכלה אקדמית ו ;)1.6פי (אחיות נשואות עומת גבוה יותר לדווח על מעבר ל

  . )29לוח ( השכלה אקדמית חסרותאחיות עומת ל ,פךיהחולים לקהילה או לה-לעבור מבתי 2גבוה פי 

  

 
   

                                                   
 תלויים הבלתי מהמשתנים אחד כל של העצמאי הניבוי עוצמת את מבטא) Odds Ratio( הצולב היחס   8

היחס . חולים לקהילה-מעבר בין בתי מנבאים משתנים אילו בדקנו הרגרסיה בניתוח. במודל הנכללים
" היה מעבר בעשר השנים האחרונות"שבין ההסתברות לתשובה הצולב שאנו מקבלים משקף את היחס 

לעומת יחס זה בקרב אחיות מקטגוריית , בקרב אחיות בעלות מאפיין מסוים" היה מעברלא "לעומת 
). ממשלתי-עירוני/במגזר הממשלתילעומת אחיות העובדות  מגזר הפרטיאחיות העובדות ב ,למשל(הבסיס 

ביחס להסתברות שאחיות  יבצעו מעברשאחיות בעלות מאפיין מסוים  ניתן לראותו כקירוב של ההסתברות
-לצורכי נוחות מכאן והלאה נשתמש במילה העברית סיכוי כשהכוונה היא ל. מקטגוריית הבסיס יעשו כן

Odds Ratio.  
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  )n=2,856(רגרסיה לוגיסטית  - פךילקהילה ולה חולים-בתין משתנים המנבאים מעבר בי: 29לוח 
  

 משתנה
  

 בסיס
מקדם 

 Bרגרסיה 
יחס צולב 

)1/B( 
  

 רווח סמך
 7.54-2.54 4.38 **1.48חולים-ביתעבודה ב  עבודה בקהילה

   :מגזר
 0.66-0.20 )2.78( 0.36 **1.02-פרטיממשלתי-עירוני/ממשלתי
 0.96-0.26 )1.99( 0.50 *0.69-פרטיחברות בת+  החולים-קופות
 0.96-0.23 )2.13( 0.47 *0.76-פרטי וולונטרי/ציבורי

     :עבודה שבועיותשעות 
 3.16-1.15  1.91 **0.65שעות+ 41 שעות 20-1

 2.14-1.01 1.47 *0.39שעות+ 41 שעות 30-21
 1.11-0.59 0.80 0.22-שעות+ 41 שעות 40-31

     :גיל
34-2462-450.61** 1.84 2.68-1.26 
44-3562-450.87** 2.38 3.36-1.68 
 0.90-0.45 )1.57( 0.64 **0.45- נשואה לא נשואה

 1.80-0.90 1.27 180.24אין ילדים עד גיל  18יש ילדים עד גיל 

     :ארץ לידה
 1.41-0.78 1.05 0.05ישראל שעברהמועצות ל- יתבר

 1.60-0.64 1.01 0.01ישראלאחר
 1.02-0.59 0.77 0.26-תבסיסי-עלאין הכשרה  תבסיסי-עליש הכשרה 

 0.65-0.35 )2.09( 0.48 **0.74-יש השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמית
 1.74-0.96 1.29 0.26אחות בעלת תפקיד אחות מן השורה

  0.09 **2.38- קבוע

*   0.05<p 
 **0.01<p 

  

  חולים-בקרב אחיות בתימעבר בין מגזרים כלכליים משתנים המנבאים 
לו מהן לה כי לאעחולים -בתיקרב אחיות מעבר בין מגזרים כלכליים במנבאים המשתנים הבבחינת 

סיכוי גבוה יש  נטריולוו/ובמגזר הציבורי החולים-קופותב, ממשלתי-עירוני/העובדות במגזר הממשלתי

אחיות העובדות עומת ל כלכליים לבצע מעבר בין מגזרים) בהתאמה, 3ופי  3.74 פי, 3.46פי (יותר 

עומת יים ללבצע מעבר בין מגזרים כלכל 1.7גבוה פי סיכוי יש לנשים נשואות , בנוסף. במגזר הפרטי

סיכוי גבוה יותר לבצע מעבר בין מגזרים יש  60-45לאחיות בקבוצת הגיל  ;אחיות שאינן נשואות

  ). 2.3פי ( 44-35 ותולאחיות גילאי) 2.8פי ( 34-24אחיות בקבוצת הגיל עומת ל

  

סיכוי גבוה יותר לבצע מעבר בין יש ת בסיסי-עלבעלות הכשרה חולים -בתילאחיות עוד נמצא כי 

יש השכלה אקדמית  בעלותת לאחיו, לעומת זאת. תבסיסי-עלאחיות ללא הכשרה  לעומתמגזרים 

  . )30לוח (בהשוואה לאחיות ללא השכלה  כלכליים לבצע מעבר בין מגזרים) 1.6פי (סיכוי גבוה יותר 
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  )n=2,098(רגרסיה לוגיסטית , םמגזרימשתנים המנבאים מעבר בין : חולים- אחיות בתי: 30לוח 
  

 משתנה
  

 בסיס
מקדם 

 Bרגרסיה 
יחס צולב 

)1/B( 
  

 רווח סמך
   :מגזר

)3.4(  1.24-** פרטיממשלתי-עירוני/ממשלתי 0.29 0.44-0.19 
)3.7(  1.32-**פרטיחברות בת+  החולים-קופות 0.27 0.43-0.17 
)3.0(  1.10-**פרטי וולונטרי/ציבורי 0.33 0.55-0.20 

    :שעות עבודה שבועיות

 3.25-0.88 1.69 0.52שעות+ 41 שעות 20-1
 1.71-0.67 1.07 0.07שעות+ 41 שעות 30-21
 1.07-0.56 0.78 0.25-שעות+ 41 שעות 40-31

     :גיל

34-2460-45**1.03 2.80 4.22-1.86 
44-3560-45**0.83 2.30 3.45-1.54 

 2.43-1.16 1.68 0.52** נשואה נשואה  לא

 1.40-0.66 0.96 18-0.04אין ילדים עד גיל  18יש ילדים עד גיל 

     :ארץ לידה

 1.51-0.82 1.11 0.10ישראל המועצות לשעבר- ברית
 1.24-0.41 0.71 0.34-ישראלאחר

 1.84-1.00 1.36 0.30*בסיסית-הכשרה על יש בסיסית-הכשרה על אין

 2.24-1.14 1.60 0.47**השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמיתיש 

 1.61-0.81 1.14 0.13אחות בעלת תפקיד אחות מן השורה

  0.41 0.89-**קבוע

  
  חולים -מעבר בין סוגי בתימשתנים המנבאים 
חיות נמצא כי לא. םחולי-מעבר בין סוגי בתינבאים המשתנים המהחולים בחנו מהם -בקרב אחיות בתי

אחיות העובדות עומת ל ,חולים-יסיכוי גבוה יותר לבצע מעבר בין סוגי בתיש הפרטי העובדות במגזר 

לאחיות , כן-כמו. נטריוולו/ובמגזר הציבורי החולים-קופותב, ממשלתי-עירוני/הממשלתיבמגזר 

אחיות עומת חולים ל-סיכוי גבוה יותר לבצע מעבר בין סוגי בתייש  44-35-ו 34-24ת הגיל ובקבוצ

בעלות שאינן  החולים-בתילאחיות נמצא כי  בנוסף). בהתאמה 1.98ופי  2.11פי ( 60-45בקבוצת הגיל 

 בעלותאחיות עומת חולים ל-יותר לבצע מעבר בין סוגי בתי 2.12סיכוי גבוה פי יש ת בסיסי-עלהכשרה 

  . )31לוח ( תבסיסי-עלהכשרה 
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רגרסיה לוגיסטית  - החולים-בתיעבר בין סוגי משתנים המנבאים מ :חולים- אחיות בתי: 31לוח 
)2,098=n(  

  
 משתנה

  
 בסיס

מקדם 
 Bרגרסיה 

יחס צולב 
)1/B ( 

  
 רווח סמך

   :מגזר
)3.6(  1.27-**פרטיממשלתי-עירוני/ממשלתי 0.28 0.51-0.16 
)3.8(  1.34-**פרטיחברות בת+  החולים-קופות 0.26 0.53-0.13 
)4.3(  1.46-**פרטי וולונטרי/ציבורי 0.23 0.53-0.10 

     :שעות עבודה שבועיות

 2.35-0.12 0.53 0.63-שעות+ 41 שעות 20-1
 1.36-0.24 0.57 0.56-שעות+ 41 שעות 30-21
 1.13-0.43 0.70 0.36-שעות+ 41 שעות 40-31

     :גיל

34-2462-45* 0.75 2.11 4.05-1.09 
44-3562-45* 0.68 1.98 3.76-1.04 

 2.12-0.66 1.18 0.17 נשואה נשואה לא

 1.41-0.45 0.80 18-0.23אין ילדים עד גיל  18יש ילדים עד גיל 

     :ארץ לידה

 2.50-0.94 1.54 0.43ישראל המועצות לשעבר- ברית
 2.23-0.37 0.91 0.10-ישראלאחר

 3.50-1.28 2.12 0.75 **בסיסית-הכשרה עליש  בסיסית-אין הכשרה על

 1.90-0.69 1.14 0.13השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמיתיש 

 1.39-0.49 0.82 0.20-אחות בעלת תפקיד אחות מן השורה

  0.07 2.69-**  קבוע

  
  החולים-מעבר בין מחלקות בתוך ביתמשתנים המנבאים 

לה כי ע משתני-רבתוח יבנ. החולים-מעבר בין מחלקות בתוך ביתנבאים שתנים ממאלו בחנו גם 

עומת לבצע מעבר בין מחלקות ל 1.35סיכוי גבוה פי יש השכלה אקדמית  תובעלחולים -בתילאחיות 

סיכוי גבוה יש ) 18מתחת לגיל (ילדים צעירים  שיש להןלאחיות , בנוסף. השכלה אקדמית ללאאחיות 

  .)32לוח ( ילדים צעירים ללאאחיות עומת לעבור בין מחלקות ל 1.43פי 
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רגרסיה  -חולים ה-ביתמשתנים המנבאים מעבר בין מחלקות : חולים-אחיות בתי : 32לוח 
  )n=2,098(לוגיסטית 

  
 משתנה

  
 בסיס

מקדם 
 Bרגרסיה 

יחס צולב 
)1/B ( 

  
 רווח סמך

   :מגזר
)1.35(  0.30-(*)ממשלתי-עירוני/ממשלתי  החולים-קופות 0.74 0.96-0.58 
 1.41-0.56 0.89 0.12-ממשלתי-עירוני/ממשלתיפרטי
 1.34-0.75 1.00 0.00ממשלתי-עירוני/ממשלתי וולונטרי/ציבורי

     :שעות עבודה שבועיות
 2.03-0.64 1.15 0.14שעות 20-1 שעות 30-21
 1.50-0.51 0.88 0.13-שעות 20-1 שעות 40-31

 1.90-0.63 1.09 0.09שעות 20-1 שעות+ 41

    :גיל
44-35  34-24  0.01 1.01 1.34-0.76 
62-45  34-24  -0.18 0.84 1.13-0.62 

 1.72-0.85 1.21 0.19  גבר  אישה

 0.63‐1.13 0.84 0.17-  לא נשואה  נשואה
 1.87-1.09 1.43 0.36(*)  18אין ילדים עד גיל    18יש ילדים עד גיל 

     :ארץ לידה

 1.07-0.66 0.84 0.18-ישראל המועצות לשעבר- ברית
 1.08-0.53 0.76 0.28-ישראלאחר

 1.17-0.74 0.93 0.07-בסיסית-הכשרה על יש בסיסית-הכשרה על אין

 1.73-1.05 1.35 0.30(*)השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמית יש

 1.31-0.79 1.01 0.01אחות מן השורה אחות בעלת תפקיד

  0.34 1.08-(**)  קבוע

  
  מעבר בין יחידות שונות בקהילה משתנים המנבאים 

- קופותמעבר בין יחידות שונות בקהילה בקרב אחיות מנבאים לבחינת המשתנים ה משתני-רבתוח ימנ

לדווח על מעבר בין  2.5סיכוי של פי יש שעות בשבוע  41עולה כי לאחיות העובדות מעל  9,החולים

 סיכוייש  ילידות הארץלאחיות , בנוסף .אחיות העובדות פחות מעשרים שעות שבועיותעומת יחידות ל

בדומה . המועצות לשעבר-שנולדו בבריתאחיות עומת קהילה לבלדווח על מעבר בין יחידות  3גבוה פי 

 ללאאחיות עומת לדווח על מעבר כזה ל 1.85סיכוי גבוה פי יש השכלה אקדמית  בעלותלאחיות , לכך

  . )33לוח ( השכלה אקדמית

  

   
   

                                                   
אחיות . החולים ולא כלל אחיות הקהילה- בשל אילוצי המחקר ענו על שאלה זו רק אחיות העובדות בקופות   9

    .מכלל אחיות הקהילה 60%-החולים מהוות כ-פותקו
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רגרסיה , ן יחידות בקהילהמעבר בימשתנים המנבאים : החולים-קופותאחיות קהילה ב: 33לוח 
  )n=457(לוגיסטית 

  
 משתנה

  
 בסיס

מקדם 
 Bרגרסיה 

יחס צולב 
)1/B ( 

  
 רווח סמך

    :שעות עבודה שבועיות
 6.61-1.00 2.58 *0.95שעות+ 41 שעות 20-1

 2.96-0.61 1.35 0.30שעות+ 41 שעות 30-21

 3.27-0.85 1.67 0.51שעות+ 41 שעות 40-31

     :גיל
34-2462-450.40-  0.67 1.48-0.30 

44-3562-450.44 1.56 2.94-0.83 

 1.55-0.40 0.79  -0.24 נשואה לא נשואה

 1.57-0.45 0.84  -180.18אין ילדים עד גיל  18יש ילדים עד גיל 

     :ארץ לידה

 0.71-0.17 )2.94( 0.34 **1.07‐ישראל המועצות לשעבר- ברית

 1.59-0.29 1.47  -0.39ישראלאחר

 1.74-0.60 1.02  0.02בסיסית-הכשרה על יש בסיסית-הכשרה על אין

 3.24-1.06 1.85 **0.61השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמית יש

 1.39-0.47 0.44 -0.22אחות בעלת תפקיד אחות מן השורה

  0.20 **1.63-  קבוע

*  0.05<p 
**  0.01<p 
  

   מקצוע הסיעודעבודה בב ניידותמשתנים המנבאים 
לפחות עברו כמי שבמהלך עשר השנים האחרונות הוגדרו ניידות בעבודה במקצוע האחיות מוסמכות 

 חולים-בתיאו בין  ,או בין יחידות בקהילה/ו חולים-בתיבין סוגי  או/ו בין מגזרים כלכליים :תאח פעם

   .לקהילה

  

עלה כי לאחיות העובדות ) 34ראה לוח (מקצוע עבודה במניתוח רגרסיה לוגיסטית לניבוי ניידות ב

, בנוסף. החולים-בתיבאחיות העובדות עומת ליותר להיות ניידות  1.88סיכוי גבוה פי יש בקהילה 

 אחיותעומת ללהיות ניידות  פי שלושה ויותרסיכוי גבוה יש לאחיות מוסמכות העובדות במגזר הפרטי 

להיות  1.75סיכוי גבוה פי יש וע בעד עשרים שעות בשלאחיות העובדות . ים האחריםהעובדות במגזר

הביניים גילי בו) 34-24 בנות(לאחיות צעירות . שעות שבועיות 41אחיות העובדות מעל עומת ניידות ל

להיות ניידות לעומת אחיות מבוגרות יותר ) בהתאמה 2.26-ו 2.3פי (סיכוי גדול יותר יש ) 44-35(

יותר להיות ניידות לעומת אחיות  1.7סיכוי של פי יש נשואות שאינן לאחיות , כן-כמו .62-45 בגילים

- עלהשכלה אקדמית ולאחיות שלא עברו קורס  בעלותכי לאחיות  עוד עולה מן הרגרסיה .נשואות

או כאלו שעברו קורס אקדמית  השכלה חסרותסיכוי גבוה יותר להיות ניידות לעומת אחיות יש  בסיסי

  ). בהתאמה ,1.4-ו 1.8פי ( בסיסי-על
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  )n=2,780(רגרסיה לוגיסטית  -משתנים המנבאים ניידות במקצוע הסיעוד : 34לוח 
  

  משתנה
  

  בסיס
מקדם 

 Bרגרסיה 
  

 יחס צולב 
  

  רווח סמך
 2.71-1.30 1.88 0.63** חולים-ביתב עבודה בקהילה עבודה
     :מגזר

 0.39-0.18 )3.8( 0.26 1.33-** פרטי ממשלתי-עירוני/ממשלתי
 0.47-0.20  )3.2( 0.31 1.17-** פרטי בת חברות  +החולים-קופות
 0.45-0.18 )3.5( 0.29 1.25-** פרטי וולונטרי/ציבורי

     :שבועיות עבודה שעות
 2.66-1.14 1.75 0.56**  שעות 41+ שעות 20-1

 1.76-0.97 1.31 0.27  שעות 41+ שעות 30-21
 1.08-0.68 0.86 0.15-  שעות 41+ שעות 40-31

     :גיל
34-24 62-45 **0.84 2.31 3.05-1.74 
44-35 62-45 **0.82 2.26 2.93-1.75 
 0.75-0.45 )1.7( 0.58 0.54-** נשואה לא נשואה

 1.42-0.86 1.11 0.10 18גיל  עד ילדים אין  18 גיל עד ילדים יש

     :לידה ארץ
 1.24-0.80 1.00 0.00 ישראל לשעבר המועצות- ברית
 1.09-0.55 0.77 0.26- ישראל אחר
 0.89-0.59 )1.4( 0.73 0.32-** בסיסית-על הכשרה אין בסיסית-על הכשרה יש
 0.70-0.45 )1.8(0.56  0.59-**  אקדמית השכלה יש אקדמית השכלה אין

 1.55-1.00 1.24 0.22 תפקיד בעלת אחות השורה מן אחות

  0.60 0.51-**  קבוע
  

  מקצועכלפי הו עבודהפי הלכעמדות  6.6
מהם גורמי הלחץ בעבודה : של המרואיינות בנוגע למקום עבודתן ולמקצוע הסיעוד ןעמדותיהאת בחנו 

ומה  ,לאורך זמן שאר במקצועיושכים לעבוד ולהמהם הגורמים המ, להן ובאיזו מידה הם מפריעים

מן הרצון שביעות מהי מידת , כן-כמו. שאר לאורך זמןיכדי שירצו להחשוב שיהיה בתפקיד ובארגון 

   .כוונה לעזוב את המקצועהאם יש ו במקצוע הסיעוד הבחירהעצם העבודה ומ

  

  גורמי לחץ בתפקיד. א

והן נשאלו  ,היגדים הנוגעים למצבים שעשויים להיות גורמי לחץ בעבודה 16בפני המרואיינות הוצגו 

שערכנו נחלקו גורמי ) factor analysis(גורמים בניתוח . מפריעים להן בעבודתןמצבים אלו באיזו מידה 

עמידה מול מטופלים , עומס בעבודה, תגמול ותנאי עבודה :הלחץ בעבודה לארבע הקבוצות הבאות

   .)35לוח ( יחסי אנוש/יחסי עבודהו ומשפחות

  

או " במידה רבה"תנאי העבודה כמפריעים תגמול והיגדים הקשורים לשיעור גבוה מן האחיות ציינו 

את  21%, את מגבלות הקידום בעבודה כאחות 36%, ציינו את גובה השכר 60%": דורבה מאבמידה "

ד את ושיעורים גבוהים יחסית ציינו כמפריעים מא, בנוסף. את שעות העבודה 19%-ו, הסביבה הפיזית

 עמידה מול המטופלים ומשפחותיהם). 42%(ואת העיסוק הרב באדמיניסטרציה ) 49%(עומס העבודה 
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 ,)39%(פיזית של חולים או בני משפחותיהם הבעיקר האלימות המילולית ו ,לתה גם היא כגורם לחץע

עורים נמוכים יותר ראו את יש, לעומתם). 17%( ובמידה פחותה ההתמודדות הרגשית מול המטופל

במידה "או " במידה רבה"מקצוע אחרים כמפריעים אנשי יחסי האנוש במחלקה וחלוקת העבודה עם 

  ".דומארבה 

  

אחיות הקהילה באשר בין ל החולים-בתימן הנתונים עולה כי קיימים הבדלים מובהקים בין אחיות 

לעומת אחיות הקהילה  החולים-בתישיעור גבוה יותר בקרב אחיות  .לסוג גורמי הלחץ המפריעים להן

, ת בעבודהפחות מדי עצמאו, יחסי האנוש בצוות הסיעודי, ציינו כי אופי יחסי האנוש עם הממונה

מפריעים להן במידה  ,שעות העבודה והסביבה הפיזית של העבודה, אחריות העבודה, עומס העבודה

היו שיעורים גבוהים יותר שציינו את העמידה  החולים-בתיבקרב אחיות , בנוסף. דורבה או רבה מא

בני התערבות בטיפול ואלימות מילולית ופיזית של חולים או (מול המטופלים ומשפחותיהם 

שיעור גבוה יותר בקרב , עם זאת. דוכמפריעים מא )משפחותיהם והתמודדות רגשית מול המטופל

-בתיד לעומת אחיות ואחיות הקהילה דיווחו כי גובה השכר מפריע להן במידה רבה או רבה מא

  ). 35 לוח ( החולים

  
, בעבודה" דומאבמידה רבה "או " במידה רבה"המידה שבה גורמי לחץ בעבודה מפריעים  :35לוח 

  ) אחוזיםב(לפי מקום עבודה 
   הכל-סך  

n=2,856 
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=758 
         תגמול ותנאי עבודה

  62  59  60  **גובה השכר
  35  36  36  מגבלות הקידום בעבודה כאחות

  17  23  21  *הסביבה הפיזית של העבודה
  14  21  19  *שעות העבודה

        עומס העבודה 
  38  54  49  *עומס העבודה

  42  42  42  עיסוק רב באדמיניסטרציה
  8  11  10  *יותר מדי אחריות בעבודה

         עמידה מול מטופלים ובני משפחה
  אלימות מילולית ופיזית של חולים או 

  *בני משפחותיהם   
  

39  
  

44  
  

25  
  ההתערבות בטיפול של חולים או 

  *בני משפחותיהם   
  

17  
  

20  
  
8  

  10  20  17  *התמודדות רגשית מול המטופל
        אנוש יחסי /עבודהיחסי 

  17  23  21  חוסר בהכשרה מתאימה או הכשרה לא מספקת
  חלוקת העבודה בין האחות לכוח העזר או 

  *הצוות הלא מקצועי   
  

15  
  

19  
  
6  

  7  16  13  העבודה עם הרופאים
  7  11  10  *פחות מדי עצמאות בעבודה

  7  10  10  *עם הממונהאופי יחסי האנוש 
  5  7  7  *בצוות הסיעודי יחסי האנוש

*  p<0.01  
**  p<0.05  



39 

 לע בתשובות. המרואיינות נשאלו בשאלה פתוחה אם יש נושאים נוספים המפריעים להן בעבודתן

, )22%(גוד המקצועי יאו הא/קשר עם ההנהלה ו, )27%( תקינה-תתכגון  ,שאלה עלו נושאיםה

שיעור גבוה ). בשניהם 16%(מעמד המקצוע ויוקרתו ותנאים סוציאליים , )18%(השתלמויות ולימודים 

מפריעה להן במידה רבה או במידה רבה  תקינה-תתמציינות כי ) 29%(החולים -בתייותר של אחיות 

מציינות כי ) 22%(ילה ואילו שיעור גבוה יותר של אחיות קה ;)22%(אחיות הקהילה עומת ד לומא

 החולים-בתיד לעומת אחיות ומעמד המקצוע ויוקרתו מפריעה להן במידה רבה או במידה רבה מא

  ).36לוח ) (14%(

  
המידה שבה הם : נושאים נוספים שמפריעים בעבודה לגבישאלה פתוחה  לעתשובות   :36לוח 

  ) אחוזיםב( 1עבודהלפי מקום , בעבודה" דובמידה רבה מא"או " במידה רבה"מפריעים 
   הכל-סך  

n=865
  חולים-אחיות בבתי

n=642 
  אחיות בקהילה

n=223 
  22  29  27  **תקינה-תת

  19  24  22  הארגונים המקצועיים/קשר עם ההנהלה
  19  17  18  השתלמויות ולימודים

  19  15  16  תנאים סוציאליים
  22  14  16  *ויוקרתו מעמד המקצוע

  21  30  28  2אחר
*  p<0.01  

**  p<0.05  
  כי ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל  1
   מחסור בציוד ואחר, קידומים, איכות הטיפול בחולה, חוסר בהפסקות, פנסיה, שנת שבתון   2

  
  שאר לאורך זמן במקצועילה/הגורמים המושכים לעבוד. ב

שלושים ושישה . שאר במקצועהמרואיינות נשאלו בשאלה פתוחה על הדברים המושכים אותן להי

אחוזים ציינו כי ואחד עשרים . שאר בויאחוזים מהן אמרו כי האהבה למקצוע היא המושכת אותן לה

סיפוק , )19%(נתינה ותרומה הם גורמי משיכה נוספים שהוזכרו . ןהקשר עם אנשים הוא המושך אות

והיחסים בצוות ) 8%(גמישות המקצוע , )13%(פרנסה ותנאים סוציאליים , )כל אחד 18%(וגיוון ועניין 

שאר . הרגלאו מתוך  ציינו כי הן נשארות במקצוע בשל חוסר ברירה) 7%(מיעוט מבין האחיות ). 9%(

, הקשר עם הממונים, אתגר, אחריותכגון  ,נושאיםבין  ,באחוזים בודדיםכל אחת , התשובות מתפלגות

   .שליחותו קידום במקצוע, התפקיד מתאים לה, מחויבות, יכולת השפעה, יוקרת המקצוע, ידע

  
פרנסה ותנאים סוציאליים , )38%(ציינו אהבה למקצוע  החולים- בתישיעור גבוה יותר של אחיות 

, 32%(לעומת אחיות הקהילה  ,במקצועשארות יכגורמים מושכים לה ,)10%(והיחסים בצוות ) 14%(

וגמישות המקצוע ) 28%(בקרב אחיות הקהילה היו יותר שציינו קשר עם אנשים ). בהתאמה, 7%-ו 9%

לוח ) (בהתאמה, 7%-ו 18%( החולים-בתיאחיות עומת שארות במקצוע ליכגורמים מושכים לה) 12%(

37 .(  
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  )אחוזיםב( בארגון/גורמים מושכים להישארות במקצוע :37לוח 
   הכל-סך  

n=2,856
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=758 
       1גורמים מושכים למקצוע

  32  38  36  *אהבה למקצוע
  28  18  21  *קשר עם אנשים
  20  18  19  נתינה ותרומה

  17  19  18  סיפוק
  18  18  18  גיוון ועניין

  9  14  13  *פרנסה ותנאים סוציאליים
  12  7  8  *גמישות המקצוע
  7  10  9  **היחסים בצוות
  7  7  7  הרגל/חוסר ברירה

        

        1בארגון/גורמים שחשוב שיהיו בתפקיד
  53  47  49  *הולם שכר

  20  23  22  הנהלה/עם הממוניםטובים יחסים 
  14  22  21  *הפחתת עומסי עבודה

  16  16  16  אפשרויות קידום
  14  13  14  תנאים סוציאליים

  18  13  14  *לימודים
  12  12  12  הערכה

  10  9  10  בצוות העבודהטובים יחסי אנוש 
  8  6  7  עניין/גיוון/רענון

  6  6  6  טובה סביבת עבודה
  6  5  5  המקצועשל  היוקר

  8  5  5  *עצמאות ואחריות
  3  5  4  נוחות שעות העבודה 

  3  2  2  ארגון אחיותקשר עם 
  1  2  2  **כוח עזרחלוקת עבודה עם 

  2  2  2  התפקידגדרה ברורה של ה
*    p<0.01   

**  p<0.05  
  כי ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת 100%-האחוזים אינם מסתכמים ל   1
  

בארגון כדי שתרצי /מה חשוב שיהיו בתפקיד: "שאלה הפתוחהה לעגם התשובות  מוצגות 37לוח ב

 ארבעים ותשעה אחוזים מן המרואיינות אמרו ששכר הוא הגורם". שאר לאורך זמן במקצועילה

אפשרויות , )21%(הפחתת עומסי עבודה , )22%(הנהלה /עוד הוזכרו יחסים עם הממונים. החשוב ביותר

ויחסי אנוש בצוות העבודה , )12%(הערכה , )כל אחד 14%( תנאים סוציאליים ולימודים, )16%(קידום 

גיוון ועניין , הצורך ברענוןגם ) ידי שיעור קטן יחסית של מרואיינות-על( והוזכר ,בנוסף). 10%(

נוחות שעות  ;מתן עצמאות ואחריות ;יוקרת המקצוע העלאת ;שיפור סביבת העבודה ;דהבעבו

  . תפקידה ברורה של הוהגדר ;כוח העזרחלוקת העבודה עם  ;הקשר עם ארגון האחיות ;העבודה
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ועצמאות ואחריות ) 18%(תנאים סוציאליים , )53%(אחיות הקהילה ציינו שכר  מביןשיעור גבוה יותר 

, 8%-ו 13%, 47%( החולים-בתיכגורמים חשובים כדי שישארו לאורך זמן במקצוע לעומת אחיות ) 8%(

) 22%(ציינו הפחתת עומסי עבודה  החולים- בתיאחיות  מביןנמצא כי שיעור גבוה יותר  עוד). בהתאמה

  ). 37לוח ) (14%(לעומת אחיות הקהילה  כגורם חשוב כדי שישארו לאורך זמן במקצוע

  

  מקצוע הסיעודהעבודה ומן שביעות רצון מ. ג

עבודה נבדקה באמצעות שאלה סגורה בה נשאלה המרואיינת עד כמה היא מרוצה מן השביעות הרצון 

או " רבהבמידה "מהאחיות דיווחו כי הן מרוצות שבעים ושניים אחוזים . ממקום העבודה שלה

היו שבעות רצון ) 79%(שיעור גבוה יותר של אחיות הקהילה כאשר  ,מעבודתן" דובמידה רבה מא"

  ). 38לוח ( החולים-בתיאחיות  בקרב 69%-בהשוואה לד ובמידה רבה או במידה רבה מא

  

  )אחוזיםב(שביעות רצון מהעבודה  :38לוח 
   הכל-סך  

n=2856
  חולים-אחיות בבתי

n=2098 
  אחיות בקהילה

n=758 
  100  100  100  *מן העבודה שביעות רצון

  32  23  26  מרוצה במידה רבה מאד
  47  46  46  מרוצה במידה רבה

  18  26  24  מרוצה במידה בינונית
  2  3  3  מרוצה במידה מועטה

  1  2  1  כלל לא מרוצה
*  p<0.01  
  
  משתנים המנבאים שביעות רצון ממקום העבודה. ד

בחנו אלו משתנים מנבאים שביעות רצון רבה מאוד ) רגרסיה לוגיסטית( משתני-רבבעזרת ניתוח 

להיות שבעות רצון ממקום  44-35 ותאחיות גילאישל ) Odds Ratio(הסיכוי נמצא כי  .ממקום העבודה

יש  62-45 ותגילאילאחיות  ,ובדומה. 34-24גילאיות לעומת אחיות צעירות יותר  1.5עבודתן הוא פי 

יש לנשים , בנוסף. 34-24 גילאיותלהיות שבעות רצון ממקום העבודה לעומת אחיות  2סיכוי גדול פי 

  .)39לוח ( להיות שבעות רצון לעומת גברים 1.5סיכוי גבוה פי 

  

לאחיות . את שביעות הרצון ממקום העבודהאף הוא מנבא  ות האחיותאוגרפי בו עובדימחוז הגה

סיכוי נמוך יותר להיות שבעות רצון ממקום העבודה  יש, מרכז ודרום, שעובדות במחוזות חיפה והצפון

סיכוי יש לשעבר המועצות -יתבר ילידותלאחיות , בדומה. לעומת אחיות העובדות במחוז ירושלים

יש ולאחיות העובדות במגזר הציבורי  ;אחיות ילידות הארץלנמוך יותר להיות שבעות רצון מאשר 

  . ממשלתי-עירוני/ובדות במגזר הממשלתיסיכוי נמוך יותר להיות שבעות רצון מאלו הע
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   )n=2,538(רגרסיה לוגיסטית  - 1משתנים המנבאים שביעות רצון ממקום העבודה: 39לוח 
  רווח סמך יחס צולב  Bמקדם רגרסיה   בסיס  משתנה

  1.21-0.73 0.94  0.06-  חולים-בתיעבודה ב  עבודה בקהילה
       :מגזר
 0.8921.4- 1.12 0.11   ממשלתי-עירוני/ממשלתי   החולים-קופות
 1.06-0.51 0.74 0.30-   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  פרטי
 0.93-0.43 0.63** 0.46-   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  וולונטרי/ציבורי

       :שעות עבודה שבועיות
  2.35-0.90 1.45 0.37  שעות  20-1  שעות 30-21
  1.84-0.74 1.17 0.16  שעות  20-1  שעות 40-31

  2.54-0.98 1.58 0.46  שעות  20-1  שעות + 41
       :מקום העבודה

  0.89-0.42 0.61** 0.49-  בירושלים  במרכז
  0.93-0.42 0.63** 0.47-  בירושלים  בחיפה והצפון

  31.-0.780 0.49** 0.72-  בירושלים  בדרום
  4.04-0.46 1.36 0.31  בירושלים  ש"ביו
        :גיל

44-35  34-24  0.39 **1.47 2.00-1.08  
62-45  34-24  0.70 **2.01 2.73-1.48  

  2.18-1.07 1.52** 0.42  גבר  שהיא
  1.2-10.71 0.93 0.08-  לא נשואה  נשואה

  1.50-0.93 1.18 0.17  18יש ילדים עד גיל   18אין ילדים עד גיל 
         :ארץ לידה

  0.85-0.53 0.67** 0.40-  ישראל  לשעבר המועצות- ברית
  1.34-0.74 0.99 0.01-  ישראל  אחר

  1.11-0.73 0.90 0.11-  תבסיסי-עלהכשרה    תבסיסי-עלאין הכשרה 
  1.28-0.83 1.03 0.03  השכלה אקדמית  אין  השכלה אקדמית יש

  1.42-0.78 1.05  0.05  עבודה מעל חצי שנההפסקת  לא הפסיקה לעבוד מעל חצי שנה
 לא עברה ממשרה חלקית 

  למלאה ולהיפך
  עברה ממשרה חלקית 

  למלאה ולהיפך   
 

0.09 
 

1.09  
 

1.36-0.87  
  1.50-0.90 1.16 0.15  אינה ניידת  2ניידת

  1.48-0.95 1.19 30.17אחות מן השורה אחות בעלת תפקיד
        יחסי האנוש עם הממונה

  0.69-0.19 0.36** 1.02-  כלל לא מפריע  במידה רבה מאודמפריע 
  0.82-0.29 0.49** 0.72-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה

  0.43-0.18 0.28** 1.28-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
  0.78-0.37 0.53** 0.63-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

        יחסי אנוש בצוות הסיעודי
  5.40-1.35 2.70** 0.99  כלל לא מפריע  רבה מאוד מפריע במידה

  1.01-0.29 0.54* 0.62-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  1.23-0.58 0.85 0.17-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
  1.00-0.49 0.70* 0.35-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

     חלוקת העבודה עם כוח העזר
 0.90-0.30 0.52** 0.65-  כלל לא מפריע  מאודמפריע במידה רבה   

 1.06-0.48 0.71 0.34-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 1.04-0.52 0.73 0.31-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.40-0.66 0.96 0.04-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
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  רווח סמך יחס צולב  Bמקדם רגרסיה   בסיס  משתנה
         עומס בעבודה

  0.78-0.43 0.58** 0.55-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד
  0.77-0.42 0.57** 0.57-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה

  0.93-0.52 0.70** 0.36-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
  1.26-0.61 0.88 0.13-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
  התערבות חולים ובני 

       משפחה בטיפול
  1.23-0.52 0.80 0.23-  מפריעכלל לא   מפריע במידה רבה מאוד

  1.32-0.65 0.93 0.08-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  0.99-0.55 0.74* 0.30-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
  1.01-0.55 0.74 0.30-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

         גובה השכר
  0.62-0.33 0.46** 0.79-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

  0.78-0.40 0.56** 0.58-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  0.85-0.44 0.61** 0.50-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
  1.26-0.51 0.80 0.22-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

   0.65 0.43-    קבוע
*    p<0.05  

  **1p<0.0   
  "?עד כמה את מרוצה ממקום העבודה שלך, בסך הכל": שאלהה לע" במידה רבה מאוד" מי שענתה    1

לקהילה ובין  חולים-בתיבין , חולים-בתיבין סוגי , בין מגזרים: האחיות המוסמכות שעשו מעבר כלשהו   2
   חולים-ביתקהילה ל

   אינן נמצאות בתפקידי הדרכה או ניהול, קרי, אחיות מן השורה    3
  

נמצא כי המידה בה יחסי האנוש עם  10.הבלתי תלויים נכללו גם גורמי הלחץ בעבודה במשתנים

הסיכוי של . את מידת שביעות הרצון ממקום העבודה תהממונה מפריעים לאחות בעבודתה מנבא

או " במידה רבה", "במידה מסוימת", "במידה מועטה("אחיות שדירגו יחסים אלו כמפריעים לעבודתן 

להיות שבעות רצון ממקום העבודה קטן מזה של אחיות שדירגו יחסים אלו ") במידה רבה מאוד"

במידה "לאחיות שדירגו את יחסי האנוש בצוות הסיעודי כמפריעים , כן-כמו ".כלל לא מפריעים"כ

אחיות עומת סיכוי קטן יותר להיות שבעות רצון ממקום העבודה ליש " במידה מועטה"או " רבה

נמצא כי אחיות שדירגו את יחסי האנוש בצוות , עם זאת ".לא מפריעים כלל"שדירגו יחסים אלו כ

                                                   
 כי העלתה קרונבך של אלפא בעזרת בעבודה הלחץ גורמי מקבוצות אחת בכל הפריטים בין הקשר בדיקת   10

 בין הקשר בחינת לצורך. מהן אחת באף מדד לבנות היה ניתן לא, לפיכך). 0.49-מ קטן( הוא נמוך הקשר
 לעזוב הכוונה"ו" במקצוע הרצון שביעות", "בעבודה הרצון שביעות: "התלויים המשתנים לבין הלחץ גורמי
 התוצאה את קיבל אשר) ההיגד( הפריט את הרגרסיה בניתוחי תלוי בלתי כמשתנה בחרנו, "המקצוע את

, )תגמול" (השכר גובה: "היו שנבחרו הפריטים. הקבוצות מן אחת בכל הגורמים בניתוח ביותר הגבוהה
 בקבוצת). עומס" (בעבודה עומס", )ומשפחות מטופלים מול עמידה" (בטיפול משפחה ובני חולים התערבות"

 לאחר .גבוה ציון בעלי פריטים שלושה נמצאו" אנוש יחסי/עבודה יחסי" הכותרת תחת שנכללו ההיגדים
 לניתוחי תלויים בלתי כמשתנים שלושתם הוכנסו מולטיקוליניאריות שללה אשר ביניהם המתאמים בדיקת

  ".העזר כוח עם העבודה חלוקת"ו" הסיעודי בצוות האנוש יחסי", "הממונה עם האנוש יחסי: "הרגרסיה
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יותר מאשר אחיות  2.7שבעות רצון ממקום העבודה פי " מפריעים במידה רבה מאוד"הסיעודי כ

  ). אין בידינו הסבר לממצא מפתיע זה" (כלל לא מפריעים"שדירגו יחסים אלו כ

  
במידה רבה "כי לאחיות שדירגו את חלוקת העבודה עם כוח העזר כמפריעה לעיל  39לוח מעוד עולה 

". כלל לא מפריע"סיכוי קטן יותר להיות שבעות רצון לעומת אחיות שדירגו גורם זה כיש , "מאוד

כאל גורם המפריע " התערבות החולה ובני משפחתו בטיפול"לאחיות שהתייחסו אל הגורם , בנוסף

אחיות עומת סיכוי קטן יותר להיות שבעות רצון ממקום עבודתן ליש " מידה מסוימת"לעבודתן ב

" עומס בעבודה"לאחיות שהעריכו את הגורם , בדומה לכך". לא מפריע כלל"שהעריכו גורם זה כ

סיכוי קטן יותר להיות שבעות יש , "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה", "במידה מסוימת"כמפריע 

ככל שגורם זה מוערך , "גובה השכר"אשר ל ".לא מפריע כלל"זה כרצון לעומת אלו שהעריכו גורם 

כך יורד הסיכוי לשביעות רצון גבוהה , )לעומת ההערכה כי אינו מפריע כלל(כמפריע יותר לעבודה 

  .מאוד ממקום העבודה

  

  שביעות הרצון ממקצוע הסיעוד. ה

באמצעות מדד בן שלוש נמדדה  שביעות הרצון. סיעודבהמשך שאלנו על שביעות הרצון ממקצוע ה

עד כמה : מקצועהנגעו למידת המשיכה של אשר  )2002(ואחרים   Williamsשלמתוך עבודתם שאלות 

בוחרות בו שוב ובאיזו מידה ימליצו עליו  ת היוומרואיינבאיזו מידה ה, המקצוע עדיין מושך ומעניין

על אף שיש קשר מסוים בין שביעות הרצון מהעבודה לשביעות הרצון  .למי שיתייעץ עמן בנושא

ניתן ללמוד מכך כי מדובר במדדים המודדים  .=0.39r המתאם בין שני המשתנים עומד על, מהמקצוע

  . משתנים שונים

  
שלושת ההיגדים מהם נבנה המדד עם " דורבה מא/במידה רבה"שיעור מי שהסכימו  בו מוצג 40מלוח 

, השיבו כי העבודה כאחות כבר אינה מעניינת ומושכת אותן כמו בעברמן המרואיינות  11%עולה כי 

הסכימו עם ההיגד כי ימליצו למישהו קרוב  41%-ו, מהן ענו כי היו בוחרות שוב במקצוע הסיעוד 58%

מן האחיות  60%-כ "שביעות רצון מן המקצוע"מדד הלפי , כך. שיתייעץ עמם לבחור במקצוע הסיעוד

שיעור זה נמוך  .המוסמכות היו מרוצות במידה רבה או במידה רבה מאד מן המקצוע בו הן עוסקות

 38לוח ( )72%(משיעור האחיות המרוצות במידה רבה או במידה רבה מאד ממקום העבודה שלהן 

  .)לעיל
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  )אחוזיםב(לפי מקום עבודה , שביעות רצון מן המקצוע :40לוח 
  

  1:עד כמה נכון המשפט הבא
   הכל-סך

n=2,856
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=758 
  העבודה כאחות כבר אינה מעניינת ומושכת 

  אותי כמו בעבר    
  

11  
  

11  
  

10  

 אם הייתי צריכה להתחיל מחדש את הקריירה 
  הייתי בוחרת שוב במקצוע הסיעוד, שלי

  
58  

  
58  

  
58  

  למישהו קרוב שיבוא להתייעץ איתי אמליץ 
  לבחור במקצוע הסיעוד   

  
41  

  
40  

  
42  

        

  100  100  100  2מדד שביעות רצון מן המקצוע
  37  35  36  מרוצה במידה רבה מאד

  24  23  24  מרוצה במידה רבה
  21  21  21  מרוצה במידה בינונית
  10  11  10  מרוצה במידה מועטה

  8  10  9  כלל לא מרוצה
*  p<0.01  
  להיגדים הבאים" דובמידה רבה מא"או  "במידה רבה"שיעור מי שהסכימו    1

-2.6 מרוצה במידה מועטה, 1.8-1.0 כלל לא מרוצה: מדד שביעות הרצון חולק לקטגוריות תשובה כדלקמן   2
  5-4.201 דומרוצה במידה רבה מא, 4.2-3.401 מרוצה במידה רבה, 3.4-2.601 רוצה במידה בינוניתמ, 1.801

  

- קופותלאחיות העובדות בעולה כי מניתוח רגרסיה לוגיסטית לניבוי שביעות הרצון ממקצוע הסיעוד 

- עירוני/אחיות העובדות במגזר הממשלתי לעומתלהיות שבעות רצון  1.3סיכוי גדול פי יש  החולים

להיות שבעות רצון ממקצוע הסיעוד לעומת  2.2סיכוי גדול פי יש נמצא כי לנשים  כן-כמו. ממשלתי

 1.3סיכוי גדול פי יש לאחיות הממלאות תפקידי הדרכה או ניהול , בנוסף. גברים העוסקים במקצוע

ואילו לאחיות העובדות , להיות שבעות רצון מן המקצוע לעומת אלו העובדות כאחיות מן השורה

- בתישבעות רצון ממקצוע הסיעוד לעומת אחיות העובדות ב סיכוי נמוך יותר להיותיש בקהילה 

סיכוי נמוך יותר להיות מרוצות ממקצוע יש לשעבר  המועצות-בריתלאחיות שנולדו ב, כן-כמו. חולים

   ).41לוח (  הסיעוד לעומת אחיות שנולדו בישראל

  
. את שביעות הרצון מן המקצועגם הם חלק מגורמי הלחץ הקשורים בעבודת האחות נמצאו מנבאים 

כך קטנה שביעות הרצון , מוערכים כמפריעים יותר לעבודה" יחסי האנוש עם הממונה"נמצא כי ככל ש

לאחיות שדירגו את חלוקת העבודה עם כוח העזר כמפריעה , בדומה לכך. המוצהרת מן המקצוע

עומת אחיות שדירגו גורם זה סיכוי נמוך יותר להיות שבעות רצון מן המקצוע ליש " במידה מסוימת"

סיכוי נמוך יש " במידה רבה מאוד"ולאחיות שדירגו את עומס העבודה כמפריע  ,"כלל לא מפריע"כ

  ". כלל לא מפריע"לעומת אחיות שדירגו גורם זה כ יותר להיות שבעות רצון מן המקצוע
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  ) n=2,539(לוגיסטית רגרסיה  - 1משתנים המנבאים שביעות רצון ממקצוע הסיעוד: 41לוח 
  

  משתנה
  

  בסיס
מקדם 

 Bרגרסיה 
יחס 

 צולב 
  

  רווח סמך
 0.97-0.61 0.77* 0.26-  חולים-בתיעבודה ב  עבודה בקהילה

         :מגזר
 1.56-1.02 1.26* 0.23   ממשלתי-עירוני/ממשלתי   החולים-קופות
 1.53-0.82 1.12 0.11   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  פרטי
 1.64-0.84 1.17 0.16   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  וולונטרי/ציבורי

         :שעות עבודה שבועיות
 1.67-0.71 1.09 0.08  שעות  20-1  שעות 30-21
 1.74-0.77 1.16 0.15  שעות  20-1  שעות 40-31

 1.98-0.85 1.30 0.26  שעות  20-1  שעות + 41

         :מקום העבודה
 1.50-0.76 1.07 0.06  בירושלים  במרכז

 1.58-0.78 1.11 0.11  בירושלים  בחיפה והצפון
 1.56-0.68 1.03 0.03  בירושלים  בדרום

 3.03-0.34 1.01 0.01  בירושלים  ש"ביו
        :גיל

44-35  34-24  0.14 1.15 1.48-0.89  
62-45  34-24  0.21 1.24 1.61-0.96 

  3.03-1.58 2.19** 0.78  גבר  שהיא
 1.34-0.84 1.06 0.06  לא נשואה  נשואה

 1.14-0.74 0.92 0.08-  18יש ילדים עד גיל   18אין ילדים עד גיל 
         :ארץ לידה

 0.78-0.52 0.64** 0.45-  ישראל  לשעבר המועצות- ברית
 1.39-0.81 1.06 0.06  ישראל  אחר

 1.33-0.91 1.10 0.10  תבסיסי-עלהכשרה   תבסיסי-עלאין הכשרה 
 1.06-0.72 0.88 0.13-  השכלה אקדמית  אין  השכלה אקדמית יש

 1.42-0.84 1.09 0.09  הפסקת עבודה מעל חצי שנה  לא הפסיקה לעבוד מעל חצי שנה
  לא עברה ממשרה חלקית 

  למלאה ולהיפך   
   עברה ממשרה חלקית 

  למלאה ולהיפך   
 

0.16 
 

1.17 
 

1.42-0.96 
 1.17-0.74 0.93 0.07-  אינה ניידת  2ניידת

 1.55-1.05 1.28* 0.24  3אחות מן השורה  תפקידאחות בעלת 
         יחסי אנוש עם הממונה
 0.71-0.23 0.41** 0.90-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 0.856-0.36  0.56** 0.59-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  0.93-0.51 0.69* 0.37-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.03-0.56 0.76 0.28-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

       יחסי אנוש בצוות הסיעודי
 2.23-0.58 1.14 0.13  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 2.10-0.87 1.35 0.30כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  1.27-0.69 0.94 0.07-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.02-0.57 0.76 0.27-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
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  משתנה

  
  בסיס

מקדם 
 Bרגרסיה 

יחס 
 צולב 

  
  רווח סמך

        כוח העזרחלוקת העבודה עם 
  1.01-0.43 0.66 0.41-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 1.27-0.67 0.92 0.08-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  0.97-0.54 0.73* 0.32-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.19-0.62 0.86 0.16-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

        עומס בעבודה
 0.92-0.54 0.70** 0.35-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 1.17-0.68 0.89 0.12-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 1.27-0.74 0.97 0.03-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.51-0.77 1.08 0.08כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
שפחה מהתערבות חולים ובני 

       בטיפול
 1.24-0.59 0.86 0.16-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 0.94-0.50 0.69* 0.38-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 1.12-0.68 0.87 0.14-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.20-0.71 0.92 0.08-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

       השכר גובה
 0.62-0.35 0.46** 0.77-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 0.89-0.48 0.65** 0.43-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 0.98-0.54 0.73* 0.32-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.05-0.46 0.69 0.36-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

   0.41* 0.89-    קבוע
*   p<0.05  

 **1p<0.0 
   במדד שביעות רצון ממקצוע האחות 5.00-4.201מי שקיבלה ציון שבין    1
לקהילה ובין  חולים-בתיבין , חולים-בתיבין סוגי , בין מגזרים: האחיות המוסמכות שעשו מעבר כלשהו   2

   חולים-ביתקהילה ל
   אינן נמצאות בתפקידי הדרכה או ניהול, קרי, אחיות מן השורה   3
  

כאל גורם המפריע " התערבות החולה ובני משפחתו בטיפול"לאחיות שהתייחסו אל הגורם , במקביל

סיכוי נמוך יותר להיות שבעות רצון מן המקצוע לעומת אחיות שהעריכו גורם זה יש " מידה רבה"ב

במידה ", "במידה מסוימת"כמפריע " גובה השכר"לאחיות שהעריכו את , ולבסוף". לא מפריע כלל"כ

סיכוי נמוך יותר להיות שבעות רצון מן המקצוע לעומת אחיות יש " במידה רבה מאוד"או " רבה

  ). לעיל 41לוח (לעבודתן " לא מפריע כלל"שהעריכו גורם זה כ

  

יחסי אנוש עם , )לשעבר המועצות-ברית(ארץ לידה , כי המשתנים מיןעולה בלוחות לעיל מן הממצאים 

. וגובה השכר מנבאים הן שביעות רצון מן המקצוע והן שביעות רצון ממקום העבודה, הממונה

יחסי האנוש בצוות "ו" עומס בעבודה" ,במידה פחותהאם גם , כןו ,המשתנים מחוז עבודה וגיל

המשתנים עבודה . אך לא שביעות רצון מן המקצוע, מנבאים שביעות רצון ממקום העבודה ,"הסיעודי

תפקיד "ו) ממשלתי-עירוני/לעומת ממשלתי חולים-קופות(מגזר , )חולים-תיבבלעומת (בקהילה 

אך לא ממקום העבודה , מן המקצועמנבאים שביעות רצון ) לעומת אחות מן השורה" (ניהול/הדרכה
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באופן פחות באים מנ" חלוקת העבודה עם כוח העזר"ו" בטיפולחולים מתערבים "המשתנים . הספציפי

   .מקצוע הסיעודממקום העבודה והן מרצון הן השביעות ברור את 
  

  מקצועעבודה בהכוונה לעזוב את . ו

ענו כי ) 89%(הרוב  .לעזוב את מקצוע הסיעודאודות כוונותיהן העתידיות על המרואיינות נשאלו גם 

במהלך השנה מקצוע עבודה באת הענו כי בכוונתן לעזוב  5%, מקצועעבודה בהאין בכוונתן לעזוב את 

כי בכוונתן לעבור ענו  13%, בנוסף .בטווח היותר רחוק שות זאתלעאמרו כי בכוונתן  6%עוד ו, הקרובה

המדווחות זאת  החולים-בתיכאשר שיעור אחיות , ל במהלך חמש השנים הקרובות"לעבוד בסיעוד בחו

  ).42לוח ) (10%(משיעור אחיות הקהילה ) 14%(גבוה 
  

  )אחוזיםב(ל "כוונות עזיבה ומעבר לחו :42לוח 
   הכל-סך  

n=2,856
  חולים-אחיות בבתי

n=2,098 
  אחיות בקהילה

n=758 
  100  100  100  חושבת לעזוב את תחום הסיעוד 

  5  5  5  במהלך השנה הקרובה
  6  6  6  בטווח היותר רחוק
  89  89  89  לא מתכוונת לעזוב

        

  ל "מתכוונת לעבור לעבוד בסיעוד בחו
  *בחמש השנים הקרובות

  
100  

  
100  

  
100  

  10  14  13  כן
  90  86  87  לא
 *0.01<p 
  

שביעות רצון מן , סך שעות עבודה שבועיות :נמצא כי המשתנים) רגרסיה לוגיסטית( משתני-רבניתוח ב

ככל שאחיות עובדות פחות שעות  ,דהיינו. מנבאים כוונה לעזוב את המקצוע ,מין וגיל, המקצוע

ככל ששביעות הרצון מן , בדומה לכך. הסיכוי שהן מתכוונות לעזוב את המקצועעולה כך , שבועיות

הסיכוי , כן-כמו. על כוונה לעזוב את המקצוע וצהירשהאחיות יעולה הסיכוי , יותר המקצוע נמוכה

מן ) בהתאמה( 2.2ופי  1.5על כוונה לעזוב את המקצוע גדול פי  וצהירי 44-35-ו 34-24 בנותשאחיות 

הסיכוי של גברים העוסקים בסיעוד להצהיר על כוונה , בנוסף. לעשות כן 62-45הסיכוי של אחיות בנות 

והסיכוי של אחיות ללא ילדים מתחת  ,להצהיר כך מן הסיכוי של נשים 2.5לעזוב את המקצוע גבוה פי 

מאשר זה של אחיות עם ילדים מתחת לגיל  1.7להצהיר על כוונה לעזוב את המקצוע גבוה פי  18לגיל 

ר אחיות סיכוי נמוך יותר לעזיבה מאשיש לשעבר  המועצות-בריתעוד נמצא כי לאחיות שנולדו ב. 18

  .)43לוח ( שנולדו בישראל
  

למרואיינות שהשיבו כי חלוקת . הכוונה לעזוב את המקצועאת אף הם חלק מגורמי הלחץ מנבאים 

סיכוי גדול יותר להצהיר על כוונה לעזוב את יש " במידה רבה"העבודה עם כוח העזר מפריעה להן 

מרואיינות ל. להן" כלל לא מפריעה"מרואיינות שחלוקת העבודה עם כוח העזר  לעומתהמקצוע 

יש " במידה רבה"או " מידה מסוימת"מפריעה לעבודתן ב" התערבות חולים ובני משפחה בטיפול"ש

. להן" כלל לא מפריעה"סיכוי גדול יותר להצהיר על עזיבת המקצוע מאשר אחיות שהתערבות זו 

סיכוי גדול יותר להצהיר על יש " במידה רבה מאוד"בה השכר מפריע להן למרואיינות שגו, לבסוף

  . )43לוח ( להן" כלל לא מפריע"עזיבת המקצוע לעומת אלו שגובה השכר 
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  ) n=2,537(רגרסיה לוגיסטית  -  1משתנים המנבאים כוונה לעזוב את המקצוע: 43לוח 

  בסיס  משתנה
מקדם 

  רווח סמך יחס צולב  Bרגרסיה 
 1.27-0.59 0.09 0.91-  חולים-בתיעבודה ב  בקהילהעבודה 
       :מגזר
 1.28-0.64 0.90 0.11-   ממשלתי-עירוני/ממשלתי   החולים-קופות
   79 .2.15-0 1.29 0.26   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  פרטי
  1.52-0.51 0.87 0.14-   ממשלתי-עירוני/ ממשלתי  וולונטרי/ציבורי

        :שעות עבודה שבועיות
 8.16-2.41  **4.43 1.49  שעות+ 41  שעות 20-1

  4.33-1.68  **2.69 0.99  שעות+ 41  שעות 30-21
  2.41-1.15  **1.67 0.51  שעות+ 41  שעות 40-31

       :מקום העבודה
  1.74-0.57 1.02 0.02  בירושלים  במרכז

  1.74-0.54 0.98 0.02-  בירושלים  בחיפה והצפון
 2.00-0.50 1.02 0.02  בירושלים  בדרום

 4.78-0.06 0.50 0.68-  בירושלים  ש"ביו
       :גיל

44-35  62-450.80 **2.22 3.67-1.47  
34-2462-45  0.43 *1.54 2.32-1.02 
  3.68-1.61 2.43** 0.89  אשה  גבר

 1.98-0.93 1.39 0.33  לא נשואה  נשואה
 2.49-1.21 1.71** 0.54  18יש ילדים עד גיל   18אין ילדים עד גיל 

       :לידהארץ 
 0.84-0.43 0.59** 0.53-  ישראל  לשעבר המועצות- ברית
  2.09-0.85 1.37 0.31  ישראל  אחר

 1.35-0.73 0.98 0.02-  תבסיסי-עלהכשרה   תבסיסי-עלאין הכשרה 
 1.31-0.69 0.94 0.06-  השכלה אקדמית  אין  השכלה אקדמית יש

 1.53-0.67 1.03 0.03  הפסקת עבודה מעל חצי שנה  לא הפסיקה לעבוד מעל חצי שנה

  לא עברה ממשרה חלקית 
  למלאה ולהיפך   

  עברה ממשרה חלקית 
  למלאה ולהיפך   

 
0.03  

 
1.03 

 
1.40-0.75 

 1.57-0.78 1.13 0.12  אינה ניידת  2ניידת
 1.77-0.91 1.27 0.24  3אחות מן השורה  אחות בעלת תפקיד

       :שביעות רצון מן המקצוע
 2.82-1.08 1.74* 0.56מאודבמידה רבה   במידה רבה

  3.60-1.42 2.26** 0.81במידה רבה מאוד  במידה מסוימת
 9.76-3.79 6.08** 1.80במידה רבה מאוד  במידה מועטה

 19.25-7.52 12.03** 2.49במידה רבה מאוד  כלל אינה שבעת רצון
       יחסי עבודה עם הממונה
 2.40-0.70 1.29 0.26  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

  2.32-0.75 1.25 0.22כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 1.69-0.70 1.05 0.05כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.56-0.58 0.93 0.07-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
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  בסיס  משתנה
מקדם 

  רווח סמך יחס צולב  Bרגרסיה 
       יחסי אנוש בצוות הסיעודי
 3.90-0.79 1.62 0.48  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

  2.71-0.83 1.37 0.32כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
  90 .2.24-0 1.35 0.30כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.77-0.71 1.07 0.07כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

       חלוקת העבודה עם כוח העזר
 1.99-0.66 1.14 0.13  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

  2.74-1.07 1.71** 0.54כלל לא מפריע  רבהמפריע במידה 
  2.00-0.83 1.29 0.25כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.91-0.63 1.09 0.09כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

       עומס בעבודה
 1.62-0.67 0.98 0.02-  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

  1.51-0.60 0.92 0.08-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 1.46-0.56 0.89 0.12-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.61-0.45 0.84 0.18-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

התערבות חולים ובני משפחה 
        בטיפול

 1.75-0.64 1.08 0.07  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד
  0.37-1.04 0.59* 0.53-כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה

  1.00-0.43 0.64* 0.45-כלל לא מפריע  מפריע במידה מסוימת
 1.16-0.47 0.72 0.33-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה

       גובה השכר
  3.11-1.04 1.81* 0.59  כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה מאוד

 1.93-0.57 1.05 0.05כלל לא מפריע  מפריע במידה רבה
 2.30-0.69 1.29 0.25כלל לא מפריע  מסוימתמפריע במידה 

 1.87-0.33 0.80 0.23-כלל לא מפריע  מפריע במידה מועטה
   0.01** 4.65-    קבוע
 *   0.05 <p   

**  0.01<p  

   "עזוב את תחום הסיעוד במהלך השנה הקרובהל תהאם את חושב" מי שענתה בחיוב לשאלה    1

לקהילה ובין  חולים-בתיבין , חולים-בתיבין סוגי , בין מגזרים: האחיות המוסמכות שעשו מעבר כלשהו   2
   חולים-ביתקהילה ל

   אינן נמצאות בתפקידי הדרכה או ניהול, קרי, אחיות מן השורה   3
  

במקום המשתנה " שביעות רצון ממקום העבודה"כשהכנסנו למשוואת הרגרסיה את המשתנה 

שביעות רצון ממקום -ברשימת המשתנים הבלתי תלויים נמצא כי אי" רצון מן המקצועשביעות "

במשוואת מו כ, כן-כמו. העבודה קשורה גם היא לסיכוי גבוה יותר להצהיר על כוונה לעזיבת המקצוע

המשתנים האחרים המנבאים כוונה לעזוב את המקצוע הם מספר שעות עבודה , הרגרסיה הקודמת

   .ארץ לידה וגובה השכר, ילדים צעירים, מצב משפחתי, יןמ, גיל, שבועיות
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  אחיות מוסמכות שאינן עובדות במקצוע הסיעוד. 7

  הכשרה למקצוע והשכלה ,נתוני רקע 7.1
  נתוני רקע. א

. במחקר לא עבדו במקצוע הסיעוד בעת הסקרנכללו עשר אחוזים מן האחיות המוסמכות ש-אחד

כות לבין מי שלא עבדו במקצוע בעת הסקר עלה כי בקרב בהשוואה בין המועסקות כאחיות מוסמ

, בנוסף). 44%(לעומת אלו המועסקות בו ) 54%( 61-45 ותהאחרונות יש שיעור גבוה יותר של גילאי

גבוה יותר בקרב אחיות שאינן עובדות במקצוע ) 62%(ושיעור ילידות הארץ ) 92%(שיעור היהודיות 

  ). 44לוח (

  
  ) אחוזיםב( עובדות כאחות מוסמכת שאינןמי בין עובדות לאחיות הוואה בין הש: נתוני רקע: 44לוח 

   הכל-סך  
n=3,216

   עובדות
n=2,856 

  לא עובדות 
n=360 

        * גיל
34-24  23  23  25  
34-44  32  33  21  
62-45  45  44  54  
      מין
  8  11  10  גבר
  92  89  90  אשה

  מצב משפחתי 
  79  80  80  נשואה

  21  20  20  לא נשואה
        ילדים

  62  66  66  18ילדים מתחת לגיל 
  38  34  34  1אחר
        * לאום
  92  86  87  יהודיה
  8  14  13  אחר

        *ארץ לידה
  62  55  56  ישראל
  20  33  32  המועצות לשעבר- ברית
  18  12  13  אחר

        *שנת עלייה
  62  55  56  ילידי הארץ

  17  28  27  1989עד 
1990+  17  17  21  

        מקום מגורים
  6  10  10  ירושלים
  45  40  40  מרכז

  32  32  32  חיפה והצפון
  12  14  14  דרום

  5  4  4  יהודה ושומרון
 * 0.01<p 

  18ילדים מעל גיל /אין ילדים   1
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  הכשרה והשכלה. ב

בקרב מי שאינן ) RN(ת לתואר אחות מוסמכת שנתי-תלת תכניתשיעור האחיות אשר הוכשרו במסגרת 

אשר עובדות זו  תכניתגבוה בהשוואה לשיעור האחיות שהוכשרו במסגרת , )53%(עובדות במקצוע 

מהן הן בעלות תואר  60%-קרוב ל, בדומה לאחיות שעובדות במקצוע, עם זאת. )40%(במקצוע הסיעוד 

צא כי שיעור נמ, בנוסף. קדמי הן בעלות תואר ראשון בסיעודמבעלות התואר הא 74%-ו, ראשון

בהשוואה לאלו ) 55%(ת גבוה בקרב אחיות שעובדות במקצוע בסיסי-עלהאחיות שיש להן הכשרה 

אחד גבוה  בסיסי-עלשיעור האחיות שהשתתפו ביותר מקורס , כן-כמו). 42%(שאינן עובדות במקצוע 

  ). 45 לוח) (13%(לעומת אלו שאינן עובדות במקצוע ) 22%(יותר בקרב אחיות שעובדות במקצוע 

  
  )*אחוזיםב(השוואה בין מי שעובדות למי שלא עובדות כאחות מוסמכת  :והשכלה הכשרה: 45לוח 

  
  הכל -סך

n=3,216
  לא עובדות 

n=360
  עובדות

n=2,856 
  100  100  100 תכנית ההכשרה

B.A. 25  28  25  בסיעוד  
  RN(  41  53   40(שנתית -תכנית תלת

  25  13  24  תכנית הסבה של אחיות מעשיות למוסמכות
  6  4  6  תכנית הסבת אקדמאים

  4  2  4  ל"תכנית לימודים לאחות מוסמכת בחו
  100  100  100  רמת השכלה 

  34  40  35  ללא השכלה אקדמית
  48  44  47  תואר ראשון

  18  15  18  תואר שני ומעלה
  100  100  100  תואר ראשון 

  72  74  72  תואר ראשון בסיעוד
  28  26  28  תואר ראשון שאינו בסיעוד
  100  100  100  תואר ראשון שאינו בסיעוד

  44  30  42  נהל בריאותימ
B.A. 25  38  26  במדעי החברה  

  31  32  32  1אחר
  100  100  100  תואר שני

  43  49  44  נהל בריאותימ
  24  12  23  סיעוד

  33  39  33  2אחר
  100  100  100  * בסיסית- הכשרה על

  55  42  53  בסיסית-יש הכשרה על
  43  58  45  בסיסית-עלאין הכשרה 

  2  0  2  בסיסי-משתתפת כיום בקורס על
  100  100  100  **בסיסי-מספר הכשרות בקורס על

  78  87  79  בסיסי אחד-קורס על
  22  13  21  בסיסיים-שני קורסים על

*    0.05<p     
**  0.01<p 

  מדעי הרוח והנדסה , הוראה וחינוך, תואר ראשון במדעי הטבע   1
, בריאות תעסוקתית, ניהול ציבורי, הוראה וחינוך, מדעי הטבע, רוקחות ורפואה, בהנדסהתואר שני    2

  גרונטולוגיה ומדעי הרוח
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  פרטים על העבודה בעבר  7.2
לא עבדו כאחיות שלעבודה בקהילה בין מי  חולים-ביתאין הבדל בחלוקה בין עבודה בנמצא כי 

לבין מי  חולים-בתיבין אחיות המועסקות כיום בבהשוואה . לבין מי שעבדו כךבעת הסקר מוסמכות 

בקרב מי  ,עם זאת. מגזר הכלכליבו החולים-ביתהבדל מובהק בסוג  אין חולים-בתיעבדו בעבר בש

יש שיעורים גבוהים יותר של אחיות שעבדו ) ואינן עובדות בעת הסקר( חולים-ביתשעבדו בעבר ב

ושיעור ) 8%(ובמחלקה לרפואה דחופה ) 18%(רץ במחלקה לטיפול נמ, )19%(במחלקה כירורגיה כללית 

בעת הסקר  חולים-ביתלעומת האחיות שעבדו ב ,)10%(נמוך יותר של מי שעבדו במחלקה פנימית 

   ).46לוח ) (בהתאמה, 15%-ו, 6% ,12%, 12%(

  

  )אחוזיםב( בעת הסקרעובדות שמי בין עובדות לשאינן השוואה בין מי : חולים- אחיות בתי :46לוח 
   הכל-סך  

n=2,335
  לא עובדות 

n=237 
  עובדות 
n=2,098 

  n=2,335(  100  100  100( חולים-ביתסוג 
  84  90  85  כללי

  11  7  10  מוסדות למחלות ממושכות
  5  3  5  פסיכיאטרי

  n=2335(  100  100  100* (מגזר עבודה
  48  44  48  ממשלתי-עירוני/ממשלתי
  27  30  27  חולים-קופת
  9  15  9  פרטי
  16  11  16  ציבורי

  n=1984(  100  100  100* (1החולים-ביתמחלקה ב
  15  10  14  פנימית

  12  19  12  כירורגית
  12  18  13  טיפול נמרץ

  9  10  9  חדר לידה ויולדות
  4  4  4  אונקולוגיה
  6  5  6  חדר ניתוח

  6  8  7  רפואה דחופה
  36  26  35  אחר

*p<0.01      
  כללי חולים- ביתיחסים לאחיות העובדות ביהנתונים מת    1

  

מי נמוך של יותר  יש שיעור מעט) ואינן עובדות בעת הסקר(בקרב מי שבעבר עבדו כאחיות בקהילה 

לא נמצאו הבדלים ). 61%(אחיות שעובדות בעת הסקר לבהשוואה  החולים-קופותבאחת מ ועבדש

במאפייני מסגרות העבודה בקהילה בין אחיות העובדות כיום בקהילה ובין אחיות שאינן עובדות 

   ).47לוח (במקצוע ועבדו בעברן בקהילה 
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  ) אחוזיםב( בעת הסקרשעובדות למי שאינן עובדות השוואה בין מי : קהילהאחיות ה :47לוח 
   הכל-סך  

n=873 
  לא עובדות 

n=115 
  עובדות 

n=758 
        )n=873* (מגזר

  20  26  21  ממשלתי-עירוני/ממשלתי
  61  41  57  חולים-קופת
  14  19  15  פרטי
  5  8  6  ציבורי
  0  6  1  צבא

        )n=500( חולים- קופתעבודה בקהילה במסגרת 
  58  70  59  מרפאה ראשונית בקהילה
  13  4  12  מרפאה מקצועית בקהילה

  6  4  6  מרכז בריאות האשה
  5  6  6  טיפת חלב/בריאות הציבור

  5  6  5  מטה /נהלימ
  13  10  12  אחר

        )n=373( חולים-קופתעבודה בקהילה שלא במסגרת 
  61  59  60  )כולל טיפת חלב(בריאות הציבור 

  11  9  10  מטה/מינהל
  11  16  12  הדרכה/הוראה
  5  4  5  נפרולוגיה/דיאליזה

  12  12  13  אחר
*  p<0.01  
  

  פרטים על סיום העבודה כאחות  7.3
. עבדו עד עשר שנים במקצוע לפני עזיבתן ,מן האחיות שלא עבדו בעת הסקרחמישים ושלושה אחוזים 

) נכות/בעיות בריאות(סיבות אישיות  ;)24%( 11או חופשת לידה/הסיבות לעזיבה כללו טיפול בילדים ו

, גובה השכר, עומס ולחץ בעבודה ;)כל אחת 10%(חוסר עניין ופרישה /חוסר סיפוק מקצועי ;)17%(

 25% :המרואיינות נשאלו לגבי עיסוקן לאחר עזיבת המקצוע). כל אחת 9%(והצעת עבודה , שחיקה

תחומי עיסוק נוספים שהוזכרו הם . מטפלות בילדים/נמצאות בחופשת לידה 21%, אינן עובדות

 )18%(ואחר  ,)4%(מחקר  ,)5%(חברת תרופות , )כל אחד 9%(מקצועות חופשיים , דיםלימו, עסקים

   ).48לוח (

  

    

                                                   
ענו על  ,)שבועות 14( בחוק המוגדרת הלידה חופשת בתקופת היו הסקר שבעת, אחיות מעטות בלבדכי  יצוין   11

   שאלון אחיות שאינן עובדות כיום במקצוע
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  ) אחוזיםב(נתונים על מרואיינות שאינן עובדות במקצוע : 48לוח 
n=352   הכל-סך 

  n=352(  100(עבודה בעבר בתחום הסיעוד 
  98  כן
  2  לא

  n=345)(  100ותק ממוצע במקצוע הסיעוד 
  28  שנים עד חמש

  25  שנים 10-6
  21  שנים 20-11

  26  שנים ומעלה 21

    )(n=345 1סיבה לסיום עבודה
  24  חופשת לידה/טיפול בילדים

  17  )נכות/בעיות בריאות(סיבות אישיות 
  10  חוסר ענין/חוסר ספוק מקצועי

  10  פרישה
  9  עומס ולחץ בעבודה

  9  גובה השכר
  9  שחיקה

  9  הצעת עבודה
  23  2אחר

  n=345)(  100מה פנתה לעשות לאחר שעזבה 
  25  לא עובדת

  21  חופשת לידה/טיפול בילדים
  9  עסקים
  9  לימודים

  9  3מקצועות חופשיים
  5  חברת תרופות

  4  מחקר
  18  4אחר

  n=345)(  100חזרה למקצוע הסיעוד 
  42  בהחלט לא תחזור 

  21  עוד לא החליטה אם לחזור 
  6  כרגע מחפשת תעסוקה בתחום 

  31  מתכננת לחזור בעתיד

  n=110(  100( 5מועד חזרה למקצוע הסיעוד
  78  עד שנה

  8  תוך שנה עד שנתיים
  6  תוך שלוש עד ארבע שנים
  8  תוך חמש שנים ומעלה

    כי ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת 100%-הנתונים אינם מסתכמים ל   1
    התפטרות ואחר, זמניתמסגרת , ל"נסיעה לחו, בעיות תקנים: כולל   2
    וייעוץ ארגוני, וטרינריה, תכנות, רוקחת, עיצוב פנים, ייעוץ רפואי משפטי, משפטים, פיזיותרפיה: כולל   3
    ואחר ;סובלת מבעיות בריאות ;הדרכה וחינוך ,הוראה ;האדמיניסטרצי: כולל   4
   בקרב אחיות שדיווחו כי הן מתכננות לחזור למקצוע הסיעוד בעתיד  5
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מהן כי בהחלט לא יחזרו  42%אמרו , מקצועעבוד בהאם יש בכוונתן לחזור לנשאלו כאשר המרואיינות 

דיווחו כי הן מחפשות  6%-טרם החליטו בנושא ו 21%, תכננות לחזור בעתידמ 31%, סיעודלעבודה ב

 מבין המדווחות על כוונה עתידית לחזור למקצועשבעים ושמונה אחוזים . כרגע תעסוקה בתחום

  .נמצאות כיום בחופשת לידה 66%ן תוכמ ;מתכוונות לחזור לעבודה כאחות מוסמכת בשנה הקרובה

  

  שאר בעבודה במקצוע יהסיכוי להעזיבת המקצוע ו. 8

המתחילות את דרכן בעבודה אלו , "חדשות"בחנו את שיעורי העזיבה ואת הסיכוי שיש לאחיות 

מי (על סמך נתוני ההיסטוריה התעסוקתית של כלל האחיות  ,זאת. שאר במקצועילה, כאחות מוסמכת

  ).שעובדות ומי שעבדו בעבר כאחיות מוסמכות

  

  שיעורי עזיבת המקצוע 8.1
. עבור תקופות זמןכאחוז האחיות אשר עובדות במקצוע גם  אתעל פני טווח של עשרים שנה בחנו 

שנים בכוח העבודה אחרי חמש  ותמן האחיות המוסמכות נשארד ומאנמצא כי שיעורים גבוהים 

 בשנה 97%-ל 99%- שיעור המועסקות אחרי חמש שנים נע מכ: עשר שנים של עבודה במקצועואחרי 

מגמה של על עדות נתונים יש ב, עם זאת. בשנה 93%-ל 96%-ושיעור המועסקות אחרי עשר שנים נע מ

מן האחיות שעבדו בשנת  96%, למשל, כך. באחוז האחיות שעובדות במקצוע לאורך זמן מה-ירידת

עבדו  1998מן האחיות שעבדו בשנת  92.7%, לעומתן ).כעבור עשר שנים( 2000ו גם בשנת עבד 1990

עזיבת יש שוני בין שנים בשיעור אם הבחנו , בנוסף ).'ב בנספח 1-ב לוח( 2008כאחיות גם בשנת 

מעלה גם היא תמונה של  2006-1990בין השנים שנה כל עוזבות בשאחיות בחינת שיעור ה. המקצוע

הנתונים  גם כאן .עומד על פחות מאחוז אחד לשנההעוזבות בשנה שיעור כאשר , יציבות כוח העבודה

-ל 1998בשנת  0.2%- מ -עוזבות את המקצוע מי שהשנתי של בשיעור  מה-שינוימגמה של מעידים על 

חמש ועשר שנים שארות במקצוע לאחר יהנתונים על ה כשנבחנו ).'בבנספח  2-בלוח ( 2006בשנת  0.7%

עלייה של המגמה עלה כי  ,החולים ולאחיות הקהילה-בנפרד לאחיות בתי שיעורי העזיבה השנתייםו

לוחות ( בקרב אחיות שעובדות בקהילהמעט יותר בולטת בשיעור העוזבות את המקצוע בכל שנה קלה 

  .)'ב בנספח 6-ב עד 3-ב

  

  ישאר במקצוע הסיעוד לאחר מספר שנים נקובלה ותחדש ותהסיכוי שיש לעובד 8.2
שאר ילה לות את דרכן בעבודה כאחות מוסמכתביקשנו ללמוד על הסיכוי שיש לאחיות המתחי

של ) cumulative survival(שרדות המצטברת יבחנו את הה, לשם כך. במקצוע לאחר מספר שנים נקוב

. )מי שעובדות ומי שעבדו בעבר(על סמך נתוני התעסוקה של כלל האחיות  עבודה כאחות מוסמכת

יש , קרי, שאר בעבודה כאחות מוסמכתילה 97%עולה כי לאחר חמש שנים יש סיכוי של  49מלוח 

הסיכוי הוא  שנים 10לאחר  .בעבודה בו") ישרדו("צוע יישארו ממי שהחלו בעבודה במק 97%סיכוי כי 

  . 88% - שנים 20ולאחר  ,93%כי ישרדו במקצוע 
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  )n=3,216(ההישרדות המצטברת של עבודה כאחות מוסמכת : 49לוח 
  

  )שנים( זמן
  

 הישרדות שנתית
  

 הישרדות מצטברת
  ) 95%(רווח סמך 

  שרדות מצטברתישל ה
10  1.001.00 1.00- 1.00 
5  0.99 0.97 0.97- 0.96 

10  0.99 0.93 0.94-0.92 
15  0.99 0.90 0.91-0.89 
20  1.00 0.88 0.89-0.87 
25  0.99 0.85 0.87-0.83 
26  0.99 0.85 0.87-0.83 
27  0.99 0.84 0.86-0.82 
28  0.99 0.83 0.85-0.81 
29  0.99 0.83 0.85-0.80 
30  0.99 0.82 0.84-0.80 
31  0.99 0.81 0.83-0.78 
32  0.99 0.80 0.83-0.77 
33  0.99 0.79 0.82-0.76 
34  0.97 0.76 0.79-0.73 
35  0.98 0.74 0.78-0.70 

  אלו שעובדות פחות משנה   1
  

הוא  34-24 בגיליםבקרב אחיות . שרד בעבודה כאחות מוסמכת שונה לפי קבוצות הגיליהסיכוי לה

לוח (בהתאמה  96%-ו 94% - 60-45 ותוגילאי 44-35 ותשנים בהשוואה לגילאי 10לאחר  77%עומד על 

50 .(  

  

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

  )שנים(
  הכל-סך

 )3,216 n=(  
 34-24גילאי 

)730n=( 
   44-35גילאי 

)1,023n=(  
  60-45גילאי 

)1,443n=(  
10  1.00  1.00  1.00  1.00  
2  0.99  0.97  0.99 0.99 
3  0.99  0.96  0.99 0.99 
5  0.97  0.92  0.98 0.98  
7  0.95  0.87  0.97  0.98  

10  0.93  0.77  0.94 0.96  
15  0.90  -0.89 0.94 
20  0.88  -- 0.92 
250.85  -- 0.89 
300.82  -- 0.85 

  אלו שעובדות פחות משנה  1
  

אלו של אחיות הקהילה העלתה  לבין חולים-בתישרדות המצטברת של אחיות ינתוני ההבין  ההשווא

שרדות המצטברת לפי יבבחינת הה). 'בבנספח  8-ב עד 7-בראה לוחות ( מזערייםכי ההבדלים ביניהן 

ו נמצא, )עבור מחלקות שהיו לגביהן נתוניםבשרדות נעשו רק יניתוחי הה( חולים- בתימחלקות במספר 
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מאחיות טיפול נמרץ  77%שנה יש סיכוי כי  27אחרי , למשל. אף כי לא גדולים, הבדלים בין מחלקות

ולאחיות במחלקות רפואה  )79%(לאחיות במחלקות כירורגיה  בהשוואה ישארו במקצוע הסיעוד

שאר במקצוע על בסיס יסיכוי להלא נמצאו הבדלים ב). 84%(פנימית ולאחיות חדר לידה ויולדות 

   .מחוז המגוריםפי אוגרפית ליחלוקה ג

  
הסיכוי , צועשאר בעבודה במקצוע לפי מגזר כלכלי העלתה כי לאחר חמש שנים במקיבחינת הסיכוי לה

או מן המגזר הפרטי החולים - מאחת מקופות, ממשלתי-עירוני/של אחות מוסמכת מן המגזר הממשלתי

האחיות ן מ 89%י כי שנה יש סיכו 30לאחר , אולם .)92%- ל 98%בין (למדי שאר במקצוע דומה ילה

- עירוני/החולים ובמגזר הממשלתי-מהאחיות המוסמכות בקופות 83%-ו הציבוריהמוסמכות במגזר 

  ).51לוח ( במגזר הפרטי 66%לעומת שארו במקצוע הסיעוד יי ממשלתי

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

  זמן
  )שניםב(

  
  )n=338(פרטי 

 חולים-קופות
)1,148=n(   

 ממשלתי-עירוני/ממשלתי
)1,298=n(   

   ציבורי
)410=n (  

10  0.99 1.00 1.00 1.00  
5  0.92 0.98 0.98 0.97  

10  0.86 0.94 0.94 0.94  
15  0.82 0.90 0.92 0.92  
20  0.81 0.88 0.90 0.90  
250.79 0.86 0.87 0.89  
300.66 0.83 0.83 0.89  
350.63 0.79 0.70 0.79  

  אלו שעובדות פחות משנה   1
  

ת בסיסי-עלשיסיימו הכשרה  אחיות בקרביותר במקצוע גבוה  שאר בעבודהיהסיכוי להכי עוד נמצא 

בסיסית להישאר -הסיכוי של אחות בעלת הכשרה על .תבסיסי-עלאחיות ללא הכשרה סיכויי לעומת 

שנה הסיכוי  20לאחר ו, בקרב אחיות ללא הכשרה 87%לעומת  97%במקצוע לאחר עשר שנים עומד על 

מי שהיא שנה הסיכוי של  35לאחר  .תבסיסי-עלשלא עברו הכשרה  מיבקרב  78%לעומת  94%הוא 

- עלשלא עברו הכשרה מי בקרב  64%לעומת  79%ת להישאר במקצוע הוא בסיסי-עלבעלת הכשרה 

שרדות המצטברת של ינתוני הה ה ביןבהשוואלא נמצאו הבדלים משמעותיים ). 52לוח (ת בסיסי

   .לעומת אלו שאין להן תואר אקדמיאחיות בעלות תואר אקדמי 
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- עלהשוואה בין אחיות ללא הכשרה : ההישרדות המצטברת של עבודה כאחות מוסמכת  : 52וח ל
  )n=2,856(ת בסיסי-עלת לבין אחיות בעלות הכשרה בסיסי

  
  

  זמן
  )שנים(

בסיסית -אחיות ללא הכשרה על
)n=1,499(  

  בסיסית-אחיות בעלות הכשרה על  
)n=1,717(  

הישרדות 
 מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  מצטברתהישרדות 

הישרדות   
 מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  הישרדות מצטברת

5  0.94 0.95-0.93   0.99 1.00-0.99  
10  0.87 0.89-0.85   0.97 0.98-0.96  
15  0.82 0.85-0.79   0.95 0.96-0.93  
20  0.78 0.81-0.74   0.94 0.95-0.92  
25  0.75 0.79-0.71   0.91 0.93-0.89  
26 0.75 0.78-0.70   0.90 0.92-0.88  
27 0.73 0.77-0.69   0.90 0.92-0.88  
28 0.72 0.76-0.67   0.89 0.91-0.86  
30 0.71 0.75-0.65   0.88 0.90-0.85  
31 0.68 0.73-0.62   0.87 0.90-0.85  
33 0.67 0.72-0.61   0.85 0.88-0.82  
34 0.66 0.72-0.59   0.82 0.85-0.77  
35 0.64 0.71-0.57   0.79 0.83-0.75  

  

שרדות ישרדות של אחיות מוסמכות חדשות שונים כאשר בודקים את ההיבחנו האם סיכויי הה, בנוסף

בקרב  להישרדות המצטברתהמצטברת בקרב אחיות שהחלו לעבוד בעשר השנים האחרונות בהשוואה 

שנות ותק במקצוע  10שרדות המצטברת אחרי יעולה כי הה 53מלוח  .אלו שהחלו לעבוד קודם לכן

בקרב  87%-בהשוואה ל 1998בקבוצת האחיות המוסמכות אשר החלו לעבוד לפני  96%עומדת על 

  ). ואילך 1998(אחיות שהחלו לעבוד בעשור האחרון 

  

השוואה בין מי שהחלה לעבוד לפני : ההישרדות המצטברת של עבודה כאחות מוסמכת   :53לוח 
   )n=3,216( אחרי שנה זוין מי שהחלה לעבוד לב 1998שנת 

  
  

  זמן
  )שנים(

אחיות שהחלו לעבוד במהלך עשר השנים 
  )n=1,474) (ואילך 1998(האחרונות 

 1998אחיות שהחלו לעבוד לפני   
)n=1,729(  

הישרדות 
 מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  מצטברת הישרדות

הישרדות   
 מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  מצטברת הישרדות

10  1.00 1.00-0.99    1.00 1.00-1.00  
1  0.99 1.00-0.99    1.00 1.00-0.99  
2  0.98 0.99-0.98    0.99 1.00-0.99  
3  0.98 0.98-0.97    0.99 0.99-0.99  
4  0.96 0.97-0.95    0.99 0.99-0.98  
5  0.95 0.96-0.94    0.98 0.99-0.98  
6  0.94 0.95-0.92    0.98 0.98-0.97  
7  0.92 0.94-0.90    0.98 0.98-0.97  
8  0.90 0.92-0.88    0.97 0.98-0.96  
9  0.89 0.91-0.86    0.97  0.98-0.96  

10  0.87 0.89-0.84    0.96 0.97-0.95  
  אלו שעובדות פחות משנה   1

שרדות המצטברת של מי שהחלו לעבוד בעשור האחרון משפיעה גם העובדה יסביר שעל נתוני הה: הערה
  .צעירות יותר בגיל הפריון שיוצאות לחופשה לטיפול בילדים מעבר לתקופת חופשת הלידהשמדובר בנשים 
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שאר ילה ,בעת הסקר חולים-ביתאשר עבדו ב, תבסיסי- עלאחיות בעלות הכשרה  את הסיכוי שלבחנו 

לא היו בידינו נתונים על מעברים מתחום הכשרה אחד לשני במהלך  12.שלהן בעבודה בתחום ההכשרה

ת בסיסי-עלבלה את הכשרתה היכאשר לא נמצאה התאמה בין התחום בו האחות ק, לכן. החיי העבוד

כמועד עזיבת , השנה בה נערך הסקר, 2008נבחרה שנת  ,לבין המחלקה בה היא עבדה בעת הסקר

ישארו בעבודה בתחום בו רכשו י 50%שנים יש סיכוי כי  15שרדות עולה כי אחרי יתוח ההימנ. התחום

-עלסביר שאם היו בידינו תאריכים מדויקים של סיום עבודה בתחום ההכשרה ה. את ההכשרה

שאר יההסתברות לה) 2008הרי לא כל האחיות עברו מתחום מקצועי אחד לשני רק בשנת (ת בסיסי

  ). 54לוח (ת הייתה אף נמוכה יותר בסיסי-עלבתחום ההכשרה ה

  

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

  זמן
  )שנים(

  
 הישרדות שנתית

  
 הישרדות מצטברת

  ) 95%(רווח סמך 
  שרדות מצטברתישל ה

10  1.00 0.99 0.99-0.98 
5  0.99 0.86 0.86-0.82 

10  0.99 0.64 0.68-0.62 
15  1.00 0.52 0.56-0.49 
20  1.00 0.42 0.46-0.39 
25 1.00 0.30 0.34-0.27 
26 1.00 0.28 0.31-0.24 
27 1.00 0.26 0.29-0.22 
28 1.00 0.22 0.25-0.18 
29 1.00 0.21 0.23-0.17 
30 1.00 0.19 0.21-0.15 
31 1.00 0.18 0.19-0.12 
32 1.00 0.16 0.17-0.11 
33 1.00 0.13 0.14-0.08 
34 1.00 0.11 0.13-0.07 
35 1.00 0.09 0.10-0.04 

  מי שעובדות פחות משנה  1
  

שאר בעבודה בתחום בו הן הוכשרו ילה בסיסי-עלבדקנו את הסיכוי של מסיימות של קורס , כן-כמו

מי  לבין 1998ת אשר החלו לעבוד לפני בסיסי-עלבעלות הכשרה  חולים-בתיתוך השוואה בין אחיות 

שאר בעבודה בתחום ינמצא כי הסיכוי לה. ת לאחר שנה זובסיסי-עלשהחלו לעבוד בתחום ההכשרה ה

בקרב אחיות שהחלו לעבוד בתחום בו הוכשרו  62%בסיסית לאחר עשר שנים עומד על -ההכשרה העל

  ).55לוח ) (1998אחרי (בקרב אלו שהחלו לעבוד בתחום בו הוכשרו בעשור האחרון  17%ועל , 1998לפני 

                                                   
 החלבעת הסקר במקצוע חושב  שעבדואחיות של בסיסית -מספר שנות העבודה בתחום ההכשרה העל   12

הסקר לא עבדו במקצוע חושב נתון זה  שבעתאחיות ל. בסיסית- העל ההכשרהעבודה בתחום המתחילת 
. השנה בה נערך הסקר, 2008ומועד עזיבת התחום היה שנת  בסיסי-על קורס תעודת קבלת ממועד החל

-העל ההכשרה לסוג המתאימה במחלקההסקר עבדו  בעתבסיסי ו- חולים שהוכשרו בקורס על- בתי אחיות
-שאינה בתחום ההכשרה העל במחלקההסקר עבדו  בעתאחיות ש. כעובדות בתחום נחשבו הזובסיסית 

 ).'ראה נספח ג(בסיסית -העל ההכשרהבסיסית בה הוכשרו סווגו כלא עובדות בתחום 
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בקרב אחיות מוסמכות העובדות  תסיבסי-עלההישרדות המצטברת בתחום ההכשרה ה  : 55לוח 
לבין מי שהחלה לעבוד אחרי  1998לעבוד לפני שנת  חלההשוואה בין מי שה: חולים-ביתב

   שנה זו
  
  

  זמן
  )שנים(

אחיות שהחלו לעבוד בתחום ההכשרה 
  )n=379( 1998בסיסית לפני -העל

-אחיות שהחלו לעבוד בתחום ההכשרה העל  
  )n=592(ואילך  1998-בסיסית מ

הישרדות 
  מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  1הישרדות מצטברת

  שרדות יה  
 מצטברת

של ) 95%(רווח סמך 
  1שרדות מצטברתיה

10  0.96 0.97-0.93   0.98 0.99-0.96 
1  0.92 0.94-0.89   0.95 0.97-0.93 
2  0.87 0.90-0.83   0.91 0.93-0.88 
3  0.83 0.97-0.79   0.86 0.89-0.83 
4  0.82 0.86-0.77   0.81 0.84-0.77 
5  0.80 0.84-0.75   0.76 0.79-0.72 
6  0.77 0.81-0.72   0.70 0.74-0.65 
7  0.71 0.76-0.66   0.62 0.66-0.57 
8  0.66 0.71-0.61   0.48 0.53-0.43 
9  0.65 0.70-0.59   0.38  0.43-0.33 

10  0.62 0.68-0.57   0.17 0.23-0.12 
  מי שעובדות פחות משנה  1
  

בסיסית בחלוקה לפי מחוזות -שרדות המצטברת של עבודה בתחום ההכשרה העליבבחינת הה

-עלשרדות המצטברת של עבודה בתחום ההכשרה היעלה כי הה) דרום ומרכז, צפון(אוגרפיים יג

שנים הסיכוי של אחות בעלת  10לאחר , כך. מרכזהצפון והמחוזות עומת ת בדרום נמוכה לבסיסי

-בצפון ו 65%בדרום לעומת  49%ת עומד על בסיסי-עלההכשרה ה ת להישאר בתחוםבסיסי-עלהכשרה 

 41%- בצפון ו 36%בדרום לעומת  27%שרדות המצטברת עומדת על יהה, שנה 20לאחר . במרכז 69%

  ) . 56לוח (במרכז 

  
בקרב אחיות מוסמכות ת בסיסי-עלההישרדות המצטברת של עבודה בתחום ההכשרה ה  : 56לוח 

  )n=1,717( מחוז מגוריםלפי , חולים-ביתהעובדות ב
  
  

  זמן
  )שנים(

  )n=198(מחוז דרום   )n=265(מחוז צפון   )n=1,205(מחוז מרכז 
  

הישרדות 
 מצטברת

) 95%(רווח סמך 
 הישרדותשל 

  1מצטברת

  
הישרדות 
 מצטברת

) 95%(רווח סמך 
שרדות ישל ה

  1מצטברת

  
הישרדות 
 מצטברת

) 95%(רווח סמך 
שרדות ישל ה

  1מצטברת
1  0.97 0.98-0.95 0.98  0.99-0.94  0.95  0.98-0.90  
5  0.85 0.87-0.82 0.86  0.90-0.80  0.80  0.86-0.72  

10  0.69 0.67-0.60 0.65  0.72-0.57  0.49  0.57-0.39  
14  0.53 0.57-0.50 0.54  0.61-0.45  0.35  0.44-0.26  
20 0.41 0.45-0.37 0.36  0.45-0.28  0.27  0.63-0.19  
26 0.27 0.31-0.23 0.21  0.30-0.13  0.16  0.25-0.09  
31 0.16 0.20-0.13 0.07  0.14-0.02  0.10  0.19-0.04  

  מי שעובדות פחות משנה  1
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   מקצועעבודה בהעזיבת הגורמים המנבאים את  8.3
 משתני-רבביצענו ניתוח  הגורמים המנבאים את הסיכוי לעזיבה של העבודה כאחות מוסמכתלבחינת 

 - הסיכון לעזוב את המקצוע  -מסוג זה רגרסיה המשתנה התלוי בניתוח  .Coxבאמצעות רגרסיה מסוג 

עזבה את המקצוע או עובדת (והאירוע ) משך זמן העבודה כאחות מוסמכת(הזמן  - מרכיביםשני  כולל

  . )57לוח ( )במקצוע

  

  )Cox )n=3,216רגרסיה מסוג  -המשתנים המנבאים את עזיבת המקצוע : 57לוח 
  

  משתנה
  

  בסיס
מקדם רגרסיה 

B)(  
  יחס צולב

)1/Odds Ratio(2  
  

  רווח סמך
  0.37-0.17 )4( 0.25 **-1.37  34-24גיל   44-34גיל 
  0.32-0.15 )4.5( 0.22 **-1.54  34-24גיל   62-45גיל 
  1.83-0.83 1.23 0.21  אשה  גבר

        מצב משפחתי
  1.65-0.33 )2.1( 0.47 **-0.76  נשואה עם ילדים  1נשואה בלי ילדים

  1.02-0.50 )1.4( 0.71 -0.34נשואה עם ילדים  לא נשואה בלי ילדים
  1.38-0.49 )1.2( 0.82 -0.20נשואה עם ילדים  הורית-אם חד

  1.15-0.63 )1.2( 0.85 -0.16  נולדה בישראל  לשעבר המועצות-בריתנולדה ב
  1.57-0.84 1.14 0.13  נולדה בישראל  נולדה בארצות אחרות

  3.48-2.16 2.74 **1.01  תבסיסי-עלעברה הכשרה   תבסיסי-עללא עברה הכשרה 
 1.12-0.70 )1.1( 0.88 -0.12  יש השכלה אקדמית  אין השכלה אקדמית

 0.86-0.44 )1.6( 0.62 **-0.48 המגזר הפרטי  ממשלתי-עירוני/מגזר ממשלתי
 0.78-0.40 )1.8( 0.56 **-0.58המגזר הפרטי  החולים-קופותמגזר 

 0.72-0.30 )2.1( 0.47 **-0.77  המגזר הפרטי  המגזר הציבורי
 1.10-0.66 )1.2( 0.85 0.16  חולים-בתיעבודה ב  עבודה בקהילה

 1.22-0.74 )1.1( 0.95 -0.05  מקום מגורים בפריפריה  3מקום מגורים במרכז
  **1p<0.0  

   18ילדים מתחת לגיל    1
היחס הצולב של קבוצת הבסיס אל מול קטגוריות , קרי. של היחס הצולב פכיוהמספרים בסוגריים הינם הה   2

   המשתנים התלויים במשוואה
במשתנה מקום מגורים  השימוש. החלוקה למחוזות מגורים היא לפי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   3

. בעת הסקר במקצוע שלא עבדונובע מכך שאין בידינו מידע על מקום העבודה של אחיות ) ולא מקום עבודה(
    כי לא בוצעו מעברים משמעותיים בין המחוזות עם סיום העבודה כאחות הנחנו

  

סיכויי : 34-24 ותכי הסיכוי לעזוב את המקצוע גבוה יותר באופן מובהק בקרב אחיות גילאי נמצא

 4ופי  44-34 ותאחיות גילאיהסיכויים של לעומת  5נמוכים פי  34-24 ותההישרדות של אחיות גילאי

בקרב אחיות שלא  3-הסיכוי לעזוב את המקצוע גבוה פי קרוב ל, כן-כמו. 62-45 ותילעומת אחיות גילא

עד  1.6פי  גבוהוהסיכוי לעזוב את המקצוע , בלו הכשרה זוית לעומת אלו שקבסיסי-עלבלו הכשרה יק

הציבורי או באחת , בקרב אחיות שעובדות במגזר הפרטי לעומת מי שעובדות במגזר הממשלתי 2פי 

לעזוב את  18של אחיות נשואות שאין להן ילדים מתחת לגיל  הסיכוי, בנוסף. ליםהחו-קופותמ

  .סיכוי של אחיות נשואות עם ילדים צעירים לעשות כןעומת ההמקצוע נמוך באופן מובהק ל
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  חיזוי היצע אחיות מוסמכות. 9

כוח העבודה הקיים לנוכח במספר נקודות זמן אחיות מוסמכות החזוי של היצע ה בחנו אתפרק זה ב

בשל עזיבת (היציאה החזויה מהמקצוע , )60המועסקות עד גיל המוסמכות מספר האחיות (בסיעוד 

 המקורות העתידיים לתוספת כוח אדםו ,)מוות או הגירה, כולל יציאה לגמלאות, העבודה במקצוע

שר שנת הבסיס נערך במרווחים של חמש שנים כאהמוסמכות חיזוי היצע האחיות . בנקודות זמן אלו

  ). השנה בה החל הסקר( 2008היא 

  

מקצוע העבודה בהעלה כי למשתנה הגיל יש השפעה על הסיכוי לעזוב את  Coxתוח רגרסיה מסוג ינ

. משתנה הגיל קשור גם לשיעורי ההצטרפות למקצוע הסיעוד ולשיעורי הפטירה באוכלוסייה. הסיעוד

ן שהיו בידינו נתוני התפלגות וכיומחיזוי ההיצע ממצאי המחקר אפשרו לכלול משתנה זה במשוואות 

בכוח העבודה לפי  הןכמו גם שיעורי ההישרדות של ,אחיות מוסמכות מועסקותקבוצות הגיל של 

במקביל לאומדנים על התפלגות קבוצות הגיל בקרב המקורות העתידיים , זאת. קבוצות גיל אלו

  . היוצאים מכוח העבודה ועל התפלגות הגיל בקרב צפי ,לתוספת אחיות מוסמכות

  

 צפוי גם, את תחזיות ההיצע ערכנו בהתאם להנחה כי בנוסף על השינוי הטבעי בהתפלגות גיל האחיות

, ובמקביל, קיטון משמעותי במספר המוסבות ממעמד של אחות מעשית למעמד של אחות מוסמכת

המקורות לכוח ( 5בהתאם למתואר בפרק , זאת. הגדלה של היקף הכשרת אחיות מוסמכות חדשות

. שארו כבעברייהתלויים במשתנים אחרים  העבודה שיעורי הכניסה והיציאה מואילו , )אדם מקצועי

  :הבאיםנתונים ההתחזיות נשענו על 

ממצאי המחקר על שיעור האחיות המוסמכות שעובדות במקצוע בעת הסקר  -כוח העבודה הקיים . 1

  .בחלוקה לקבוצות גיל

) אחיות מוסמכות(שיעורי ההצטרפות השנתיים לכוח העבודה הסיעודי  -מקצוע צפי כניסה שנתית ל. 2

וצפי המבוסס על ממצאי  ;בחלוקה לקבוצות גיל על פי נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות

המחקר בנוגע לשיעור האחיות המוסמכות שיצאו ממעגל העבודה באופן זמני בתקופה נתונה 

  .לקבוצות גילועשויות לחזור לעבוד בו בחלוקה 

על בסיס תוצאות ניתוחי ) כולל פרישה מן העבודה(נתונים על עזיבה  - צפי יציאה מכוח העבודה. 3

כאחות את העבודה ) או לעזוב(שאר יאשר הציגו את הסיכוי לה, שרדות שחושבו על נתוני המחקריה

לפי , סמכותאומדן של שיעור ההגירה השנתי של אחיות מו ;לפי קבוצות גיל, בתקופה מוסמכת

נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות על מספר אחיות מוסמכות המבקשות אישורים לצורך 

אשר התבסס על שיעורי תמותה לאלף נפש , לפי קבוצות גיל, חישוב שיעורי פטירה; ל"עבודה בחו

רוט על אופן החישוב של כל אחד מן יראה פ(בקרב נשים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  ). 'הסעיפים לעיל בנספח ד

  

עולה כי מספר  מן הלוח. 2013בשנת , היצע אחיות מוסמכות בעוד חמש שנים לשהחיזוי  מוצג 58לוח ב

 28,460על  2008אשר עמד בשנת , אשר עובדות במקצוע הסיעוד) 60עד גיל (האחיות המוסמכות 

 .בתום חמש שנים 12.5%-כירידה של . אחיות מוסמכות 24,853לסך של  2013ירד בשנת , אחיות
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) שנים עשרכעבור ( 2018 היצע אחיות מוסמכות בשנת לשהחיזוי  מוצג 'הבנספח  4-עד ה 2-ה לוחותב

   ).כעבור עשרים שנה( 2028ובשנת ) כעבור חמש עשרה שנים( 2023בשנת 

  

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

 קבוצת
 גיל

  
  
  

 התפלגות
20081  

  
  

 אחרי
 חמש
 2שנים

  
 הצטרפות

אחיות 
מוסמכות 
 3חדשות

  
 הצטרפות

 ההסב -
אחיות מ

 4מעשיות

יציאה 
לגמלאות 

 עזיבהו
 במהלך
 5שנים חמש

  
 הגירה
 במהלך
 חמש
 6שנים

  
 פטירה
 במהלך
 חמש
 7שנים

  
  

 חזרה
בחמש 
 8שנים

  
  
  

תחזית 
92013  

 24,953 97 202 1,080  4,792 1,500 5,639 23,790 28,460להכ-ךס

29-24 2,060 - 4,018 420 1,030 78 2 18 3,345 

34-30 4,370 2,060 461 2951,748 166 9 39 933 

39-35  4,960 4,370 461 295 744 188 12 21 4,203 

44-40 4,530 4,960 461 295 227 172 20 6 5,303 

49-45 4,160 4,530 238 195 624 158 31 9 4,159 

54-50 3,710 4,160 - - 186 141 41 2 3,795 

60-55 4,670 3,710 - - 234 177 86 2 3,215 
הוכפל בעשר בכל קבוצת גיל , )מכלל המדגם 89%( מספר האחיות המוסמכות במדגם שעובדות בזמן הסקר   1

   על מנת לשקף את ההתפלגות בכלל אוכלוסיית האחיות המוסמכות המועסקות
כל קבוצה עברה במלואה (המוסמכות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים התפלגות האחיות    2

   )למשבצת הגיל הבאה
על פי נתוני משרד הבריאות על , זאת .חדשות לפי קבוצות הגיללגות צפי כניסה של אחיות מוסמכות התפ   3

   בחלוקה לקבוצות גיל, ממוצע סך מספר האחיות המוסמכות החדשות לשנה
על פי , זאת. מעשיות לפי קבוצות הגילאחיות התפלגות צפי כניסה של אחיות שעברו הסבה ממעמד של    4

בחלוקה , נתוני משרד הבריאות על ממוצע סך מספר האחיות שעברו הסבה ממעשיות למוסמכות לשנה
  לקבוצות גיל 

על סמך תוצאות ניתוחי חושב ) עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת(שיעור העוזבות    5
המספרים חושבו כמכפלה של שיעור ). ראה את נתוני ההישרדות בכל קבוצת גיל בנספח(ההישרדות לפי גיל 

העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה והוכפלו בחמש על מנת לשקף עזיבה במהלך 
  חמש שנים  

  יל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים בכל אחת מקבוצות הג 0.0076שיעור הגירה של    6
במספר האחיות המוסמכות ) ס"לפי נתוני למ(בקבוצת הגיל ) נשים(מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש    7

  מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף , בקבוצת גיל זו
בכל קבוצת ות מוסמכת לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחאחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע    8

  כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל  ,)18בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח (גיל 
כמות המצטרפות החדשות וכמות מי שעשויות לחזור לעבודה , כמות האחיות בסוף התקופה סכום  9

, עזיבה - מכוח העבודה פחות סכום העמודות המציגות יציאה ) והשמינית הרביעית, העמודות השלישית(
   )שש ושבע, עמודות חמש(הגירה ופטירה 

  
מן הלוח עולה . יכום תחזיות היצע האחיות המוסמכות בכוח העבודה לנקודות זמן אלומוצג ס 59לוח ב

אחיות מוסמכות  28,460-מגמה של ירידה בסך הכולל החזוי של אחיות מוסמכות בכוח העבודה מ

 25.5ירידה של , 2028בשנת , ה לאחר מכןחיות עשרים שנא 21,201-ל 2008שעובדות במקצוע בשנת 

 3.88ירידה משיעור של , לאוכלוסייהמוסמכות ובמונחים של שיעור אחיות ; אחוזים בתום תקופה זו

אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש בשנת  2.18-ל 2008אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש בשנת 

נפש  1,000-ל 60לב לכך כי שיעור האחיות המוסמכות הרשומות עד גיל יש לשים ). 60ראה לוח ( 2028

  ).2009, דוח מינהל הסיעוד( 2009לשנת  4.43-ו 2008 לשנת 4.42הוא 
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  )במספרים מוחלטים( תחזיות היצע אחיות מוסמכות בתקופות זמן: 59לוח 
  2023  2018  2013  2008  שנת הבסיס

  22,692  24,413  24,953  28,460  הכל אחיות מוסמכות בשנת הבסיס-סך
  19,259  20,953  21,738  23,790  )ללא מצטרפות חדשות(אחרי חמש שנים 

  6,587  6,587  6,587  5640  הצטרפות מוסמכות חדשות במהלך חמש שנים
 190 375 750  1500  הצטרפות מוסבות ממעשיות במהלך חמש שנים

  4,210  4,544  3,915  4,792  עזיבה במהלך חמש שניםיציאה לגמלאות ו
  861  926  947  1,080  הגירה במהלך חמש שנים
  166  175  172  202  פטירה במהלך חמש שנים

  402  422  372  97  חזרה לכוח העבודה במהלך חמש שנים
  2028  2023  2018  2013  שנת סוף תקופה

  21,201  22,692  24,413  24,953  תחזית היצע אחיות מוסמכות בסוף התקופה
  

  13זמן בתקופות אוכלוסייה נפש לאלף מוסמכות אחיות היצע תחזיות :60 לוח
  אחיות לאלף נפש  יחס  )אלפים( אוכלוסייה  אחיות היצע  שנה

2008  28,460  7,343  3.88 

2013  24,953  18,174.5  3.15 

2018  24,413  28,770  2.86 

2023  22,692  39367.6  2.49 

2028  21,201  49,984.6  2.18 
הלשכה המרכזית  ,2030האוכלוסייה לקוחה מתוך תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת תחזית : הערה

  .החלופה הבינונית - ) 2009(לסטטיסטיקה 
  2015תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת    1
  2020תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת     2
  2025תחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת    3
  2030המרכזית לסטטיסטיקה לשנת תחזית הלשכה    4
  

עיקר הירידה החזויה במספר האחיות  ,שינוי הטבעי בגיל האחיות המוסמכות המועסקותה לעבנוסף 

מובן כי . מעשיותאחיות המועסקות קשורה לירידה במספר העוברות הסבה למוסמכות ממעמד של 

  .בהתאםתשתנה אם היקף ההכשרה של אחיות מוסמכות יגדל מעבר לידוע כיום תחזית ההיצע 

  

 יש משתנים נוספים שיש להם, בנוסף למשתנה הגיל, העלה כי Coxניתוח הרגרסיה מסוג , בנוסף

גבוה הסיכוי לעזוב את המקצוע  -ת בסיסי-עלהכשרה : השפעה על הסיכוי לעזוב את המקצוע והם

הסיכוי לעזוב את  - מגזר כלכלי  ;תבסיסי- עלבלו הכשרה ייותר באופן מובהק בקרב אחיות שלא ק

הסיכוי של  -ומצב משפחתי  ;העבודה גבוה יותר בקרב אחיות מוסמכות שעובדות במגזר הפרטי

 סיכויעומת הלעזוב את המקצוע נמוך באופן מובהק ל 18אחיות נשואות שאין להן ילדים מתחת לגיל 

, בשלב זה לא הכנסנו משתנים אלו למשוואות החיזוי. של אחיות נשואות עם ילדים צעירים לעשות כן

                                                   
התחזית . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת תחזיות גידול של אוכלוסיית ישראל רק פעם בכמה שנים 13

תחזיות גודל האוכלוסייה בלוח . 2005ומתבססת על אומדן האוכלוסייה בסוף שנת  2008- האחרונה פורסמה ב
 2028, 2023, 2018, 2013וחיוצה לשנים  2030, 2025, 2020, 2015מבוססות על תחזית זו שנערכה לשנים  60

של מתוך הנחה , כלומר, החיוץ נעשה בצורה גיאומטרית.  בעבורן יש בידינו תחזית על מספר האחיות המוסמכות
  .שנים 5אחוז גידול קבוע בתוך כל תקופה של 
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 שייתכן שאכן יהיהמשום  או ;)משפחתיהמצב ה, למשל( משום שלפי הערכתנו לא יחול בהם שינויאם 

לכלול משתנים מובן שבהמשך ניתן יהיה . אין בידינו אומדנים מה יהיה גודל השינויאולם שינוי בעתיד 

  .אלו במשוואות החיזוי בהתאם למגמות השינוי בהם

  

  דיון .10

בישראל מאופיין בכך ) ברמה של אחות מוסמכת(כי כוח העבודה הסיעודי  עולהממצאי המחקר מ

עובדות בו ושיעורי  האחיות המוסמכותרוב : ויציב, 45ממנו מעל גיל  45% - שהוא מבוגר יחסית

, נמוכה בין ארגוניתהניידות ה, בנוסף. שנות עבודה במקצוע 20גם אחרי  שרדות במקצוע גבוהיםיהה

בעולם המערבי מאופיין כוח . לקהילה החולים-בתיעיקר הניידות בתחומי המקצוע היא מכאשר 

 ,Kazanjian( דהת יחסית וכניסה חזרה למעגל העבועבודה זה בתנועה של יציאה לתקופות זמן ארוכו

1986; McClean et al., 1991; Hayes et al., 2006 .(אולם לתקופות קצרות , תופעה זו קיימת גם בישראל

עוד נמצא כי בניגוד לדעה המקובלת ). מכוח העבודה בכל זמן נתון 2%-כ(יחסית ובהיקף שנתי לא גדול 

וכי ממוצע שעות , החולים-בעיקר אחיות בתי, בהיקף מלא ותשיעור גבוה מן האחיות המוסמכות עובד

סיעודי על בסיס שיהיה קשה להרחיב את כוח העבודה ה, מכאן. גם הואגבוה יחסית לשבוע  העבודה

סימלי של קוניכר כי יש ניצול כמעט מ ותמועסק ןון שכבר עכשיו רובוכימ, זאת. כוח העבודה הקיים

  . כוח העבודה

  

שר שנות אחרי ע 77%(בעבודה במקצוע בקרב אחיות מוסמכות צעירות  הישרדותעורי הינמצא כי ש

כך שהן מהוות , )שנות עבודה 10לאחר  96%(נמוכים משל אחיות בגילים הבינוניים והמבוגרים ) עבודה

אין אנו יודעים מן הנתונים אם ממצאים אלה מאפיינים אחיות צעירות ככלל . כוח עבודה פחות יציב

ורה כיום בקרב התופעה כנראה דומה לק, מכל מקום. או רק את הקוהורט הצעיר הנוכחי של אחיות

היו אלה כאשר (צעירים בשוק העבודה שהם ניידים יותר מקוהורטים של קבוצות גיל מבוגרות יותר 

וקבוצת הגיל , ברובוהוא נשי לכך נוספת העובדה שכוח העבודה הסיעודי ). באותן קבוצות הגיל

בשל הרצון , לעתיםזמנית אם גם  ,ממעגל העבודה גם יציאה נהעל כן יש, הצעירה היא בגילאי הפריון

קבוצות הגיל הצעירות צפויות להוות כמחצית מכלל כוח העבודה שמאחר . או הצורך לטפל בילדים

  לעניין תוספת אחיות מוסמכות חדשותיש משמעות רבה לממצא לעיל  ,העתידי בכל תקופה

  

מקרב שרדות הגבוהים בעבודה מאפיינים את קבוצות הגיל המבוגרות יותר ילממצא כי שיעורי הה

עשויות להיות השלכות גם בנוגע להחלטה עד כמה לכוון מאמצים לגייס ולהכשיר  ,האחיות המוסמכות

זהו כוח עבודה שיש לו אופק עבודה קצר יותר במקצוע , אמנם. למקצוע מועמדים בגילאים מבוגרים

מבוגרות קבוצות הגיל ה, לפי ממצאי מחקר זה, אולם. בשל הכניסה המאוחרת לכוח העבודה הסיעודי

 כחיות יתנהגווזאת בהנחה שבוגרות הקורס הנ( שאר בעבודה במקצועישיבמיוחד הן כוח עבודה יציב 

ניסת קיימת גישה חיובית לכבעולם . )רבשוק העבודה בדומה לקבוצת האחיות המבוגרת שבמחק

, ובעתהנ, לאחר מספר שנים בתחומי עיסוק אחרים, אחיות בגיל מאוחר יחסית לכוח העבודה הסיעודי

  .Auerbach et al., 2007)(מכך שהן מהוות מקור לצמצום המחסור הצפוי בכוח אדם זה , ביו היתר
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. חלק מן האחיות המבוגרות במחקר זה הן מי שעברו הסבה מאחיות מעשיות לאחיות מוסמכות

 ייחודית לישראל בשל גל ההגירה של) הסבת אחיות מעשיות למוסמכות בהיקפים נרחבים(תופעה זו 

מן הממצאים ניתן ללמוד על העובדה כי . בו נקלטו אלפי אחיות עולות כאחיות מעשיות 90-שנות ה

סיון יייתכן שניתן ללמוד מנ. אחיות מעשיות שעוברות הסבה למוסמכות יכולות להיות כוח עבודה יציב

 .זה גם לגבי הסבת אחיות מעשיות למוסמכות במקומות אחרים בעולם
  

באופן ברור שיעור . תבסיסי-עלשרדות במקצוע הוא הכשרה יהמנבאים ה נמצא כי אחד המשתנים

לאחר עשר שנות עבודה  94%(ת בסיסי-עלשרדות בעבודה במקצוע בקרב אחיות בעלות הכשרה יהה

כך ). לאחר עשר שנות עבודה במקצוע 78%(של אחיות שאין להן הכשרה זו שיעורן גבוה מ) במקצוע

קרי , אף כי ניתן לטעון כי היציבות(תורמת ליציבות בכוח העבודה ת בסיסי-עללומר שהכשרה  אפשרש

הדבר שייתכן ). יםבסיסי-עלהן אלו שפונות להכשרה בקורסים , שאר בעבודה במקצועימי שרצו לה

הן מעצם העובדה שיש להן הכשרה נוספת והן בשל כך  ,נעוץ גם בכך שאלו אחיות שמרוויחות יותר

מבין בעלות התפקידים שיעור גבוה אכן נמצא שו. ם או מקצועייםנהלייישחלקן בעלות תפקידים מ

הן בעלות ת בסיסי-עלההכשרה לא כל בעלות השנמצא גם  ,במקביל ,אולם, תבסיסי-עלעברו הכשרה 

  . תפקידים מינהליים או מקצועיים

  

בתחום בו " שורדת"שהאחות ) בשנים(ת הוא משך הזמן בסיסי-עלממצא נוסף הקשור להכשרה 

- עלבעלות הכשרה ( חולים-בתינמצא כי בקרב אחיות , על אף שהמידע שבידינו היה חלקי. ההוכשר

. 50%שנים הינו  15ת שלהן לאחר בסיסי-עלבעבודה בתחום ההכשרה ה" שרוד"הסיכוי ל) תבסיסי

בלו את יאחיות שק שלת בסיסי-עלהסיכוי לעבוד לאחר תקופת זמן בתחום ההכשרה ה, בנוסף

 38%(עומד על שיעור נמוך הרבה יותר , )הקוהורט הצעיר( 1998לאחר שנת  תבסיסי-עלהכשרתן ה

הקוהורט (בלו את הכשרתן לפני שנה זו ילעומת אלו שק, )שנות עבודה בתחום ההכשרה 10אחרי 

נראה שלממצאים אלה עשוי להיות משקל בנוגע להחלטות בדבר היקף ). שנים 10אחרי  65%) (המבוגר

ת יש זיקה למגמת התמקצעות בסיסי-עלין כי לדיון בהיקף ההכשרה היצו. תבסיסי-עלההכשרה ה

סיעוד , קרי). advanced nursing practice" (סיעוד מתקדם"מקצוע הסיעוד בעולם המערבי והפיכתו ל

השימוש בידע ובמיומנויות מעמיקים במתן  תוךהשם דגש על רמה מתקדמת של ביצוע תפקיד האחות 

  ).Canadian Nurses Association, 2008; Hanson & Hamric, 2003; Blasdell et al., 2002( הטיפול לחולים

  

- ו, אחוזים מן האחיות המוסמכות הביעו שביעות רצון רבה ממקום העבודה ומהתפקיד שנייםשבעים ו

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

בעוד שבבדיקה של שאלות זהות בקרב רופאים ופרמדיקים , ומהתפקיד מאשר ממקצוע הסיעוד

 ,.Norman et al(בקרב אחיות מוסמכות שנערכו ואף במחקרים בעולם  ,)2007,2004 ,ואחריםניראל (

הדבר מעלה תהיה בנוגע למידת . קרי שביעות רצון רבה יותר מן המקצוע, כיוון הפוךנמצא  ,)2005

אם האחות אינה , שכן. להשלכותיהבנוגע ו, ההזדהות של אחיות מוסמכות בישראל עם מקצוע הסיעוד

אם , לעומת זאת. שאר במקצוע הסיעודילהחליפו אך עדיין לה היא יכולהמרוצה ממקום עבודתה 

, כפי שראינו מממצאי המחקר, אף כי( זבווטה לעיוצה ממקצוע הסיעוד ייתכן שתהאחות אינה מר

נושא שייתכן שיש , אכפתיות-של חוסר מעורבות ואי אמץ גישהעלולה ל, או למצער, )מעטות עוזבות

  .מקום לבחון אותו במחקר אחר
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שביעות הרצון יצוין כי תפיסת גובה השכר וטיב יחסי האנוש עם הממונה נמצאו משפיעים הן על 

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

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

המגזר , )חולים-ביתלעומת עבודה ב(הרי שעל שביעות הרצון במקצוע נמצאו משפיעים עבודה בקהילה 

   ).לעומת אחות מן השורה(לוי תפקידי ניהול או הדרכה יהכלכלי בו מועסקים ומ

  

בעיקר בקרב (בעבודתן הינם גובה השכר " מפריעים"הגורמים העיקריים שאחיות מוסמכות מוצאות כ

ת ואלימות מילולי ;מגבלות הקידום ;עומס העבודה ;עיסוק רב באדמיניסטרציה, )אחיות הקהילה

הגורמים  ).החולים-בתיבעיקר בקרב אחיות (ת כלפיהן וית של חולים ובני משפחה המופנזופי

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

רק מעטות אמרו  .ופרנסה ותנאים סוציאליים ;גמישות המקצוע ;גיוון ועניין ,סיפוק ;נתינה ותרומה

שצוינו כחשובים שיהיו בתפקיד או בארגון על העיקריים הגורמים . רות במקצוע בלית ברירהשהן נשא

, הפחתת עומסי עבודה, הנהלה/יחסים עם הממונה, מנת לשמר את האחות במקום העבודה הם שכר

התשובות על שאלות אלו . תנאים סוציאליים ויחסי אנוש בצוות העבודה, יצירת אפשרויות קידום

 ,שביעות הרצון ממקום העבודהבין ז על הסיבות לפער בין שביעות הרצון מן המקצוע לעשויות לרמ

ולתרום לזיהוי הפתרונות שניתן ליישם על מנת לשמר אחיות מוסמכות הן במקצוע והן בארגונים בהם 

  . ותעובד ןה

  

, במקצוע הישרדותל, הבדלים לפי גיל בנוגע לכוונה לעזוב את המקצוע עולים מכל האמור לעיל

שהן העתודה המרכזית  אחיות צעירותעולה כי באופן ברור . ולשביעות הרצון מן העבודה ומהמקצוע

 .יציבפחות שבעות רצון ממקצוע הסיעוד והן מהוות כוח עבודה פחות , לכוח העבודה הסיעודי

אים אחיות צעירות בנושאים אלה הממצבין שבדקו הבדלים בין אחיות מבוגרות ל בעולםבמחקרים 

אחיות העלה כי ניהול ושימור בכך עיון בספרות המקצועית הדנה  .Norman et al., 2005)(היו מעורבים 

תמריצים כלכליים והפחתת עומס העבודה : צריך לענות על מכלול של סיבות ונסיבות ובהןבעבודה 

 ;רצון מהעבודההעלאת שביעות ה ;)Palumbo et al., 2009; Norman et al., 2005(מבלי לפגוע בשכר 

אין ). למשל מחויבויות משפחתיות(וסוגיות שאינן קשורות במישרין לעבודה  ;פיתוח אפיקי קריירה

האסטרטגיות בהן נוקטים מעסיקים לשימור  .Buchan, 2000b)(פתרון יחיד לסוגיית שימור האחיות 

שיפור , החולים-ביתהשקעה בתכניות הכשרה ב ,למשל, אחיות בעבודה במקצוע הן שונות ומגוונות

טיפוח  ;)May et al., 2006( כמקום שכדאי לעבוד בו החולים-ביתסביבת העבודה וטיפוח המוניטין של 

 .;Rafferty et al., 2001 (MacDonald, 2002; Finn, 2001(אוטונומיה מקצועית ודגש על מימוש עצמי 

ידי חיפוש דרכים -והן עלנראה שיש לעשות מאמצים מיוחדים הן בדרכים המוזכרות לעיל , ככלל

   .המתאימות לשוק העבודה בבריאות בישראל על מנת לשמר את האחיות הצעירות במקצוע הסיעוד

  

יש למקד תשומת לב מיוחדת גם כי  ייתכן ,לנוכח המחסור הצפוי בכוח עבודה מקצועי זה, בנוסף

 ניסיון, של ידע גם מתוך הגישה הרואה באחיות מבוגרות משאב ,זאת. לשימור אחיות מבוגרות

   ).Norman et al., 2005; Palumbo et al., 2009(חיים  ניסיוןבמקצוע ו
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, ממצאי המחקר נתנו בסיס לחיזוי מדויק יותר מבעבר של היצע אחיות מוסמכות בתקופות זמן נתונות

בהמשך ניתן יהיה לשכלל מודל . כוח העבודה העכשווי ם שלמאפייניהמשוואות החיזוי נסמכו על , שכן

 .חיזוי זה ולהכניס למשוואות החיזוי משתנים נוספים שנמצאו משפיעים על עזיבת העבודה במקצוע

 12.5%צפויה ירידה של , על פי משוואות החיזוי שבנינו. בהתאם למגמות שאנו חוזים שיתרחשו, זאת

ובמונחים של שיעור , שנים 20בעוד  25.5%ושל  ,שנים 5ד בעו המועסקותבמספר האחיות המוסמכות 

 2-לכ 2008אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש בשנת  4-ירידה משיעור של כ, אחיות לאוכלוסייה

המציג רק את צד , נראה שכבר לפי מודל חיזוי זה. 2028אחיות מוסמכות מועסקות לאלף נפש בשנת 

יהיה נכון יותר לבחון את  ,אולם .תידי באחיות מוסמכותיש חיזוק לטענה בדבר מחסור ע, ההיצע

, החולים-להגדלת מספר המיטות בבתי, למשל, הקשור(לאחיות ההיצע החזוי למול הביקוש החזוי 

הנתונים . )לשינויים טכנולוגיים ועוד, לשינוי היחס בין הקהילה לאשפוז, לשינוי בתמהיל החולים

לחיזוי  evidenced based)( להחלטות מבוססות על נתוניםיס לשמש גם בס ,אם כן ,ממחקר זה עשויים

 . ההיצע למול הביקוש במחקר עתידי
  

ואף הגדול ביותר , במערכת הבריאותאחד המרכיבים החשובים בנוגע  הנוכחימחקר ה, לסיכום

מדנים וו אועלבמהלך השנים נאסף מידע וה. כוח האדם הסיעודי - )וב מבחינת מספר המועסקים(
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מידע מפורט  ממצאי המחקר מספקים. מבנה כוח העבודה הסיעודי מוסיף נדבך נוסף וחשוב להבנת

מר את ותורמים להבנת האופן בו ניתן לש ,מאפייני התעסוקהעל ביותר על היצע האחיות המוסמכות ו

 תכנוןחיזוי של התוספת הנדרשת של אחיות וב יכולות לסייעתוצאות המחקר . כוח האדם במקצוע

. (evidence based)בסיסית על בסיס החלטות המבוססות על נתונים -היקף ההכשרה הבסיסית והעל

אודות הביקוש לאחיות מוסמכות ועל  על ממצאי המחקר עשויים להוות בסיס למחקר המשך, בנוסף

בכך הם עשויים לתרום גם לתהליך של תכנון אסטרטגי לטווח ארוך של . ההתאמה בין הביקוש להיצע
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 םמאפייניבין המרואיינות במדגם ל ם שלמאפייני בין ההשווא: 'נספח א
אחיות מוסמכות בסקר כוח  ם שללמאפייני, מקרי הנפלשל 

 ם שלאדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמאפייני
  אחיות מוסמכות בקובץ מקצועות הסיעוד במשרד הבריאות

) n=3,216(השווינו בין מי שרואיינו במחקר  ,על מנת לעמוד על כיוונים אפשריים של הטיה בשל הנפל

משרד  ידי-עלההשוואה התבצעה על בסיס נתוני המדגם שהועברו . n=1,284)(בין אלו שלא רואיינו בו ל

הסבה מאחות מעשית , ארץ לידה, שנת קבלת תעודת הסמכה: כללו את הנתונים הבאיםוהבריאות 

בלוח . ה לארץיודת אחות מוסמכת ושנת עלישנת קבלת תע, בסיסי-עלהשתתפות בקורס , למוסמכת

, כי בהשוואה לנפלמן הנתונים עולה . ותמרואיינבין המסוכמים ממצאי ההשוואה בין הנפל ל 1-א

בקרב קבוצת המרואיינות יש שיעור נמוך יותר של אחיות אשר קיבלו תעודת אחות מוסמכת אחרי 

וה יותר של אחיות אשר עשו הסבה מאחות בקרב קבוצת המרואיינות יש שיעור גב, בנוסף. 1991שנת 

. כלשהו במקצוע הסיעוד בסיסי-עלושיעור גבוה יותר של אחיות שהשתתפו בקורס  ,מעשית למוסמכת

ובקרב  עוד נמצא כי בקרב קבוצת המרואיינות קיים שיעור גבוה יותר של אחיות שנולדו בישראל

   .90שנת  עלו אחריהעולות בקבוצת המרואיינות יש שיעור גבוה יותר של מי ש

  

  )n=4,464(רגרסיה לוגיסטית , איוןיהמשתנים המנבאים ביצוע ר: 1-אלוח 
  

  B בסיס
Odds 
Ratio 

Confidence 
Interval 

  0.65-0.99  0.80  -0.23  זכרמין
        שנת קבלת תעודת אחות מוסמכת

   2000-1991 1990-1967  0.31-*  0.73  0.60-0.89  
   2008-2000  1990-1967  0.35-*  0.70  0.59-0.83  

  1.26-2.10  1.62  *0.49  ביצוע הסבההסבה מאחות מעשית למוסמכת

  1.46-1.95  1.68  *0.52  בסיסי-קורס על עברהבסיסי-עלהשתתפות בקורס 

  1.62-2.30  1.93  *0.66  ישראל ארץ לידה

          הישנת עלי

  0.99-1.53  1.23  0.21  נולדה בישראל 90לפני שנת    
  1.29-2.25  1.70  *0.53  נולדה בישראל 90אחרי שנת    

      1.55  0.44   קבוע
*  0.01<p 

  

כוח בסקר שנכללו מוסמכות האחיות הנתוני האחיות המוסמכות שרואיינו במחקרנו הושוו גם לנתוני 

מן הממצאים עולה כי אין הבדל בין נתוני שני . 2007של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  אדם

יש הבדל , עם זאת. ובחלוקה לפי מין) או קהילה חולים-בית(המדגמים בחלוקה לפי מקום עבודה 

סקר הלשכה המרכזית בלבין מרואיינות הנוכחי  מדגם המחקרבמרואיינות המובהק בין 

מחקר הנוכחי יש שיעור גבוה יותר באופן מובהק של ילידות ב. לסטטיסטיקה במשתנה ארץ הלידה

  ).2- אלוח (המועצות לשעבר  - ברית
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השוואה בין נתוני אחיות מוסמכות העובדות במקצוע הסיעוד במחקר הנוכחי לבין נתוני : 2-אלוח 
  2007של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  כוח אדםסמכות בסקר אחיות מו

  
  אחיות מוסמכות במדגם

n=2,856
  ס "אחיות מוסמכות בסקר הלמ

n=574 
      מקום עבודה

  100  100  הכל-סך
  72  73  חולים- בית

  28  27  קהילה
     

      מין
  100  100  הכל-סך
  9  10  גבר
  91  90  אשה

      

      *ארץ לידה
  100  100  הכל-סך

  50  56  ישראל
  19  32  ברית המועצות לשעבר

  31  12  אחר
*0.01<p ,לפי מבחן Z להשוואה בין מדגמים 
 

דוח מקצועות ם מהעובדות במקצוע הסיעוד הושוו גם לנתוניהנוכחי מחקר במרואיינות ה ם שלנתוניה
לא נמצא הבדל בין  ).2009, משרד הבריאות( 2008נהל הסיעוד במשרד הבריאות משנת יהסיעוד של מ

מדגם המחקר לבין דוח במרואיינות הבין  יםם הבדלמיקיי, עם זאת. שתי הקבוצות במשתנה מין
בקרב מרואיינות המחקר הנוכחי קיים : בסיסי-עלנהל הסיעוד במשתני גיל והשתתפות בקורס ימ

נהל יתוני דוח מלעומת נ) 53%( בסיסי-עלובוגרות קורס ) 75%( 54-30 ותשיעור גבוה יותר של גילאי
  ). 3-אלוח ) (בהתאמה, 40%-ו 61%(הסיעוד 

  

השוואה בין נתוני אחיות מוסמכות העובדות במקצוע הסיעוד במחקר הנוכחי לבין נתוני  :3-אלוח 
  2008נהל הסיעוד משנת ידוח מקצועות הסיעוד של מ

  
  אחיות מוסמכות במדגם

n=3,216
  נהל הסיעוד יאחיות מוסמכות בדוח מ

n=32,595 
      * גיל
  100  100  הכל-סך
  11  7  30עד 

44-30  48  39  
54-45  27  22  
59-55  12  9  

60+16  19  
     

      יןמ
  100  100  הכל-סך
  10  10  גבר
  90  90  אשה

     

      *בסיסי-עלקורס 
  100  100  הכל-סך

  40  53  בסיסי-עלהשתתפו בקורס 
  60  47  בסיסי-עללא השתתפו בקורס 

*   0.01<p ,לפי מבחן Z 
תוח יאחיות שבעת נ 120- בסקר נכללו כ, אולם. 60אוכלוסיית המחקר כללה אחיות מוסמכות עד גיל    1

.בשל חלוף שנה מאז ביצוע הדגימה ועד לסיום המחקר, זאת. 61-60גילאיות הנתונים היו 
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  נתונים על שיעורי עזיבה של המקצוע: 'נספח ב

ונים על שיעורי העזיבה של המקצוע בדקנו את שיעור האחיות המוסמכות אשר במטרה לבחון נת

הבדיקה נערכה . ואת שיעורי העזיבה השנתיים ,שנים עשרעובדות במקצוע כעבור חמש שנים וכעבור 

מי שעובדות (לפי נתוני ההיסטוריה התעסוקתית של המרואיינות בסקר , על פני טווח של עשרים שנה

כל המרואיינות בסקר -הלוחות להלן מציגים נתונים על סך). אחיות מוסמכותומי שעבדו בעבר כ

  .ואחיות הקהילה חולים-בתיובחלוקה לפי אחיות 

  

, למשל, כך. מוצגים שיעורי האחיות העובדות בשלוש נקודות זמן במרווחים של חמש שנים 1-בלוח ב

 95.2%-ו) 1997בשנת (שנים  שחמעבדו גם כעבור  98.6% 1992מתוך כלל המרואיינות שעבדו בשנת 

עולה כי זהו כוח עבודה  1-מן הנתונים המוצגים בלוח ב). 2002בשנת (שנים  עשרמהן עבדו גם כעבור 

בכוח העבודה אחרי עשר שנים של  ותד מן האחיות המוסמכות נשארושיעורים גבוהים מא - יציב

ניכרת בלוח מגמה קלה של ירידה באחוז האחיות שעובדות במקצוע לאורך , עם זאת. עבודה במקצוע

, לעומתן, )כעבור עשר שנים( 2000עבדו גם בשנת  1990מן האחיות שעבדו בשנת  96%, למשל. זמן

  .2008עבדו כאחיות גם בשנת  1998מן האחיות שעבדו בשנת  92.7%

  

  )n=3,203() באחוזים( שנים 10האחיות העובדות במקצוע כעבור חמש שנים וכעבור : 1-בלוח 
  

  עבדו בשנת 
  

  וגם בשנת
  

  וגם בשנת
  אחוז העובדות כעבור 

  שנים 5
  אחוז העובדות כעבור

  שנים 10
1990  1995  200098.8 96.0 
1991 1996 2001 98.8 95.4 
1992 1997 2002 98.6 95.2 
1993 1998 2003 98.7 95.3 
1994 1999 2004 98.3 95.0 
1995 2000 2005 97.8 94.2 
1996 2001 2006 97.5 93.9 
1997 2002 2007 97.293.5 

1998 2003 12008 97.3 92.7 

1999 2004 - 97.1 - 
20002005 -  91.0 -  
2001 2006 -  96.6 -  
2002 2007 -  96.6 -  

2003 12008 -  96.0 -  
  השנה האחרונה לגביה יש בידינו נתונים מלאים על עבודה במקצוע ועל עזיבת המקצוע   1

  
בכל שנה מוצגים מספר . השיעורים השנתיים של עזיבת המקצוע בקרב המרואיינות מוצגים 2-בלוח ב

שיעור העזיבה חושב . האחיות שהחלו לעבוד באותה שנה ומספר האחיות שהפסיקו לעבוד באותה שנה

סך האחיות שעבדו בשנה הקודמת ועוד (כאחוז העוזבות מתוך כלל האחיות העובדות באותה השנה 

- יה בשיעור העוזבות את המקצוע מימן הלוח עולה מגמה של על). ד באותה שנהבוהאחיות שהחלו לע

  .2006בשנת  0.7%-ל 1998בשנת  0.5%
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  ) n=3,203() אחוזיםב( 2006-1998, העוזבות את המקצוע בכל שנהאחיות : 2-בלוח 

  שנה
התחילו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
הפסיקו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
עובדות  הכל-סך

  )במדגם(בשנה זו 
אחוז שעזבו מתוך 
  סך העובדות בשנה

1998113 91,766 0.5 
1999109 91,866 0.5 
2000187 152,038 0.7 
2001173 152,196 0.7 
2002192 102,378 0.4 
2003149 142,513 0.6 
2004179 152,677 0.6 
2005190 232,844 0.8 
2006146 212,969 0.7 

  
חמש ועשר (שארות במקצוע לאחר תקופות זמן קצובות יצגים הנתונים על הומ 6-ב עד 3-בלוחות ב

מהלוחות עולה כי . החולים ולאחיות הקהילה-שיעורי העזיבה השנתיים בנפרד לאחיות בתי עלו ,)שנים

בקרב  מעט יותרבולטת העוזבות את המקצוע בכל שנה של האחיות המגמה של עלייה קלה בשיעור 

  .אחיות שעובדות בקהילה

  

 )באחוזים(שנים  10העובדות במקצוע כעבור חמש שנים וכעבור  החולים-בתיאחיות : 3-בלוח 
)n=2,332(  

  
  עבדו בשנת 

  
  וגם בשנת

  
  וגם בשנת

אחוז העובדות כעבור 
  שנים 5

אחוז העובדות כעבור 
  שנים 10

1990  1995  2000 99.4 96.2 
1991 1996 2001 98.3 95.6 
1992 1997 2002 98.7 95.3 
1993 1998 2003 98.5 95.0 
1994 1999 2004 98.1 94.8 
1995 2000 2005 97.5 94.0 
1996 2001 2006 97.5 94.0 
1997 2002 2007 97.2 94.1 
1998 2003 12008 97.0 93.1 
1999 2004 - 96.9 - 
2000 2005 -  90.0 - 
2001  2006 -  96.7 - 
2002 2007 -  97.0 - 
2003 12008 -  96.5 - 

  השנה האחרונה לגביה יש בידינו נתונים מלאים על עבודה במקצוע ועל עזיבת המקצוע 1
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   )n=873( )באחוזים(שנים  10העובדות במקצוע כעבור חמש שנים וכעבור  הקהילהאחיות : 4-בלוח 
  

  עבדו בשנת 
  

  וגם בשנת
  

  וגם בשנת
אחוז העובדות כעבור 

  שנים 5
אחוז העובדות כעבור 

  שנים 10
1990  1995  2000 97.9 95.8 
1991 1996 2001 97.7 94.9 
1992 1997 2002 98.3 95.0 
1993 1998 2003 99.1 95.9 
1994 1999 2004 98.7 95.5 
1995 2000 2005 98.4 94.5 
1996 2001 2006 97.6 93.5 
1997 2002 2007 97.3 92.2 
1998 2003 12008 97.8 91.9 
1999 2004 - 97.5 - 
2000 2005 -  93.3 -  
2001 2006 -  96.4 -  
2002 2007 -  95.7 -  
2003 12008 -  94.9 -  

  השנה האחרונה לגביה יש בידינו נתונים מלאים על עבודה במקצוע ועל עזיבת המקצוע    1
  

  ) n=2,332( )באחוזים(העוזבות את המקצוע בכל שנה  חולים-בתיאחיות : 5-בלוח 
  

  שנה
התחילו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
הפסיקו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
עובדות  הכל-סך

  )במדגם(בשנה זו 
אחוז שעזבו מתוך 
  סך העובדות בשנה

1990 51 2 658 0.3 
1991 53 0 711 0.0 
1992 71 2 780 0.3 
1993 61 1 840 0.1 
1994 76 1 915 0.1 
1995 66 2 979 0.2 
1996 77 8 1,048 0.8 
1997 86 4 1,130 0.4 
1998 89 6 1,213 0.5 
1999 92 6 1,299 0.5 
2000 138 10 1,427 0.7 
2001 149 11 1,565 0.7 
2002 154 9 1,710 0.5 
2003 111 10 1,811 0.6 
2004 142 8 1,945 0.4 
2005 143 17 2,071 0.8 
2006 121 12 2,180 0.6 
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  ) n=873( )באחוזים( קהילה העוזבות את המקצוע בכל שנהאחיות : 6-בלוח 
  

  שנה
התחילו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
הפסיקו לעבוד 

  )מספרים מוחלטים(
עובדות  הכל-סך

  )במדגם(בשנה זו 
אחוז שעזבו מתוך 
  סך העובדות בשנה

1990  15 0 378 0.0 
1991 17 2 393 0.5 
1992 26 2 417 0.5 
1993 25 4 438 0.9 
1994 26 1 463 0.2 
1995 26 1 488 0.2 
1996 23 1 510 0.2 
1997 24 2 532 0.4 
1998 24 3 553 0.5 
1999 17 3 567 0.5 
2000 49 5 611 0.8 
2001 24 4 631 0.6 
2002 38 1 668 0.1 
2003 38 4 702 0.6 
2004 37 7 732 1.0 
2005 47 6 773 0.8 
2006 25 9 789 1.1 

  

כנס ישעתידות לה, "חדשות"אחיות  שלהמציגים את הסיכוי  הישרדותהם לוחות  8-ב-ו 7-לוחות ב

לפי לוחות אלה . חולים ובקרב אחיות בקהילה-בקרב אחיות בתי ,שאר במקצועילה ,לעבודה במקצוע

לעומת  חולים-בית(שאר במקצוע לפי מקום העבודה יההבדלים בסיכוי של אחות מוסמכת חדשה לה

  .יחיםהם זנ) הקהילה

  

  )n=2,335(חולים -ההישרדות המצטברת של עבודה כאחות מוסמכת בקרב אחיות בתי: 7-לוח ב
  

  )שנים( זמן
  

 הישרדות שנתית
  

 הישרדות מצטברת
  של ) 95%(רווח סמך 
  1מצטברת הישרדות

20  1.00  1.00  1.00-1.00  
5  0.99  0.97  0.97-0.96  

10  0.99  0.93  0.99-0.94  
15  1.00  0.90  0.91-0.89  
20  1.00  0.88  0.89-0.87  
25  1.00  0.85 0.87-0.83  
26  1.00 0.85 0.87-0.83  
27  1.00 0.84 0.86-0.82 
28  1.00 0.83 0.85-0.81  
30  1.00 0.82 0.84-0.80  
31  1.00 0.81 0.83-0.78  
32  1.00 0.80 0.83-0.77  
33  1.00 0.79 0.82-0.76  
34  1.00 0.76 0.79-0.73  
35  1.00 0.74 0.78-0.70  

  בשל גודל המדגם הלוח כולל רווח בר סמך גדול בחלק מן השנים   1
 אלו שעובדות פחות משנה  2
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  )n=873(ההישרדות המצטברת של עבודה כאחות מוסמכת בקרב אחיות קהילה : 8-לוח ב
  

  )שנים( זמן
  

 הישרדות שנתית
  

 הישרדות מצטברת
  של ) 95%(רווח סמך 
  1מצטברת הישרדות

20  1.00  1.00  1.00-0.99  
5  1.00  0.97  0.98-0.95  

10  1.00  0.94  0.95-0.92  
15  1.00  0.90  0.93-0.88  
20  1.00  0.89  0.91-0.86  
25  1.00  0.86 0.88-0.82  
26  1.00  0.85 0.88-0.81  
27  1.00  0.84 0.87-0.80  
28  1.00  0.83 0.86-0.79  
29  1.00  0.81 0.85-0.77  
30  1.00  0.80 0.84-0.76  
31  1.00  0.80 0.83-0.75  
32  1.00  0.79 0.83-0.74  
34  1.00  0.75 0.80-0.70  
35  1.00  0.73 0.78-0.66  

  בשל גודל המדגם הלוח כולל רווח בר סמך גדול בחלק מן השנים   1
 אלו שעובדות פחות משנה  2
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ועל פי ת בסיסי-עלההכשרה ה על פי חולים-בתיאחיות  :'גנספח 
  במחלקה בתחום הכשרתן עבודה

  
  2,1במחלקה בתחום הכשרתן ולפי עבודה בסיסי-עלקורס לפי  חוליםה-בתיאחיות  התפלגות: 1-לוח ג

  המחלקה בה עובדת כיום  בסיסי-עלבוגרת קורס 
  אונקולוגיה  אונקולוגיה

  פסיכיאטריה  בריאות הנפש ופסיכיאטריה
  גריאטריה  גריאטריה
  חדר ניתוח  חדר ניתוח

  טיפול נמרץ ילדים, פגים  PT/נמרץ ילדיםטיפול 
  רפואה דחופה, התאוששות, טיפול נמרץ  )לב, משולב, כללי(טיפול נמרץ 

  נשים, חדר לידה ויולדות  מיילדות
  סווג כערך חסר  מניעת זיהומים
  סווג כערך חסר  ספיקת לב- ניהול טיפול באי

  דיאליזה/נפרולוגיה  נפרולוגיה
  מרפאות חוץ, פנימית  כרתוס

  רפואה דחופה  רפואה דחופה
  גריאטריה, שיקום  שיקום

בסיסית -ועובדות במחלקה המתאימה לסוג ההכשרה העל בסיסי-עלשהוכשרו בקורס  חולים- בתיאחיות    1
- עלאחיות שלפי הדיווח שלהן עובדות במחלקה שאינה בתחום ההכשרה ה. הזו נחשבות כעובדות בתחום

   בסיסית-עובדות בתחום ההכשרה העלת בה הוכשרו סווגו כלא בסיסי
, ילדים, לסיעוד פרס-תבי, אשפוז יום, אורתופדיה: יםבסיסי-עלהמחלקות הבאות לא שויכו לקורסים    2

  רנטגן והתאוששות, מכונים, בקרה, אחות כללית, נוירולוגיה, רוןג-וזןא- ףא ,עיניים, עור ומין, כירורגיה
  

ובעת הסקר עבדו במחלקה המתאימה לסוג ההכשרה  ,בסיסי-עלשהוכשרו בקורס  חולים-בתיאחיות 

אחיות שבעת הסקר עבדו במחלקה שאינה בתחום ההכשרה . נחשבו עובדות בתחום ,בסיסית הזו-העל

  .תבסיסי-עלת בה הוכשרו סווגו כלא עובדות בתחום ההכשרה הבסיסי-עלה

 

ת החל בסיסי-עלההכשרה ה מספר שנות העבודה בתחוםחושב , אחיות שעבדו בעת הסקר במקצועל

חושב נתון  ,אחיות שבעת הסקר לא עבדו במקצועל. תבסיסי-עלעבודה בתחום ההכשרה ההמתחילת 

השנה בה נערך ( 2008שנת ל חושבומועד עזיבת התחום  ,בסיסי-עלזה החל ממועד קבלת תעודת קורס 

  . )הסקר
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 חיזוי המשוואות נתונים לצורך הכנת  :'ד נספח

  
  *)נקבות בלבד(שיעורי תמותה לאלף תושבים לפי גיל : 1-דלוח 

 2000-2004 2004-2008 
 5.5  5.6 הכל-סך

0 4.9 3.9 
4-1 0.3 0.2 
9-5 0.1 0.1 

14-10 0.1 0.1 
19-15 0.2 0.2 
24-20 0.3 0.2 
29-25 0.3 0.2 
34-30 0.4 0.4 
39-35 0.6 0.5 
44-40 0.9 0.9 
49-45 1.5 1.5 
54-50 2.5 2.2 
59-55 4.0 3.7 
64-60 6.6 5.8 
69-65 11.4 9.9 
74-70 20.7 17.9 
79-75 36 33.1 
84-80 65.7 60.8 

85+ 155.3 156.1 
. בצירוף חלוקה לפי מין )ציטוט מדויק(ס "נתונים לגבי שיעורי התמותה לפי גיל מופיעים בשנתון הלמ  * 

   עבור נשים בלבדבמובאים נתונים , ון שרוב כוח העבודה הסיעודי מורכב מנשיםוכימ

  
    12006-1996 ל בין השנים"מספר פניות של מבקשי טפסים לעבודה בחו: 2-דלוח 

  2שנה
  מספר פניות של מבקשי 

  ל"טפסים לעבודה בחו
  כאחוז מכלל האחיות 

  3המוסמכות
 אין נתונים 199726
אין נתונים 32 1998
אין נתונים 58 1999
2000 64 0.27 
2001 149 0.60 
2002 195 0.74 
2003 232 0.84 
2004 290 1.01 
2005 249 0.83 
2006 274 0.88 
2007 286  0.90 

  2007- ו 2006, נהל הסיעודידוחות מ על פי  1

   נתוני שנים שנבדקו בשנה זונהל הסיעוד ומשום כך מופיעים רק ישודרגה תוכנת כוח האדם של מ 2008בשנת   2
  60מתוך כלל האחיות המוסמכות עד גיל   3
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אחיות מוסמכות בכוח העבודה של היצע ללוחות חיזוי : 'נספח ה
 שונות בנקודות זמן

  הסבר למבנה הלוחות

לחישוב נכנסו רק אחיות המועסקות . הרשומות חולקו לקבוצות גיל של חמש שניםהאחיות כלל  .1

 ).מכלל המדגם 89%( כיום במקצוע הסיעוד

. מוצגת התפלגות כלל האחיות במדגם לפי קבוצות הגיל שלהןבלוחות הבאים בעמודה השנייה  .2

 . המספרים הוכפלו בעשר על מנת לשקף את ההתפלגות בכלל אוכלוסיית האחיות

כך שכל קבוצה עברה במלואה , בעמודה השלישית הוצגה אותה ההתפלגות לאחר חמש שנים .3

 .הבאהלמשבצת הגיל 

בעמודה הרביעית . בעמודות הרביעית והחמישית מובאות התפלגות האחיות המצטרפות על פי גילן .4

 מובאת התפלגות האחיות המצטרפות שעברו מסלול הסמכה מלא או הסבת אקדמאים

ובעמודה החמישית מוצגת התפלגות האחיות שעברו הסבה ממעמד של  ,")מוסמכות חדשות("

מי שעברו הסבת , כולל מי שעברו מסלול הסמכה מלא(ות המצטרפות כמות האחי .אחיות מעשיות

 1,600-עומד על כשהינה ממוצע של השנים האחרונות ) אקדמאים ואחיות מעשיות שעברו הסבה

התפלגות הגילים מבוססת על נתוני מסמך ). אחיות בחמש שנים 8,000(אחיות מוסמכות בשנה 

מהתפלגות . 2008ות גילי האחיות החדשות בשנת שם מוצגת התפלג 200914משרד הבריאות משנת 

-ו 44עד  30הן בנות  24%, 30-הינן צעירות מ "החדשותהמוסמכות "מן האחיות  71%זו עולה כי 

עד  30בהיעדר מידע נוסף על התפלגות גילאי האחיות המצטרפות בגיל . 45בלבד הן מעל גיל  4%

מתוך הנחה ). 44-40, 39-35, 34-30(חולקה קבוצה זו שווה בשווה בין שלוש קבוצות הגיל , 44

צורפו כל האחיות , עבודה הינו זניחהמצטרפות לכוח ה 50-שמספרן של אחיות בנות יותר מ

התבוננות בנתונים לגבי אחיות . 49-45לקבוצת הגיל  45-בנות יותר מ )בשתי העמודות(המצטרפות 

הן  59%, 30-מהן צעירות מ 28%מעלה כי , מוסמכות שעברו הסבה ממעמד של אחיות מעשיות

 .  45הן מעל גיל  13%-ו 44עד  30בנות 

התפלגות זו . פלגות האחיות העוזבות את המקצוע לפי קבוצות גילישית מוצגת התשבעמודה ה .5

המספרים המופיעים . מבוססת על ניתוחי הישרדות לפי גיל שבוצעו על בסיס נתוני המדגם שלנו

. בתאים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה

 . יבה במהלך חמש שניםהמספרים הוכפלו בחמש על מנת לשקף עז

שיעור . ל מתוך כלל אוכלוסיית האחיות"גרו לחויהאחיות שהתפלגות ה מוצגתית עיבעמודה השב .6

והוא מבוסס על ממוצע ) 2007, נהל הסיעודידוח מ(נהל הסיעוד יהאחיות המהגרות נלקח מנתוני מ

יעור הבקשות ש. 2007עד  2000ל בשנים "שיעור האחיות המבקשות אישורים לצורך עבודה בחו

אותו שיעור שימש , ובהיעדר מידע נוסף על הקשר בין גיל להגירה) פחות מאחוז( 0.0076עומד על 

המספרים הוכפלו בחמש על מנת לשקף הגירה . לחישוב כמות המהגרות בכל אחת מקבוצות הגיל

 .במהלך חמש שנים

                                                   
  103' עמ, 2009, משרד הבריאות   14
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לף נפש של נשים על שיעורי התמותה לא בהתבססתמותה מוצגים שיעורי הית נימעמודה השב .7

הנתונים חושבו כמכפלה של כמות ). ס"נתוני למ( 2008-2004בין השנים , בישראל לפי קבוצות גיל

. האחיות בקבוצת גיל בתחילת התקופה בשיעור התמותה לאלף נפש של נשים בקבוצת הגיל הזו

ותה פל בחמש על מנת לשקף תמותה במהלך חמש שנים וחולק באלף על מנת לשקף תמוכהנתון ה

 . מתוך אוכלוסיית המחקר

ית מוצג אחוז האחיות שאינן עובדות אך עשויות לחזור לעבוד במקצוע לפי קבוצות עשיתבעמודה ה .8

ממעגל העבודה  ותשיעור זה מבוסס על הממצא לפיו בכל שנה יש אחוז מן האחיות שיוצא. הגיל

 ).18ראה לוח (שוב לכוח העבודה לאחר תקופת זמן זו  ותלתקופת זמן של כשנה ונכנס

בתום חמש , בלוח הראשון(בעמודה האחרונה מופיעה תחזית היצע האחיות בסוף תקופת זמן  .9

כמות אחיות ( החמישית והתשיעית, הרביעית ,המבוססת על סכום העמודות השלישית) שנים

פחות סכום העמודות ) במקצוע בסוף התקופה וכמות המצטרפות החדשות עבדושמוסמכות 

 . פלוס מספר החוזרות לאחר הפסקה זמנית) ה ופטירהירהג, עזיבה(מכוח העבודה המציגות יציאה 

 
  נתונים לחישוב תחזית היצע אחיות: 1-לוח ה

  
  
  
  

קבוצת 
 גיל 

  
  
  
  

התפלגות 
2008 

  
  
  

אחרי 
חמש 
 שנים

הצטרפות 
במהלך 

 חמש שנים
של 

מוסמכות 
 חדשות

הצטרפות 
מהלך ב

 חמש שנים
של בוגרות 

הסבה 
  ממעשיות

יציאה 
לגמלאות 

עזיבה ו
במהלך 

חמש 
 שנים

  
  

הגירה 
במהלך 

חמש 
 שנים

  
  

פטירה 
במהלך 

חמש 
 שנים

  
  
  
  

התפלגות 
 עתידית

29-24 226 0 0.71 0.28 0.1 0.0076 0.2 ? 
34-30 503 226 

0.24{ 0.59{ 
0.08 0.0076 0.4 ? 

39-35 542 503 0.03 0.0076 0.5 ? 
44-40 481 542 0.01 0.0076 0.9 ? 

49-45 461 481 0.04 0.13 0.03 0.0076 1.5 ? 
54-50 410 461 0 0 0.01 0.0076 2.2 ? 
60-55  572 410 0 0 0.01 0.0076 3.7 ? 
  

בוצעו אותן פעולות כאשר תוצאות , )עוד עשר שנים( 2018-2013, על מנת לייצר תחזית לחומש השני .10

תחת ההנחה כי המגמות של החומש הראשון , זאת. התחזיות לחומש הראשון משמשות בסיס

מספר האחיות המוסמכות המוסבות ממעמד של אחיות מעשיות , כלומר. תמשכנה באותו כיוון

 50-של כההכשרות יתייצב על תוספת מספר ; )לשנה 150- כויעמוד על (ימשיך לרדת בחצי 

בחמש סטודנטים נוספים  250, קרי( סטודנטים בשנה מעבר למספר הסטודנטים הממוצע לשנה

  ). 2-ראה תחזית בלוח ה(;  )שנים
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  לפי קבוצות גיל , )2018(שנים  עשרתחזית היצע אחיות בעוד : 2-לוח ה
  
  
  

 קבוצת
 גיל

  
  
  

 התפלגות
20131 

  
  

 אחרי
 חמש
 2שנים

  
 הצטרפות

 -אחיות  
מוסמכות 
  3חדשות

  
 הצטרפות

 ההסב  -
אחיות מ

 4מעשיות

יציאה 
לגמלאות 

 עזיבהו
 חמש במהלך
 5שנים

  
 הגירה
 במהלך
 חמש
 6שנים

  
 פטירה
 במהלך
 חמש
 7שנים

  
  

 שיעור
 חזרה
 8שנתית

  
  
  

תחזית 
92018  

 24,413 372 172 947 3,915 750 6,587 21,738 24,953 להכ-ךס
29-24 3,345 - 4,693 210 1,672 127 3 143 3,243 
34-30 933 3,345 539 148 373 35 2 42 3,662 
39-35 4,203 933 539 148 630 159 11 90 908 
44-40 5,303 4,203 539 148 265 201 24 33 4,432 
49-45 4,159 5,303 278 98 624 158 31 47 4,913 
54-50 3,795 4,159 - - 190 144 42 10 3,794 
60-55 3,215 3,795 - - 161 122 59 7 3,460 

הוכפל בעשר בכל קבוצת גיל , )מכלל המדגם 89%( מספר האחיות המוסמכות במדגם שעובדות בזמן הסקר   1
   על מנת לשקף את ההתפלגות בכלל אוכלוסיית האחיות המוסמכות המועסקות

כל קבוצה עברה במלואה (המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים התפלגות האחיות המוסמכות    2
   )למשבצת הגיל הבאה

על פי נתוני משרד הבריאות על , זאת .חדשות לפי קבוצות הגיללגות צפי כניסה של אחיות מוסמכות התפ   3
   בחלוקה לקבוצות גיל, ממוצע סך מספר האחיות המוסמכות החדשות לשנה

על פי , זאת. מעשיות לפי קבוצות הגילאחיות ה של אחיות שעברו הסבה ממעמד של התפלגות צפי כניס   4
בחלוקה , נתוני משרד הבריאות על ממוצע סך מספר האחיות שעברו הסבה ממעשיות למוסמכות לשנה

  לקבוצות גיל 
יתוחי חושב על סמך תוצאות נ) עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות  מוסמכת(שיעור העוזבות    5

המספרים חושבו כמכפלה של שיעור ). ראה את נתוני ההישרדות בכל קבוצת גיל בנספח(ההישרדות לפי גיל 
העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה והוכפלו בחמש על מנת לשקף עזיבה במהלך 

  חמש שנים  
  ל מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש ע 0.0076שיעור הגירה של    6
במספר האחיות המוסמכות ) ס"לפי נתוני למ(בקבוצת הגיל ) נשים(מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש    7

  מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף , בקבוצת גיל זו
בוצת בכל קלאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע    8

  כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל , )18בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח (גיל 
כמות המצטרפות החדשות וכמות מי שעשויות לחזור לעבודה , כמות האחיות בסוף התקופה סכום  9

, זיבהע - פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודה ) והשמינית הרביעית, העמודות השלישית(
   )שש ושבע, עמודות חמש(הגירה ופטירה 

  

בוצעו אותן פעולות כאשר תוצאות התחזיות , עשרה ועשרים שנים-על מנת לייצר תחזית לעוד חמש. 11

תחת ההנחה כי המגמות של החומש הראשון תמשכנה באותו  ,זאת. לעשר שנים משמשות בסיס

מעשיות ימשיך לרדת בחצי אחיות מספר האחיות המוסמכות המוסבות ממעמד של , כלומר. כיוון

מספר ההכשרות ; )בחומש הרביעי 37-בחומש השלישי וכ 75-כ ,ויעמוד על רבע ממספרן הנוכחי(

  ). 4-ה-ו 3-לוחות ה(שיון בשנה ימקבלות ר 1,320- ימשיך לעמוד על כ
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  לפי קבוצות גיל, )2023(שנים  עשרה-חמשתחזית היצע אחיות בעוד : 3-לוח ה
  
  
  

 קבוצת
 גיל

  
  
  

 התפלגות
12018 

  
  

 אחרי
 חמש
 2שנים

  
 הצטרפות

  אחיות  -
מוסמכות 
 3חדשות

  
 הצטרפות

 ההסב  -
אחיות מ

 4מעשיות

יציאה 
לגמלאות 

 עזיבהו
 במהלך
 5שנים חמש

  
 הגירה
 במהלך
 חמש
 6שנים

  
 פטירה
 במהלך
 חמש
 7שנים

  
  

 שיעור
 חזרה
 8שנתית

  
  
  

תחזית 
92023  

 22,692 422 175 926 4,544 375 6,587 20,953 24,413 להכ-ךס

29-24 3,243 - 4,693 105 1,622 123 3 138 3,189 

34-30 3,662 3,243 539 74 1,465 139 7 163 2,407 

39-35 908 3,662 539 74 136 34 2 19 4,121 

44-40 4,432 908 539 74 222 168 20 28 1,139 

49-45 4,913 4,432 278 49 737 186 37 56 3,854 

54-50 3,794 4,913 - - 190 144 42 10 4,548 

60-55 3,460 3,794 - - 173 131 64 7 3,433 
בעשר בכל קבוצת גיל הוכפל , )מכלל המדגם 89%( מספר האחיות המוסמכות במדגם שעובדות בזמן הסקר   1

   על מנת לשקף את ההתפלגות בכלל אוכלוסיית האחיות המוסמכות המועסקות
כל קבוצה עברה במלואה (התפלגות האחיות המוסמכות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים    2

   )למשבצת הגיל הבאה
על פי נתוני משרד הבריאות על , זאת .חדשות לפי קבוצות הגיללגות צפי כניסה של אחיות מוסמכות התפ   3

   בחלוקה לקבוצות גיל, ממוצע סך מספר האחיות המוסמכות החדשות לשנה
על פי , זאת. מעשיות לפי קבוצות הגילאחיות התפלגות צפי כניסה של אחיות שעברו הסבה ממעמד של    4

בחלוקה , נתוני משרד הבריאות על ממוצע סך מספר האחיות שעברו הסבה ממעשיות למוסמכות לשנה
  לקבוצות גיל 

חושב על סמך תוצאות ניתוחי ) עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות  מוסמכת(העוזבות שיעור    5
המספרים חושבו כמכפלה של שיעור ). ההישרדות בכל קבוצת גיל בנספחראה את נתוני (ההישרדות לפי גיל 

העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה והוכפלו בחמש על מנת לשקף עזיבה במהלך 
  חמש שנים  

  בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0076שיעור הגירה של    6
במספר האחיות המוסמכות ) ס"לפי נתוני למ(בקבוצת הגיל ) נשים(כפלה של שיעור התמותה לאלף נפש מ   7

  מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף , בקבוצת גיל זו
בכל קבוצת לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע    8

  כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל  ,)18קבוצות גיל בלוח בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי (גיל 
כמות המצטרפות החדשות וכמות מי שעשויות לחזור לעבודה , כמות האחיות בסוף התקופה סכום  9

, עזיבה - פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודה ) והשמינית הרביעית, העמודות השלישית(
   )בעשש וש, עמודות חמש(הגירה ופטירה 
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  לפי קבוצות גיל , )2028(תחזית היצע אחיות בעוד עשרים שנים : 4-לוח ה
  
  
  

 קבוצת
 גיל

  
  
  

 התפלגות
20231  

  
  

 אחרי
 חמש
 2שנים

  
הצטרפות

אחיות  -
מוסמכות 
 3חדשות

  
 הצטרפות

 ההסב  -
אחיות מ

 4מעשיות

יציאה 
לגמלאות 

 עזיבהו
 במהלך
 5שנים חמש

  
 הגירה
 במהלך
 חמש
 6שנים

  
 פטירה
 במהלך
 חמש
 7שנים

  
  

 שיעור
 חזרה
 8שנתית

  
  
  

תחזית 
92028  

 21,201 402 166 861 4,210 190 6,587 19,259 22,692 להכ-ךס

29-24 3,189 - 4,693 53 1,594 121 3 136 3,164 

34-30 2,407 3,189 539 37 963 91 5 107 2,813 

39-35 4,121 2,407 539 37 618 156 10 88 2,287 

44-40 1,139 4,121 539 37 57 43 5 7 4,599 

49-45 3,854 1,139 278 25 578 146 29 44 732 

54-50 4,548 3,854 - - 227 173 50 12 3,417 

60-55 3,433 4,548 - - 172 130 64 7 4,190 
הוכפל בעשר בכל קבוצת גיל , )מכלל המדגם 89%( מספר האחיות המוסמכות במדגם שעובדות בזמן הסקר   1

   לשקף את ההתפלגות בכלל אוכלוסיית האחיות המוסמכות המועסקות על מנת
כל קבוצה עברה במלואה (התפלגות האחיות המוסמכות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים    2

   )למשבצת הגיל הבאה
על פי נתוני משרד הבריאות על , זאת .חדשות לפי קבוצות הגיללגות צפי כניסה של אחיות מוסמכות התפ   3

   בחלוקה לקבוצות גיל, ממוצע סך מספר האחיות המוסמכות החדשות לשנה
על פי , זאת. מעשיות לפי קבוצות הגילאחיות התפלגות צפי כניסה של אחיות שעברו הסבה ממעמד של    4

בחלוקה , ות לשנהנתוני משרד הבריאות על ממוצע סך מספר האחיות שעברו הסבה ממעשיות למוסמכ
  לקבוצות גיל 

חושב על סמך תוצאות ניתוחי ) עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות  מוסמכת(העוזבות שיעור    5
המספרים חושבו כמכפלה של שיעור ). ראה את נתוני ההישרדות בכל קבוצת גיל בנספח(ההישרדות לפי גיל 

לת התקופה והוכפלו בחמש על מנת לשקף עזיבה במהלך העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחי
  חמש שנים  

  בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0076שיעור הגירה של    6
במספר האחיות המוסמכות ) ס"לפי נתוני למ(בקבוצת הגיל ) נשים(מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש    7

  מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף , בקבוצת גיל זו
בכל קבוצת לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת  אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע   8

  כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל  ,)18בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח (גיל 
ות וכמות מי שעשויות לחזור לעבודה כמות המצטרפות החדש, כמות האחיות בסוף התקופה סכום  9

, עזיבה - פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודה ) והשמינית הרביעית, העמודות השלישית(
   )שש ושבע, עמודות חמש(הגירה ופטירה 

  

  


