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 תמצית המחקר

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

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

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

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

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

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

  .3לאחיותגם את הביקוש הצפוי  ולבחון

 

 מטרות

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

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

 

 המחקר תשיט

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

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

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

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

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

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

 לאחיות בקהילה. 

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

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

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

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

 . בריאותותי המשפיעים על צריכת שירמשתנים 

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

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

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

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

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

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

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

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

 עזר במחלקות.האחיות לכוח ההתמהיל בין 

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

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

 

 רוט המודלים לחיזוי הביקוש לאחיות:ילהלן פ

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

 (סטנדרטית

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

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

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

 האחיות במשק.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 העבודה.

 

 ממצאים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

  אחיות. 3,000-כ

 

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

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

 

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

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

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

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

 האחיות, בהתאם למודל הביקוש.

 אדםהמדיניות תכנון כוח על השלכות 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .הסיעודשבמערך שונות ה רמותמקצועי ל

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

  .כוח העבודהמערך ב שנים ארוכות יותראת האחיות השאיר ל

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

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

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

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

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

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

 בלבד. 

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

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

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

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

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

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

 תחזיות למציאות חדשה.את החיזוי הביקוש לאחיות ובכך להתאים 

 סיכום

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

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

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

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

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

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

  במערכת הבריאות.
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 תודות

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

  .דוח זה כתיבתוב

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 משרד.הבנוגע למחלקות בתי החולים מתוך קבצי המידע של 

 

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

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

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

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

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

 לדפוס.
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 . מבוא 1

בשל הפער הצפוי בין הביקוש  4כוח העבודה הסיעודיגבר בעשור האחרון העיסוק בבחינת בעולם המערבי 

 Buerhaus, 2001 ,Donelan et al., 2010; May et ;0005פיקר ותורן, -לבין ההיצע של כוח אדם זה )רותם

al., 2006של  (. זאת, לנוכח תחזיות כי בעתיד יעלה הביקוש לכוח אדם סיעודי בשל הצמיחה וההזדקנות

 (. Harding, 2007עוד מתקשה למשוך כוח עבודה חדש )האוכלוסייה בעוד מקצוע הסי

 

 HRSA, 2004כוח האדם הסיעודי )של היצע הלצורך בחינת  סקרים רחבי היקף נערכיםבעולם 

;Hasselhorn et al., 2006 .) בישראל נבחנו מאפייני התעסוקה ומאפייני כוח העבודה וההיצע החזוי גם

בטווחי זמן  – הסיעודי בישראל הן באשפוז הן בקהילה עיקרו של כוח האדם – של אחיות מוסמכות

(. המחקר הנוכחי מבקש לצעוד צעד נוסף בתכנון כוח האדם בתחום הסיעוד 0030עתידיים )ניראל ואח' 

תחזיות הביקוש ל, את ההתאמה בין תחזיות ההיצע 5לאחיותבישראל ולבחון גם את הביקוש הצפוי 

 כוח העבודה הסיעודי.תכנון ל בנוגעואת העולה מכך  לאחיות

 

לאחר סקירת הספרות בעולם שבחנה מהם המודלים לביקוש המתאימים ביותר למציאות מערכת 

. בפרקים הבאים מוצגות תחזיות היצע ישראל, מוצג רקע על מערך כוח האדם הסיעודי בארץהבריאות ב

מודלים, לאותן שנים. ותחזיות הביקוש לאחיות לפי שלושה  0060-ו 0004, 0000, 0034האחיות בשנים 

תכנון כוח האדם בהמשך נבחנת ההתאמה בין תחזיות הביקוש לתחזיות ההיצע ונדונות ההשלכות ל

 בעתיד.

 

 . סקירת ספרות 2

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

אוכלוסייה(, במערכת בבריאות של קבוצות ה ה )כגון שינויים דמוגרפיים או פערים במצבותבכלל

במערך בשלוש מערכות: שחלו אותו בוחנים. במקצוע הסיעוד הכוונה לשינויים שהבריאות ובמקצוע 

בו הוא טיפול סיעודי שושהטיפול בחולים  האשפוז הגריאטרי, שחלקו במערך האשפוז גדל מאוד,

החולים ובשל מעבר -הממוצעת בבית בשהייהשבו בשל הירידה  ,במערך האשפוז הכללי ;בעיקרו

טיפולים רפואיים רבים לקהילה )כתוצאה מהתפתחות הרפואה והטכנולוגיה( גדל שיעור החולים שהם 

עברו הואליה שקהילה מערכת שירותי הבריאות ב; ובקשים יותר, קשישים יותר ומורכבים יותר

ה מבוגרת יאוכלוסיקרב בעיקר בפונקציות טיפוליות רבות המחייבות הכשרת אחיות לתפקוד עצמאי, 

 ,להכשרתה ולנוכחותה של האחות יש תפקיד מרכזי בצמצום פערי בריאות  .הסובלת ממחלות כרוניות

יש השלכות על לעיל  שצוינו. לשינויים בריאותההיתר באמצעות הדגשת הרפואה המונעת וקידום  בין

                                                   
ובהם אחיות מוסמכות  ,המונח כוח אדם סיעודי כולל מגוון של בעלי הכשרה לעסוק בסיעוד במערכת הבריאות 4 

חיות מעשיות שנתית, אקדמאיות ובוגרות תכניות הסבה(, א-ברמות הכשרה שונות )בוגרות למודי תעודה תלת
הכשרה קצרה  העובריםאחיות מסוג זה בישראל( וכוחות עזר שהם לרוב עובדים אין הכשרת  0009 שנת)מ

 לעבודה במחלקות בתי החולים.

ההנחה היא כי בשנת  אולם(. ומעשיות)מוסמכות  האחיות לכללכאשר מדובר בביקוש לאחיות הכוונה היא  5 
 אין יותר הכשרה לאחיות מעשיות.   0009מוסמכות מאחר שמשנת   כל האחיות המועסקות תהיינה אחיות 0060
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)ניראל ופריאנטה,  מתאיםה קצועיהתמהיל המכוח העבודה הסיעודי הן מבחינת גודלו והן מבחינת 

3777; Peterson, 2001 ,0005; הוועדה לבדיקת היקף ההכשרה האקדמית במקצוע הסיעוד  .) 

 

והן מצד  עושים זאת הן מצד בחינת היצע כוח האדםבספרות המקובלים  לתכנון כוח אדםהמודלים 

כוח האדם הזמין ולמאפייניו היקף לבחינת הביקוש לו. "היצע" בתחום תכנון כוח העבודה מתייחס 

מצבת כוח האדם המועסק )הפעיל(, כוח האדם  על פינקבע  הז היקף(. Hall, 1978בנקודת זמן נתונה )

שעתיד להצטרף לכוח העבודה עד לנקודת זמן נתונה, וכוח האדם שעתיד להיפלט ממצבת כוח האדם 

המקצוע, יציאה לגמלאות, מוות  הנתונה עקב יציאה מהמקצוע )בשל עזיבת המועסק עד לנקודת הזמן

או הגירה(, והאיזון שבין התוספת החזויה לכוח האדם המקצועי ובין הפרישה החזויה לכוח אדם זה 

(Kazanjian et al., 1984, 1993  ;McClean et al., 1991 ;Spetz, 2006 ;Harding, 2007 מספרות .) המחקר

היצע כוח העבודה הסיעודי יכול אודות מידע על  כי ,בריאות עולהתחום ההעוסקת בתכנון כוח אדם ב

השוואה לביקוש לכוח מאולם מידע ממשי על כך ניתן לקבל רק  ,עודףלמחסור או ללתת רק אינדיקציה 

ה כיום היא לעבור מביסוס תכנון כוח האדם הסיעודי על תחזיות ההיצע בלבד יעבודה זה. על כן הנטי

 החזוי לכוח אדם ולאיזון בין השניים.לבחינת ההיצע החזוי למול הביקוש 

 

 (requirement" )הדרישה"או ( demand)לנושא מצד בחינת "הביקוש"  הניגשים אדם כוח לתכנוןמודלים 

אליה האדם הנדרש כדי לספק שירותי בריאות ברמה שנקבעה או ברמה ש כוחללכוח אדם, מתייחסים 

המודלים ינת הביקוש לכוח אדם מעלה כי סקירת המודלים המוצגים בספרות לבחשואפים להגיע. 

כוח  :היחסמאחר שלמודלים מורכבים ביותר. ועד פשוטים לביצוע וממודלים בסיסיים : על רצףמצויים 

להערכת הביקוש לכוח אדם רפואי או סיעודי אמצעי אדם מקצועי/אוכלוסייה משמש לעתים קרובות 

(Gamliel et al., 1995 ,)הגידול באוכלוסייה הוא המשתנה העיקרי הנבחן למול השינויים  המודלים ברוב

 האפשריים בכוח העבודה. 

 

משרות  יש הבוחנים את הביקוש לכוח אדם באמצעות בחינת שוק העבודה בפועל כאשר הביקוש כולל

)או תקנים( שאינן מאוישות. שיעור המשרות הפנויות משמש סמן למחסור בכוח אדם ומעיד על פער בין 

סמן  אלא יותרשיעור המשרות הפנויות לבדו אינו מדד ישיר של מחסור באחיות  אף כיהביקוש להיצע. 

מסוים יש שיעור  המשקף קושי למלא משרות, ההנחה היא כי אם למקומות עבודה רבים באזור גאוגרפי

(. מידע Reinier et al., 2005עשוי להעיד על מחסור )הדבר  של משרות פנויות ,מתמשך לאורך זמןה ,גבוה

בכוח האדם  ףאו לעודמחסור לעל שוק העבודה באמצעות סקרי מעסיקים יכול לתת אומדן טוב 

 וח אדם לטווח הקצר.  בעיקר כאשר מדובר בתכנון כ ,(Meltz, 1988המקצועי ואף לסיבות למחסור )

 

על בריאות ו גישה אחרת לבחינת הביקוש לכוח אדם סיעודי נסמכת על הצבת יעדים להספקת שירותי

(. לעתים קביעה נורמטיבית כזו של Kazanjian & Wood, 1993כוח האדם הנדרש ) היקףתרגומם ל

ין ומגבלות של מקורות הביקוש לכוח האדם אינה מביאה בחשבון מגבלות תקציב, מגבלות כוח אדם זמ

מידע סטטיסטיים מהימנים על תחלואה ותמותה. אולם במקרים אחרים היא מייצגת את מגוון שירותי 

המערכת רוצה לספק במגבלות אותם כוח האדם( ש היקףמכך את  ת)וכנגזר םואת היקפהבריאות 

 נתונות של תקציב והעדפות חברתיות. 
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להעריך את  , מבקשת(Utilization-basedעל השימושים בשירותי בריאות ) מבוססתה ,גישה נוספת

הביקוש העתידי לכוח אדם לפי מאפייני הצריכה )"פרופילים של צריכה"( של כל קבוצת גיל ומגדר בהווה 

(. נקודת המוצא של גישה זו Denton et al., 2001) ביחס לאוכלוסייהשיעור הצפוי של כל קבוצה ה על פי

העכשוויים של שירותי הרפואה הם נקודת מוצא ראויה )אף כי למעשה הם עלולים  והתמהיל נפחההיא ש

 ,לפי גיל ומין ,הנחה כי צרכים בריאותייםהבה על כך טמונה להיות תוצר של טעויות קודמות(. נוסף 

 ות. מגמות נוכחיעל פי קבועים וכי ניתן לצפות את המאפיינים הדמוגרפיים של האוכלוסייה נותרים 

 

היא לחיזוי  (, משמשת אףeffective demandדומה, המבוססת על הביקוש לשירותי בריאות בפועל ) גישה

(. מודלים Kazanijan & Chan, 1984 ;O'brien-Pallas et al., 2001הביקוש לכוח אדם רפואי או סיעודי )

הביקוש לשירותי בריאות, הביקוש לשעות כוח אדם סיעודי נגזר מן כי מניחים המבוססים על גישה זו 

כגון מספר המיטות  ,מהתנהגות החולים, משכיחות של מחלות ומתשומות אחרות של שירותי הבריאות

או מספר האשפוזים. בהקשר זה יש המגדירים את הביקוש לאחיות כמספר האחיות שהמעסיקים 

בשירותי הבריאות  ,הסביבת העבודבגורמים כלכליים, ברכי האוכלוסייה, ומוכנים להעסיק בהתחשב בצ

ה המהירה יובמיוחד העלי ,שינויים דמוגרפיים ,שינויים טכנולוגיים כגון, בהם החליםשינויים או ב

 (. Harding, 2007;(Iowa Department of Public Health, 2004בשיעור הקשישים )

 

 Health Resources and Services-בו משתמש המודל הביקוש לאחיות ש ,בהתאם לאמור לעיל

Administration משוואות תחזית המנבאות את מבארצות הברית משלב נתונים ממאגרי נתונים ו

הנתונים והמשוואות לחיזוי הביקוש העתידי לשירותי  (3שני רכיבים עיקריים: ) במודל .הביקוש

שימוש ( הנתונים והמשוואות לחיזוי רמת ההעסקה העתידית של אחיות. המודל אומד את ה0) ;בריאות

תחזיות בין דפוסי השימוש הארציים בשירותי בריאות ובין שילוב באמצעות המצופה בשירותי בריאות 

מספר את ההעסקה של האחיות )כלומר,  צפיפותהמודל חוזה את  בשלב הבאהאוכלוסייה לפי מין וגיל. 

של רמת  ( כפונקציהת חוליםהאחיות במשרה מלאה או מקבילות למשרה מלאה לכל יום אשפוז בבי

ההעסקה של האחיות )למשל, דרגת החומרה הממוצעת של  צפיפותמגמות של ההעסקה הנוכחית ו

ההעסקה החזויה של אחיות  צפיפותובין המטופלים(. השילוב בין השימוש החזוי בשירותי בריאות 

 (.Harding, 2007לפי מסגרת ושנה ) לאחיותמוסמכות במשרה מלאה מביא לתחזית הביקוש 

  

 נבנתה בקנדה מערכת ממוחשבת הבוחנת את תחזיות ההיצע של כוח אדם ושל שירותי לכך בדומה

ההתאמות בין התחזיות לביקוש -אימחשבת את בריאות למול תחזיות לביקוש לשירותי בריאות ו

תרחישים שונים של  על פילשירותים מול התחזיות לזמינותם. המשתמשים במערכת יכולים לעבוד 

סיונות עם שיטות יולערוך נ ,האדם, במספר מיטות האשפוז או במתן שירותי בריאותשינויים בכוח 

 (.Denton et al., 1994, 1995חלופיות של הפחתת חוסר האיזון )

 

על מקורות כוח האדם הנדרשים בעתיד באשר להביקוש העתידי יכול גם להתייחס לקביעה של מומחים 

(. הגישה המבוססת O'brien-Pallas et al., 2001 ;Birch et al., 2007) צורכי הבריאות של האוכלוסייהפי 

סמך סרי הבריאות של האוכלוסייה ועל ועל הצרכים מעריכה את הדרישות העתידיות על בסיס ח
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של שירותי בריאות הנדרש כדי לספק  כוח האדםתוך התחשבות בתמהיל מ, הםהפוטנציאל לטיפול ב

מיולוגי, ביקוש לאחיות מושג אפידרואה ב זובשיטות יעילות. לפיכך, גישה המתנהלים  יםיעילים שירות

צרכים שאינם תלויים במידת  –המבוסס על הצרכים הספציפיים תלויי הגיל והמין של האוכלוסייה 

ביקוש לכוח עבודה אחר בתחום הבריאות. גישה זו להשימוש הנוכחית בשירות אך יש להם קשר 

אפשר  ,מבחינת עלויות (0) ;רכי הבריאותואפשר וצריך לענות על כל צ (3)וד: מבוססת על שלוש הנחות יס

טיפול בבריאות ם המוקדשים למשאביה (6) ;לזהות וליישם שיטות יעילות כדי לענות על צרכים

 .במידת הצורך ,מיושמים בהתאם

 

פים דנה בהשלכות של משתנים נוסהעוסקת בתחזיות הביקוש לכוח אדם סיעודי  המחקרספרות 

הראשון הוא המשתנה חיזוי. השעשויים להשפיע על הביקוש לאחיות, במטרה להכלילם במשוואות 

מרחיבות את המצבים הרפואיים הניתנים לטיפול ונראה  טכנולוגיה רפואית חדשה. טכנולוגיות חדשות

 ,Simoens, Villeneuve & Hurst, 2005) תהיה להן השפעה משמעותית על תפקיד האחותבעתיד כי 

Murray, 2002)  .יש הטוענים כי יישום טכנולוגית מידעאף ש (medical information technology עשוי )

ידוע כיום כי לא כל , (Newbold, 2004סכון בכוח אדם ובכך לתת מענה למחסור באחיות )ילסייע לח

 ,לכמת את השפעות הטכנולוגיהקושי על ה(. נוסף Watson, 2002טכנולוגיה מפחיתה את עומס העבודה )

וון ההשפעה שלה על הביקוש לכוח אדם; האם טכנולוגיה חדשה חוסכת כוח אדם ילא ברור מהו כ

כי יש קשר ישיר בין אמנם הספרות מניחה  אדם.הלכוח להגדלת יוצרת דרישה שהיא סיעודי או 

רק מחקרים מעטים בוחנים טכנולוגיות חדשות, ניהול הטיפול, איכות הטיפול ועלויות הטיפול אולם 

מחקר  נמצאהאפשריות של טכנולוגיה רפואית על הביקוש לאחיות לא  שפעותעל אף ההכרה בה .זאת

  במשוואות הביקוש.זה לכלול משתנה כיצד שהציע 

 

השינוי במורכבות החולים. טיפול סיעודי  הוא להשפיע על הביקוש לאחיות שעשוינוסף  משתנה

 ,.Hurst et alמצבים מסכני חיים ) ובהםטווח רחב של מצבים, מ הסובליםמשמעותו טיפול במטופלים 

 34בני רוב המטופלים  :השנים האחרונות חלה עלייה בשיעור המחלות הכרוניות עשרים(. במהלך 2008

יותר  המטופלים במסגרות האשפוז מורכבמצבם של ך סובלים מכמה מחלות כרוניות. כתוצאה מכויותר 

הם זקוקים לטיפול איכותי ברמה גבוהה המתמקד  (Heller, Oros & Durney-Crowley, 2000). וחריף יותר

(, דבר המטיל עומס Freedman, Martin & Schoeni, 2002מניעת נכות )בבניהול נכון של המחלה הכרונית ו

עלה  ,סיון לבצע זאתיכשנעשה נ אף על פי כן,(. Hurst et al., 2008) יםיהסיעוד יםעבודה רב על הצוות

 לטיפול במגוון על מספר האחיות הנדרשות בהמלצה ואלה מורכבות הטיפול בחולים  בכימותקושי רב 

 . (Stelling, 1991; Tarnow-Mordi et al., 2000)רפואיות ה יהם בעיות

 

, אין בין החוקרים בהם את מורכבות הטיפולוחולים של ה יהםבעיותמורכבות את קושי לכמת על הנוסף 

קבוצות הגיל המבוגרות צורכות יותר  ולפיה. יש גישה בעתידשינוי של מגמות בנוגע לתמימות דעים 

הזדקנות האוכלוסייה לא רק שחלה עלייה ניכרת בשיעור המחלות עקב  .(Harding, 2007שירותי בריאות )

ומצויים במצבים מחלות כרוניות כמה סובלים מה ,יםמורכבהמטופלים מספר ה ההכרוניות אלא גם על

טיפולים מחייבים אלה  .(Heller, Oros & Durney-Crowley, 2000)יותר ו 34-בקרב בני הבעיקר , חריפים

צפויה זו מגמה  בבתי החולים. עומס עבודה רב יותר על הצוות הרפואי והסיעודיומטילים מורכבים יותר 
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 להנחה בזהירות להתייחס צריך( יש הטוענים כי 3787 ,0004) Friesלעומתם, בעקבות  בעתיד.גם ך להימש

, מונעת לרפואה הודות, זו גישה לפי. החולים במורכבות עלייה צפויה המפותח המערבי בעולםולפיה 

, תחלואה של ההתחלה מועד, יותר בריא חיים אורח גם כמו, יותר טובים וטיפולים יותר טובות תרופות

)וזאת  מוגבל נשאר האדם חיי שמשך בעוד, האדם בחיי יותר מאוחרת בנקודה הוא ונכות כרוניות מחלות

( compression of morbidity" )התחלואה של דחיסה" של מצב יש לכן .(העלייה בתוחלת החייםעל אף 

 קשורה אינה המזדקנת האוכלוסייה בשיעור שהעלייה, מכאן .האדם בחיי יותר קצרה זמן לתקופת

טוענים כי הדגש , יש היותר מכך (.הטיפול מתן או בריאות על ההוצאה) הבריאות בנטל לעלייה בהכרח

מוצדק כיוון שהשפעת  ועל הזדקנות האוכלוסייה בדיונים הנוגעים לביקוש לכוח אדם רפואי אינ

תמתן בשל גידול אטי יותר של האוכלוסייה ובשל כך השלכות צפויה לההזדקנות האוכלוסייה 

 Denton, Gafniמאשר על מספרם הכולל )יותר על תמהיל נותני השירותים יחולו ההזדקנות העיקריות 

& Spencer, 2001, 2003.) 

 

המודלים המבוססים על  הןמודלים המבוססים על רמת השימוש בשירותים וההן תואר לעיל, פי שכ

מידע שבהן נאסף בריאות מחייבים תשומות מתוחכמות של מידע והם ישימים בארצות רכי הוצ

משתנים המשפיעים על הביקוש מספר רב של  השימוש בשירותים והן על הן על רמת ,סטטיסטי רב וזמין

 ,תחזיות על הביקוש לכוח אדם סיעודי בישראללשירותי בריאות. ייתכן כי גם מסיבה זו לא נערכו עד כה 

ועדה לבדיקת היקף ההכשרה האקדמית ונסמך בעיקר על בחינת ההיצע החזוי )ה נון כוח האדםותכ

 (. 0030; ניראל ואח', 0030; משרד הבריאות, 0005במקצוע הסיעוד, 

 

האדם הזה( נקבע  מרבית כוח תבהם מועסקש)בישראל הביקוש לכוח אדם סיעודי במוסדות האשפוז 

אשר  ,היחס כוח אדם סיעודי )אחיות וכוח עזר( למיטה על פיבמידה רבה על בסיס התקינה לכוח אדם 

(. מכאן, שעל בחינת 00.5.3779)משרד התמ"ת, הסכם קיבוצי מיום  3779נקבע בהסכם קיבוצי משנת 

( להתחשב בגורם זה. חיותלאהביקוש העתידי לכוח אדם סיעודי בבתי החולים )וכנגזרת ממנו, הביקוש 

לכאורה, מאחר שהתקינה בבית החולים קשורה למספר המיטות ותוספת מיטות קשורה במידה רבה 

להיות מושפעת גם מן הגידול באוכלוסייה. תוספת המיטות לגידול באוכלוסייה, הרי שלאורך זמן צריכה 

בהתאם לגידול באוכלוסייה. עם זאת יש לזכור כי במשך שנים רבות לא נוספו מיטות לבתי החולים 

במספר  34%-לעומת גידול של כ 03%-הכללי בכ מספר מיטות האישפוזבעשרים השנים האחרונות גדל 

של המאה  70-(. עוד יצוין כי מאז שנות ה0030הנפשות באוכלוסייה )הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 

מסגרת המשא ומתן הקיבוצי שינויים ביחס אחיות למיטה שנקבע בישראל בולא חלו הקודמת כמעט 

אינו מבטא שינויים שחלו הן בתחלואה אף התקן הקיים  מסיבה זובין המעסיקים לארגון העובדים. 

חולים והן בפונקציות הייצור )טכנולוגיה, המקצועות הרפואיים והסיעודיים(. מחקר זה הובמורכבות 

הנתונים  מגבלותבו ,לעיל וצגושהתוך התחשבות בעובדות  לאחיותמבקש לבחון את תחזיות הביקוש 

 ומאגרי המידע בישראל. 
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 . מטרות המחקר3

 במוסדות האשפוז ובקהילה בישראל  לאחיותאת הביקוש החזוי  אמודל. 1

העבודה כוח תכנון ואת השלכותיה על  ,לבחון את ההתאמה בין תחזיות הביקוש לתחזיות ההיצע. 2

 .הסיעודבתחום 

 

 . מערך המחקר4

 המחקרשיטת  4.1

  עם אנשי מפתח במערכת הבריאות ובתחום הסיעוד עומקראיונות  1.1.1

עם עומק ראיונות ת בו נקבע מערך כוח האדם בבתי החולים ובקהילה נערכה סדרשלצורך בחינת האופן 

מנהלות סיעוד בבתי החולים ובקופות בין היתר רואיינו  .אנשי מפתח במערכת הבריאות ובמערך הסיעוד

נהל בכירים בבתי החולים, בקופות החולים, במשרד הבריאות ובנציבות שירות שי מ  החולים ואנ

  המדינה.

 

  אחיות שלתחזיות היצע  1.1.2

 ופורטו ההנחות שעמדו בבסיסוסמך  עלו )ראו להלן( היצעהמודל תחזית פי  עלתחזיות ההיצע נערכו 

 :תחזית ההיצע מודל(. 0030אל ואח' )במחקרם של ניר
 

 שיון לעסוק בסיעודיבעלות רכניסה לכוח העבודה )תוספת  העבודה המועסק בשנת הבסיס +כוח 

יציאה מכוח העבודה  –שנים(  4; אחיות שחוזרות לשוק העבודה במהלך "שיונות חדשיםיר" -

  תחזית ההיצע. =שנים(  4)פרישה ועזיבה, מוות במהלך 

 

היציאה ממנו נתוני עודכנו נתוני הכניסה לכוח העבודה ו ,ההיצע במחקר הנוכחילצורך חישוב תחזיות 

שני תרחישים:  על פינערכו  . תחזיות ההיצענספח א(במודל חיזוי ההיצע ראו כשנת הבסיס ) 0030לשנת 

 .34בכוח העבודה עד גיל  אחיותב.  ;30בכוח העבודה עד גיל  אחיותא. 

 

 יה סטנדרטית"/"נפש סטנדרטית" יחישוב הסטטיסטי "אוכלוס 1.1.3

ה במונחי נפש סטנדרטית. סטטיסטי זה חושב לפי נוסחת ישימוש בגודל אוכלוסילחיזוי הביקוש נעשה 

הקפיטציה המשמשת לחלוקת כספי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לקופות החולים. נוסחה זו נותנת 

המשפיעים על משתנים  –פריפריה(  )מרכז אוגאוגרפי אזור גיל, מין ו על פימשקל שונה לכל מבוטח 

. מכאן שהשימוש בנפש סטנדרטית מאפשר לבחון את הביקוש לאחיות לא רק צריכת שירותי בריאות

 ו)ראיה הצפוי, אלא גם על סמך השינוי הצפוי בשימוש בשירותי הבריאות יעל סמך גודל האוכלוס

 לחישוב נפש סטנדרטית בנספח ב(.  משקלות
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 חישוב תחזיות הביקוש לאחיות  1.1.1

לפי כמה מודלים ובהם מודל לחיזוי סך הביקוש לאחיות במשק ושני מודלים לחיזוי  החישוב נערך

 , כמפורט להלן:הביקוש במוסדות האשפוז, שלכל אחד מהם הוספה תחזית הביקוש לאחיות בקהילה

 נפש לאלף אחות יחס ןנבח :סטנדרטית נפש לאלף אחות יחס לפי לאחיות ביקוש תחזיות בחינת 

 השיעור – נפש לאלף עסקותמו אחיות 5.8 היחס פי על, 0060-ו 0004, 0000, 0034 :שניםב סטנדרטית

)יחס אחיות מועסקות לאלף נפש מתייחס לסך  0033-0007 שניםב נפש לאלף אחיות של הממוצע

כלל האחיות  0060היא כי בשנת  ההנחה, כאמור .המועסקות ,ומעשיות מוסמכות, האחיות

 .(אין יותר הכשרה לאחיות מעשיות 0009 שמשנתהמועסקות תהיינה אחיות מוסמכות מאחר 

 היקף כוח האדם הסיעודי  :האשפוז במוסדות תקן מיטות חישוב משרות כוח אדם סיעודי לפי

חולים נקבע על פי מקדמי תקינה של מספר תקני כוח אדם סיעודי )אחיות וכוח עזר( למיטה,  בבית

)משרד התמ"ת, הסכם קיבוצי מיוחד מיום  3779לפי סוג מחלקה, בהתאם להסכם קיבוצי משנת 

, נספח ד' להסכם(. ההסכם הקיבוצי מקבץ את מחלקות בתי החולים לקבוצות של 00.5.3779

במקדמי התקינה  מקדם תקינה )קבוצות קוד(. במודלים הבאים נעשה שימוש מחלקות בעלות אותו

 סך נאמד זה בחישוב. החזוי בחלוקה לפי קבוצות קוד הנזכרים בהתאם לאומדן מספר המיטות

 המשרה המגיעה את תקן מקבלת הייתה במחלקה בתקן מיטה כל הסיעודי לו האדם כוח משרות

על פי  בדיוק הייתה החולים בבתי האדם כוח מצבת לו, קרי, הקיבוצי ההסכם על פי הוראות לה

 (.ג רוט ראו בנספחילפ) בתקן המיטות לסך התקינה מפתח

  זמן של בטווחי  ביקוש לכוח אדם סיעודי )אחיות וכוח עזר(, במוסדות האשפוזהבחינת תחזיות

 :אלההמודלים ה על פי, (0060-ו 0004, 0000, 0034חמש שנים )

 נפש לאלף מיטות יחס על פי האשפוז במוסדות סיעודי אדם כוח למשרות ביקושה תחזית .א

 :מיטות סוגי לפי בנפרדשנערכו סטנדרטית 

 החולים בבתי הכללי האשפוז במחלקות 0.3 של לאוכלוסייה מיטות יחסתרחיש של  לפי -

הכנסת, מרכז המחקר ) הבריאות משרד של הכללי האשפוז מערך תחזית על פי, הכלליים

 .(0030והמידע, 

 בין סיכום מסמך על פי, הפסיכיאטרי באשפוז לאוכלוסייה מיטות 0.54 של יחס לפי -

  .(0003, ישראל מדינת) הבריאות ומשרד האוצר משרד

 כוח ואומדן המיטות מספר לפי, )מיטות גריאטריות ומיטות שיקום( הממושך באשפוז -

 ועדה, שאותם קבעה בישראל העתידית באוכלוסייה טיפולל דרשישי הסיעודי האדם

 ל"מנכ ידי על שמונתה, ועדת שטסמן( –)להלן  שטסמן יוחנן' פרופ שותאבר מיוחדת

 הגריאטרי המערך לתכנון ועדהוה של והמלצות וחשבון דין) בכך לדון הבריאות משרד

 (. 0033, 0060-0000-לו 0000-0030-ל הלאומי

 אחת בכל האשפוז ימי מספר את בחשבון שהביא משוקלל ממוצע על אלה התבססו תחזיות

 מסך( למיטה סיעודי אדם כוח תקינת מקדם אותו בעלות מחלקות קבוצות) הקוד מקבוצות

 המרכזית הלשכה תחזיותעל פי  בעתיד האוכלוסייה גודלאת ו, החולים בבית האשפוז ימי כל

  .התחזיות נערכואודותן ש השנים מן אחת לכל לסטטיסטיקה
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תחזיות אלו נערכו  .האשפוז במוסדותשימושים  לפי ,סיעודי אדם כוח למשרות ביקוש תחזיות .ב

 רוט בנספח ד(:יפ ורא) שני שלביםב

ר נפשות סטנדרטיות פניבוי הקשר בין גודל האוכלוסייה והרכבה )מסשלב ראשון:  -

במשקלות נוסחת הקפיטציה לקבוצות גיל, מין ואזור גאוגרפי( ובין מספר ימי האשפוז 

-0030ם( באמצעות סדרת רגרסיות לינאריות על נתוני השנים בבתי החולים )השימושי

0003 . 

 שרקל הרגרסיה מודל הוחלבשלב זה . השימושים על פישלב שני: תחזית כוח אדם סיעודי  -

 מספרובין  (סטנדרטיות נפשות) גאוגרפיאזור ו מין ,גיל: והרכבה האוכלוסייה גודל בין

על . 0060-ו 0004, 0000, 0034שנים ב האשפוז ימי מספר לניבוי, במחלקות האשפוז ימי

מחלקות בכל אחת מן המספר המיטות לפי סוגי חושב פי מספר ימי האשפוז העתידיים 

 למשרות הביקושאומדן חושב השנים, ועל פי היחס כוח אדם סיעודי למיטה במחלקות 

  .זמןה נקודות בארבע סיעודי אדם כוח

 כוח אדם סיעודי  הסכם התקינה קובע יחס :האשפוז במוסדות לאחיות הביקוש תחזיות חישוב

. על מנת לקבל את תחזיות הביקוש לבין כוח אדם סיעודי אחר אחיותמבלי להבחין בין  למיטה

לגזור" מתחזית סך כוח האדם הסיעודי את " ישבמוסדות האשפוז  אחיותשל משרות הלמספר 

מידע נסמכה על . קביעת התמהיל תמהיל כוח האדם הסיעודי במחלקות על פי, לאחיותהתחזית 

 /כוח עזר במחלקות בתיאחיותהצעה לתמהיל  (0) ;ראיונות העומק (3): מקורות שלושהמ שעלה

 ,)סילנר ואח' 0005ועדת העבודה של מנהלות הסיעוד בשנת כינה המופיעה בלוח עבודה שה ,החולים

(. על 0033 ,)משרד הבריאות הוראות נוהל רוחב של האגף לגריאטריה במשרד הבריאות. (6) ;(0007

לכוח עזר בכל  אחיותמך תמהיל כוח האדם הסיעודי בכל מחלקה חושב תמהיל משוקלל של יחס ס

אחת מקבוצות הקוד של מחלקות בתי החולים. בחישוב זה קיבלה כל מחלקה את משקלה היחסי 

לוחות  וראבהתאם למספר ימי האשפוז )השימושים( שייצרה בשנת הבסיס ) ,קודהבתוך קבוצת 

כל אחד מן המודלים  פי עלנערכו במוסדות האשפוז  לאחיותבנספח ה(. תחזיות הביקוש  6ה-3ה

  לעיל.שתוארו הביקוש לחיזוי 

  על האוכלוסייה העתידית  הוחלובתחזיות אלה  :בקהילה לאחיותחישוב תחזיות ביקוש

 0030הסטנדרטית )נפשות סטנדרטיות( מקדמי העסקת אחיות בקופות החולים בקהילה בשנת 

חישוב הביקוש לאחיות טיפת חלב שם )ממוצע משוקלל של יחס אחות למבוטחים בקופות(. ל

עשה נהוחלו על האוכלוסייה העתידית מקדמי העסקת אחיות במסגרות אלו. כאן ובריאות התלמיד 

מדובר שן לנפש סטנדרטית )מאחר שימוש בתחזיות קבוצות הגיל הרלוונטיות ללא תקנּו

 גיל(.  על פיבאוכלוסיות מוגדרות 

  בחלק מן  :מלאות במונחי מספר משרותביקוש במקום  ,אחיותמספר המרה לביקוש במונחי

למספר הן למשרות מלאות של אחיות. על מנת לעבור ממשרות מלאות הביקוש המודלים תחזיות 

בהתאם , על פי היקף משרה ממוצע לאחות מקדם חושבה. , חושב מקדם המרהמועסקות אחיות

(. על פי מקדם זה חושב 0030) להתפלגות שיעור האחיות לפי היקף משרה במחקרם של ניראל ואח'

את ראו ) בנפרד, הקהילה ועבורהאשפוז  עבור – מספר האחיות הממוצע לכל תקן משרה מלאה

אחיות למשרה. מקדם  3.343מד על עמקדם ההמרה באשפוז (. ו נוסחת מקדמי ההמרה בנספח
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הוכפל אחיות למשרה. הביקוש למשרות אחיות באשפוז ובקהילה  3.60מד על ההמרה בקהילה ע

 על מנת לקבל את מספר האחיות החזוי.המתאים במקדם ההמרה 

  :על נתונים נסמכים המודלים לחיזוי הביקוש יצירת בסיס משותף לביקוש לאחיות בשנת הבסיס

, שוק העבודה של על כך שונים. נוסףשמקורותיהם  ,העסקת אחיות במוסדות האשפוז ובקהילהשל 

אחיות כולל ענפי כלכלה או מקומות עבודה שהנתונים עבורם לא נכללו במודלים לחיזוי הביקוש, ה

משל: אחיות העובדות בתעשיה, במוסדות השייכים למשרד הרווחה או במסגרות של גמילה כמו ל

הבסיס, הוחלט להתייחס אל  מסמים בקהילה. על מנת ליצור בסיס משותף לביקוש לאחיות בשנת

היצע האחיות המועסקות בשנה זו כאל הביקוש לאחיות בכל אחד מן המודלים, ולהוסיף את 

( בכל אחת 0.4%-על כ 0030ן תחזיות הביקוש לבין ההיצע )העומד בשנת ההפרש במספר האחיות בי

 מנקודות הזמן החזויות.

 

 בטווחי זמן של חמש שנים לאחיותבחינת ההיצע החזוי למול הביקוש החזוי  1.1.4

 2131-ו 2124, 2121, 2114השנים:            
 ,והן בקהילה (לסוגיהם החולים )בבתי באשפוז הן, לאחיות ביקושה חיזויל מודליםההמנחה בבניית  הקו

 משרד הנחיות עלבנושא תקינה,  בוצייםיקה הסכמיםהעל  סמכוהיה שמרני. ההנחות בבסיס כל מודל נ

 מן שעלהכפי  ,הבריאות במערכת הנהוג עלו בנושא שעסקו ועדות של והמלצות נתונים על, הבריאות

 יםישינו צפויים לא ולפיה ,ראיונותה ןמ שעלה מידעשנסמכה על  ,הנחה ניצבת זו גישה בבסיס. ראיונותה

 הקיבוצי כםההס על להתבסס ימשיך והוא אשפוזה מוסדותב הסיעודי האדם כוח תקנּוןמהותיים באופן 

 צפויים לא בקהילה גם כי הייתה ראיונותה מן שעלה על היא אף שנסמכה נוספת עבודה הנחת. 3779 משנת

 םימבוטחאחות ל להתבסס על היחס תמשיךהחולים  בקופות האחיות קינתתמרחיקי לכת, וכי  שינויים

 .המשרדבאחריות  המצויים שירותיםב אחיות לתקינת בנוגעהוראות משרד הבריאות הקיים, וכן על 

 

 מקורות לתחזיות הביקוש ה 4.2

  בו ו ,סיעודי במחלקות בתי החוליםהאדם הבדבר תקני כוח  00.5.3779הסכם קיבוצי מיוחד מיום

חלוקה לקבוצות קוד  על פינקבעו מקדמי התקינה לכוח אדם סיעודי למיטה במחלקות בתי החולים 

 (3779)משרד התמ"ת,  6של מקדם תקינה

  30צירוף לקבוצה  – בנוגע למונשמים מחוץ לטיפול נמרץ 0033חוזר מנכ"ל משרד הבריאות משנת 

 (0033)משרד הבריאות,  3779)טיפול נמרץ ביניים( של חוזר 

 ים )משרד האוצר, י: שינוי מקדמי תקינה בבתי חולים פסיכיאטר0004שנת הסכם ועדה פריטטית מ

 (0033האגף לשכר והסכמי עבודה, 

 (0033)משרד הבריאות,  0033הלי רוחב בבתי חולים גריאטריים, ונ 

 לתכנון עדה ו)הו 0060-0000-ו 0000-0030-ועדה לתכנון המערך הגריאטרי הלאומי לונתוני דוח ה

 (0033, 0060-0000-ו 0000-0030-המערך הגריאטרי הלאומי ל

                                                   
, על פי סיעודי למיטה וח אדםאותו מקדם תקינה של כלהן בית חולים שבקבוצת מחלקות  –קבוצת קוד  6 

 .3779הסכם הקיבוצי משנת ה
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  מקדמי התקינה בבית חולים לוינשטיין  על פימקדמי תקינה בבתי חולים שיקומיים 

  נתוני האגף למחשוב ומידע במשרד הבריאות על מספר מיטות בתקן, לפי מחלקות, בכל מחלקות

 בתי החולים בישראל 

  תקינה  א הופיעו מקדמישעבורן ל (,3779)כאלו שנוספו מאז  בבתי החולים "חדשות"במחלקות

 נספח ג(פירוט ב וראבתי חולים ) כמהנהוג בעל פי הנקבעו מקדמי תקינת אחיות , 3779בהסכם 

 העיריות בתחנות לבריאות  ,מקדמי התקינה לאחיות בשירותים הניתנים על ידי משרד הבריאות

רד הבריאות )משרד חוזר מנכ"ל מש על פימיד ולשכות הבריאות, המשפחה, שירותי הבריאות לתל

 (0009הבריאות, 

  נתוני כל קופה )ממוצע משוקלל של יחס אחות למבוטחים על פי יחס אחות למספר מבוטחים

 .בקופות(

 מסדי הנתונים לצורך חישוב תחזיות מספר ימי האשפוז 4.3

 (, 0033 ,הבריאות משרד) הבריאות משרד נתוני לפי, 0030-0003 בשנים במחלקות אשפוז ימי מספר

 (3779 משנת הקיבוצי שבהסכם התקינה במפתח הקבוצה קוד על פי) מחלקות של לקבוצות בחלוקה

 (0030 ,לסטטיסטיקה מרכזיתה לשכהה) 0030-0003 בשנים ומין גיל קבוצות לפי האוכלוסייה גודל 

 מרכזיתה לשכהה) 0060-ו 0004, 0000, 0034 לשנים( הבינונית החלופה) האוכלוסייה לגודל תחזיות 

 (0030, לסטטיסטיקה

 הלאומי הביטוח את המשמש המפתח לפי סטנדרטית נפש במונחי האוכלוסייה גודל של חישוב 

  .(ב בנספח משקלות לוח ורא(; )0033, הבריאות משרד) הקפיטציה כספי לחלוקת

 סיעודי בישראלהאדם הכוח  מערך. רקע על 5

עם אנשי מפתח במערכת הבריאות  שנערכוראיונות עומק  סדרתהמובא בפרק זה מתבסס על  המידע

  :האלה הסוגיות את העלהשל הראיונות  התוכןובמערך הסיעוד בישראל. ניתוח 

 

 מקדמי התקינה לכוח אדם סיעודי במוסדות האשפוז 5.1

חס של מספר תקני כוח אדם האשפוז השונות מבטאים י במסגרותמקדמי התקינה של כוח אדם סיעודי 

)משרד  3779סיעודי )אחיות וכוח עזר( למיטה, לפי סוג המחלקה, והם מבוססים על הסכם קיבוצי משנת 

רכי איוש כוח אדם ובדיקה כוללת של צממצאי וסוכמו  פורטוהסכם ב, נספח ד' להסכם(. 3779התמ"ת, 

ועל פתיחת מחלקות חדשות והוא מחייב על תוספת מיטות  הוחלעל בסיס סיווג חולים. ההסכם  סיעודי

את כלל המעסיקים הציבוריים: בתי החולים הממשלתיים, בתי החולים של קופות החולים וכל מעסיק 

 ציבורי אחר. 

 

 בנוגעקובע כי מקדמי תקינת כוח אדם סיעודי תקפים רק  3779על אף שההסכם הקבוצי המיוחד משנת 

בראיונות עלה  ,(בראיונותיהם יקים הממשלתיים עמדו על כךמיטות חדשות )נציגי המעסלמחלקות או ל

המתייחס גם , של כוח אדם במחלקותהכולל כי בבתי חולים רבים התקינה היא הבסיס לתכנון השנתי 
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מקדמי על פי . קרי, בבתי החולים מתכננים את כוח האדם הסיעודי השנתי למחלקות למיטות קיימות

מאוחר יותר באחד מהסכמי התפוסה על שינוי כאשר הוחלט בשלב , על כך התקינה שבהסכם. נוסף

, בהמשך על מנגנון עדכון התקינה(ו רא) מקדמי התקינה במחלקות בבתי חולים גריאטריים ושיקומיים

 השינוי גם על מחלקות קיימות.הוחל 

 

  החוליםבבתי  ותיהאח מגמות השינוי בתפקידהתקינה למול  5.2

למציאות של היום.  יםמתאימאינם המקדמים שנקבעו והמרואיינים טענו כי התקינה הקיימת ן רבים מ

כי ההסכם נותן נקודת , לאור העובדה פחותעם זאת הם ציינו שללא הסכם התקינה המצב היה טוב 

ן. עיקר הביקורת נגעה לכך שמקדמי התקינה אינם מבטאים את השינויים שחלו במורכבות ואחיזה לתכנ

את ההתפתחות הטכנולוגית של מערך הטיפול. בין את המענים הנדרשים וכן  ,החולים המאושפזים

מצריכה המרואיינים היו שטענו כי טכנולוגיה חדשה שמחליפה טיפול שגרתי היא עתירת מכשור ו

. זאת בעיקר משום אחיות נוספות היא מחייבתולכן , מניפולציות טכניות שאת רובן יבצעו אחיות

למלא על כן יש לתפקידים חדשים שלא היו במערכת ולא פעם עוברות והמיומנות  "טובות"הות שהאחי

להעריך התקשו מרואיינים . השטענו כי טכנולוגיה חוסכת כוח אדםלעומתם היו את מקומן במחלקות. 

ה עתכיוון השפ, ועל כן ולכמת עד כמה שינויים טכנולוגיים משפיעים על הצורך בתוספת כוח אדם סיעודי

 אינו ברור. בהקשר הנדון חדשה טכנולוגיה  של

בעת חתימת ההסכם, כי התקינה מתייחסת למחלקות שהיו רלוונטיות בראיונות ציינו המרואיינים 

כמו למשל יחידות  ,. מאז נפתחו בבתי החולים מחלקות חדשות שאין להם מקדמי תקינה3779שנת ב

שיקול דעת  על פיעליהם מחילים בכל בית חולים, שצינתורים, ניתוחים מורכבים או דימות מתקדם, 

תמיד תואם את הצרכים  אינומקומי, מקדמי תקינה של כוח אדם סיעודי במחלקות דומות גם אם הדבר 

 .מקדמי התקינה גם אינם משקפים שינויים שחלו בתפקיד האחותהמרואיינים אף ציינו כי הקליניים. 

העשרת ומשמעותן  מועברות כיום לאחיות בבית החוליםהתוספת סמכויות ופעולות בבעיקר מדובר 

 הגדלת העומס על האחיות במחלקותותוספת של תפקידי אחיות ייחודיים האחיות,  תפקיד והרחבה של 

סמכויות ההמעניק ל ,תפקיד חדש של "אחות מומחית" כמו כן נוסף(. 0030', ואח גולדברג גם ורא כך)על 

גריאטריה, טיפול בחולי  –של תחומים למספר מצומצם בשלב זה  וגבלשהיו בעבר רק בידי הרופא והוא מ

  .סוכרת וטיפול תומך )פליאטיבי(

 

 תקני כוח אדם סיעודי בבתי החולים 5.3

כל תקני כוח האדם  הוספוחתימת ההסכם הקיבוצי על מקדמי התקינה לא בעת מן הראיונות עלה כי 

הוסכם על  לחלופין. תקנים חסרים( 5,000דובר אז על ם הסיעודי החסרים )לפי הערכת אחד המרואייני

, למחלקות ומיטות קיימות 0003 לשנת על פני שנים, עדבהדרגה תקנים שיתווספו  3,440תוספת של 

תקנים לבתי החולים של שירותי בריאות כללית  060על תוספת של כן בבתי החולים הממשלתיים ו

חולקו בין בתי החולים על מנת ל"ישר את הקווים".  הם אל(. תקני' להסכםג, נספח 3779)משרד התמ"ת, 

מלכתחילה "חסר" מבחינת מספר תקני כוח האדם הסיעודי. עם היה הסכם זה כך, לדברי המרואיינים, 

על . בהןתפוסה המחלקות, המחושבת כאחוז הפעילות  על פי זאת ההסכם כולל מנגנון של עדכון תקינה 

, כל שלוש שנים נערכת בדיקה של אחוז התפוסה בכל מחלקות בתי 3779 מנגנון עדכון זה, החל משנת פי

בה נערכה בדיקה זו )שנת הבסיס(. אם הפער גדול שהחולים בהשוואה לאחוז התפוסה בשנה האחרונה 
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שיעור התפוסה העודף(. מנגנון העדכון מתקיים בנפרד למערכת  על פי, תינתן תוספת תקינה )30%-מ

  של שירותי בריאות כללית.כת האשפוז למערהאשפוז הממשלתית ו

 

הפער  שכל שלוש שנים נבדק ,כי שיטת העדכון נושאת בחובה בעיה מובנית והיאעוד עלה מן הראיונות 

 לבדיקה הבאהמחדש ובאופן מבודד מן הפעמים הקודמות. כל שנת בדיקה הופכת להיות שנת הבסיס 

בה נערכה בדיקה זו(. כך, אם ששנה הראשונה ההבסיס )שנת האפס, אין צבירה של פערים ביחס לשנת ו

פער יימצא הבאה בבדיקה אם גם  .מקבל תוספת תקנים אינו, בית החולים 7%בבדיקה נמצא פער של 

. בעיה נוספת היא 30%יש פער העולה על הבסיס , שוב לא תתקבל תוספת על אף שביחס לשנת 7%של 

כך שהעדכון אינו מתקן , לצרכים בשנה זו שהתקינה תתאים לבדוקבסיס בלי הההסתמכות על שנת 

  בסיס.שנת החוסר בתקנים ב

 

עדכון תקני כוח אדם סיעודי הההסכם אכן נוספו בעזרת מנגנון ניסוח מאז שחלפו במשך השנים כי  יצוין

לבתי החולים. כך למשל, מסיכום של תוספת תקני סיעוד בעקבות הסכמי תפוסה וסיכומי ועדות 

 0,363.33ממשלתיים עירוניים וה נוספו לבתי החולים הממשלתיים 0030-3779נים ת עלה כי בשופריטטי

  תקני כוח אדם סיעודי.

 

 מספר מיטות ורישוי מיטות 5.4

המיטות במוסדות  סוגעל פי מספר המיטות ו על פיכוח האדם הסיעודי במוסדות האשפוז נקבע  יקףה

להתפלגות המיטות  ,שיון למספר המיטותי. משרד הבריאות הוא המעניק לכל בית חולים רהאשפוז

התפלגותן לפי בתי חולים ולפי על ו ברישוילהפעיל. הנתונים על מספר המיטות הוא רשאי רותים שישלו

המיטות בתקן (. הנתונים מציגים את מספר 0033מדי שנה )משרד הבריאות,  מתפרסמיםמחלקות 

אינם עם זאת הנתונים מחלקות במהלך השנה. דווח שפעלו בפועל בעליהן מספר המיטות ש )ברישוי( ואת

כוללים מידע על תוספת מיטות זמנית שנעשתה בשל עומס חולים, אלא בעקיפין, בדיווח על ממוצע ימי 

תפוסה במחלקה  360%אם מדווח על  ;אשפוז ועל שיעורי התפוסה השנתיים במחלקות בתי החולים

הוסיפו מיטות )בחלקן "מיטות  ,בעומס החולים בפועל, על מנת לעמודהדבר כי  רושיפ ,בממוצע שנתי

 מסדרון"( או הסבו מיטות בין מחלקות לצורך אשפוז החולים. 

 

ניתן לפיה  אחוזי התפוסה השנתיים מחושביםשהנוסחה מן מן הדיווח על ממוצע ימי האשפוז לשנה ו

האשפוז שהיו כדי לתת מענה למספר ימי  ,את סך המיטות שנעשה בהן שימוש בתקופה הנבדקתחשב ל

. עם זאת יש לזכור כי תוספת מיטות מעל למספר תפוסה( 300%הנחה של ב) במחלקות בתקופה זו

 3779בוצי משנת ירושה תוספת מיידית של תקני כוח אדם סיעודי. בהסכם הקיהמיטות ברישוי אין פ

מיטה מית לפנימיטה תהיה הסבה של מיטה, למשל ממיטה פנימית למיטה כירורגית, או מאם כי נקבע 

 הדוגמאות )בשתי האחרותהמחלקות על חשבון  ה, קרי, תוספת מיטות למחלקות אלטיפול נמרץב

 ת, בית החולים לא יקבל אוטומטי(יותר גבוה הוא למיטה אחיות תקן בהןש למיטות הסבהב מדובר

יעוד המיטה שינוי  לצדכי תוספת תקציבית לצורך מימון שינוי התקינה. קרי, אין מחויבות תקציבית 

 .(' להסכםב, נספח 3779)משרד התמ"ת, נתן תוספת כוח האדם הנדרשת ית
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 חוליםה תיאחוז התפוסה האופטימלי בב 5.5

החולים.  בתיית אחוזי התפוסה האופטימליים במחלקות יהדיון בשיעורי התפוסה השנתיים מוביל לסוג

במסמכים שונים המליץ . 80%-70%אחוז התפוסה האופטימלי המקובל בעולם הוא  ,לדברי המרואיינים

המשרד  המליץ בהןבאשפוז הכללי, למעט מחלקות לטיפול נמרץ ש 70%משרד הבריאות על תפוסה של 

(. המלצה זו נובעת מן העובדה שמערכת 0030)הכנסת, מרכז המחקר והמידע,  80%על תפוסה של 

תפוסה  300%-בכשעובדים בשגרה שכן עומס חולים, לקליטת יטות כעתודה האשפוז צריכה להשאיר מ

תפוסה לצורך תכנון  70%מן הראיונות כי בעוד שמשרד הבריאות מניח עוד עלה . לכך עתודותנותרות לא 

גם במסמך של מרכז  צויןזה נתון תפוסה ) 74%מערך האשפוז, משרד האוצר מבסס את תכניותיו על 

על  דיווח ,כי בנתוני משרד הבריאות על מוסדות האשפוזודגש (. י0030כנסת, המחקר והמידע של ה

רושו שנוספו מיטות כאשר המיטות ברישוי )בתקן( במחלקה, ילמשל( פ 360%) ,300%מעל של תפוסה 

 . היו בתפוסה מלאה דווח שפעלו בפועל שהמיטות שעליהן או 

 

 למערכת האשפוז יחס מיטות לאוכלוסייה והתוספת המתוכננת של מיטות 5.6

לממשלה הגיש משרד הבריאות  3773בשנת יעור המיטות הרצוי לאלף נפש. שבישראל אין מדד רשמי ל

מיטות לאלף נפש.  0.54הוצע כי יחס זה יעמוד על בתכנית  .0000-3773 אשפוז לשניםהתכנית את 

משרד הבריאות  0004בשנת שהגיש  0004שנת עד ו 0034ז הכללי עד שנת ת תכנון מערך האשפוובתחזי

(. יחס של 0030מרכז המחקר והמידע, מיטות כלליות לאלף נפש )הכנסת,  0.3לממשלה הוצע יחס של 

 אנשי מפתחעם נערכו ראיונות שחלק מן הבגם כסטנדרט רצוי  צויןמיטות כלליות לאלף נפש  0.3

 .כיום זה המצב בישראל אין במערכת הבריאות. אולם

 

תכנית האשפוז הכללי במהלך השנים נוספו למוסדות האשפוז מעט מיטות ביחס לגידול באוכלוסייה. 

יחס הרצוי של מיטות על פי הגידול באוכלוסייה ועל פי הלעיל קבעה כי שצוינה  0004שנת לו 0034לשנת 

מיטות עד  0,400-ועוד כ 0034לשנת מיטות אשפוז כללי עד  6,353לאוכלוסייה יש צורך בתוספת של 

 ,היה מחייב גם תוספת כוח אדם סיעודיזה מהלך  .(0030)הכנסת, מרכז המחקר והמידע,  0004לשנת 

לא יצאה לפועל. עם זאת, בהסכם העבודה הקיבוצי היא תכנית ולכן הממשלה לא אימצה את ה אולם

בישראל בעקבות שביתת הרופאים האחרון שנחתם בין המעסיקים הציבוריים להסתדרות הרפואית 

כי נקבע שנים. בהסכם  כמה במהלךשיווספו בהדרגה  ,מיטות 730, הוסכם על תוספת של 0033בשנת 

רבע מכלל המיטות הנוספות  הזה: התכנוןעל פי מיטות תתבצע במהלך חמש השנים הקרובות, התוספת 

מכלל המיטות הנוספות יוקצה פנימיות ורבע מחלקות ליוקצה לפגיות, רבע יוקצה יוקצה ליולדות, רבע 

מיטות בבית החולים  600למערכת האשפוז  אמורות להתווסף. עוד ץטיפול נמרלהשונות מחלקות ל

 .מיטות 3,030תוספת של אפוא מתוכננת הכול -בסך .המתוכנן להקמה בעיר אשדוד

 

 תמהיל תקני כוח אדם סיעודי במוסדות האשפוז 5.7

, 3779ם נקבעו בהסכם הקיבוצי משנת השמקדמי ,סיעודי במוסדות האשפוזהדם אהכאמור, תקני כוח 

ולכוח עזר. מוסכם על נציגות האחיות ועל המעסיקים שהעסקת כוח עזר היא  לאחיותכוללים תקנים 

זמנן כדי לפנות את ו אחיותהדרך הנכונה לעבודה במחלקות האשפוז במטרה למנוע עומס מיותר על 

. נציגי המעסיקים המתאיםיותר, אולם בהסכם אין הגדרה מהו התמהיל סיעוד מתקדם צורך ל
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כוח עזר בממוצע )משתנה  36%התמהיל הנכון הוא על כך שם מעשנערכו בראיונות  וווחיהממשלתיים ד

כי באופן כללי, בכל בית החולים היחס  צויןסוג המחלקות(. בראיונות בבתי החולים הכלליים  על פי

לכוח עזר  אחיותהיחס בין  .זר, אולם התמהיל שונה בין מחלקותכוח ע 00%-ו אחיות 80%הוא ממוצע ה

יחס זה יכול )כוח עזר(, במחלקות הילדים  34%לעומת  אחיות 84%יכול שיהיה בחלק מן המחלקות 

 30%-ו אחיות 50%במחלקות גריאטריות או שיקומיות על , כוחות עזר 4%-ו אחיות 74%ד על לעמו

קביעת הצביעו על כך שהראיונות . באופן כללי בהן כלל לא מועסק כוח עזרשש גם מחלקות , ויכוחות עזר

צרכים לאחר ניתוח של הפעולות שמבצעות אחיות למול הפעולות שמבצע על פי ההתמהיל במחלקה היא 

היחס משתנה.  ,בהם לא מצליחים לגייס אחיותשבמצבים מלמדת כי עזר. עם זאת, המציאות הכוח 

 המתאיםלוח המפרט את התמהיל  0005דה של חברות איגוד מנהלות הסיעוד הציעה בשנת ועדת עבו

 אולם המלצות אלו לא אומצו. ,(369, עמ' 0007ואח',  לפי מחלקות )סילנר

 

 תקני אחיות בקהילה 5.8

האחיות  מספר"תקן" אחות למספר מבוטחים נקבע, למעשה, לפי  ,מן הראיונות עלה כי בקופות החולים

שירותים ורמת השירות שהיא מעונינת ה היקף ,תכנית העבודהעל פי שהקופה רוצה או יכולה להעסיק 

אחת לספק במסגרת התקציב, ביחס למספר המבוטחים בקופה. יחס זה משתנה מקופה או יכולה 

 חריםמשרד על ידי ספקים אהעל ידי משרד הבריאות או באחריות ישירות . בשירותים הניתנים לאחרת

כגון תחנות לבריאות  ,עיריות, קופות חולים או גופים קבלניים שזכו במכרזים לאספקת השירותובהם 

רות לתלמיד ולשכות הבריאות, נקבע התקן לאחות על פי יחס אחות למקבלי י, הש)טיפת חלב( המשפחה

המפתח  ;םתלמידי 0400-השירות: בשירות לתלמיד )אחיות בבתי הספר( הדרישה היא שתהיה אחות ל

 300נשים הרות,  40לתקני כוח האדם בתחנות לבריאות המשפחה הוא אחות במשרה מלאה לכל 

"סטנדרט )תקן( להפעלת  הבריאות משרד של והוא מפורט בחוזר המנהל הכללי ,פעוטות 694-תינוקות ו

(. מפתח זה מבוסס על 0009הבריאות, השירות המונע לפרט בטיפות חלב" )מדינת ישראל, משרד 

 . 3780חישובים שנערכו במכון לפריון העבודה והייצור בשנת 

 

ולפיהן יש בקרב אנשי המקצוע טענות מצביע על כך ש( 0009מרכז המחקר והמידע של הכנסת )דוח של 

 מפתח זה אינו תואם את הצרכים המקצועיים הקיימים ואת המשימות שהוגדרו לתחנות לבריאות

שירותי הבריאות הציבוריים בגירעון מצויים בשל העובדה שבמשך שנים זו בלבד, המשפחה. לא 

עלה ואף  בדוח, אין באפשרות משרד הבריאות למלא את כל הקצאות התקנים. עוד צוין ,תקציבי

עם גורמים במשרד הבריאות, כי בצד המחסור בתקנים יש גם קושי לגייס אחיות לתחנות  נותבראיו

 ת המשפחה הן של משרד הבריאות והן של העיריות.לבריאו

 

 בקהילה ותיהאח בתפקיד השינוי מגמות 5.9

בעקבות העברה של טיפולים שניוניים שינויים  קהילה צפוייםבות יאחהתפקיד ברבים חוזים כי 

 כאשר המעקב אחר חולים אלו ,עלייה בשיעור החולים הכרוניים החיים בקהילה ים לקהילה;ושלישוני

סוכרת, כגון: בתחומים מקצועיים ) הרחבת תפקיד האחותוהדרכתם מוטלת על אחיות הקהילה; 

על ידי אחיות  מדידת איכות הטיפול; סטומה, בריאות האישה וגנטיקה, גריאטריה וטיפולי בית(

של האחיות  השגרתית תןעבודעל נוסף , אלהכל  .הקמת מוקדי אחיות בחלק מקופות החולים ;הקהילה
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הביקוש העתידי הגדלת להביא ליותר אחיות ומכאן  ה שלהצריך העסקאלה עשויים לשינויים . הבקהיל

 ,בהם שרויים שירותי הבריאות הציבורייםשהגירעון התקציבי המצב הכלכלי ו. עם זאת, לנוכח להן

רחבה משמעותית של האפשרות של אימוץ צעדים מעשיים למרבית המרואיינים הביעו ספק בנוגע ל

 . לעבודה בקהילהואף להגדלה ניכרת של מספר האחיות הנדרשות  האחיות תפקידי

 2111-2111שנים בלף נפש שיעור אחיות לא 5.11

שיעור האחיות המועסקות הבוחנים את ( 0036 ,הלסטטיסטיק המרכזית)הלשכה  אדם כוח סקרי נתונימ

בשנת  4.3-מירד לאלף נפש המועסקות האחיות כלל שיעור כי  ,עולה 0033-0003שנים לאוכלוסייה ב

זאת בשל  .(0.9-ל 3.3-מאחיות מעשיות לנפש ) ן של. עיקר הירידה היא בשיעור0030בשנת  5.8-ל 0003

. כמו לא מכשירים יותר אחיות מעשיות בישראל 0009מאז  ,החלטת משרד הבריאות על פיהעובדה כי 

בשל העובדה שאין כיום  פוחתו הולךלישראל  תןשיונות כאחות מעשית עם עלייימספר המקבלות רכן, 

המקצועי כוח העבודה מרבית מהוות כבר כיום את אלה האפוא אחיות מוסמכות הן  .גלי עלייה גדולים

במהלך ( מעלה כי שנתי-תלת לאלף נפש )ממוצעהמועסקות בחינת שיעור האחיות . סיעודתחום הב

עוד עולה מנתונים אלה כי בכל  אחיות מועסקות לאלף נפש. 5.8שיעור זה על  עמד 0033-0007שנים ה

)נע בין  60%-שיעור האחיות המועסקות מחוץ לבתי החולים עמד על קצת פחות מ (0003-0033)השנים 

 .90%-מ יותרהמועסקות בבתי החולים עמד על קצת שיעור האחיות ד בבד ( וב08%-ל 03%

  

 בכוח העבודהשל אחיות  . תחזיות ההיצע6

בו נעשה שימוש במחקרם של ניראל ואח', שמודל החיזוי על פי תחזיות ההיצע נערכו מחקר הלצורך 

כוח  למולנקודות זמן  בכמההמודל בחן את ההיצע החזוי של אחיות  רוט בנספח א'(.יפ ורא) 0030

המקצוע )בשל עזיבת העבודה במקצוע, יציאה ן החזויה מ, היציאה הקיים בתחום הסיעודהעבודה 

לגמלאות, מוות או הגירה(, והמקורות העתידיים לתוספת כוח אדם בנקודות זמן אלו. חיזוי ההיצע נערך 

 :אלההתחזיות נשענו על הנתונים ה .0030-נקבעה לשנת הבסיס  .במרווחים של חמש שנים

, בגיל העבודהכלל האחיות הרשומות מתוך שיעור האחיות שעובדות במקצוע  –כוח העבודה הקיים . 1

לעלות  צפויון שגיל הפרישה לנשים וכי (, בחלוקה לקבוצות גיל.0030, ניראל ואח'לפי ) 87%העומד על 

נסמכות הן על שיעור האחיות  במחקר זההמוצגות ת היצע האחיות ובמסגרת תקופת התחזיות, תחזי

 . 34שיעור האחיות המועסקות עד גיל הן על ו 30המועסקות עד גיל 

בחלוקה  בתחום הסיעודשיעורי ההצטרפות השנתיים לכוח העבודה  – שנתית למקצועכניסה לצפי  .2

על פי נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות; וצפי המבוסס על ממצאי המחקר הנזכר  ,לקבוצות גיל

 מכוח העבודה ושבות אליו מדי שנה, לפי קבוצות גיל.זמנית יוצאות הבנוגע לשיעור האחיות 

נתונים על עזיבה )כולל פרישה מן העבודה( על בסיס תוצאות ניתוחי  – העבודה צפי יציאה מכוח. 3

הישרדות שחושבו על נתוני המחקר הנזכר, אשר הציגו את הסיכוי להישאר )או לעזוב( את העבודה 

 0.0093, העומד על במקצוע בתקופה, לפי קבוצות גיל; אומדן של שיעור ההגירה השנתי של אחיות

אחיות המספר בדבר נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות  על פיהגיל,  בכל אחת מקבוצות

המבקשות אישורים לצורך עבודה בחו"ל; חישוב שיעורי פטירה, לפי קבוצות גיל, אשר התבסס על 

 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ,שיעורי תמותה לאלף נפש בקרב נשים
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 הצטרפות אחיות לכוח העבודה 6.1

(. 0033הכניסה לכוח העבודה נסמכים על נתוני מנהל הסיעוד במשרד הבריאות )משרד הבריאות,  נתוני

-כו 30 גיל עד 53,574-כ, מתוכןבישראל.  רשומותאחיות  49,307היו  0030לפי נתונים אלה, בסוף שנת 

קצוע שלהן האחיות הרשומות בישראל עובדות במ מן 87%(, 0030. על פי ניראל ואח' )34גיל  עד 53,950

אם מניחים כי האחיות עבדו אחיות  63,760 במקצוע עבדו( 0030ועל כן אפשר להניח כי בשנת הבסיס )

  .34גיל  אם מניחים שהאחיות עבדו באותה עת עד 53,300, או 30יל באותה עת עד ג

שנים נעשים מאמצים לתגבור כוח האדם המוכשר לעסוק בסיעוד. כמה , מזה לפי דיווח משרד הבריאות

של מספר הלומדים במסלולי ההכשרה האקדמית בבתי הספר  ניכרתמאמצים אלו כוללים הגדלה 

מגוייסים בשנה(, ועיצוב  400-לסיעוד, פתיחת תכניות להסבת אקדמאים למעמד אחות מוסמכת )כ

דיפלומה בסיעוד. לפיכך צפוי ממוצע ההצטרפות של  תכנית הכשרה לסיעוד בת שנתיים וחצי המקנה

. 0035-0030שנים בבשנה,  אחיות 3,000-לעמוד על כאחיות מכלל תכניות ההסמכה )אקדמי ודיפלומה( 

כל ב בעלות רישיון לעסוק בסיעוד 3,800-לאחר מכן צפוי מספר המצטרפות לכוח העבודה לעמוד על כ

  שנה.

ן הוסבו מרבית האחיות המעשיות למעמד של אחות מוסמכת. בשנים במהלך העשור האחרו נוסף על כך,

בשנה, מספר זה אינו צפוי אחיות  600-מספר האחיות המעשיות העוברות הסבה על כהאחרונות עמד 

אחיות מעשיות בבתי הספר מכשירים  איןהשנים, בעיקר לאור העובדה כי  במהלךלעלות ואף צפוי לרדת 

כי מספר הייתה ת ההיצע לחומשים הבאים ולצורך חישובי תחזיהנחת העבודה . 0009לסיעוד מאז שנת 

וכי כל האחיות המועסקות  הפוך לזניחהאחיות המוסבות ממעמד של אחיות מעשיות יוסיף לרדת וי

  .תהיינה אחיות מוסמכות

 היצע ת הותחזי 6.2

. מן הלוח עולה כי מספר גיל, לפי קבוצות 0034שנת להיצע אחיות מוסמכות  ת תחזיתמוצגלהלן  3בלוח 

 0034בשנת  רדתל צפוי ,41,601על  0030( שעובדות במקצוע הסיעוד, אשר עמד בשנת 34האחיות )עד גיל 

 תום חמש שנים. ב 5.4%של  ירידה, 39,700-ל

עבור אחיות  ,0060ובשנת  0004בשנת  ,0000בשנת  האחיותהיצע ות תחזיות מוצג זבנספח  5ז-0זבלוחות 

 . 30מוצג חיזוי ההיצע בכל נקודות הזמן החזויות עבור אחיות עד גיל בנספח ז  8ז-4זבלוחות . 34עד גיל 

. מן הלוח תקופות לפיבכוח העבודה,  34גיל  עדהאחיות  שלהיצע המוצג סיכום תחזיות  להלן 0בלוח 

אחיות שעובדות במקצוע  53,300-בסך הכולל החזוי של אחיות בכוח העבודה מכ עלייהעולה מגמה של 

בתום  4%של  עלייה, 0060שנים לאחר מכן, בשנת  00במקצוע  שיעבדואחיות  56,380-ל 0030בשנת 

אחיות בשנת הבסיס  63,760-מכ עלייהעל  צביעהמ 30עד גיל  האחיות היצע תחזיותתקופה זו. בחינת 

 .  (זבנספח  8ז-4ז לוחות ראו) הכול-בסך 4%-של כ עלייה, 0060בשנת  אחיות 68,730-לכ
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 , לפי קבוצות גיל 2114: תחזית היצע אחיות לשנת 1לוח 

 
 קבוצת

 גיל

 
 התפלגות

0030 3 

 
 לאחר
 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות רישיון 

לעסוק 
 6בסיעוד

יציאה 
לגמלאות 
 ועזיבה
 חמש במהלך
 5שנים

 הגירה
 במהלך
 חמש
 4שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
 במהלך
חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
00348 

 39,701 138 350 1,581 1,437 6,000 36,930 41,601 לוהכ-סך
07-05 4,502  3,872 450 171 5 38 3,285 
65-60 5,639 4,502 573 451 214 8 50 4,450 
67-64 5,639 5,639 573 169 214 14 25 5,839 
55-50 5,639 5,639 573 56 214 23 7 5,926 
57-54 5,420 5,639 409 163 206 35 12 5,656 
45-40 5,420 5,420  54 206 57 3 5,106 
47-44 4,671 5,420  47 178 82 2 5,116 
34-30 4,671 4,671  47 178 126 2 4,323 
מן  %87עלה כי ( 0030)ניראל ואח',  0008נערך בשנת . מסקר ש0030בסוף  34מספר האחיות המועסקות עד גיל   3

 ממספר האחיות הרשומות.    87%הרשומות במשרד הבריאות עובדות במקצוע. לפיכך, החישוב מתייחס ל האחיות
התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0

  .הבאה(
על פי נתוני  ,לפי קבוצות הגיל "(חדשים שיונותי)"ר בסיעוד לעסוק רישיון בעלותהתפלגות צפי כניסה של אחיות   6

, בחלוקה לקבוצות גיל 0035-ל 0030החדשות לשנה בין השנים  האחיותמשרד הבריאות על ממוצע סך מספר 
 אחיות חדשות בשנה(.  3,000)
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת( חושב על סמך תוצאות ניתוחי   5

לפי גיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר האחיות ההישרדות 
   .שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה

  .בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים 0.0093שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל זו,  האחיותהגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר  מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת  3

  .מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל קבוצת גיל,   9

 כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 
עשויות לחזור לעבודה ומספרן של אלה ההמצטרפות החדשות  מספרתקופה,  האחיות בסוף מספרסכום  8

 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהבהתאמה, והשמינית)העמודות השלישית, הרביעית 
  .(בהתאמה והשביעית יתששה ,החמישיתעמודות העזיבה, הגירה ופטירה )
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  תקופות לפי, 64: תחזיות היצע אחיות עד גיל 2לוח 
 0004 0000 0034 0030 שנת הבסיס

 42,436 41,410 39,701 41,601 ל היצע אחיות בשנת הבסיסוהכ-סך
 68,000 63,333 64,698 63,760 חמש שנים )ללא מצטרפות חדשות( לאחר

במהלך חמש רישיון לעסוק בסיעוד  בעלותהצטרפות 
 7,000 7,000 7,000 3,000 שנים

 1,512 1,377 1,234 3,569 ועזיבה במהלך חמש שניםיציאה לגמלאות 
 1,613 1,574 1,509 1,581 הגירה במהלך חמש שנים
 358 358 345 350 פטירה במהלך חמש שנים

 142 128 119 138 חזרה לכוח העבודה במהלך חמש שנים
 0060 0004 0000 0034 תקופההשנת סוף 

 43,680 42,436 41,410 39,701 תחזית היצע אחיות בסוף התקופה

 תחזיות הביקוש לאחיות. 7

להם  ,מודלים לחיזוי הביקוש לאחיות במוסדות האשפוז )בתי החולים לסוגיהם( מוצגים שניבמחקר 

. שנת האוכלוסייה לחיזוי הביקוש לפי יחס אחיות לכללמודל ו ,הביקוש לאחיות בקהילהנוספת תחזית 

. אומדן היצע האחיות בשנה זו עמד 0030הבסיס לחישוב הביקוש לאחיות לפי כל אחד מן המודלים היא 

אחיות, לפי נתוני סקר  63,700-ועל מספר דומה, כ (0030) לפי נתוני מחקרם של ניראל ואח' 63,760-על כ

על נתונים נסמכים לחיזוי הביקוש . המודלים (0036) כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הנתונים אחיות כולל ענפי כלכלה או מקומות עבודה שה, שוק העבודה של על כך . נוסףממקורות שונים

או אחיות העובדות בתעשיה, במוסדות השייכים למשרד הרווחה  :כגון ,לא נכללו במודלים בנוגע להם

יות בשנת הבסיס, הוחלט לביקוש לאחעל מנת ליצור בסיס משותף . גמילה מסמים בקהילהבמסגרות 

ולהוסיף  ,להתייחס אל היצע האחיות המועסקות בשנה זו כאל הביקוש לאחיות בכל אחד מן המודלים

( בכל אחת 0.4%-על כ 0030בשנת את ההפרש במספר האחיות בין תחזיות הביקוש לבין ההיצע )העומד 

 .מנקודות הזמן החזויות

 

 סטנדרטית לפי יחס אחות לאלף נפש ,אחיותתחזיות הביקוש ל 7.1

לאוכלוסייה )לאלף  לעתים קרובות הבחינה הבסיסית ביותר לביקוש לאחיות נעשית על פי היחס אחות

אחיות  5.8-כ מספר האחיות המועסקות לאלף נפש על שלעמד היחס  0033-ל 0007 השנים ביןנפש(. 

שיעור הנכון או ל באשראין קביעה מוחלטת ש. מאחר (0036 ,לסטטיסטיקה המרכזית)הלשכה  בממוצע

מודל זה  יתייחסשיעורים שונים במדינות שונות, המתאים ביותר לאחיות לאלף נפש, והוא עומד על 

 7.לאחיותאמוד על פיו את הביקוש החזוי יכאל קבוע, ו סטנדרטית נפש לאלף אחיות 5.8 שללשיעור 

 

                                                   
ע לאלף נפש מתייחס ליחס כלל האחיות )אחיות מוסמכות ואחיות מעשיות( הממוצ האחיותכאמור, יחס  7 

 שמשנתכלל האחיות המועסקות תהיינה אחיות מוסמכות מאחר  0060היא כי בשנת  ההנחהלאוכלוסייה. 
 .מעשיות לאחיות הכשרה יותר אין 0009
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. מן הלוח עולה כי 8יחס אחיות לאלף נפש סטנדרטית ת הביקוש לאחיות לפיומציג את תחזי להלן 6לוח 

 63,900-לאלף נפש סטנדרטית, יעלה הביקוש לאחיות מכ מועסקותאחיות  5.8לשמור על יחס של  כדי

 . 54%יה של י, על0060 בשנתאחיות  46,340-ל 0030בשנת  אחיות

 

 סטנדרטיתלפי יחס קבוע של אחיות לאלף נפש  ,: תחזית הביקוש לאחיות3לוח 

 אוכלוסייה )באלפים( שנה
 אוכלוסייה סטנדרטית

 0)באלפים(
 5.8ביקוש לאחיות לפי יחס 

 אחיות לאלף נפש סטנדרטית
2010 7,624 7,645 36,696 

2015 8,1751 8,352 40,090 
2020 8,7701 9,176 44,045 
2025 9,3681 10,431 50,069 
2030 9,9851 11,073 53,150 

 .המרכזית לסטטיסטיקה לשנים הנבדקותתחזית הלשכה 3
 על תפלגותהבחשבון את ה ומביאהבהתאם לנוסחת הקפיטציה המשמשת לחלוקת הכספים לקופות החולים  0

 .לפי המקדמים שלהם בנוסחת הקפיטציה ,(פריפריהמרכז או בב אזור גאוגרפי )מגוריםמין, גיל פי 
 

 במוסדות האשפוז  לאחיותתחזיות הביקוש  7.2

נערכה על בסיס מקדמי התקינה )בתי החולים לסוגיהם( במוסדות האשפוז  לאחיותבחינת הביקוש 

כוח אדם סיעודי למיטה, לפי קבוצות מחלקות, כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי משנת של הקובעים יחס 

(. ההחלטה להשתית את תחזיות הביקוש על מקדמי התקינה של יחס אחות 3779)משרד התמ"ת,  3779

. בבתי החולים בעלי תפקידים עם שנערכו ראיונותהן שעלה ממידע טה, לפי סוג מחלקה, נסמכה על למי

קבע שמפתחות התקינה למיטה חלים רק על מיטות  3779 שנתאף שההסכם מעלה כי ראיונות ן המ

מחלקות חדשות, הרי שבפועל הם משמשים בסיס לתכנון מערך כוח האדם הסיעודי על חדשות ו

 וב בתי החולים. במחלקות בר

 

, כוללת הן אחיות והן כוח עזרהקיבוצי הסכם על פי היש לזכור כי תקינת כוח האדם הסיעודי למיטה 

(. התמהיל 0033 למעט מחלקות המתוקננות על ידי נוהל הרוחב של משרד הבריאות )משרד הבריאות,

 חושב אחיותהביקוש למשרות של  חיזויסוג המחלקה. לצורך  על פיבין אחיות לכוח העזר משתנה 

תמהיל משוקלל של כוח האדם הסיעודי )יחס אחיות לכוח עזר( בכל אחת מקבוצות הקוד של מחלקות 

נגזר את אופן החישוב בפרק שיטת המחקר ובנספח ה(. לפי חישוב זה  וראהאשפוז בבתי החולים )

 .זהה קודשלהן לקות האשפוז מן הביקוש לכוח אדם סיעודי בכל אחת מקבוצות מח לאחיותהביקוש 

 

למספר ימי ישירות חלק מפעילות בתי החולים )וסך כוח האדם הסיעודי הנגזר ממנה( אינה קשורה 

האשפוז או למספר תקני מיטות. כך למשל, תקנון משרות כוח אדם סיעודי עבור פעילותם של חדרי 

צרכני השירותים  מספר מלכתחילה על פימיון ועמדות דיאליזה, נקבע חדר לידה, ביקורים ב

                                                   
)מרכז או פריפריה(  הגאוגרפי האזורמין והגיל, ה פי עלכזכור, נפש סטנדרטית נותנת משקל שונה לכל מבוטח   8 

 את רק לא בחשבון מביאהמשתנים המשפיעים על צריכת שירותי בריאות. כלומר, תחזית הביקוש לאחיות  –
 .הבריאות בשירותי בשימוש הצפוי השינוי את גם אלא, האוכלוסייה בגודל הצפוי השינוי
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חושב  אלו יחידות עבור לאחיות הביקושמספר הביקורים או מספר הלידות(.  כמובהם ) המשתמשים

 . (ח נספח ראועל אופן חישוב הביקוש ביחידות לא אשפוזיות,  להסבר)בנפרד עבור כל מודל 

נערכו על פי  הנגזר מהן לאחיותוהביקוש החזוי במחלקות האשפוז, תחזיות הביקוש לכוח אדם סיעודי 

 ביחידות הלא אשפוזיות. לכל אחד מן המודלים הוספה תחזית הביקוש  .מודלים שני

 סטנדרטית נפש לאלף מיטות יחס לפי ,האשפוז במוסדות לאחיות הביקוש תחזית 7.2.1

 :על העומד ,לאלף נפש סטנדרטית מיטות יחס פי על זה במודל נערכה אחיותל הביקוש תחזית חישוב

, הבריאות משרד) הכללי האשפוז מערך תחזית על פי)סטנדרטית  נפש לאלף כללי אשפוז מיטות 0.3 .א

0004). 

 ומשרד האוצר משרד בין סיכום מסמך על פי)סטנדרטית  נפש לאלף פסיכיאטרי אשפוז מיטות 0.54 .ב

  .(0003 ישראל מדינת) הבריאות

 שנקבע כפיהממושך,  באשפוז ,בישראל היבאוכלוסיבעתיד  לטפל ודרשישי אחיותוה המיטות מספר .ג

 המערך לתכנון עדהוהו) הבריאות משרד ידי על כך לשם שנקבעה מיוחדת ועדה שהכינה במסמך

  (.0033, 0060-0000-ו 0000-0030-ל הלאומי הגריאטרי

 למפתחות בהתאםו המיטות מספר פי על מחושבות האשפוז במוסדות הסיעודי האדם כוח משרות

 לדעתאין אפשרות . השונות הקוד קבוצותהמשתנים, כאמור, בין , למיטה סיעודי אדם כוח תקינת

יתווספו  אם, אך יש להניח כי השונות המחלקות בין החולים בתי מיטות בעתיד תתפלגנה כיצד מראש

 יש שבהן מחלקותעל פי ה אלא – מחלקה לכל מיטותזהה של  מספר – רוחבית הדבר, לא ייעשה מיטות

 . האשפוז מחלקות של הקוד קבוצות בין האשפוז ימי התפלגותתשקף זאת ש כפי במיטות, צורך

 ימי, נבחנה התפלגות האשפוז במוסדות העתידי הסיעודי האדם כוח משרות מדןוא לצורך על כן,

 האשפוז ימי מסך האחוז את לקבל מנת על(. הדבר נעשה 0030) הבסיס בשנת הקוד קבוצות בין האשפוז

 סוג בכל האשפוז ימי להכלת הדרוש המינימלי המיטות מספראת  לחשבממנו ו ,קוד קבוצת כל של

 בשני חד שינוי תשתנה לא הבסיס בשנת הקוד קבוצות פני על המיטות התפלגות כי בהנחה) מחלקה

 (.ח בנספח 3ח לוח ראו); (האדם כוח תחזית לצורך אפשר להשתמש בה ולכן הקרובים העשורים

 לשנים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של יהיהאוכלוס תחזיתל הבינונית החלופה לפי, הבא בשלב

 המיטות יחס של מכפלה) האשפוז מסוגי אחד בכל המיטות מספר חושב, 0060-ו 0004, 0000, 0034

 לפי המיטות התפלגות הוחלה זאת לצורך. אלו משנים אחת בכל( נפשות באלפי סטנדרטית לאוכלוסייה

 ;(ח בנספח 3ח לוח ראו) העתידי המיטות מספר על( 0030) הבסיס בשנת מחלקות סוג ולפי קוד קבוצות

 מספר נגזר ממנו, השונות בקטגוריות המיטות ממספר הנגזר הסיעודי האדם כוח משרות מספר חושב

 משרות ממונחי ההמרה מקדםל בהתאם הדרוש האחיות מספר חושב פיו עלו, לאחיות נדרשות משרות

  .מועסקות אחיות למונחי מלאות

 תקני להוסיף יש האשפוז מחלקות ברוב, 3779-מ )ההסכם הקיבוצי( התקינה הסכם פי על, כך על נוסף

 לפיו המחלקה גודל לפי משתנה התוספת גודל". במחלקה אחראית אחות משרת" עבור סיעודי אדם כוח

 להוסיף הוחלט, בעתיד ןהתפלגות ועל המחלקות גודל על מידע בהעדר. החולים בבית המחלקות מספר
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 "במחלקה אחראית אחות משרת" עבור שנוספו האחיות מספר את שנה בכל החזוי האחיות למספר

 . אחיות 300-כ(, 0030) המחקר בשנת

 במחלקות הסיעודי האדם כוח משרותמספר ת ותחזיו המיטות מספר תותחזי תומוצג ח בנספח 0ח לוחב

 נפש לאלף מיטות של קבוע יחס לפי ,הפסיכיאטרי ובאשפוז הכללי האשפוז במוסדות האשפוז

  .הנבחרות בשנים סטנדרטית

 ;)השייכים ברובם למערך הגריאטרי( הממושך האשפוז במוסדות אחיותשל  משרותה לתחזית אשר

 הבריאות משרד ביוזמת שהוקמה ועדה אולם ,הילאוכלוסי מיטות יחס נקבע לא הממושך באשפוז

 של וכן הממושך האשפוז מערך של ניכרת הגדלהתידרש  כי קבעה 0033 בשנת המלצותיהאת  והגישה

. ועדת שטסמן( -; להלן 0033, הלאומי הגריאטרי המערך לתכנון ועדהוה) זה במערך הסיעודי האדם כוח

 לפי, הנבדקות בשנים הממושך באשפוז הסיעודי האדם וכוח המיטות תותחזי את מציג ח בנספח 6ח לוח

  .ועדהוהנתוני דוח כפי שעולה מ, נפש לאלף מיטות של קבוע יחס מודל

אשפוז ו פסיכיאטריאשפוז , כללי אשפוז) האשפוז מחלקותבכל  סיעודיה אדםה כוח משרות תותחזימ

 למשרות הביקוש תחזיות נגזרוסטנדרטית,  נפש לאלף מיטות של קבוע יחס לפי, נבחרות בשנים( ממושך
 . הומרו למספר האחיות הדרוש. תחזיות אלה האשפוז במוסדות האשפוז במחלקות אחיות

קוד הלפי קבוצות  ,ת הביקוש לאחיות במחלקות האשפוז בכלל מוסדות האשפוזותחזימציג את להלן  5לוח 

אחיות במחלקות האשפוז בכלל מוסדות ל, הביקוש זה. לפי מודל סטנדרטית ולפי יחס מיטות לאלף נפש

 .40%ה של יעלי ,0030אחיות בשנת  00,440-כ לעומת אחיות 63,040-כיעמוד על  0060האשפוז בשנת 

ולפי  : תחזיות הביקוש לאחיות במחלקות האשפוז, בכלל מוסדות האשפוז, לפי קבוצות קוד1לוח 
 שנים נבחרותב, סטנדרטיתיחס מיטות לאלף נפש 

 
שיעור 
 אחיות

 1אחיותביקוש תחזית 

0030 0034 0000 0004 0060 
 31,246 28,418 24,461 22,540 20,544  הכול-ךס

       2קבוצות קוד
3 0.74 1,824 1,993 2,189 2,489 2,642 
0 0.74 782 854 939 1,067 1,133 
6 0.84 1,392 1,521 1,671 1,900 2,017 
5 0.96 4,325 4,725 5,191 5,901 6,263 
4 0.94 3,239 3,539 3,888 4,420 4,692 
3 0.94 250 273 300 340 361 
9 0.4 492 538 591 672 713 
7 0.8 874 954 1,049 1,192 1,265 
30 0.94 232 254 279 317 336 

 1,196 1,126 991 902 826 0.5 בריאות הנפש
 10,028 8,394 6,773 6,387 5,708 3 אשפוז ממושך

 600 600 600 600 600  תוספת "אחות אחראית במחלקה"
במפתח התקינה של אחות  (המיטות החזוי )לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז לאלף נפש בכל קבוצת קודמכפלת מספר  3

בנספח ב(, כפול שיעור האחיות המוסמכות מתוך  3לוח ב ורא, 3779-למיטת אשפוז בכל קבוצת קוד )לפי הסכם התקינה מ
 למספר מלאות משרות ממספר ההמרה מקדם כפולבנספח ה(,  6לוח ה וראכלל כוח האדם הסיעודי בכל קבוצת קוד )

 . אחיות
 .נספח ב(ב 3ב לוח ורא) 3779קבוצת מחלקות בעלות אותם מקדמי תקינת כוח אדם סיעודי בהסכם הקיבוצי משנת  0
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בתוספת  ,מציג את הביקוש לאחיות בכלל מוסדות האשפוז לפי יחס מיטות לאלף נפשלהלן  4לוח 

 הביקוש עבור מחלקות לא אשפוזיות. 

, לפי יחס מיטות לאלף נפש סטנדרטית ,כלל מוסדות האשפוזב לאחיות הביקושת ו: תחזי4לוח 
 שנים נבחרות ב
 0060 0004 0000 0034 0030 שנה

 44,439 40,532 35,110 32,084 29,269 הכול-ךס
 31,246 28,417 24,459 22,539 20,544 מחלקות אשפוז

 13,193 12,115 10,651 9,545 8,725 3יחידות לא אשפוזיותמחלקות/
 .טחישוב הביקוש במחלקות לא אשפוזיות בנספח ראו  3

 האשפוז  במוסדות ,לפי שימושים לאחיותתחזית הביקוש  7.2.2

תקינת כוח האדם הסיעודי קשורה למספר המיטות ברישוי, אך השימוש במערכת האשפוז שצוין,  כפי

 ה של. משמעות300%-בשיעורי תפוסה הגבוהים מלעתים עשוי לחרוג מהיקף הרישוי, דבר המתבטא 

שעבורן יש רישוי ממשרד הבריאות. למיטות מעבר מיטות הוספו בבתי החולים היא שלמעשה זו חריגה 

קצב ל בהתאמהמיטות האשפוז בתקן הוחזק קבוע לאורך תקופות זמן ארוכות ולא גדל  כי מספר ידוע

הגידול בין וה יה, דבר המגביל את האפשרות לקשור בין הגידול הטבעי באוכלוסייגידול באוכלוסיה

במספר המיטות במערכת האשפוז. בחינת השינוי בהיקפי השימוש במערכת האשפוז ביחס לשינוי 

 העתידישינוי ה את לאמוד אפשרים , שכן מהיקף השינוי בשימושמה נותנת לכך מענהה יבאוכלוסי

 במספר המיטות. 

 

ה והן על השימוש במערכת ימתבסס הן על הגידול באוכלוסיה לאחיותביקוש המודל תחזית  יוצג להלן

הוספה תחזית הביקוש לאחיות  זה למודל גםהאשפוז )כפי שבא לידי ביטוי במספר ימי אשפוז(. 

 (. טנספח  ורא אלו במחלקותתחזית הביקוש  חישוב)לפירוט במחלקות הלא אשפוזיות 

 

 תחזית הביקוש לפי שימושים, במחלקות האשפוז במוסדות האשפוז 7.2.3

מספר ימי  )קרי, עללאורך זמן על מנת ללמוד על השפעת השינויים באוכלוסייה על השימוש באשפוז 

 0003 שנתביקוש לימי אשפוז בין השינוי באת תוחי רגרסיה לינארית, יבאמצעות סדרת נ נבחן,האשפוז( 

כל על בנפרד נערכו . ניתוחי הרגרסיה לכל שנה ּההאוכלוסייה וגיל היקףכפונקציה של זמן,  ,0030 לשנת

 מחלקות של אחת קבוצהעל  להן ובנוסףקבוצת מקדמי תקינת כוח אדם סיעודי )קבוצות קוד(, 

 קבוצות 33נערכו ניתוחי רגרסיה על  לוהכ-בסך. הבריאות במשרד גריאטריה אגף נוהל לפי המתוקננות

שנתי בכל המחלקות הנכללות בקבוצת הקוד, האשפוז ההמשתנה התלוי בכל רגרסיה היה סך ימי  .קוד

  (.ממושךאשפוז פסיכיאטרי, ואשפוז בכלל מוסדות האשפוז )אשפוז כללי, 

 

תלוי, שכן זהו  ה במונחי נפש סטנדרטית כמשתנה בלתיינעשה שימוש בגודל אוכלוסי, במחקר כאמור

במערכת  ןשימושיהפי  עלמידע על שינויים בהתפלגות קבוצות הגיל השונות באוכלוסייה ובו סטטיסטי 

מפצה באופן מלא על  אינהה כי הנוסחה של נפש סטנדרטית תעלה שנערכהבדיקה הבריאות. עם זאת 

גודל קבוצת הגיל המבוגרת )בחלוקה לפי מין( מסיבה זו +(. 44השימושים של קבוצת הגיל המבוגרת )
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את בניית המודל וכן  עלהסבר מפורט ראו תלוי לניתוחי הרגרסיות ) כמשתנה בלתיאף הוא נכנס 

 בנספח ד(.במלואן משוואות הרגרסיות 
 

ה הסטנדרטית לבין מספר ימי האשפוז יהקשר בין הגידול באוכלוסי עלתוצאות ניתוחי הרגרסיה שהראו 

 3לוח ד ורא) בעתידבנקודות הזמן  במחלקות האשפוז שונות, שימשו ליצירת תחזית מספר ימי האשפוז

המציג את הנתונים שנכנסו למשוואות הרגרסיה וכן את סך ימי האשפוז החזויים בכל שנה,  ,בנספח ד

 מודל הרגרסיה(.  על פי

 

 9מתחזית ימי האשפוז בכל קבוצת קוד נגזר מספר המיטות המינימלי הדרוש להכלת כל ימי האשפוז.

, 3779 שנתהסכם התקינה מ על פיעבור מספר המיטות שהתקבל חושב סך משרות כוח האדם הסיעודי 

 השנים. עם חלוף הנחה כי מפתחות התקינה לא ישתנו מתוך 
 

 בכלל, האשפוז מחלקות ולפי שימושים לפית למשרות כוח האדם הסיעודי ותחזיציג את המלהלן  3לוח 

 הסיעודי האדם כוח משרות מספר את התחזיתבכל שנה מציגה שנים נבחרות. ב, האשפוז מוסדות

 ימות בכל ,החולים בתי מחלקות בכל תפוסה 300% של בהנחה) החזויים האשפוז ימי סךעל פי  הנדרשות

  (.השנה
 

 מוסדות בכלל ,האשפוז מחלקותלפי ו שימושים לפי ,סיעודי אדם חוכ משרות תותחזי: 6 לוח
 נבחרות בשנים (,וממושך, פסיכיאטרי, כללי) האשפוז

 שנה
 תחזית

 3אוכלוסיה
 יהיאוכלוס

 0סטנדרטית
+ 44 בנות נשים

 5+ 44 בני גברים 6
 אשפוז ימי

 4חזויים
 משרות תחזית

 3סיעודי וח אדםכ

0030 9,306,300 9,354,698   976,400 333,500 15,185,389  23,512  
0034 8,174,400 8,352,450 890,300 745,600 16,106,183  24,710  
0000 8,770,100 9,176,215 985,400 832,500 17,511,846  26,758  
0004 9,474,600 10,431,316 1,091,300 1,038,100 19,879,170  30,058  
0060 9,984,700 11,072,764 1,229,000 1,062,200 20,210,957  30,381  
 .הבינונית החלופה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תחזית פי על .3
 .הקפיטציה לנוסחת בהתאם .0
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תחזית פי על ,שנה בכל +44בנות  הנשים מספר .6
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תחזית פי על ,שנה בכל +44בני  הגברים מספר .5
 .רגרסיות באמצעות שחושבו האשפוז ימי סך .4
 של התקינה במפתח הקוד קבוצת מחלקות בכל החזויים האשפוז ימי מכפלות מסכום מורכבת הביקוש תחזית .3

 עבור 0.4% -ו" במחלקה אחראית אחות" עבור משרות בתוספת(, בשנה ימים) 634.04-ל לחלק קבוצה אותה
 .3779-מ התקינה הסכםעל פי ", ראשית אחות" משרות

 

 הנחהמתוך  , האשפוז במחלקות הנדרש הסיעודי האדם כוח משרות ת סךותחזיציג את להלן מ 9 לוח

 ממוצעת תפוסה לאפשר מנת על כי עולה הלוח מן. 10תפוסה %300-מ השונה ממוצעת שנתית תפוסה של

 של ממוצעתשנתית  בתפוסה, למשל כך. אדם כוח משרות יותר יידרשו 0060 בשנת ,300%-מ הנמוכה

                                                   
מספר המיטות המינימלי )בתפוסה של  הואל יום. המספר שהתקב 634-מספר ימי האשפוז החזויים חולק ב 9 

 ( שידרש להכלת כל ימי האשפוז. 300%

: ב האחיות מספר תחזית באמצעות הכפלת נעשה החישוב 10 
100

𝑋
 .המבוקש התפוסה אחוז את מסמן X-כש, 
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יותר מן  משרות 6,500-כ של תוספת, קרי. 0060 בשנת סיעודי אדם כוח משרות 66,944 יידרשו 70%

 .תפוסה 300% שללפי הנחה  ,0060 בשנת משרות 60,680 של תחזיתה

 מוסדות כללב, האשפוז במחלקות, שימושים לפי סיעודיה אדםה כוח משרותסך  תותחזי: 7 לוח
  תפוסה שיעורי לפי(, וממושך פסיכיאטרי, כללי) האשפוז

 שנה

 וח אדםכ משרות סך
 ימי לפי תחזית) סיעודי
 (300% של בתפוסה אשפוז

 וח אדםכ משרות סך
 ימי לפי תחזית) סיעודי
 (74% של בתפוסה אשפוז

 סיעודי וח אדםכ משרות סך
  אשפוז ימי לפי תחזית)

 (70% של בתפוסה
0030 23,512  05,957 03,305 
0034 24,710        26,008        27,453  
0000 26,758        28,167        29,732  
0004 30,058        31,638        33,396  

0060 30,381        31,979        33,755  

 
לתחזיות הביקוש על פי השימושים במחלקות האשפוז יש להוסיף את תחזית הביקוש עבור יחידות לא 

בכל מערכת האשפוז  ,שימושים לפית כוח האדם הסיעודי ותחזימוצג סיכום להלן  8לוח באשפוזיות. 

 לאז כללי, לאשפוז פסיכיאטרי ולאשפוז ממושך(, במחלקות האשפוז ובמחלקות )מוסדות לאשפו

  בשנים נבחרות. ,תואשפוזי

 
כלל מוסדות האשפוז )כללי, פסיכיאטרי, בסיעודי לפי שימושים, האדם הת משרות כוח ו: תחזי8לוח 

 שנים נבחרות בממושך ושיקומי(, 
 0030 0034 0000 0004 0060 
 42,697 41,740 37,158 34,067 32,229 הכול-ךס

 30,381 30,058 26,758 24,710 23,512 מחלקות אשפוז
 12,316 11,682 10,400 9,357 8,717 יחידות לא אשפוזיותמחלקות/

 

תחזיות הביקוש ראשית,  ,נגזרו 8בלוח מחישוב תחזיות כוח האדם הסיעודי לפי שימושים המוצגות 

ומהן נגזר הביקוש לאחיות  ,למשרות אחיות בהתאם לשיעור האחיות במחלקות )לפי קבוצות הקוד(

 . (ונספח  ו, רא)לפי מקדם ההמרה שימלאו משרות אלו

 

מן הלוח . 0034בשנת  ,לפי שימושיםלאחיות במוסדות האשפוז, הביקוש  ת תחזיתמוצגלהלן  7בלוח 

 3%-כ , עלייה שלאחיות 63,340-כיעמוד הביקוש לאחיות במוסדות האשפוז על  0034עולה כי בשנת 

 . 0030אחיות בשנת  07,030לעומת 
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  2114בשנת במוסדות האשפוז,  ,אחיות לפי שימושיםל:  תחזית הביקוש 9לוח 

 
הביקוש תחזית 

 סיעודילכוח אדם 
שיעור 
 האחיות

ביקוש התחזית 
 למשרות אחיות

סך ביקוש 
לאחיות 
 מועסקות

 31,144 26,941  34,067 הכול-ךס
     קבוצת קוד

3 1,689 0.95 1,605 1,855 
0 650 0.95 618 714 
6 1,277 0.85 1,085 1,255 
5 4,862 0.73 3,549 4,103 
4 4,276 0.75 3,207 3,707 
3 272 0.75 204 236 
9 3,673 0.5 1,837 2,123 
8 1,873 0.4 749 866 
7 1,684 0.8 1,347 1,557 
30 352 0.75 264 305 
הלי האגף ו)נ 33

 4,742 4,102 1 4,102 לגריאטריה(
     

 2,042 1,766 0.95 1,859 דיאליזה
 1,150 995 0.9 1,105 חדר מיון 
 1,210 1,047 0.95 1,102 חדר לידה 

 573 496 0.95 522 אשפוז וטיפול יום 
חדרי ניתוח ועמדות 

 2,836 2,453 0.8 3,066 התאוששות 
 1,871 1,618 0.95 1,703 מרפאות חוץ ומכונים 

 

, 0000בשנת , במוסדות האשפוז שימושים, לפיהביקוש לאחיות  ות תחזיותמוצג יבנספח  5י-0יבלוחות 

  .0060ובשנת  0004בשנת 

ל אחת כ עבורמוצגות תחזיות הביקוש לאחיות לפי שימושים, בכלל מוסדות האשפוז,  להלן 30בלוח 

אחיות במוסדות האשפוז להביקוש  יעמודפי מודל זה  עלהלוח עולה כי  מןמנקודות הזמן הנבדקות. 

 . 0030אחיות במוסדות האשפוז בשנת  07,030לעומת  64%ה של י, עליאחיות 67,440על  0060בשנת 

 
כלל מוסדות האשפוז )כללי, פסיכיאטרי, ממושך ב ,לפי שימושים ת הביקוש לאחיותו: תחזי11לוח 

 שנים נבחרותבושיקומי(, 
 0030  0034  0000  0004  0060  

 39,552 38,034 34,071 31,144 29,262  אחיות הכול-ךס
 26,778 25,937 23,300 21,463 20,250 במחלקות האשפוז אחיותסך 

 12,774 12,098 10,771 9,681 9,012 במחלקות לא אשפוזיות אחיותסך 
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 בקהילה לאחיות. תחזיות הביקוש 8

 החולים בקופות בקהילה המועסקות לאחיות הביקוש את כולל בקהילה לאחיות הביקוש תחזיות חישוב

 ישיר באופן, בין שויד על ניתניםה ,הבריאות משרד שבאחריות בשירותים בקהילה המועסקות ולאחיות

 לאספקת במכרזים שזכו קבלניים גופים או חולים קופות, עיריות כגון ,אחרים ספקים ידי עלבין ש

  .השירות

ן מ. האדם כוח את מתקננים לפיוש לאוכלוסייה אחיות של קבוע יחס קיים לא החולים קופות ברוב

 שהקופה האחיות מספר לפי, למעשה, נקבע החולים בקופות לאוכלוסייה אחות" תקן" כי עלה ראיונותה

 במסגרת מספקת שהיא השירות רמתעל והניתנים  השירותים היקףשמירה על  לצורך להעסיק רוצה

  .בקופה המבוטחים למספר ביחס, שלה התקציב

חולק   המבוטחים לאוכלוסיית החולים בקופות הקהילה אחיות משרות של משוקלל יחס קבלתשם ל

 האוכלוסייה בגודל( בראיונותעל פי המידע שנמסר ) בקופות הקהילה אחיות של המלאות המשרות ךס

 קופות, ה זושנ נתוני לפי(. 0030) הבסיס בשנת( הקפיטציה נוסחת פי על שחושב כפי) הסטנדרטית

 נפשות 0,975 עבור או מבוטחים 0,905 כל עבור מלאה במשרה אחת אחות בממוצע מעסיקות החולים

 של הבינונית החלופה פי על שחושבו, הסטנדרטית האוכלוסייה נתוני עלהוחל  הזה היחס. סטנדרטיות

 . 0060-ו 0004, 0000, 0034 השנים, הנבחרות הזמן בנקודות, ס"הלמ של האוכלוסייה תחזית

את  הכוללים ,"הציבור בריאות" בתחומי גם אחיות בקהילה מועסקות, החולים קופות על נוסף, כאמור

 בריאות) הספר בבתי לתלמידים הניתנים שירותיםואת ה( חלב טיפת) המשפחה לבריאות תחנותה

 השירות להפעלת( תקן) סטנדרט ל"המנכ בחוזר. והמחוזיות הנפתיות הבריאות ובלשכות( התלמיד

 במשרה אחות תוקצה חלב טיפת בתחנת כי נקבע( 0009 ,הבריאות משרד" )חלב בטיפות לפרט המונע

את ו האוכלוסייה תותחזי את מציג להלן 33 לוח. פעוטות 694-ו תינוקות 300, הרות נשים 40 לכל מלאה

( החולים בקופות המבוטחים אוכלוסיית תחזיות למעשה שהן) הסטנדרטית האוכלוסייהת ותחזי

 מאחיות שירותים המקבלות האוכלוסייה קבוצות של גודלן תחזית אתכן ו, הנבחרות הזמן בנקודות

 .  11אלה זמן בנקודות הציבור בריאות

  

                                                   
 שנשים כיון. הנבחרת הזמן בנקודת הלידות תחזית של יוצא פועל היא ההרות הנשים למספר בנוגע התחזית 11 

 הלידות ממספר מחצית היא הצפוי מספרן תחזית, הריונן במהלך חודשים כשישה במשך מטופלות הרות
אף שבמהלך  כי יצוין(. ס"הלמ תחזית של הבינונית החלופה על פי, חזוי לידות ממוצע) החזויה בשנה הצפוי
הגרות  ההרות הנשים מרבית, החולים לטיפול בקופות חלב בטיפת מטיפול הרות נשים של תזוזה חלה השנים

 .חלב בסניפי טיפת ההיריון מעקב את מבצעות בפריפריה עדיין
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  נבחרות שניםב, בקהילה אחיות שירותי מקבלי מספר תותחזי: 11 לוח
 0030 0034 0000 0004 0060 

 9,984,700 9,474,600 8,770,100 8,174,400 7,623,600 3 אוכלוסייה תחזית
 11,072,764 10,431,316 9,176,215 8,352,450 7,645,378 0 סטנדרטית אוכלוסייה תחזית

 380,560 390,304 335,350 347,938 346,058 6( 0-3תינוקות )
 398,938 353,894 337,630 303,060 494,940 (4-3פעוטות )

 83,060 83,600 98,560 93,030 90,830 נשים הרות 
 0,637,900 0,073,900 0,003,800 0,307,000 3,773,000 (38-3תלמידים )

 .שכה המרכזית לסטטיסטיקההל של האוכלוסייה תחזית של הבינונית החלופה פי על 3
 .הלאומי הביטוח של הקפיטציה נוסחת פי על מחושבת 0
 .0-4 האוכלוסייה מקבוצת %03 מהווה 0-3 האוכלוסייה קבוצת כי מנקודת הנחה יצא החישוב 6
  

, המשפחה לבריאות בתחנות, החולים בקופות) בקהילה לאחיות הביקוש תחזיות את להלן מציג 30 לוח

 8,740-כ יידרשו 0060 בשנת כי עולה מן התחזיות. נבחרות בשנים (הבריאות ולשכות התלמיד בריאות

 .בקהילה הנדרשות האחיות במספר 60% של עלייה, 0030 בשנת אחיות 3,990-כ לעומת בקהילה אחיות

 בריאות, המשפחה לבריאות תחנות, החולים קופות) לאחיות בקהילה הביקוש תחזיות: 12 לוח
 נבחרות בשנים(, בריאות לשכות, התלמיד

 
 אחות יחס

 0060 0004 0000 0034 0030 לאוכלוסייה

 8,948 8,474 7,768 7,263 6,768  אחיות בקהילהביקוש ל הכול-ךס
 5,231 4,928 4,335 3,945 3,612 3:0975 סטנדרטית( לוסייהקופות חולים )אוכ

 2,389 2,260 2,181 2,116 2,026 3פעוטות  3:694 טיפת חלב
 1,251 1,210 1,176 1,125 1,053 3:0400 (38-3תלמידים )

 77 77 77 77 77 -- 0לשכות הבריאות
 ההרות והנשים הפעוטות, התינוקות מספרי לפי חלב טיפת אחיות תקינת הוגדרה 0009-מ ל"מנכ בחוזר   3

. אחת אחות משרת תוקצה פעוטות 694-ו תינוקות 300, הרות נשים 40 כל שעל כך, בתחנה שירות המקבלים
 משרות של ביותר הרב במספר צורך יש שעבורה הקבוצה כי העלתה אלו אוכלוסייה קבוצות תחזיות בחינת
 .זו קבוצה גודלה של סמך על נגזרה לאחיות הביקוש תחזיתהפעוטות.  קבוצת היא אחות

 לעלות צפוי אינו זה מספר. הארץ ברחבי הבריאות לשכות בשבע מלאים אחיות תקני 48 יש ,0030 לשנת נכון  0
לתחזיות המופיעות בלוח )בהתאם למקדם  גם 0030בשנת  שהם כפי אלו תקנים בשנים הבאות, ועל כן הוכנסו

  בממוצע(. ,אחיות 3.60לפיו בכל תקן מועסקות ההמרה בקהילה 

 

 במוסדות האשפוז ובקהילה ,לאחיות. תחזיות סך הביקוש 9

במחלקות האשפוז  –)במוסדות האשפוז של תחזיות הביקוש  משולבמציג סיכום להלן  36לוח 

נוסף . 0060-ו 0004, 0000, 0034 :עבור כל אחת מן השנים לאחיותובמחלקות לא אשפוזיות, ובקהילה( 

לוח עולה כי ן הממוצג מודל לחיזוי הביקוש לפי יחס אחיות לכלל האוכלוסייה עבור אותן השנים. לכך 

החזוי שונה בין  אחיותה מספרש אף, םשני 00בתוך  לאחיותבביקוש ניכרת עלייה צופים כל המודלים 

  :יםמודלה מן אחד כל פי עלתחזיות הביקוש  רוטיפ להלן .הביקוש חיזויל הבסיס השונה  בשל , המודלים

 כי ויצפ :אחיות לאלף נפש סטנדרטית( 1.8) לאוכלוסייהיחס אחיות  -א  מודלהביקוש לפי  תחזית 

 . אחיות 46,340-כ על לאחיות הביקוש יעמוד 0060 בשנת
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  ו כללי אשפוז מיטות 0.3 של התרחיש לפי  :יחס מיטות לאלף נפש -ב  מודלתחזית הביקוש לפי-

 ועדת דוח לפי ממושך לאשפוז מיטות בתוספת סטנדרטית נפש לאלף פסיכיאטרי אשפוז מיטות 0.54

 במחלקות האשפוז בכלל מוסדות 63,053 עליעמוד הביקוש לאחיות  0060צפוי כי בשנת  ,שטסמן

בקהילה. אחיות  8,758-יחידות לא אשפוזיות של מוסדות האשפוז ובאחיות  36,376 ,האשפוז

 הביקוש לאחיות על יעמודעבור אחיות העובדות במקומות שלא נכללו במודל,  0.4% של תוספתב

45,900 . 

  יעמוד 0060בשנת כי  ויצפ :(החזויים שימושים )מספר ימי האשפוז -מודל ג' תחזית הביקוש לפי 

ביחידות לא אשפוזיות  30,994במחלקות האשפוז של מוסדות האשפוז,  03,998הביקוש לאחיות על 

עבור אחיות העובדות במקומות שלא  0.4%תוספת בבקהילה.  אחיות 8,758-של מוסדות האשפוז ו

 . 57,935 הביקוש לאחיות על נכללו במודל, יעמוד

 
 ,הביקוש לפי שימושים לחיזוימודל העל פי  ,0060סך הביקוש לאחיות בשנת תחזית מן הלוח עולה כי 

מודל ההסבר לכך טמון בעובדה כי לפי המודל הנסמך על יחס מיטות לאוכלוסייה.  התחזיתנמוך מן 

חיזוי הביקוש לפי יחס מיטות לאלף נפש נסמך על תחזית הביקוש במחלקות לאשפוז ממושך של דוח 

אדם הדרוש לטיפול בקשישים. לעומתו, מודל הביקוש לפי השטסמן, שחזה גידול ניכר בכוח ועדת 

הקשר בין השימושים )ימי האשפוז( לבין את תוחי רגרסיה לינארית יעות סדרת נבאמצשימושים בחן 

כפונקציה של  ,0030לשנת  0003 שנתבין  ,בה בעברשחלו הגידול באוכלוסייה והשינויים הדמוגרפיים 

הוא חוזה  ,בחשבון את מגבלות המערכת והתשתית בהמביא זה ן שמודל וכיו והחיל קשר זה לעתיד.זמן, 

  קבי פחות ביקוש לאחיות מאשר המודל של יחס קבוע של מיטות לאלף נפש.באופן ע

 

אחיות בחינת תחזיות הביקוש לאחיות המבוססות על יחס אחיות )או מיטות( לאלף נפש, קרי על יחס 

מצביעים על חישובים אלה כצפוי, . יאמוצגת בנספח יה רגילה )ולא לאוכלוסייה סטנדרטית( ילאוכלוס

 פי הנדרש עלמספר האחיות החזוי מנמוך  אחד מהמודלים לפי כל הנדרשמספר האחיות החזוי כך ש

 ביחס לאוכלוסייה הסטנדרטית. חישובים 
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  לפי מודלים שונים של ביקוש )תרחישים נבחרים(, בשנים נבחרות ,: תחזיות הביקוש לאחיות13לוח 
 

 2114 2121 2124 2131 

תחזית הביקוש 
לאחיות 
 מוסמכות

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(0) 
יחס 

מיטות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(0) 
יחס 

מיטות 
נפש  לאלף

 סטנדרטית

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(0 ) 
יחס מיטות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(6) 
שימושים 

 )ימי אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(0) 
יחס 

מיטות 
לאלף נפש 
 סטנדרטית

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

ביקוש 
 49,714 54,722 53,150 47,672 50,231 50,069 42,886 43,950 44,045 39,366 40,331 40,090 "מכויל"*

 סך הביקוש 

 

39,317 38,406 

 

42,878 41,840 

 

49,006 46,509 

 

53,387 48,501 

הביקוש 
במחלקות 
 26,778 31,246 25,937 28,417 23,300 24,459 21,463 00,467 האשפוז
הביקוש 

ביחידות לא 
 12,775 13,193 12,098 12,115 10,772 10,651 9,680 7,454 אשפוזיות

הביקוש 
 8,948 8,948 8,474 8,474 7,768 7,768 7,263 7,263 בקהילה 

 .בכל נקודת זמן( 0.4%)תוספת של  ביקוש "מכויל" עבור האחיות העובדות במקומות שלא נכללו במודלים*  
; המודל 0007-0033 שניםביה יאחיות רשומות מועסקות לאוכלוסהממוצע של בהתאם ליחס ף נפש סטנדרטית, אחיות לאל 5.8מבוססת על מודל  יחס קבוע של תחזית הביקוש  (3)

 יהיה זניח. 0060מתייחס לכל האחיות בכוח העבודה, מוסמכות ומעשיות כאחד, מתוך הנחה כי שיעור האחיות המעשיות בכוח העבודה בשנת 

מיטות  0.54מיטות אשפוז כללי ,  0.3באוכלוסייה, עבור מחלקות האשפוז )סטנדרטית תחזית הביקוש מורכבת מתחזית הביקוש לפי מודל של יחס קבוע של מיטות אשפוז לאלף נפש  (0)
אחיות לביקוש ה( ותחזית טחישוב בנספח  וראת )אשפוז פסיכיאטרי לאלף נפש בתוספת מיטות לאשפוז ממושך לפי דוח ועדת שטסמן(, תחזית ביקוש למחלקות לא אשפוזיו

 (. 7חישוב בפרק  וראמוסמכות בקהילה )

ביקוש למחלקות התחזית  , (8.5, סעיף 8אופן חישוב בפרק ו ראבמערכת האשפוז )ימי אשפוז( עבור מחלקות האשפוז ) יםתחזית הביקוש מורכבת מתחזית הביקוש לפי מודל השימוש (6)
 (. 7חישוב בפרק  וראאחיות מוסמכות בקהילה )לביקוש הותחזית  (טחישוב בנספח  וראלא אשפוזיות )
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 תחזיות ההיצע לההתאמה בין תחזיות הביקוש . 11

-ו 0004, 0000, 0034 :בשנים תחזיות ההיצעלההתאמה בין תחזיות הביקוש לאחיות  נבחנתפרק זה ב

והן לפי תרחיש  30הן לפי תרחיש של העסקת אחיות עד גיל . בחינת הביקוש למול ההיצע נערכה 0060

 : שנבחנו במחקר עבור המודלים של תחזיות הביקוש, 34של העסקת אחיות עד גיל 

 (סטנדרטית )לאלף נפש הילאוכלוסיהביקוש לפי יחס אחיות  לחיזוי מודל .א

  (סטנדרטית לאלף נפשיה )ילאוכלוסהביקוש לפי יחס מיטות  לחיזוי מודל .ב

 הביקוש לפי שימושים )מספר ימי האשפוז החזויים( לחיזוי מודל .ג

 

 5.8אחיות לתחזיות הביקוש לאחיות לפי יחס קבוע של  היצעההתאמה בין תחזיות מוצגת  35 לוחב

אחיות  5,900-כצפוי פער של  0034-עולה כי כבר ב ' לעיל(. מן הלוחא)מודל אחיות לאלף נפש סטנדרטית 

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

  .0060אחיות חסרות בשנת  7,400-מעלה פערים קטנים יותר: כ 34בין הביקוש להיצע אחיות עד גיל 

 

אחיות  1.8לפי יחס קבוע של  ,אחיות לתחזיות הביקוש לאחיות: ההתאמה בין תחזיות היצע 11לוח 
   בשנים נבחרות ,סטנדרטית לאלף נפש

 שנה

 אחיות היצעתחזית 
תחזית ביקוש 

 5.8לאחיות )
לאלף נפש 
 סטנדרטית(

פער בין הביקוש להיצע 
 ()עודף/חוסר

 34עד גיל  30עד גיל  34עד גיל  30עד גיל 
2015 35,378 39,701 40,090 -4,712 -389 
2020 36,616 41,410 44,045 -7,429 -2,635 

2025 38,020 42,436 50,069 -12,049 -7,633 
2030 38,960 43,680 53,150 -14,190 -9,470 

 
ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז  מוצגת 34לוח ב

מעלה  30. בחינת ההתאמה בין הביקוש לבין היצע האחיות עד גיל (לעיל 'ב)מודל  סטנדרטית לאלף נפש

 34,930-יחסרו כ 0060-אחיות. פער זה צפוי להמשיך ולגדול עד כי ב 5,740-של כצפוי פער  0034-כי כבר ב

 33,050-מעלה פערים קטנים יותר: כ 34להיצע אחיות עד גיל  אחיות. בחינת ההתאמה בין הביקוש

  . 0060שנת אחיות חסרות ב
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: ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות, לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז 14לוח 
 לאלף נפש סטנדרטית 

 

 שנה

תחזית היצע 
 אחיות עד 

 30גיל 
תחזית היצע 
 34אחיות עד גיל 

  תחזית ביקוש אחיות
לפי יחס קבוע של מיטות 

 3אשפוז לאלף נפש

פער בין הביקוש 
אחיות עד להיצע 
 30גיל 

פער בין 
הביקוש להיצע 
אחיות עד גיל 

34 
2015 35,378 39,701 40,331 -4,953 -630 
2020 36,616 41,410 43,950 -7,334 -2,540 
2025 38,020 42,436 50,231 -12,211 -7,795 
2030 38,960 43,680 54,722 -15,762 -11,042 
מיטות אשפוז פסיכיאטרי לאלף נפש סטנדרטית  0.54-מיטות אשפוז כללי ו 0.3בתרחיש הכולל יחס קבוע של  3

ומיטות אשפוז ממושך בהתאם לדוח ועדת שטסמן. כולל תחזית ביקוש לאחיות במחלקות לא אשפוזיות 
 במודל.עבור אחיות העובדות במקומות שלא נכללו  0.4%וכן תוספת ובתוספת הביקוש בקהילה, 

 

' לעיל(. ג)מודל לפי שימושים , ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות מוצגת 33לוח ב

הבריאות )אשפוז  בכלל מערכת 30עד גיל אחיות  5,000-מחסור של כצפוי  0034-ב מן הלוח עולה כי

יקוש לפי שימושים בחינת ההתאמה בין הב אחיות. 30,940-כהמחסור לעמוד על צפוי  0060-. בוקהילה(

צפוי  0060-, אך כי ב0034-באחיות בשל ממש מעלה כי לא צפוי מחסור  34לבין היצע אחיות עד גיל 

 אחיות.  3,060-מחסור של כ
 

בשנים  ,: ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות מוסמכות )לפי שימושים(16לוח 
  נבחרות

 שנה

תחזית היצע 
 אחיות עד 

 30גיל 
תחזית היצע 
 34אחיות עד גיל 

תחזית ביקוש 
לפי  אחיות

 3שימושים

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות עד 

 30גיל 

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות 

 34עד גיל 
2015 35,378 39,701 39,366 -3,988 335 
2020 36,616 41,410 42,886 -6,270 -1,476 

2025 38,020 42,436 47,672 -9,652 -5,236 
2030 38,960 43,680 49,714 -10,754 -6,034 

עבור אחיות  %0.4וכן תוספת  ובתוספת הביקוש בקהילה,כולל תחזית ביקוש לאחיות במחלקות לא אשפוזיות  3
 העובדות במקומות שלא נכללו במודל. 

 

אדם במוסדות האשפוז, כל מיטה בתקן בכל  לכוחפי הנחת היסוד של המודלים לביקוש  עליש לזכור כי 

הוראות  פי על לקבל"צריכה"  היא שאותומחלקה, בכל בית חולים, מקבלת את תקן משרת כוח האדם 

האחיות  מספרכי הביקוש המוצג מהווה הערכת יתר של  יתכןי זו מסיבה. 3779 משנתההסכם הקיבוצי 

  שהמערכת תוכל להעסיק בפועל בזמן נתון.
 

ההתאמה בין תחזיות ההיצע לבין תחזיות הביקוש לאחיות שנערכו על בסיס יחס אחות )או בחינת 

פערים דומים אף כי במידת מה הצביעה על )קרי, ביחס לאוכלוסייה רגילה( מיטה( לאלף נפש רגילה 

 .(יאתחזיות שנערכו בהתבסס על אוכלוסייה סטנדרטית )ראו נספח קטנים לעומת ה
 

בין הביקוש  החזויאת הפער  להדביקעל מנת שיידרש  גידול השנתי במספר האחיותאחוז המוצג  39לוח ב

 0060המודלים לאומדן הביקוש. מן הלוח עולה כי על מנת לשמר בשנת , על פי 30 גיל אחיות עדלהיצע 
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 מספרבבשנה  0.8%-יהיה צורך בגידול שנתי של כ 5.8סטנדרטית על  אלף נפשאת יחס האחיות ל

, האחיות מספרב 6%יצריך גידול של סטנדרטית שימור יחס קבוע של מיטות לאלף נפש  ,האחיות

 מספרב 0.6%-גידול שנתי של כ תדרושבין ההיצע לביקוש על פי מודל השימושים  שמירת האיזוןו

  .האחיות בכוח העבודה
 

ן הביקוש : אחוז הגידול השנתי הנדרש במספר האחיות על מנת להדביק את הפער החזוי בי17לוח 
 61להיצע אחיות עד גיל 

 

 אחיות 5.8 יחס
 נפש לאלף

 3סטנדרטית
  לאלף מיטות יחס
  סטנדרטית נפש

 לפי
 שימושים

 35,378 35,378 35,378  2015 ( 30 גיל עד) אחיות היצע תחזית
 49,714 54,722 53,150 2030 ביקוש  תחזית
 14,336 19,344 17,772 0הפרש
 1.41 1.55 1.50 6יחס
 להדבקת נדרש שנתי גידול אחוז

 2.3 3.0 2.8 5הביקוש
 .0007-0033לאלף נפש בשנים יחס אחיות מועסקות ממוצע לפי  3
 .תחזית הביקוש פחות תחזית ההיצע 0
 .תחזית הביקוש חלקי תחזית ההיצע 6
 לקבלת אחוז הגידול השנתי., (3/34)-3היחס בין תחזית הביקוש לתחזית ההיצע בחזקת  5
 

ביקוש ההפער החזוי בין  הדבקתדרש לשם יאחוז הגידול השנתי במספר האחיות אשר י מוצג 38 בלוח

העלאת גיל הפרישה . מן הלוח עולה כי 34-לבין תחזית ההיצע של אחיות, אם גיל הפרישה יעלה ל לאחיות

חיות א 5.8של יחס  0060על מנת לשמר בשנת החזוי בין הביקוש להיצע. למשל,  צפויה לצמצם את הפער

כמעט שלושה )לעומת  בשנה במספר האחיות 0%-יהיה צורך בגידול שנתי של כ סטנדרטית לאלף נפש

שנתי יצריך גידול סטנדרטית . שימור יחס קבוע של מיטות לאלף נפש (30כשגיל הפרישה הוא  אחוזים

 יאה אף חייבתבין ההיצע לביקוש על פי מודל השימושים  ושמירת האיזון, אחיותהבמספר  0.0%של 

 .(30כשגיל הפרישה עומד על  0.6%)לעומת  במספר האחיות בכוח העבודה 3.4%גידול שנתי של 

 

אחוז הגידול השנתי הנדרש במספר האחיות על מנת להדביק את הפער החזוי בין חישוב : 18לוח 
 64הביקוש להיצע אחיות עד גיל 

 

 אחיות 5.8 יחס
 נפש לאלף

 3סטנדרטית
 לאלף מיטות יחס
  סטנדרטית נפש

 לפי
 שימושים

 39,701 39,701 39,701  2015 ( 34 גיל עד) אחיות היצע תחזית
 49,714 54,722 53,150 2030 ביקוש  תחזית
 10,013 15,021 13,449 0הפרש
 1.25 1.38 1.34 6יחס
 1.5 2.2 2.0 5הביקוש להדבקת נדרש שנתי גידול אחוז

 .0007-0033לאלף נפש בשנים יחס אחיות מועסקות ממוצע לפי  3
 .תחזית הביקוש פחות תחזית ההיצע 0
 .תחזית הביקוש חלקי תחזית ההיצע 6
 (, לקבלת אחוז הגידול השנתי.3/34)-3היחס בין תחזית הביקוש לתחזית ההיצע בחזקת  5
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 מדיניות תכנון כוח אדם על והשלכות  מסקנות ,סיכום. 11

את ההתאמה בין תחזיות ההיצע לבין תחזיות לבדוק הביקוש הצפוי לאחיות, נועד לאמוד את המחקר 

בתחום הסיעוד בישראל. לשם כך  כוח האדם תכנוןעל  יההשלכות את וןלבחביקוש לכוח עבודה זה וה

מודלים לחיזוי הביקוש לאחיות במוסדות האשפוז )בתי החולים לסוגיהם( ונערכה תחזית  שני נבחנו

. התחזיות לסך הכולל של 0060-, ו0004, 0000, 0034ים: לביקוש לאחיות בקהילה עבור כל אחת מן השנ

המודלים לחיזוי הביקוש באשפוז עם תחזית הביקוש בקהילה.  שניהביקוש לאחיות משלבות כל אחד מ

(. סטנדרטית )לאלף נפש לאוכלוסייהאחיות קבוע של ביקוש לפי יחס לחיזוי ה חושב מודללכך סף נו

  :לאחיות הביקוש לחיזוי המודלים רוטיפ להלן

 (סטנדרטית )לאלף נפש לאוכלוסייהלפי יחס אחיות במשק  לאחיותתחזית הביקוש א:  מודל 

 סטנדרטית של מיטות לאלף נפש קבועבמוסדות האשפוז לפי יחס  לאחיותתחזית הביקוש : ב מודל .

למודל זה חוברה תחזית הביקוש לאחיות בקהילה לפי יחס אחות בקהילה )בקופות החולים ובשירותי 

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

שהיקף כוח האדם  כיוון החזוי או הקיים המיטות למספר קשור אחריו הבא והמודל זה מודל לפי הביקוש

חולים נקבע ברובו על פי מקדמי תקינה של מספר תקני כוח אדם סיעודי )אחיות וכוח עזר(  הסיעודי בבית

 . למיטה

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

בריאות ה(, אומד את השימוש החזוי בשירותי 0009) Hardingמודל זה, הנשען על עבודתה של 

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

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

המודל חוזה את מספר המשרות הנדרשות לאחיות לצד זה  .אזור גאוגרפי )מרכז או פריפריה(ו

כפונקציה של רמת ההעסקה הנוכחית ושל מגמות ההעסקה בעתיד. זאת, בהתאם לתקינה של כוח 

)בהנחה שכל מיטה מקבלת את התקן ה"מגיע"  אדם זה לפי יחס אחיות למיטה במוסדות האשפוז

משרד הבריאות שרותים יובש, ובהתאם למספר התקנים המוקצבים לאחיות בקופות החולים לה(

גם למודל זה חוברה תחזית הביקוש לאחיות בקהילה לפי יחס אחות בקהילה . מספקים והעיריות

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

 לסך האחיות במשק. 

בכוח  30. אחיות עד גיל 3ני תרחישים: לפי שההיצע נערכה תחזיות הביקוש למול תחזיות בחינת 

ה ילחיזוי הביקוש נעשה שימוש בגודל אוכלוסי, כמו כןבכוח העבודה.  34. אחיות עד גיל 0 ;העבודה

במונחי נפש סטנדרטית. סטטיסטי זה חושב לפי נוסחת הקפיטציה המשמשת לחלוקת כספי חוק ביטוח 

אזור גאוגרפי גיל, מין ו על פיקל שונה לכל מבוטח בריאות ממלכתי לקופות החולים. נוסחה זו נותנת מש

. מכאן שהשימוש בנפש סטנדרטית המשפיעים על צריכת שירותי בריאותמשתנים  –)מרכז או פריפריה( 

יה הצפוי, אלא גם על סמך השינוי ימאפשר לבחון את הביקוש לאחיות לא רק על סמך גודל האוכלוס

  הצפוי בשימוש בשירותי הבריאות.

, הסכם התקינה קובע יחס כוח אדם סיעודי למיטה מבלי להבחין בין אחיות לכוח אדם על כך נוסף

סיעודי אחר. כדי לקבל את תחזיות הביקוש למספר משרות אחיות במוסדות האשפוז יש "לגזור" אותן 
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בחלק  ,כן מתחזיות סך משרות כוח האדם הסיעודי, על פי תמהיל כוח האדם הסיעודי במחלקות. כמו

ממשרות מלאות למספר  המודלים תחזיות הביקוש הן למשרות מלאות של אחיות. על מנת לעבורמן 

, שחושב בנפרד עבור מוסדות "מקדם המרה"האחיות הנדרשות הוכפל הביקוש למשרות אחיות ב

 האשפוז ועבור הקהילה.

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

 , צפויה עלייה0060עשרים שנה, בשנת  תוךטווח הארוך, בב(. אולם 0034הסיעוד בטווח הקצר )בשנת 

והן במספרן החזוי של אחיות מועסקות עד  30עד גיל החזוי של האחיות המועסקות  ןבמספרהן  4%של 

 . 34גיל 

וש ובין תחזיות ההיצע מעלה כי לפי התרחיש של היצע אחיות עד גיל בחינת ההתאמה בין תחזיות הביק

(. כאשר נבחן הפער בין ההיצע 0034, שלושת המודלים צופים מחסור באחיות כבר בטווח הקצר )שנת 30

בכוח העבודה, לפי שניים מן המודלים צפוי בטווח הקצר )שנת  34לביקוש לפי תרחיש של אחיות עד גיל 

ההיצע לביקוש או מחסור קל באחיות. אולם לפי שלושת המודלים צפוי מחסור ניכר  ( איזון בין0034

טווח הארוך עומד בעינו בכל בהמחסור החזוי  ;טווח הארוך )שהיקפו שונה בין המודלים(בבאחיות 

ההתאמה בין תחזיות כך למשל, בחינת  בכוח העבודה. 34המודלים גם לפי תרחיש של אחיות עד גיל 

לעיל(  ')מודל אאחיות לאלף נפש סטנדרטית  5.8לפי יחס קבוע של  הןלתחזיות הביקוש לאחיות  היצע

 לצמוח. הפער צפוי להמשיך אחיות בין ההיצע לביקוש 5,900-כשל צפוי פער  0034שנת כי כבר במעלה 

פערים מעלה  34בחינת ההתאמה בין הביקוש להיצע אחיות עד גיל . 0060בשנת אחיות  35,370-כולהגיע ל

   .0060אחיות חסרות בשנת  7,400-קטנים יותר: כ

התאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז לאלף בחינת המ

צפוי  0034שנת הרי שכבר ב 30כאשר היצע האחיות הוא עד גיל  עולה כי  (לעיל 'ב)מודל  סטנדרטית נפש

אחיות.  34,930-יחסרו כ 0060שנת בשפער זה צפוי להמשיך ולגדול עד  אחיות חסרות. 5,740-פער של כ

אחיות בטווח הקצר,  360-של כ מחסורמעלה  34בחינת ההתאמה בין הביקוש להיצע אחיות עד גיל 

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

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

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

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

, צפוי מחסור 0060שנת לא צפוי מחסור באחיות, אך בטווח הארוך, ב ,0034שנת , במעלה כי בטווח הקצר

 אחיות.  3,000-של כ

הנדרש על מנת  30ממצאי המחקר מראים כי אחוז הגידול השנתי במספר האחיות המועסקות עד גיל 

לצד זאת למודל חיזוי הביקוש.  בהתאם, 6%-ל 0.6%להיצע נע בין להדביק את הפער החזוי בין הביקוש 

לגידול  3.4%בין גידול שנתי של  34אחוז הגידול השנתי הנדרש במספר האחיות המועסקות עד גיל  נע

 במספר האחיות, בהתאם למודל הביקוש. 0.0%שנתי של 
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  מסקנות

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

לכן, כבר כיום נעשות פעולות ומושקעים משאבים רבים להרחבת מסגרות ההכשרה לאחיות ולגיוס 

משיכת לם שנעשים כיום מאמציהנראה כי אכן בלבד כוח אדם שיידרש בעתיד. לפי בחינת ההיצע 

 שאו פרי.יי יותר אחיות תהכשרמועמדים לשוק העבודה בסיעוד ול

 המעידים  החזויים בין ההיצע לביקושהגדולים לנוכח התחזיות המוצגות במחקר בנוגע לפערים  אולם

נראה כי אין די במאמצים הנעשים כיום  (,0060)בשנת  טווח הארוךעיקר בבעל מחסור באחיות 

יותר מכך, לאור מגבלות התשתית  ו.להגדלת היצע האחיות, וכי יש להרחיב את הנעשה להגדלת

ובדה, שאינה ייחודית לישראל, שיש קושי למשוך כוח אדם איכותי במספרים גדולים והתקציב והע

למקצוע, נראה כי נוסף להרחבת הפעולות הנערכות כיום לגיוס כוח אדם ותוספת מסגרות ההכשרה, 

ברמות שונות יש לחשוב על דרכים נוספות ואמצעים נוספים שיהיה בהם כדי למשוך כוח אדם 

להשאירו שנים ארוכות יותר בכוח העבודה, על מנת לתת פתרון למחסור  למערכת הסיעוד, ואף

  באחיות.

  ובתשתיות שלה יתרונם של המודלים המתחשבים במבנה מערכת הבריאותיש לסייג ולומר כי ,

 כוח בכך שהביקוש שהם אומדים אכן משקף את גודלטמון ובמיוחד מודל הביקוש לפי שימושים, 

אולם יש לזכור כי אלו במידה  .במערכת הקיימת הבריאות ת שירותיא לספק כדי הנדרש העבודה

מודלים "שמרניים"; כך למשל, על אף היתרונות של מודל הביקוש לפי שימושים, המביא רבה 

בחשבון גם את הגידול באוכלוסייה ואת השינוי במבנה הדמוגרפי, טמונה בבסיסו )ובמידה רבה גם 

בבסיס המודל המבוסס על תקינת מיטה לאלף נפש( ההנחה כי מבנה המערכת וכללי המשחק שבה 

 התחזיות נכונות למציאות נתונה בלבד. יישמרו ולפיכך 

  אלה, למשל: תוספת הביקוש התחזיות את יש להביא בחשבון כי עשויים להיות שינויים שישנו

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

קינה של אחות למיטה את עבודת האחיות, שינוי במפתחות התשישנו מהותית טכנולוגיות חדשות 

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

משמעותית של תפקידי האחיות בקהילה ואף להגדלה ניכרת של מספר האחיות הנדרשות לעבודה 

וואות למש, יחייבו את הכנסתם במערכת הבריאותאם יתרחשו  ,שינויים כאלה או אחרים בקהילה.

 תחזיות למציאות חדשה.המת התאלצורך חיזוי הביקוש לאחיות 

 

, ובהם מודל הביקוש לפי שימושיםלחיזוי הביקוש לאחיות ים מודלאפוא המחקר הנוכחי מציע 

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

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

עשוי לשכלל  ,המספק מידע על הביקוש לאחיות ועל ההתאמה בין הביקוש לתחזיות ההיצע ,זה. המחקר

מערכת של  היעילהתנהלות ובכך לתרום ל, אסטרטגי לטווח ארוך של כוח אדם זההתכנון התהליך את 

בחינת ההתאמה של ההיצע לביקוש ל ,חיזויבסיס ל, ממצאי המחקר יוכלו לשמש על כך הבריאות. נוסף

  מקצועות אחרים במערכת הבריאות.בולתכנון מערך כוח האדם גם 
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אור שיטת המחקר לבחינת ההיצע במחקר "אחיות ינספח א: ת

 דפוסים ומגמות"  –מוסמכות בישראל: כוח העבודה 

 (2111 ,)ניראל ואח'                  

 את הרכיבים האלה: המחקר כלל 

  מדגם אקראי ל שאלון סגורהועבר בסקר  .0007לפברואר  0008סקר טלפוני ארצי נערך בין אוקטובר

 (שאינן עובדות בסיעודעובדות בסיעוד ובין הן ששל אחיות מוסמכות רשומות, בגיל העבודה )בין 

 חדשים למעמד של אחות מוסמכת ניתוח מקורות מינהליים על: א. כלל מספר מקבלות הרישיונות ה

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

 פי נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות; 

 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , ניתוח נתונים על פטירה 

 

-ואוכלוסיית המחקר כללה כ ,במשרד הבריאותמסגרת הדגימה הייתה קובץ בעלי מקצועות הסיעוד 

המחקר. הדגימה הייתה עריכת ( שנכללו בקובץ זה בעת 30 גיל אחיות מוסמכות בגיל העבודה )עד 60,000

 6,000אחיות. בסקר רואיינו  5,400בגיל העבודה נדגמו  האחיותמן  30%אקראית פשוטה וכדי לראיין 

 . 90%אחיות מוסמכות ושיעור ההיענות עמד על 

 

-נערך באמצעות ניתוח הישרדות מסוג קפלןשנים של במקצוע לאחר מספר נקוב ניתוח הסיכוי להישאר 

. X(. שיטה זו מחשבת את הסיכוי לשרוד בעבודה במקצוע לזמן Kaplan-Meier survival analysisמאייר )

סתברות ההלהערכת סיכויי ההישרדות המצטברים המחושבים לתקופות הזמן הקצובות משמשים 

 historicalהכללית לעזיבת המקצוע לאחר פרקי זמן שונים. במחקר נערך ניתוח פרוספקטיבי היסטורי )

prospective analysisלפי מועד  לאחורבחנו קוהורטות של אחיות מוסמכות עשרות שנים נ( מאחר ש(

 :למקצוע(. המודל חושב על פי הנוסחה תןכניס

 

 

S במקצוע עד לאחר המעקב רדים שוהפרופורציית הנחקרים  הוא(t) ,in  הוא מספר הנחקרים לפני זמן

it ,id מספר הנחקרים שעזבו את המקצוע עד לזמן  הואit נקודות זמן,  בכמהנערך  האחיות. חיזוי היצע

 : זה מודלעל פי . תחזיות ההיצע נערכו 0008הבסיס הייתה ושנת במרווחים של חמש שנים, 

; תוספת של בעלות רישיון לעסוק בסיעודכוח העבודה המועסק כיום + כניסה לכוח העבודה )תוספת 

יציאה מכוח  – שנים חמשלשוק העבודה במהלך  השבות; אחיות לאחיותאחיות מעשיות שעברו הכשרה 

  = תחזית ההיצע. (שנים חמשהעבודה )פרישה ועזיבה, מוות במהלך 

 

נוסף על השינוי הטבעי בהתפלגות גיל האחיות, צפוי ולפיה הנחה על ה הסתמכותחזיות ההיצע במחקר 

 ובד בבדגם קיטון משמעותי במספר המוסבות ממעמד של אחות מעשית למעמד של אחות מוסמכת, 
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שיעורי הכניסה והיציאה מן לעומת זאת אחיות מוסמכות חדשות.  ן שלהגדלה של היקף הכשרת

 יישארו כבעבר.  ,התלויים במשתנים אחרים ,העבודה

 

 :האלהנשענו על הנתונים ההיצע תחזיות 

קבוצות  , לפישעובדות במקצוע בעת הסקר האחיותממצאי המחקר על שיעור  :כוח העבודה הקיים. 1

 גיל.

שיעורי ההצטרפות השנתיים לכוח העבודה הסיעודי בחלוקה לקבוצות  :צפי כניסה שנתית למקצוע .2

ד במשרד הבריאות; וצפי המבוסס על ממצאי המחקר בנוגע לשיעור גיל על פי נתוני מינהל הסיעו

 קבוצות גיל.אליו, לפי ממעגל העבודה בתקופה נתונה ועשויות לחזור זמנית שיצאו  האחיות

נתונים על עזיבה )כולל פרישה מן העבודה( על בסיס תוצאות ניתוחי  :יציאה מכוח העבודהצפי  .3

אותה  או לעזובבעבודה במקצוע  אשר הציגו את הסיכוי להישארהישרדות שחושבו על נתוני המחקר, 

 , לפי קבוצות גיל; צפי כניסה חזרה לכוח העבודה לפי חישוב אחוז האחיות היוצאותפרק זמן נתוןב

 אחיותמכוח העבודה ושבות אליו מדי שנה, לפי קבוצות גיל; אומדן של שיעור ההגירה השנתי של 

 האחיותבכל אחת מקבוצות הגיל, לפי נתוני מינהל הסיעוד במשרד הבריאות על מספר  0.0093של 

המבקשות אישורים לצורך עבודה בחו"ל; חישוב שיעורי פטירה, לפי קבוצות גיל, אשר התבסס על 

 לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  ,שיעורי תמותה לאלף נפש בקרב נשים
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 לחישוב נפש סטנדרטית משקלותנספח ב: 

 1לחישוב נפש סטנדרטית משקלות: 1בלוח 

 פריפריה תושב אינו פריפריה תושב
 נקבה זכר נקבה זכר גיל קבוצת 31/10/2010

 3 עד 1.55 1.41 1.87 1.45 1.92
 4 עד 3 0.96 0.75 0.94 0.8 0.99
 34 עד 4 0.47 0.38 0.41 0.42 0.45

 04 עד 34 0.4 0.43 0.36 0.47 0.4
 64 עד 04 0.57 0.73 0.41 0.77 0.46
 54 עד 64 0.68 0.78 0.57 0.82 0.62
 44 עד 54 1.07 1.14 0.99 1.18 1.03
 34 עד 44 1.69 1.7 1.79 1.74 1.84
 94 עד 34 2.86 2.63 3.14 2.67 3.18
 84 עד 94 3.56 3.4 4.13 3.45 4.18
 84 מעל 4.06 3.52 4.23 3.57 4.27

 (0033 ,)משרד הבריאות 0030דוח מסכם של פעילות קופות החולים לשנת מקור:  3
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נספח ג: הנחות עבודה לחישוב נוסחת הבסיס לביקוש לכוח אדם 

 סיעודי במוסדות האשפוז

 מחלקות בעלות אותו מקדם תקינת כוח אדם סיעודי למיטה במוסדות לאשפוז כללי  :1לוח ג
 מחלקה מקדם תקינה מספר קבוצת קוד

 3(0.4) 6.4 3קבוצה 

 טיפול נמרץ ילדים
 טיפול נמרץ כללי

 טיפול נמרץ נשימתי

 3(0.0) 0.8 0קבוצה 
 לב נמרץ טיפול
 כויות

 3.5 6קבוצה 

 חזה כירורגית
 לב כירורגית

 נוירוכירורגיה
 ביילוד מיוחד טיפול

 0.84 5קבוצה 

 פנימית
 אותיר

 ילדים
 המטולוגיה
  אונקולוגיה

 המטואונקולוגיה

 0.94 4קבוצה 

 אורטופדיה
 ילדים כירורגיה
 דם כלי כירורגיה
 פלסטית כירורגיה
 כללית כירורגיה
 יד כירורגית
 איידס-תומך טיפול

 כימותרפיה
 רדיותרפיה

 עצבים
 קרדיולוגיה
 נפרולוגיה

 ראומטולוגיה
 נשים
 נוירולוגי שיקום
 אורטופדי שיקום

 אורולוגיה 0.9 3קבוצה 

 0.34 9קבוצה 

 ומין עור
 עיניים

 ולסת פה
 גרון-זןוא-אף

  השהיה
 אקוטית גריאטריה
 שיקומית גריאטריה
 ילדים שיקום
 מורכבת סיעודית

 נפש סיעודית גריאטריה 0.3 8קבוצה 
 לודיםיוי יולדות 0.45 7קבוצה 
 ביניים נמרץ טיפול 3.96 30קבוצה 

 00.5.3779מיום  37790635מקור: משרד התמ"ת, הסכם קיבוצי מיוחד מס' 
 .הגבוה המקדם בחשבון לקחיי ,שמינית מיטה עד 3
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 ממושך לאשפוז במוסדות סיעודי אדם כוח תקינת מקדמי: 2ג לוח
 למיטה מקדם מחלקה

 0.34 חריפה גריאטריה
 0.3 סיעודית גריאטריה
 0.34 שיקומית גריאטריה
 0.34 מורכבת סיעודית
 0.00 עצמאיים
 0.84 וריאות פנימית
 0.3 נפש תשושי

 0.6 תשושים
 0.3 פסיכוגריאטריה

 0.0 יום אשפוז
 0.3 המחלקה ליד יום אשפוז
 3779-מהקיבוצי  להסכם' דב נספח: מקור

 
 פסיכיאטרי לאשפוז במוסדות סיעודי אדם כוח תקינת מקדמי: 3ג לוח

 למיטה מקדם מחלקה
 0.3 יום אשפוז
 0.93 ילדים/נוער

 0.43 מבוגרים פעילה
 (0.50) 0.50 ממושכת פעילה
 (0004)משרד האוצר,  )הסכם תפוסה(; 0004שנת מבוצי יק בהסכם 6.3 סעיף: מקור

 
 הערות:

 בהסכםבנוגע אליהן  התייחסות הייתה שלא מחלקות חולים בבתי נוספוואילך  3779 כללי: משנת .א

 נהוגכ אחיות תקינת מקדמי על הוחלטאלה  במחלקות. תקינה מקדמיעבורן  צוינו ולא ,3779 משנת

 . אחרים חולים בתיב

 בלויק והן  , המחלקותכמה מן  עבור תקינה מקדמי חסרו ממושכות למחלות האשפוז במוסדות .ב

 : האלה המקדמים את

 כללי באשפוז דומות במחלקות כמו, למיטה אחות 0.94 של מקדם – אונקולוגי תומך טיפול. 

 מבוגרים של סיעודיות במחלקות כמו, למיטה אחות 0.34 של מקדם – ילדים מורכבת סיעודית.  

 כמו במחלקת , למיטה אחיות 0.3 מקדם – ממושכת ופעילה פעילה פסיכיאטריה

 תמחלק גם ובו ממושך לאשפוז מוסד שהוא, הרצוגת חולים בבי מדובר) פסיכוגריאטריה

 (.לקשישים פעילה פסיכיאטריה

 כלליים חולים בבתי כללי שיקום, כמו למיטה אחיות 0.34 מקדם – כללי שיקום. 

 תקינה מקדם מקבלות נוערילדים ולל שמחלקות היא העבודה הנחת: פסיכיאטריים חולים בבתי .ג

 '(. וכד ממושכת, פעילה) המחלקה לאופי קשרללא (, 0.93) למיטה גבוה

, פסיכיאטריים חולים בבתי מחלקות עבור חדשים מקדמים צוינו 0004משנת  התפוסה בהסכם .ד

 חדש מקדם צוין לא מחלקות שתי עבור, זאת עם. 3779 משנת סכםהמה המקדמים את שהחליפו
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(; גמילה 0.3תשושי נפש ): 3779 משנת בהסכםצוינו ש במקדמים עבורן להשתמש הוחלט ולכן

 (. 0.5מסמים )

 השהיה) המיטה לסוג קשר ללא(, 0.34) זהה מקדם בלויק ההשהיה מיטות כל: כלליים חולים בבתי .ה

 '(וכד ילדים השהיה, יולדות

 טיפול כולל, 3779 משנת הסכםעל פי ה 3 קבוצה של המקדם את בלויק הנמרץ הטיפול מיטות כל .ו

 .נוירוכירורגיה נמרץ וטיפול לב כירורגיה נמרץ

 ( תומך טיפול לפי ולא) 0.84 – ילדים מחלקתב כמו, ילדים תומך לטיפול המקדם .ז

 נעשה, צעירים וסיעודית נפש-תשושי, סיעודית גריאטריה כגון במחלקות, ממושך לאשפוז במוסדות .ח

 (: 0033שנת ל מעודכן) לגריאטריה האגף של הרוחב בנוהלי שימוש

 (.החולים בית ברמת) ראשית אחות כולל ואינו( משמרת) אחראית אחות כולל החישוב 

 מעשיותאחיות ומוסמכות  אחיות רק אלא ,עזר כוח כולל אינו החישוב. 

 המחלקות מספר מוסד כל עבור חושב, 0033שנת מ רוחב נוהליל פי ע התקינה חישוב לצורך 

 (.  מחלקה סוג לפי לא) הכולל

, חריפה גריאטריה) 0033שנת מ הרוחב הליובנ מופיעותאינן ש במחלקות, ממושך לאשפוז במוסדות .ט

, ילדים מורכב סיעודי, מורכב סיעודי, ממושכת הנשמה, חריפה-תת גריאטריה, שיקומית גריאטריה

 חושבו( כללי ושיקום ריאות, פעילה פסיכיאטריה, ממושכת פעילה פסיכיאטריה, גריאטרית פנימית

 לקבוצת שויך( שחפת) ריאות: להסכם ההשלמותעל פי  או 3779 משנת הסכםה לפי המקדמים

, 9 קוד – ילדים מורכבת סיעודית(, למיטה סיעודי אדם כוח 0.34) 9 קוד בלוישק המחלקות

 נמרץ טיפול, 9 קוד – ממושכת הנשמה(, למיטה סיעודי אדם כוח 0.3) 8 קוד – חריפה-תת גריאטריה

 . 9 קוד – ילדים נשימתי ושיקום 9 קוד – הכרה מחוסרי שיקומי

 מכלל 0.4% היא החולים בבית ראשית אחות עבור תקנים תוספת. עזר כוח כולל התקנון – שיקום .י

 .הסיעודי האדם כח

 אחות תקני 3.4 תוספת – מיטות 00-33 שבהן מחלקות: כללי באשפוז. 3: אחראית אחות תוספת .יא

 באשפוז. 0; אחראית לאחות תקן 3 תוספת – מיטות 03-יותר מ שבהן מחלקות; אחראית לאחות

 הוחלט, יחידיםקמפוסים ל מפוצלים קמפוסים בין הבחנה לערוך היה ניתן שלא כיון: פסיכיאטרי

 (. 0004 משנת תקינה הסכם לפי) חולים בבית ראשית אחות כמשרת( אחיות 3) המינימום על

 מחלקות במסגרת נכללו הבריאות ממשרד שהתקבלו בנתונים" כירורגיה" שנקראו מחלקות .יב

 בבתי רק) בנפרד מופיעות אלו מחלקות האשפוז מוסדות שבספר אף על זאת. כללית כירורגיה

  (.מחלקה כשםמופיעה " כירורגיה" לדך ומשגב אסותא מוכ פרטיים חולים
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 אופן בניית תחזיות הביקוש לפי שימושים נספח ד:

 מייצגת רשומה כל בוו ,רשומות 30 של עבודה קובץ נבנה שימושים לפי הביקוש תחזיות חישוב לצורך

 :האלה המשתנים את כללה שנה כל עבור הנתונים רשימת. 0030-0003 השנים מן אחת שנה

 קבוצה להן ובנוסף ,3779שנת מ התקינה בהסכםש הקוד קבוצות 30-מ אחת בכל אשפוזה ימי מספר .1

 קבוצות 33 לוהכ-בסךו, הבריאות משרדשל  גריאטריה אגף נוהל לפי המתוקננות מחלקות של אחת

 .קוד

  מיןעל פי ו גילעל פי  לקבוצות בחלוקה האוכלוסייה גודל .2

 סטנדרטית נפש במונחי אוכלוסייהה חישוב .3

 

 – תלויים בלתי משתנים; אשפוז ימי מספר – תלוי משתנה: האלה המשתנים נבחרו הרגרסיה למודל

נשים  – הגיל קבוצת גודל+; 44 גברים בני  – הגיל קבוצת גודל ;סטנדרטית נפש במונחי אוכלוסייה גודל

 +. 44בנות 

 

 הגיל קבוצות בהתפלגות שינויים על מידע בוו סטטיסטי הוא סטנדרטית נפש במונחי אוכלוסייה גודל

 נפש של הנוסחה כי עלה בבדיקה. הבריאות במערכתשלהן  השימוש, על פי באוכלוסייה השונות

 בעשור חלו בהש, +(44) המבוגרת הגיל קבוצת של השימושים על מלא באופן מפצה אינה סטנדרטית

 הגיל קבוצת גם זו, זאת רק לא .האחרות הגיל קבוצות לעומת הגידול בדפוס ניכרים שינויים האחרון

 המרכזית הלשכה) יותר הצעירות הגיל לקבוצות בהשוואה בריאות שירותי יותר שצורכת

 סטנדרטית נפש במונחי היהאוכלוסי גודל למשתנה בנוסף לכן(.  ,0009Harding; 0003, לסטטיסטיקה

 .+44 הגיל קבוצות את גם הרגרסיה למודל הוספנו

 

 את חופפות אינן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שעורכת האוכלוסייה לגודל בתחזיות הגיל קבוצות

 גודל את לחשב מנת על. הקפיטציה בנוסחת לאומי ביטוח של ההגדרה לפי גיל לקבוצות החלוקה

 :כי הנחנו סטנדרטית נפש במונחי העתידית האוכלוסייה

 .4-0 הגיל מקבוצת 03% מהווה 3-0 הגיל קבוצת .1

 (. הנשים מקרב 55%-ו הגברים מקרב 50%) +80 הגיל מקבוצת 56%כ מהווה +83 הגיל קבוצת .2

 

 במחלקות האשפוז ימי מספר לבין האוכלוסייה והזדקנות האוכלוסייה גודל בין הקשר בחינת לצורך

 בהתאם( תקינה מקדם קוד אותו בעלת מחלקות קבוצת לכל אחד) נפרדים רגרסיה ניתוחי 33 ערכנו

 :להלן הרגרסיה לנוסחאות

 

 הרגרסיה נוסחת: 1ד לוח

Y = A × X1 + B × X2 + C × X3 

 בשנה האשפוז ימי' מס
הקוד בקבוצת   

X1 =  אוכלוסייה
  סטנדרטית

X2 = הגיל קבוצת 
+44 נשים בנות    

X3 = הגיל קבוצת 
+ 44 גברים בני   
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 1הרגרסיות משוואות: 2ד לוח

Y (k_1) = (0.025 × 0) + )אוכלוסייה סטנדרטית × +44נשים  +44גברים  × 0) +  ) 

Y (k_2) = (0.03 ×  סטנדרטיתאוכלוסייה ) + (0× +44)נשים   + (-0.222 × +44גברים  ) 

Y (k_3) = (0.089 × אוכלוסייה סטנדרטית) + (-0.459× +44)נשים   + (0 × +44גברים  ) 

Y (k_4) = (0.712 × אוכלוסייה סטנדרטית) + (44)נשים  ×0+ +44גברים  × 5.337-) +  ) 

Y (k_5) = (0.401×אוכלוסייה סטנדרטית) + (-1.613× +44 )נשים  + (0 × +44גברים )  

Y (k_6) = (0.067×אוכלוסייה סטנדרטית) + (-0.478× +44)נשים   + (0 × +44גברים  ) 

Y (k_7) = (0 ×אוכלוסייה סטנדרטית) + (2.075× +44)נשים  +44גברים  × 0) +  ) 

Y (k_8) = (1.53× אוכלוסייה סטנדרטית) + (-44)נשים  ×13.185+  + (0 × +44גברים   

Y (k_9) = (0.327× אוכלוסייה סטנדרטית) + (-44)נשים  ×1.882+  + (0 × +44גברים  ) 

Y (k_10) = (-0.024× אוכלוסייה סטנדרטית) + (44)נשים  ×0+  + (0.362 × +44גברים  ) 

Y (k_11) = (0.893× אוכלוסייה סטנדרטית) + (44)נשים  × 0+  + (0 × +44גברים  ) 

Y (סך ימי אשפוז) = (3.673× סטנדרטיתאוכלוסייה  ) + (0× +44)נשים   + (-19.613 × +44גברים  ) 
(, אולם לא בכל מודל כל המשתנים יצאו p>0.05) 0.04-מ גדולההמובהקות הייתה בכל משוואות הרגרסיה  3

 .(0המקדמים הם  שבהןוואות הרגרסיה מש וראמובהקים )

 
ה הסטנדרטית לבין מספר ימי האשפוז יתוצאות ניתוחי הרגרסיה הראו את הקשר בין הגידול באוכלוסי

להלן מציג  6ד . לוחבעתידשימשו ליצירת תחזית ימי האשפוז בנקודות הזמן ובמחלקות האשפוז שונות, 

מודל  על פיאת הנתונים שנכנסו למשוואות הרגרסיה וכן את סך ימי האשפוז החזויים בכל שנה, 

 הרגרסיה. 

 
 בכלל ,האשפוז במחלקות אשפוזה ימי לחיזוי לינאריות רגרסיות ותוצאות יהיאוכלוס נתוני: 3ד לוח

 2111-2111 בשנים האשפוז מוסדות

 3אוכלוסייה שנה
 יהיאוכלוס

 5+ 44 בני גברים 6  +44 בנות נשים 0סטנדרטית
 אשפוז ימי

 4חזויים

2001 6,439,042 6,247,014 593,182 475,153 13,581,923 
2002 6,570,000 6,401,562 615,300 494,800 13,763,400 
2003 6,689,800 6,546,348 636,300 513,600 13,927,147 
2004 6,808,900 6,683,665 655,100 530,500 14,104,381 
2005 6,930,000 6,820,629 675,100 548,900 14,254,162 
2006 7,053,500 6,960,668 696,900 569,100 14,379,479 
2007 7,179,900 7,100,235 718,600 589,400 14,503,963 
2008 7,309,000 7,240,448 740,400 609,100 14,632,442 
2009 7,485,500 7,475,447 770,900 640,400 14,950,059 

2010 7,623,600 7,645,378 793,500 661,400 15,179,304 
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על, השנה בסוף היהאוכלוסי גודל 3
 .הקפיטציה נוסחת על פי, הסטנדרטית יהיהאוכלוס גודל 0
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על ,שנה בכל שנים 44-מ גבוה שגילן הנשים מספר 6
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על ,שנה בכל שנים 44-מ גבוה שגילם הגברים מספר 5
 .הרגרסיה ניתוחי 33 של התחזיות סכום הוא המוצג המספר. הרגרסיה נוסחת פי על שחושבו האשפוז ימי 4

 .החולים בתי סוגי בכל האשפוז מחלקות בכל החזויים האשפוז ימי את כוללהוא ו ,שנה כלעבור  שנערכו
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 בארבע, קוד אותו בעלות מחלקות קבוצת בכל האשפוז ימי מספר לניבוי שימש שהתקבל הרגרסיה מודל

 מחלקות לפי המיטות התפלגות כי בהנחה נעשה זה חישוב. 0060-ו 0004, 0000, 0034: בעתיד זמן נקודות

 אילו לחזות דרך ואין מאחר) 0030 בשנת מחלקות לפי המיטות להתפלגות זהה תהיה אלו זמן בנקודות

 (.הנבדקות הזמן בנקודות מחלקותה בין המיטות בהתפלגות, יהיו אם, יהיו שינויים

 מארבע אחת בכל( קוד אותו בעלות מחלקות קבוצת בכל) החזוי האשפוז ימי מספר חולקבשלב הבא 

 קבוצת בכל האשפוז ימי להכלת הנדרש המיטות מספר את לקבלכדי , 634.04 -ב שנבדקו הזמן נקודות

 . זמן נקודות באותן ,קוד אותו בעלות מחלקות

 הזמן מנקודות אחת בכל האשפוז במוסדות האשפוז במחלקות הסיעודי האדם כוח תחזית חישובצורך ל

 .  המתאים התקינה במקדם קוד אותו בעלות מחלקות קבוצת בכל המיטות מספרהוכפל  בעתיד,

  אשפוזיות לא ביחידות ,שימושים לפי סיעודי אדם כוח למשרות הביקוש תחזית חישוב

למספר ימי  ישירותקשורה  אינהממנה(  הנגזרכוח האדם הסיעודי  היקףחלק מפעילות בתי החולים )ו

האשפוז או למספר תקני מיטות. כך למשל, תקנון משרות כוח אדם סיעודי עבור פעילותם של חדרי 

בהם שימוש עושים ה של מספרםמלכתחילה על פי מיון ועמדות דיאליזה, נקבע חדר לידה, ביקורים ב

מספר המשתמשים הצפוי  מספר הביקורים, מספר הלידות(. במחלקות אלו הוחלט לחזות את )למשל,

 לפי הפירוט הבא: 

מיליון ביקורים בחדרי מיון  0.5 תועדו 0007: בשנת יחס אוכלוסייה סטנדרטית לביקורים בחדרי מיון

 0.60נפשות סטנדרטיות, כלומר  9,594,559אוכלוסיית ישראל  מנתה)לא כולל מיון יולדות(. באותה שנה 

 ביקורים במיון לנפש סטנדרטית. 

המהווים שיעור ספיקת כליות המצריכה דיאליזה, -חולים באי 4,400היו בישראל  0030: בשנת הדיאליז

חלק א'(. בחינת , מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםמשרד הבריאות, חולים לאלף נפש ) 0.90-של כ

-)מ 04%-בכ םעלה שיעור 0000-ל 3774חולי הדיאליזה לאורך השנים העלתה כי בין  קצב הגידול של

 0030לשנת  0004ובין  00%-בכ םעלה שיעור 0004שנת ל 0000חולים לאלף נפש(; בין שנת  0.465-ל 0.560

דיאליזה, ה חוליהתמתנות בקצב הגידול של שיעור  לזהות אפואבלבד. ניתן  30%-עלה שיעור החולים ב

של  ,בשיעור החוליםאך קשה לחזות את המשך המגמה. לפיכך הוחלט להניח קצב גידול שמרני יותר 

 בכל חמש שנים.  30%

לחמישים השנים שכה המרכזית לסטטיסטיקה : בהסתמך על החלופה הבינונית של תחזית הללידות

לוח  ונקבעה תחזית למספר הלידות שיתרחשו בכל אחת מן השנים הנבחרות )רא ,0047-ל 0007שבין 

   (.5ד

-ל 0003בעשור שבין  ,מי אשפוז יום וטיפול יוםמספר יבדבר : על אף שקיים מידע אשפוז וטיפול יום

הגידול על ניסיון לייצר תחזית של ימי טיפול עתידיים, בהתבסס על השימושים במערכת וה, 0030

באוכלוסייה הסטנדרטית )בדומה למה שנעשה עבור כלל ימי האשפוז בבתי החולים( העלה כי הקשר בין 

אינו מובהק. לכן הוחלט לבדוק איזה נפח תופס אשפוז  שימוש באשפוז יוםובין ההגידול באוכלוסייה 

היום מתוך כלל פעילות בתי החולים ולהחיל היקף זה גם על השימושים העתידיים. על פי נתוני ספר 

 ח(, בשנת-חלק ב', פרק א' לוחות ז, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםמשרד הבריאות, )האשפוז 
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כרבע ; בריאות הנפש ,ימי טיפול יום 83,508נרשמו  על כך יום. נוסף אשפוז ימי אלף 445-נרשמו כ 0030

משרד )שנעשו כולם בקהילה ) ,ריאטריה שיקומיתג, ימי טיפול יום 00,844-ומהם נעשו בקהילה 

-פרק ב', "יחידות למחלות ממושכות בקהילה"(. סך, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםהבריאות, 

 מכלל ימי האשפוז במערכת.  5.4%-היווה כ 0030פול היום בשנת ל ימי אשפוז היום וטיוכ

נתוני בנמצא לא היו  ןעבורשכגון חדרי ניתוח ועמדות התאוששות,  ,ביחידות לא אשפוזיות אחרות

מתוך כלל כוח האדם הסיעודי בבתי כוח האדם ביחידות אלה  שימוש, הוחלט לבדוק איזה נפח תופס

העלתה  שנת הבסיסת בדיק בעתיד.הזמן נקודות על החיל יחס זה גם ול ,(0030) החולים בשנת הבסיס

מכלל כוח האדם  7%היווה  0030בחדרי הניתוח וההתאוששות בשנת ועסק שהכי כוח האדם הסיעודי 

לעבודה בחדרי  ופנהיכוח האדם הסיעודי שהיקף על  הוחלבכלל בתי החולים. יחס זה עסק שהוהסיעודי 

כי כוח האדם  היא תחזית הביקוש לפי שימושיםמודל ההנחה בבסיס עתיד. גם ב ניתוח והתאוששות

מודל  על כך, מכלל כוח האדם הסיעודי בבתי החולים. נוסף  7%-ליחידות אלה מהווה כמופנה ההסיעודי 

מכלל כוח האדם הסיעודי בבתי החולים לעבודה במרפאות החוץ  4%-מניח כי גם בעתיד יופנו כזה 

 . ת(ראיונון המידע שעלה מעל פי החולים הכלליים, כפי שנעשה בשנת הבסיס )ובמכונים של בתי 

תחזית מספר ימי האשפוז וימי הטיפול )תחזית השימושים( ביחידות הלא אשפוזיות  מוצגת 5דבלוח 

 החולים, וכן שיעור כוח האדם הסיעודי בחדרי ניתוח ועמדות התאוששות ובמרפאות החוץ בשנים בבתי

 . 0060-ו 0004, 0000, 0034

יחידות לא אשפוזיות בבתי החולים; שיעור כוח ב שימושים )ימי אשפוז/ימי טיפול(ה: תחזית 1לוח ד
 סיעודי ביחידות לא אשפוזיות, בשנים נבחרותהאדם ה

 0060 0004 0000 0034 0030 שנה
 10,467 9,029 7,598 6,438 4,400 חולי דיאליזה

 3,543,284 3,338,021 2,936,389 2,672,784 0,553,403 3ביקורים במיון 
 370,000 370,000 370,000 393,000 393,000 0 לידות

 909,493 894,563 788,033 724,778 343,389 6ימי אשפוז/טיפול יום 

 ביחידות: 1סיעודיהאדם השיעור כוח 
חדרי ניתוח ועמדות 

  7%  7%  7%  7% 7% התאוששות

  4%  4%  4%  4% 4% מרפאות חוץ ומכונים
 .מיון לנפש סטנדרטיתחדר ביקורים ב 0.60על פי הנחה של  3
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 4", לוח 0007-0047 ארוך: לטווח לישראל אוכלוסייה על פי "תחזיות 0
מכלל  %5.4, לעמוד על (0030) הנחה כי שיעור אשפוזי/טיפולי היום ימשיכו, בדומה למצב בשנת הבסיסהעל פי  6

 .הפעילות האשפוזית בבתי החולים
 .מתוך סך כוח האדם הסיעודי במערכת האשפוז 5
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 סיעודי האדם הנספח ה: תמהיל כוח 

והן כוח עזר לא מקצועי,  )למעט מחלקות  אחיותתקינת כוח האדם הסיעודי למיטה כוללת הן 

לכוח עזר  אחיות. התמהיל בין 12המתוקננות על ידי נוהל הרוחב של האגף לגריאטריה במשרד הבריאות(

חושב תמהיל משוקלל של כוח האדם  אחיותמשתנה לפי סוג המחלקה. לחישוב הביקוש למשרות של 

מחלקות האשפוז בבתי החולים. ראשית, בלכוח עזר( בכל אחת מקבוצות הקוד  אחיותהסיעודי )יחס 

במידע שעלה מראיונות ש נעשה שימותמהיל כוח האדם בנפרד עבור כל סוג מחלקה. לשם כך  נבחן

/כוח עזר במחלקות האשפוז העיקריות שהוכנה על ידי ועדת העבודה של אחיותהעומק, בהצעה לתמהיל 

(. על סמך 0ה-ו 3הלוחות  וראחברות איגוד מנהלות הסיעוד, ובהוראות נוהל הרוחב של משרד הבריאות )

ור כל קבוצת קוד. בחישוב זה /כוח עזר עבאחיותהתמהיל בכל מחלקה חושב התמהיל המשוקלל של 

קיבלה כל מחלקה בתוך קבוצת קוד את משקלה היחסי בהתאם למספר ימי האשפוז )השימושים( 

  המשוקלל לכל קבוצת קוד. האחיותמציג את שיעור  6האשפוז. לוח שייצרה בשנת הבסיס בכל סוג 

 

 הסיעוד בישראלהצעת ועדת העבודה של חברות איגוד מנהלות  –: תמהיל כוח אדם 1לוח ה
 

 אחוז אחרים אחיותאחוז  תחום/מחלקה
 60 90 פנימיות
 04 94 טיפול מוגבר- – פנימיות

 30 70 המטולוגיה
 34 84 אונקולוגיה

 00 80 כירורגיה מורכבת )חזה, כללית(
 04 94 (אורתופדיהכירורגיה פחות מורכבת )כולל 

 30 70 יילודים
 60 90 יולדות

 00 80 היריון בסיכון
 04 74 אשפוזי יום ומכונים

 34 84 נפרולוגיה
 00 80 חדר ניתוח

 30 70 מיון
 60 90 שיקום

 04 74 מרפאות חוץ
 04 74 טיפול נמרץ

 30 70 פגים
 00 80 ילדים

 (0007( )סילנר ואח', 0005חולים )מקור: כנס הסכמה של מנהלות סיעוד בתי  
  

                                                   
הלי האגף לגריאטריה, תקני אחיות וכוח עזר מחושבים בנפרד. כך, עבור כל מחלקה המתוקננת על פי ועל פי נ 12 

ק אחיות משרות כוח עזר. על פי הנוהל, יש להעסי 30.8משרות אחות ועוד  4.93נוהל זה, צריכות להיות 
הכשרת וניתן למלא את שאר התקנים במשרות של אחיות מעשיות. כזכור,  ,מן התקנים 04%מוסמכות בלפחות 

, ולכן בשנים הקרובות צפויה ירידה ניכרת במספרן בכוח העבודה. לא ידוע 0009-ב ההאחיות המעשיות הופסק
 כוח עזר.ם ל, או בתקנים לאחיותהאם בעתיד יוחלפו תקנים אלו בתקני
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 מתוך סך כוח האדם הסיעודי, לפי מחלקות אחיות: שיעור 2לוח ה
 אחיותאחוז  קבוצת קוד מחלקה
 0.95 1 כללי נמרץ טיפול
 0.95 1 נשימתי נמרץ טיפול
 0.95 1 ילדים נמרץ טיפול

 0.95 1 ילדים ולב חזה .נ.ט
 0.95 1 ילודים נמרץ טיפול
 0.95 1 השתלות נמרץ טיפול

 0.95 1 כללית כירורגיה .נ.ט
 0.95 1 נוירוכירורגיה .נ.ט

 0.95 1 דם כלי נמרץ טיפול
 0.95 2 לב נמרץ טיפול

 0.95 2 לב כירורגיה .נ.ט
 0.95 2 כוויות
 0.95 2 כוויות נמרץ טיפול
 0.90 3 בילוד מיוחד טיפול
 0.80 3 ילדים ולב חזה .כירו

 0.80 3 נוירוכירורגיה
 0.80 3  תפקודית נוירוכירורגיה

 0.80 3 ולב חזה כירורגיה
 0.70 4 פנימית

 0.90 4 המטולוגיה
 0.90 4 המטואונקולוגיה

 0.70 4 ריאות
 0.70 4 גריאטרית פנימית

 0.85 4 אונקולוגיה
 0.85 4 עצם מח השתלת
 0.85 4 ילדים עצם מח השתלת
 0.80 4 ילדים

 0.85 4 ילדים אונקולוגיה
 0.80 4 ילדים קרדיולוגיה
 0.80 4 ילדים אורתופדיה
 0.80 4 מוגבר ילדים כירורגיה

 0.80 4 ילדים.אונקו תומך.ט
 0.70 5 ראומטולוגיה
 0.70 5 קרדיולוגיה
 0.85 5 נפרולוגיה
 0.70 5 נוירולוגיה

 0.90 5 ילדים המטואונקולוגיה
 0.80 5 ילדים כירורגיה
 0.80 5 כללית כירורגיה
 0.80 5 איברים השתלת
 0.80 5 כירורגיה

 0.75 5 אורתופדיה
 0.75 5 דם כלי כירורגיה
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 אחיותאחוז  קבוצת קוד מחלקה
 0.75 5 פלסטית כירורגיה

 0.80 5 נשים
 0.55 5 3תומך טיפול
 0.61 5 3אורתופדי שיקום
 0.51 5 3נוירולוגי שיקום

 0.75 6 אורולוגיה
 0.70 7 חריפה גריאטריה

 0.70 7 ומין עור
 0.75 7 ילדים עיניים
 0.75 7 עיניים

 0.75 7 וצואר ראש ג.א.א
 0.75 7 ולסת פה

 0.75 7 השהיה
 0.44 7 3שיקום גריאטריה
 0.40 7 מורכבת סיעודית
 0.49 7  3כללי שיקום
 0.47 7  3ילדים שיקום
 0.40 7 שחפת

 0.40 7 ילדים מורכבת סיעודית
 0.40 7 ממושכת הנשמה
 0.40 7 ילדים נשימתי שיקום

 0.4 8 סיעודית גריאטריה
 0.4 8 חריפה תת גריאטריה

 0.4 8 כלליים ח"בת - נפש
 0.7 9 יולדות

 0.9 9 לודיםיי
 0.75 10 מוגבר פנימית

 0.75 10 ביניים כללי .נ.ט
 0.75 10 ביניים לב .נ.ט

 0.75 10  נשימתי שיקום
 0.75 10 (הכרה מחוסרי .נ.ט) מוגבר נשימתי שיקום

 0.34 11 ממושכות ח"בת - סיעודית גריאטריה
 0.34 11 צעירים סיעודית
 0.34 11 נפש )ממושך( תשושי

 0.4 בר"ן פעילה פסיכיאטריה
 0.4 בר"ן ממושכת פעילה
 0.4 בר"ן ילדים/נוער

 0.4 בר"ן ן("בר (נפש תשושי
הערה: הבסיס לחישוב תמהיל כוח האדם הסיעודי המוצג בלוח הוא: מידע מראיונות העומק; כנס הסכמה של 

(; נוהל רוחב של משרד הבריאות )משרד הבריאות, האגף 0007( )סילנר ואח', 0005בתי חולים )מנהלות סיעוד 
 (0033לגריאטריה, 

הקיימות ביותר מסוג אשפוז אחד )למשל באשפוז כללי  3779שנת בוצי מיסכם הקהמחלקות המתוקננות לפי ה 3
לכוח עזר  אחיותלל של יחס וגם באשפוז ממושך(. תמהיל כוח האדם במחלקות אלה חושב כממוצע משוק

 בהתאם למספר ימי האשפוז בכל אחד מסוגי האשפוז. 
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 המשוקלל לכל קבוצת קוד האחיותשיעור : 3לוח ה
 אחיותשיעור  קבוצת קוד

3 0.74 
0 0.74 

6 0.84 

5 0.96 
4 0.94 
3 0.94 
9 0.4 
8 0.5 
7 0.8 
30 0.94 

 0.5 בריאות הנפש

 0.04 3אשפוז ממושך
 0.5 שיקום

  יחידות לא אשפוזיות
 0.7 מיון

 0.74 אשפוזי יום
 0.74 מרפאות חוץ ומכונים

מחלקות )במוסדות לאשפוז ממושך( המתוקננות על פי נוהל הרוחב של משרד הבריאות. מחלקות אשפוז ממושך  3
 נכללו בתוך קבוצות הקוד 3779 שנתאחרות המתוקננות לפי ההסכם הקיבוצי מ
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 חישוב מקדם המרה למעבר ממשרות מלאות למספר אחיות ו: נספח 

 מועסקות לפי היקף המשרההאחיות ההתפלגות שיעור  :1ולוח 
 קהילה אשפוז 
 111 111 הכול-ךס

 40 96 משרה מלאה
 58 09 משרה חלקית )חצי משרה(

 (0030מקור: ניראל ואח' )

כדי לעבור ממשרות מלאות למספר אחיות חושב, בנפרד עבור האשפוז והקהילה, אחוז המשרה הממוצע 
לאחות ומספר האחיות הממוצע לכל תקן משרה מלאה )מקדם המרה(, לפי החישוב המוצג להלן. 

במקדם ההמרה כדי לקבל את מספר הוכפל הביקוש למשרות האחיות שחושב בכל אחד מן המודלים 
יוצג  המבוקש )קרי, ביקוש במונחי אחיות במקום במונחי משרות(. אופן חישוב מקדם ההמרההאחיות 

 :להלן

A = היקף משרה 

B שיעור האחיות המועסקות בהיקף משרה מסוים = 

 = (A2 x B2) +(A1 x B1) ממוצע היקף משרה לאחות

 

 באשפוז:

   x 0.73+0.5 x 0.27=0.865 1 :לאחות ממוצע משרה היקף

 1.156=0.865÷1 : מלאה משרה תקן לכל מועסקות אחיות ממוצע

 

 : בקהילה

 x 0.52+ 0.5 x 0.48=0.76 1   :לאחות ממוצע משרה יקףה

   1.32=0.76 ÷ 1 :מלאה משרה תקן לכל מועסקות אחיות ממוצע
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  העבודה בכוח אחיות של להיצע חיזוי לוחות': ז נספח

  הלוחות למבנה הסבר

האחיות  . כלל34עד גיל  53,956רשומות במשרד הבריאות, מתוכן  אחיות 49,307היו  0030בסוף  .1

אחיות המועסקות במקצוע  53,303הרשומות חולקו לקבוצות גיל של חמש שנים. לחישוב נכנסו רק 

 (.0030מכלל האחיות הרשומות, בהתאם לממצאי ניראל ואחרים,  87%הסיעוד )

 המועסקות לפי קבוצות גיל.  יותהאחבעמודה השנייה בלוחות מוצגת התפלגות כלל  .2

אותה ההתפלגות לאחר חמש שנים, כך שכל קבוצה עברה במלואה  מוצגתבעמודה השלישית  .3

 למשבצת הגיל הבאה.

התפלגות האחיות שעברו מסלול הסמכה מלא או הסבת אקדמאים  מוצגתהרביעית  הבעמוד .1

על לכוח העבודה המצטרפות  "(חדשיםרשיונות  – מוסמכות כאחיות בסיעוד לעסוק שיוןיר בעלות)"

 האחיות המצטרפות )כולל מי שעברו מסלול הסמכה מלאמספר פי גילן. לפי נתוני משרד הבריאות, 

לאחר מכן צפוי  .3,000-צפוי לעמוד על כ 0035עד  0030בין השנים מי שעברו הסבת אקדמאים( ו

התפלגות הגילים מבוססת  חדשות בשנה. אחיות 3,800-מספר המצטרפות לכוח העבודה לעמוד על כ

ההתפלגות ן . מ0033מוצגת התפלגות זו עבור שנת  , ובו003013על נתוני מסמך משרד הבריאות משנת 

בלבד הן  9%-ו 55עד  60הן בנות מ 08%-, כ60-מבנות פחות  ןמן האחיות "החדשות" ה 34%עולה כי 

, חולקה 55-60האחיות המצטרפות בגיל הגילים של . בהעדר מידע נוסף על התפלגות ויותר 54בנות 

(. מתוך הנחה שמספרן של אחיות 55-50, 67-64, 65-60קבוצה זו שווה בשווה בין שלוש קבוצות הגיל )

זניח, צורפו כל המצטרפות )בשתי העמודות( בנות  הואהמצטרפות לכוח העבודה  40-בנות יותר מ

  .57-54לקבוצת הגיל  54-יותר מ

גיל. התפלגות זו הגת התפלגות האחיות העוזבות את המקצוע לפי קבוצות מוצ החמישיתבעמודה  .4

(. 0030מבוססת על ניתוחי הישרדות לפי גיל שבוצעו על בסיס נתוני המחקר של ניראל ואח' )

המספרים המופיעים בתאים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל 

 התקופה.  ראשיתב

מוצגת התפלגות האחיות שהיגרו לחו"ל מתוך כלל אוכלוסיית האחיות. שיעור  יתהשישבעמודה  .6

( והוא מבוסס על 0009נתוני מינהל הסיעוד )דוח מינהל הסיעוד, תוך האחיות המהגרות נלקח מ

שיעור הבקשות  0009-0000 ממוצע שיעור האחיות המבקשות אישורים לצורך עבודה בחו"ל בשנים

מאחוז( ובהעדר מידע נוסף על הקשר בין גיל להגירה, אותו שיעור שימש )פחות  0.0093עומד על 

בכל אחת מקבוצות הגיל. המספרים הוכפלו בחמש על מנת לשקף הגירה  המהגרות מספרלחישוב 

 במהלך חמש שנים.

מוצגים שיעורי התמותה בהתבסס על שיעורי התמותה לאלף נפש של נשים  השביעיתבעמודה  .7

האחיות בקבוצת גיל מספר לפי קבוצות גיל )נתוני למ"ס(. הנתונים חושבו כמכפלה של  ,בישראל

                                                   
 3000משרד הבריאות,   13
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בתחילת התקופה בשיעור התמותה לאלף נפש של נשים בקבוצת הגיל הזו. הנתון הוכפל בחמש על 

 מנת לשקף תמותה במהלך חמש שנים וחולק באלף על מנת לשקף תמותה מתוך אוכלוסיית המחקר. 

מוצג אחוז האחיות שאינן עובדות אך עשויות לחזור לעבוד במקצוע לפי קבוצות  השמיניתבעמודה  .8

יוצאות ממעגל העבודה היש אחוז מן האחיות זמן נתון  לפיו בכלוהגיל. שיעור זה מבוסס על הממצא 

 של מחקרןב 38לוח  וזמן זו )ראלתקופת זמן של כשנה ונכנסות שוב לכוח העבודה לאחר תקופת 

 (.0030ניראל ואח', 

תקופת זמן )בלוח הראשון, בתום חמש שנים(  תוםבתחזית היצע האחיות  מוצגתבעמודה האחרונה  .9

מספר והמצטרפות החדשות  מספר ,שעבדו במקצוע בסוף התקופה אחיותעל מספר המבוססת 

מכוח העבודה )עזיבה, הגירה מספר האחיות היוצאות פחות  ,החוזרות לאחר הפסקה זמנית

 ופטירה(. 

 

 : נתונים לחישוב תחזית היצע אחיות1ז לוח

קבוצת 
 גיל

התפלגות 
0030 

 לאחר
חמש 
 שנים

הצטרפות 
במהלך חמש 

 שנים

עזיבה 
במהלך 

 חמש שנים

הגירה 
במהלך 
חמש 
 שנים

פטירה 
במהלך 

 חמש שנים
התפלגות 
 עתידית

07-05 4,502 -- 0.65 0.1 0.0076 0.0 ? 
65-60 5,639 4,502 

0.29} 
0.08 0.0076 0.6 ? 

67-64 5,639 5,639 0.03 0.0076 0.4 ? 

55-50 5,639 5,639 0.01 0.0076 0.8 ? 
57-54 5,420 5,639 0.07 0.03 0.0076 3.6 ? 
45-40 5,420 5,420 0 0.01 0.0076 0.3 ? 
47-44 4,671 5,420 0 0.01 0.0076 6.4 ? 
34-30 4,671 4,671 0 0.03 0.0076 4.5 ? 
 

, בוצעו אותן פעולות כאשר תוצאות התחזיות לחומש 0000-0034לחומש השני, על מנת לייצר תחזית  .11

 וראהנחה כי המגמות של החומש הראשון תמשכנה באותו כיוון; )ב הראשון משמשות בסיס. זאת

 (. 0זתחזית בלוח 

 
  



58 

 , לפי קבוצות גיל2121 בשנת 64: תחזית היצע אחיות עד גיל 2זלוח 

 
 

 גיל קבוצת

 
 התפלגות

0034 3 

 
 לאחר
 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות 
רישיון 
לעסוק 
 6בסיעוד

 עזיבה
 במהלך

 4שנים חמש

 הגירה
 במהלך
 חמש

 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
מהלך ב

חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
00008 

 41,410 119 345 1,509 1,234 9,000 35,378 39,701 לוהכ-סך

07-05 3,285  5,850 328 125 3 28 5,421 
65-60 4,450 3,285 840 356 169 7 39 3,632 
67-64 5,839 4,450 840 175 222 15 25 4,904 
55-50 5,926 5,839 840 59 225 24 7 6,378 
57-54 5,656 5,926 630 170 215 37 13 6,147 
45-40 5,106 5,656  51 194 54 3 5,361 
47-44 5,116 5,106  51 194 90 2 4,773 

34-30 4,323 5,116  43 164 117 2 4,794 
 . 0030-0034כפי שעלה מן התחזית לחומש  3
  .התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל הבאה( 0
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון משרד )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של  6

 אחיות חדשות בשנה(. 3,800בעתיד )וכשרו שי האחיותבנוגע למספר הבריאות 
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות( חושב על סמך תוצאות ניתוחי ההישרדות לפי גיל   5

שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת הגיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של 
  .בתחילת התקופה

  .בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים 0.0093שיעור הגירה של  4
מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר האחיות בקבוצת גיל זו, מוכפל  3

  .מש שנים ומחולק באלףבח
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות בכל קבוצת גיל )בהתאם  9

(, כפול מספר האחיות בכל קבוצת גיל 0030ניראל ואח', של  ןמחקרב 38להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה )העמודות  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
עזיבה, הגירה  – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמההשלישית, הרביעית 

  .(העמודות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמהופטירה )
   
עשרה ועשרים שנים, בוצעו אותן פעולות כאשר תוצאות התחזיות  על מנת לייצר תחזית לעוד חמש .11

הנחה כי המגמות של החומש הראשון תמשכנה באותו כיוון ב לעשר שנים משמשות בסיס. זאת

 (.5ז-ו 6ז)לוחות 
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 , לפי קבוצות גיל2124בשנת  64: תחזית היצע אחיות עד גיל 3זלוח 

 
 קבוצת

 גיל

 
   התפלגות

00003 

 
 אחרל

 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות רישיון 

לעסוק 
 6בסיעוד

 עזיבה
 במהלך
 חמש

 4שנים

 הגירה
 במהלך
 חמש

 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
במהלך 
חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 

40008 

 42,436 128 358 1,574 1,377 9,000 36,616 41,410 לוהכ-סך

07-05 5,421  5,850 542 206 5 46 5,143 
65-60 3,632 5,421 840 291 138 5 32 5,859 
67-64 4,904 3,632 840 147 186 12 21 4,147 
55-50 6,378 4,904 840 64 242 26 8 5,420 
57-54 6,147 6,378 630 184 234 40 14 6,564 
45-40 5,361 6,147  54 204 56 3 5,837 
47-44 4,773 5,361  48 181 84 2 5,050 

34-30 4,794 4,773  48 182 129 2 4,415 
 . 0034-0000כפי שעלה מן התחזית לחומש  3
  .התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל הבאה( 0
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון משרד )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של  6

 אחיות חדשות בשנה(.  3,800בעתיד ) שיוכשרו האחיות למספר בנוגעהבריאות 
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת( חושב על סמך תוצאות ניתוחי ההישרדות  5

פלה של שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו בקבוצת לפי גיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכ
  .הגיל בתחילת התקופה

 בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0093שיעור הגירה של  4
מוכפל מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר האחיות בקבוצת גיל זו,  3

  .בחמש שנים ומחולק באלף
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל קבוצת גיל  9

(, כפול מספר האחיות בכל קבוצת 0030ניראל ואח', של ן מחקרב 38)בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה )העמודות  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
עזיבה, הגירה  – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמההשלישית, הרביעית 

   .(העמודות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמהופטירה )



61 

 , לפי קבוצות גיל2131בשנת  64: תחזית היצע אחיות עד גיל 1זלוח 

 
 קבוצת

 גיל

 
   התפלגות

00043 

 
 לאחר
 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות 
רישיון 
לעסוק 
 6בסיעוד

 
 עזיבה
 במהלך
 4שנים חמש

 הגירה
 במהלך
 חמש
 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
במהלך 
חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
60008 

 43,680 142 358 1,613 1,512 9,000 38,020 42,436 לוהכ-סך
07-05 5,143  5,850 514 195 5 44 5,179 
65-60 5,859 5,143 840 469 223 9 52 5,334 
67-64 4,147 5,859 840 124 158 10 18 6,425 
55-50 5,420 4,147 840 54 206 22 7 4,712 
57-54 6,564 5,420 630 197 249 43 15 5,576 
45-40 5,837 6,564  58 222 61 3 6,226 

47-44 5,050 5,837  50 192 88 2 5,508 
34-30 4,415 5,050  44 168 119 2 4,720 

 . 0000-4000כפי שעלה מן התחזית לחומש   3
התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0

 .הבאה(
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של   6

 אחיות חדשות בשנה(.  3,800בעתיד )יוכשרו ש האחיותבנוגע למספר משרד הבריאות 
ניתוחי שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת( חושב על סמך תוצאות   5

ההישרדות לפי גיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר 
  .האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה

 בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0093שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל  האחיות)נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר  מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש  3

  .זו, מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל קבוצת  9

(, כפול מספר 0030ניראל ואח', של  ןמחקרב 38גיל )בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 האחיות בכל קבוצת גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמה)העמודות השלישית, הרביעית 

   .(העמודות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמההגירה ופטירה )עזיבה, 
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 , לפי קבוצות גיל2114בשנת  61: תחזית היצע אחיות עד גיל 4ז לוח

 
 גיל קבוצת

 
   התפלגות

00303 

 
 אחרל

 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות רישיון 

לעסוק 
 6בסיעוד

 
 עזיבה
 במהלך
 4שנים חמש

 הגירה
 במהלך
 חמש
 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
מהלך ב

חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
34008 

 35,378 137 224 1,403 1,390 6,000 32,259 36,930 לוהכ-סך
07-05 4,502  3,872 450 171 5 38 3,285 
65-60 5,639 4,502 573 451 214 8 50 4,450 
67-64 5,639 5,639 573 169 214 14 25 5,839 
55-50 5,639 5,639 573 56 214 23 7 5,926 
57-54 5,420 5,639 409 163 206 35 12 5,656 
45-40 5,420 5,420  54 206 57 3 5,106 
30-44 4,671 5,420  47 178 82 2 5,116 
מן  %87עלה כי ( 0030)ניראל ואח',  0008-. מסקר שנערך ב0030בסוף  30מספר האחיות המועסקות עד גיל   3

ממספר האחיות  87%האחיות הרשומות במשרד הבריאות עובדות במקצוע. לפיכך, החישוב מתייחס ל
 הרשומות.   

התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0
  .הבאה(

לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון )רישיונות חדשים(  בסיעודבעלות רישיון לעסוק התפלגות צפי כניסה של   6
 אחיות חדשות בשנה(.  3,800בעתיד ) שיוכשרו האחיותלמספר  בנוגעמשרד הבריאות 

שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת( חושב על סמך תוצאות ניתוחי   5
אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר  ההישרדות לפי גיל שנעשו במחקר היצע

  .האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה
 בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0093שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל  האחיות( במספר מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס  3

  .זו, מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל קבוצת  9

(, כפול מספר האחיות 0030ניראל ואח', מחקר של ב 38גיל )בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 גיל שעזבו במהלך חמש השנים.  בכל קבוצת

מי שעשויות לחזור לעבודה  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמה)העמודות השלישית, הרביעית 

   .(בהתאמה העמודות החמישית, השישית והשביעית,עזיבה, הגירה ופטירה )



62 

 , לפי קבוצות גיל2121בשנת  61: תחזית היצע אחיות עד גיל 6זלוח 

 
 גיל קבוצת

 
 התפלגות

0034 3 

 
 ראחל

 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות 
רישיון 
לעסוק 
 6בסיעוד

 
 עזיבה
 במהלך
 4שנים חמש

 הגירה
 במהלך
 חמש
 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
מהלך ב

חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
00008 

 36,616 117 228 1,344 1,191 9,000 30,262 35,378 לוהכ-סך
07-05 3,285  5,850 328 125 3 28 5,421 
65-60 4,450 3,285 840 356 169 7 39 3,632 
67-64 5,839 4,450 840 175 222 15 25 4,904 
55-50 5,926 5,839 840 59 225 24 7 6,378 
57-54 5,656 5,926 630 170 215 37 13 6,147 
45-40 5,106 5,656  51 194 54 3 5,361 

44-30 5,116 5,106  51 194 90 2 4,773 
 . 0030-0034כפי שעלה מן התחזית לחומש   3
התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0

  .הבאה(
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של   6

 אחיות חדשות בשנה(. 3,800בעתיד ) וכשרושי האחיותבנוגע למספר משרד הבריאות 
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות מוסמכת( חושב על סמך תוצאות ניתוחי   5

ל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר ההישרדות לפי גי
  .האחיות שהיו בקבוצת הגיל בתחילת התקופה

 בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0.0093שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל  האחיותפי נתוני למ"ס( במספר מכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )ל  3

  .זו, מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף
אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל קבוצת  9

(, כפול מספר האחיות 0030ניראל ואח', מחקר של ב 38גיל )בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 בכל קבוצת גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמה)העמודות השלישית, הרביעית 

 .(דות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמההעמועזיבה, הגירה ופטירה )
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 , לפי קבוצות גיל2124שנת ב 61עד גיל  אחיות: תחזית היצע 7ז לוח

 
 קבוצת

 גיל

 
   התפלגות

00003 

 
 לאחר
 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות רישיון 

לעסוק 
 6בסיעוד

 עזיבה
 במהלך
 חמש
 4שנים

 הגירה
 במהלך
 חמש
 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
במהלך 
חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
04008 

 38,020 126 228 1,391 1,329 9,000 31,843 36,616 לוהכ-סך
07-05 5,421  5,850 542 206 5 46 5,143 
65-60 3,632 5,421 840 291 138 5 32 5,859 
67-64 4,904 3,632 840 147 186 12 21 4,147 
55-50 6,378 4,904 840 64 242 26 8 5,420 
57-54 6,147 6,378 630 184 234 40 14 6,564 
45-40 5,361 6,147  54 204 56 3 5,837 
44-30 4,773 5,361  48 181 84 2 5,050 

 . 0034-0000כפי שעלה מן התחזית לחומש   3
התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0

  .הבאה(
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של   6

 אחיות חדשות בשנה(.  3,800בעתיד ) יוכשרוש האחיותבנוגע למספר משרד הבריאות 
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות( חושב על סמך תוצאות ניתוחי ההישרדות   5

לפי גיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו 
 בקבוצת הגיל בתחילת התקופה  

 פל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים בכל אחת מקבוצות הגיל מוכ 0.0093שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל  האחיותמכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר   3

 זו, מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף 
קבוצת אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית מן העבודה כאחות מוסמכת בכל  9

(, כפול מספר האחיות 0030ניראל ואח', מחקר של ב 38גיל )בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 בכל קבוצת גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמה)העמודות השלישית, הרביעית 

 .(העמודות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמהעזיבה, הגירה ופטירה )
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 , לפי קבוצות גיל2131שנת ב 61עד גיל  אחיות: תחזית היצע 8זלוח 

 
 קבוצת

 גיל

 
   התפלגות

00043 

 
 לאחר
 חמש
 0שנים

הצטרפות 
בעלות 
רישיון 
לעסוק 
 6בסיעוד

 
 עזיבה
 במהלך
 4שנים חמש

 הגירה
 במהלך
 חמש
 5שנים

 פטירה
 במהלך
 חמש
 3שנים

 חזרה
במהלך 
חמש 
 9שנים

 
תחזית 
לסוף 
60008 

 38,960 140 238 1,445 1,467 9,000 32,970 38,020 לוהכ-סך
07-05 5,143  5,850 514 195 5 44 5,179 
65-60 5,859 5,143 840 469 223 9 52 5,334 
67-64 4,147 5,859 840 124 158 10 18 6,425 
55-50 5,420 4,147 840 54 206 22 7 4,712 
57-54 6,564 5,420 630 197 249 43 15 5,576 
45-40 5,837 6,564  58 222 61 3 6,226 

44-30 5,050 5,837  50 192 88 2 5,508 
 . 0000-0004כפי שעלה מן התחזית לחומש   3
התפלגות האחיות המועסקות לפי קבוצות הגיל לאחר חמש שנים )כל קבוצה עברה במלואה למשבצת הגיל   0

  .הבאה(
לפי קבוצות הגיל. זאת, על פי תכנון )רישיונות חדשים(  בעלות רישיון לעסוק בסיעודהתפלגות צפי כניסה של   6

 אחיות חדשות בשנה(.  3,800בעתיד ) שיוכשרו האחיותבנוגע למספר משרד הבריאות 
שיעור העוזבות )עקב יציאה לגמלאות או עזיבת העבודה כאחות( חושב על סמך תוצאות ניתוחי ההישרדות   5

לפי גיל שנעשו במחקר היצע אחיות. המספרים חושבו כמכפלה של שיעור העוזבות במספר האחיות שהיו 
   .בקבוצת הגיל בתחילת התקופה

 בכל אחת מקבוצות הגיל מוכפל בחמש על מנת לשקף הגירה במהלך חמש שנים  0930.0שיעור הגירה של   4
בקבוצת גיל  האחיותמכפלה של שיעור התמותה לאלף נפש )נשים( בקבוצת הגיל )לפי נתוני למ"ס( במספר   3

  .זו, מוכפל בחמש שנים ומחולק באלף
מן העבודה כאחות בכל קבוצת גיל אחוז האחיות שעשויות לחזור לעבוד במקצוע לאחר יציאה זמנית  9

(, כפול מספר האחיות 0030ניראל ואח', של  ןמחקרב 38)בהתאם להתפלגות אחוז זה לפי קבוצות גיל בלוח 
 בכל קבוצת גיל שעזבו במהלך חמש השנים. 

מי שעשויות לחזור לעבודה  ומספרהמצטרפות החדשות  מספרהאחיות בסוף התקופה,  מספרסכום  8
 – ( פחות סכום העמודות המציגות יציאה מכוח העבודהוהשמינית, בהתאמה)העמודות השלישית, הרביעית 

 .(העמודות החמישית, השישית והשביעית, בהתאמהעזיבה, הגירה ופטירה )
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 ביקוש לכוח אדם סיעודי במוסדות האשפוזה: לוחות תחזית חנספח 

 2111, והפסיכיאטרי הכללי האשפוז במחלקות, שימושים לפי מיטות התפלגות: 1ח לוח
  אשפוז כללי

 6מיטות מספר האשפוז מימי אחוז 0אשפוז ימי הכול-סך 3קוד קבוצת

 11,178 100 5,288,271 הכול-סך
1                       177,901  3 589 
2                         81,730  2 005 
3                       325,282  6 873 
4                    1,937,444  37 4,605 
5                    1,600,877  30 5,686 
6                       132,127  2 630 
7                       421,000  8 3,346 
9                       562,185  11 3,467 

10                         49,725  1 363 
  אשפוז פסיכיאטרי

 3,711                             111  1,353,021                   הכול-סך
 0,054 55  746,816                       פעילה פסיכיאטריה

 706 24  329,745                       ממושכת פעילה
 336 4  59,647                         ילדים/נוער

 350 4  51,794                         יום אשפוז
 300 3  36,525                         יום טיפול
 50 1  15,234                         נפש תשושי
 630 8  113,260                       כלליים חולים בבתי נ"ברה

  (.ג נספחב 3ג לוח ראו) 3779 משנת הקיבוצי בהסכם סיעודי אדם כוח תקינת מקדמי אותם בעלות מחלקות קבוצות 3
 (0030) הבריאות משרד: מקור 0
 .(ימים 634.04-ב האשפוז ימי חלוקת ידי על חושב) הנתונים האשפוז ימי להכלת המינימלי המיטות מספר 6

 
 לאלף יטותמ של קבוע יחס לפי ופסיכיאטרי כללי באשפוז סיעודי אדם וכוח מיטות תחזית: 2ח לוח

 נבחרות בשנים, סטנדרטית נפש

 שנה

 תחזית
 יהיאוכלוס

 3סטנדרטית

 מיטות' מס
 באשפוז חזוי
 0כללי

 א"כ משרות
 סיעודי
 באשפוז
 6כללי

 מיטות' מס
 באשפוז חזוי

 5פסיכיאטרי

 א"כ משרות
 סיעודי
 באשפוז

 6פסיכיאטרי

 משרותהכול -ךס
 סיעודי א"כ

 כללי באשפוז
 4ופסיכיאטרי

0030 7,645 16,055 15,003 3,440 1,780 16,783 
0034 8,352 17,540 16,391 3,759 1,909 18,300 
0000 9,176 19,270 18,007 4,129 2,048 20,055 
0004 10,431 21,906 20,470 4,694 2,212 22,682 
0060 11,073 23,253 21,729 4,983 2,332 24,061 

 הביטוח של הקפיטציה ונוסחת ס"הלמ של אוכלוסייה תחזית של בינוניתה חלופהה פי על חישוב :מקור 3
 .הלאומי

 . נפש לאלף כללי אשפוז מיטות 0.3-ב האוכלוסייה תחזית של מכפלה 0
 . קוד קבוצת בכל החזוי המיטות במספר התקינה מפתחות מכפלות סכום. 6
 . נפש לאלף פסיכיאטרי אשפוז מיטות 0.54-ב האוכלוסייה תחזית של מכפלה. 5
 .ופסיכיאטרי כללי באשפוז סיעודי אדם כוח משרות הכול-ךס. 4
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 נבחרות בשנים, 1ממושך באשפוז סיעודי אדם וכוח מיטות תחזית :3ח לוח
 

 שנה
 חזוי מיטות' מס

 הממושך באשפוז
 משרות תחזית
 0אחיות

  משרות תחזית
 עזר כוח

  א"כ משרותהכול -ךס
 הממושך באשפוז סיעודי

0030 33,224 4,938 7,190 12,128 
0034 36,855 5,525 7,994 13,519 
0000 40,633 5,859 9,108 14,967 
0004 50,963 7,261 11,370 18,631 
0060 61,458 8,675 13,662 22,337 

 שטסמן(;)ועדת (0033) הלאומי הגריאטרי המערך לתכנון ועדהוה דוח: מקור 3
 כאחד ומעשיות מוסמכות אחיות 0
 

  



67 

  האשפוז במוסדות אשפוזיות לא ביחידות לאחיות הביקוש : תחזיתטנספח 

. 3779משנת  רוב הביקוש לכוח אדם במערכת האשפוז נקבע בהתאם למפתחות התקינה שהוצגו בהסכם

למספר ישירות חלק מפעילות בתי החולים )וסך כוח האדם הסיעודי הנגזר ממנה( אינה קשורה עם זאת 

, מרפאות מיוןחדר תקני מיטות. כך למשל, תקנון משרות כוח אדם סיעודי עבור פעילותם של חדרי לידה, 

 מוכבהם ) המשתמשיםצרכני השירותים  מספרועמדות דיאליזה, נקבע מלכתחילה על פי  חוץ, מכונים

 הלידות(.  , המטופלים אומספר הביקורים

 הביקוש עבור יחידות לא אשפוזיות חושב באופן הבא: 

 מנתהמיליון ביקורים בחדרי מיון )לא כולל מיון יולדות(. באותה שנה  0.5 תועדו 0007בשנת חדרי מיון: 

יחס זה סטנדרטית. ביקורים במיון לנפש  0.60נפשות סטנדרטיות, כלומר  9,594,559אוכלוסיית ישראל 

 עבורן נערכה תחזית.  שהוחל על תחזית האוכלוסייה הסטנדרטית בכל אחת מן השנים 

 0.094על  3779-תקינת כוח האדם הסיעודי ביחידות הדיאליזה עומד, לפי הסכם התקינה מ דיאליזה:

הזקוקים  תקנים לחולה. כדי לאמוד את מספר החולים העתידי, נבחנה מגמת הגידול בשיעורי החולים

ספיקת כליות המצריכה דיאליזה, -חולים באי 4,400היו בישראל  0030בשנת לדיאליזה לאורך השנים. 

, מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםמשרד הבריאות, חולים לאלף נפש ) 0.90-המהווים שיעור של כ

 םעלה שיעור 0000-ל 3774חלק א'(. בחינת קצב הגידול של חולי הדיאליזה לאורך השנים העלתה כי בין 

 0004ובין  00%-בכ םעלה שיעור 0004שנת ל 0000חולים לאלף נפש(; בין שנת  0.465-ל 0.560-)מ 04%-בכ

 חוליהתמתנות בקצב הגידול של שיעור  לזהות אפואבלבד. ניתן  30%-עלה שיעור החולים ב 0030לשנת 

ניח קצב גידול שמרני יותר בשיעור דיאליזה, אך קשה לחזות את המשך המגמה. לפיכך הוחלט להה

לחישוב הוספו תקנים עבור "משרת אחות אחראית בכל חמש שנים.  30%של  נפש, 3000 -)ל החולים

תקנים עבור כל בית חולים המפעיל יחידת  3.05, תוספת של 3779במחלקה", הכוללת, ע"פ הסכם 

קהילה, הוספו תקני "אחות אחראית" דיאליזה. בהיעדר מידע נוסף לגבי התקינה של יחידות דיאליזה ב

במספר יחידות הדיאליזה  30%גם ליחידות בקהילה. בדומה לגידול המשוער של החולים, הונח גידול של 

 בכל חומש. 

על תקן אחד לכל  3779-תקינת כוח האדם הסיעודי בחדרי הלידה עומד, לפי הסכם התקינה מלידות: 

לחמישים השנים שכה המרכזית לסטטיסטיקה של תחזית הלבהסתמך על החלופה הבינונית  לידות. 333

לחישוב נקבעה תחזית למספר הלידות שיתרחשו בכל אחת מן השנים הנבחרות.   ,0047-ל 0007שבין 

 3.05, תוספת של 3779תקנים עבור "משרת אחות אחראית למחלקה" הכוללת, ע"פ הסכם  50הוספו 

בתי חולים, ובית  63-, פעלו חדרי לידה ב0030ון לשנת תקנים לכל בית חולים המפעיל חדרי לידה. נכ

 החולים החדש באשדוד )שצפוי לכלול חדרי לידה( היה בהקמה.

 0.058על  3779תקינת כוח האדם הסיעודי עבור מיטות אשפוז יום עומד לפי הסכם אשפוז וטיפול יום: 

תמש באותו יחס תקנים תקנים למיטה. בהיעדר מידע לגבי תקינת מיטות לטיפול יום הוחלט להש

למיטה כמו זה של אשפוז יום. כדי לאמוד את מספר המיטות העתידי, נעשה שימוש במספר ימי האשפוז 

היום מתוך כלל וטיפול תופס אשפוז שנפח החזויים כפי שנמצא במודל הביקוש על פי השימושים. ה

ספר ימי האשפוז החזויים מ. הפעילות בשנים הנבחרותגם על  הוחל 0030בשנת פעילות בתי החולים 

 לקבלת אומדן המיטות המינימאלי הנדרש להחלת ימי האשפוז והטיפול.  634.04-חולקו ב
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חלק ב', פרק א' , מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםמשרד הבריאות, על פי נתוני ספר האשפוז )

 ,ימי טיפול יום 83,508ו נרשמ על כך יום. נוסף אשפוז ימי אלף 445-נרשמו כ 0030 ח(, בשנת-לוחות ז

שנעשו כולם  ,ריאטריה שיקומית, גימי טיפול יום 00,844-כרבע מהם נעשו בקהילה ו; בריאות הנפש

פרק ב', "יחידות למחלות ממושכות , מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יוםמשרד הבריאות, בקהילה )

 מכלל ימי האשפוז במערכת.  5.4%-וה כהיו 0030ל ימי אשפוז היום וטיפול היום בשנת וכ-בקהילה"(. סך

תקני כוח אדם סיעודי עבור "משרת אחות אחראית  53לחישוב כוח האדם עבור אשפוז וטיפול יום הוספו 

תקנים לכל בית חולים המפעיל אשפוז  3.05, תוספת של 3779 משנת הסכםה ל פיבמחלקה" הכוללת,  ע

בתי חולים הפעילו אשפוז יום להם נוסף לחישוב גם בית החולים באשדוד שהיה  63, 0030-יום. ב

 בהקמה. 

עמדות ניתוח והתאוששות עומד לפי  תקינת כוח האדם הסיעודי עבור :חדרי ניתוח ועמדות התאוששות

תקנים לעמדת התאוששות )בהתאם  3.96או  3.05-תקנים למיטת ניתוח ו 5.4על  3779 משנת הסכםה

לגודל המחלקה(. בהעדר יכולת לחזות את מספר עמדות הניתוח וההתאוששות העתידיות, הוחלט 

לבין סך כלל כוח האדם ועסק בחדרי הניתוח וההתאוששות שהכוח האדם הסיעודי להחיל את היחס בין 

 . ( על הנתונים העתידיים7% על הסיעודי בבתי החולים )שעמד,

 עובדיםמכלל כוח האדם הסיעודי בבתי החולים  4%-כעל פי ראיונות העומק,  מרפאות חוץ ומכונים:

בחישוב הביקוש העתידי הונח כי יחס זה ישמר גם במרפאות החוץ ובמכונים של בתי החולים הכלליים. 

 בעתיד.

 נבחרותשנים ברכיבי היחידות הלא אשפוזיות, : 1טלוח 

 שנה
יחידת 
 מידה

וח תקנון כ
 0060 0004 0000 0034 0030 סיעודי אדם

 10,467 9,029 7,598 6,438 4,400 לחולה 0.275 חולים חולי דיאליזה
יחידות 
 74 89 97 90 34 ליחידה 3.05 יחידות דיאליזה
ביקורים 

 ביקורים 3במיון
1:2419 

 3,543,284 3,338,021 2,936,389 2,672,784 0,553,403 לביקורים
 370,000 370,000 370,000 393,000 393,000 ללידות 1:161 לידות 0לידות
 מיטות

אשפוז/טיפול 
 2,490 2,449 2,158 1,984 1,798 למיטה 0.248 מיטות 6יום

 סיעודי ביחידות:האדם השיעור כוח 
חדרי ניתוח 

ועמדות 
 התאוששות

כ"א 
 7% סיעודי 

 
מרפאות חוץ 

 ומכונים
כ"א 

 4% סיעודי
  .מיון לנפש סטנדרטיתחדר ביקורים ב 0.60על פי הנחה של  3
 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 4", לוח 0007-0047 ארוך: לטווח לישראל אוכלוסייה על פי "תחזיות 0
, בדומה למצב בשנת מכלל הפעילות האשפוזית בבתי החולים %5.4לעמוד על  הנחה כי שיעור אשפוזי/טיפולי היום ימשיכוהעל פי  6

מודל של מיטות אשפוז גם עבור ההחישוב העתידי מבוסס על ימי האשפוז החזויים על פי נוסחאות מודל השימושים  .(0030) הבסיס
  לאלף נפש סטנדרטית.
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שנים בבמוסדות האשפוז,  אשפוזיותסיעודי במחלקות לא האדם הת משרות כוח ו: תחזי2טלוח 
 )מודל השימושים(נבחרות 

 0060 0004 0000 0034 0030 סיעודי וח אדםתקנון כ 
 12,316 11,682 10,400 9,357 8,717  הכול-ךס

 2,996 2,591 2,187 1,859 1,600 ליחידה 3.05 -לחולה ו 0.275 דיאליזה

  1,465  1,380  1,214  1,105 3,033 לביקורים 1:2419 חדר מיון 

 1,233 1,233 1,233 1,102 1,102 לבי"ח 3.05-ללידות ו 1:161 חדר לידה 

 644 634 564 522 492 לבי"ח 3.05-למיטה ו 0.248 3אשפוז וטיפול יום

 חדרי ניתוח ועמדות 
 0תאוששותה

הסיעודי  וח האדםמסך כ 7%
 3,843 3,757 3,344 3,066 2,901 בבתי החולים 

 6מרפאות חוץ ומכונים 
הסיעודי וח האדם מסך כ 4%

 2,135 2,087 1,858 1,703 1,611 בבתי החולים 
כפול  ,)לקבלת מספר המיטות המינימלי( 634.04-בחלוקה ל ,תחזית ימי האשפוזמסך  %5.4מבוסס שימושים:  3

 .(, בתוספת תקנים עבור אחות אחראית במחלקה300%)בהנחה של תפוסה של  יחס אחות למיטה
מכלל  %7בהנחה כי שיעור כוח האדם הסיעודי המופנה לעבודה בחדרי הניתוח וההתאוששות ימשיך לעמוד על .0

. בהנחה כי שיעור כוח האדם הסיעודי המופנה למרפאות החוץ ימשיך 6.כוח האדם הסיעודי בבתי החולים
 .מכלל כוח האדם הסיעודי בבתי החולים 4%על לעמוד 

 

שנים בבמוסדות האשפוז,  סיעודי במחלקות לא אשפוזיותהאדם הת משרות כוח ו: תחזי3טלוח 
 )מודל מיטות לאלף נפש(נבחרות 

 0060 0004 0000 0034 0030 סיעודי וח אדםתקנון כ 
 12,740 11,699 10,278 9,220 8,427  הכול-ךס

 דיאליזה
 3.05 -לחולה ו 0.275
 2,996 2,591 2,187 1,859 1,600 ליחידה

 1,465 1,380 1,214 1,105 1,011 לביקורים 1:2419 חדר מיון 

 חדר לידה 
 3.05-ללידות ו 1:161
 1,233 1,233 1,233 1,102 1,102 לבי"ח

 3אשפוז וטיפול יום
 3.05-למיטה ו 0.248
 644 634 564 522 492 לבי"ח

 חדרי ניתוח ועמדות 
 0תאוששותה

 וח האדםמסך כ 7%
 4,116 3,768 3,266 2,978 2,714 הסיעודי בבתי החולים 

 6מרפאות חוץ ומכונים
וח האדם מסך כ 4%

 2,286 2,093 1,814 1,654 1,508 הסיעודי בבתי החולים 
כפול  ,המיטות המינימאלי( )לקבלת מספר 634.04-בחלוקה ל ,תחזית ימי האשפוזמסך  %5.4מבוסס שימושים:  3

 .(, בתוספת תקנים עבור אחות אחראית במחלקה300%)בהנחה של תפוסה של  יחס אחות למיטה
מכלל  %7בהנחה כי שיעור כוח האדם הסיעודי המופנה לעבודה בחדרי הניתוח וההתאוששות ימשיך לעמוד על  0

 .כוח האדם הסיעודי בבתי החולים
מכלל כוח האדם הסיעודי  %4סיעודי המופנה למרפאות החוץ ימשיך לעמוד על בהנחה כי שיעור כוח האדם ה 6

 .בבתי החולים
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)מודל  נבחרות שניםב: תחזית משרות אחיות במחלקות לא אשפוזיות במוסדות האשפוז, 1ט לוח
 (שימושים

 0060 0004 0000 0034 0030 שיעור אחיות 
 11,051 10,465 9,318 8,374 7,795  הכול-ךס

 2,846 2,461 2,078 1,766 1,520 0.74 דיאליזה
 1,319 1,242 1,093 995 910 0.7 חדר מיון 
 1,171 1,171 1,171 1,047 1,047 0.74 חדר לידה 

 612 602 536 496 467 0.74 אשפוז וטיפול יום 
 חדרי ניתוח ועמדות 

 תאוששות ה
0.8 2,321 2,453 2,675 3,006 3,074 

 2,028 1,983 1,765 1,618 1,530 0.74 ומכוניםמרפאות חוץ 

 
)מודל  נבחרות שניםב: תחזית משרות אחיות במחלקות לא אשפוזיות במוסדות האשפוז, 4ט לוח

 (סטנדרטית נפש לאלף מיטות
 0060 0004 0000 0034 0030 שיעור אחיות 
 11,413 10,479 9,215 8,258 7,547  הכול-ךס

 2,846 2,461 2,078 1,766 1,520 0.74 דיאליזה
 1,319 1,242 1,093 995 910 0.7 חדר מיון 
 1,171 1,171 1,171 1,047 1,047 0.74 חדר לידה 

 612 602 536 496 467 0.74 אשפוז וטיפול יום 
 3,293 3,014 2,613 2,382 2,171 0.8 תאוששות ה חדרי ניתוח ועמדות 
 2,172 1,989 1,724 1,572 1,432 0.74 מרפאות חוץ ומכונים

 
 נבחרות שניםבבמחלקות לא אשפוזיות במוסדות האשפוז,  מועסקות אחיות מספר תחזית: 6ט לוח

 )מודל השימושים(
 0030 0034 0000 0004 0060 
 12,775 12,098 10,772 9,680 9,011 הכול-ךס

 3,290 2,845 2,402 2,041 1,757 דיאליזה
 1,525 1,436 1,264 1,150 1,052 חדר מיון 
 1,354 1,354 1,354 1,210 1,210 חדר לידה 

 707 696 620 573 540 אשפוז וטיפול יום 
 3,554 3,475 3,092 2,836 2,683 תאוששות ה חדרי ניתוח ועמדות 
 2,344 2,292 2,040 1,870 1,769 מרפאות חוץ ומכונים

 
 נבחרות שניםבבמחלקות לא אשפוזיות במוסדות האשפוז,  מועסקות אחיות מספר תחזית: 7ט לוח

 )מודל מיטות לאלף נפש סטנדרטית(
 0030 0034 0000 0004 0060 
 13,193 12,115 10,651 9,545 8,725 הכול-ךס

 3,290 2,845 2,402 2,042 1,757 דיאליזה
 1,524 1,436 1,263 1,150 1,052 חדר מיון 
 1,354 1,354 1,354 1,210 1,210 חדר לידה 

 707 696 619 573 540 אשפוז וטיפול יום 
 3,806 3,485 3,020 2,754 2,510 תאוששות ה חדרי ניתוח ועמדות 
 2,511 2,299 1,993 1,817 1,656 מרפאות חוץ ומכונים
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 במוסדות האשפוז, : תחזיות הביקוש לאחיות לפי שימושיםינספח 

 2114בשנת  ,במוסדות האשפוז ,לפי שימושיםאחיות ל:  תחזית הביקוש 1ילוח 

 
 וח אדםתחזית כ
 שיעור אחיות סיעודי

תחזית ביקוש 
 אחיותמשרות 

תחזית ביקוש 
 אחיות

 31,144 26,941  34,067 הכול-סך
     קבוצת קוד

3 1,689 0.95 1,605 1,855 
0 650 0.95 618 714 
6 1,277 0.85 1,085 1,255 
5 4,862 0.73 3,549 4,103 
4 4,276 0.75 3,207 3,707 

3 272 0.75 204 236 
9 3,673 0.5 1,837 2,123 
8 1,873 0.4 749 866 
7 1,684 0.8 1,347 1,557 
30 352 0.75 264 305 
הלי האגף ו)נ 33

 4,742 4,102 1 4,102 לגריאטריה(
     

 2,042 1,766 0.95 1,859 דיאליזה
 1,150 995 0.9 1,105 חדר מיון 
 1,210 1,047 0.95 1,102 חדר לידה 

 573 496 0.95 522 אשפוז וטיפול יום 
חדרי ניתוח ועמדות 

 2,836 2,453 0.8 3,066 התאוששות 
 1,871 1,618 0.95 1,703 מרפאות חוץ ומכונים 
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  2121בשנת  במוסדות האשפוז ,:  תחזית הביקוש למשרות אחיות לפי שימושים2ילוח 

 
 וח אדםכתחזית 
 שיעור אחיות סיעודי

תחזית ביקוש 
 אחיותמשרות 

תחזית ביקוש 
 אחיות

 34,071 29,473  37,158  הכול-סך
     קבוצת קוד

3 1,855 0.95 1,762 2,037 
0 692 0.95 657 760 
6 1,390 0.85 1,182 1,366 
5 5,165 0.73 3,770 4,359 
4 4,671 0.75 3,503 4,050 
3 291 0.75 218 252 
9 4,065 0.5 2,033 2,350 
8 1,885 0.4 754 872 

7 1,828 0.8 1,462 1,691 
30 410 0.75 308 355 
הלי האגף ו)נ 33

 5,209 4,506 1 4,506 לגריאטריה(
     

 2,402 2,078 0.95 2,187 דיאליזה
 1,263 1,093 0.9 1,214 חדר מיון 
 1,354 1,171 0.95 1,233 חדר לידה 

 619 536 0.95 564 אשפוז וטיפול יום 
חדרי ניתוח ועמדות 

 3,093 2,675 0.8 3,344 התאוששות 
 2,040 1,765 0.95 1,858 מרפאות חוץ ומכונים 
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  2124 בשנת ,במוסדות האשפוז ,:  תחזית הביקוש למשרות אחיות לפי שימושים3ילוח 

 
 וח אדםתחזית כ
 שיעור אחיות סיעודי

תחזית ביקוש 
 אחיותמשרות 

תחזית ביקוש 
 אחיות

 38,034 32,901  41,740  הכול-סך
     קבוצת קוד

3 2,109 0.95 2,004 2,316 
0 636 0.95 604 698 
6 1,631 0.85 1,386 1,603 
5 4,660 0.73 3,402 3,932 
4 5,414 0.75 4,061 4,694 
3 360 0.75 270 312 
9 4,502 0.5 2,251 2,602 
8 2,827 0.4 1,131 1,307 

7 2,165 0.8 1,732 2,002 
30 631 0.75 473 547 
הלי האגף ו)נ 33

 5,922 5,123 1 5,123 לגריאטריה(
     

 2,845 2,461 0.95 2,591 דיאליזה
 1,436 1,242 0.9 1,380 חדר מיון 
 1,354 1,171 0.95 1,233 חדר לידה 

 696 602 0.95 634 אשפוז וטיפול יום 
חדרי ניתוח ועמדות 

 3,474 3,005 0.8 3,757 התאוששות 
 2,292 1,983 0.95 2,087 מרפאות חוץ ומכונים 
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 2131 בשנת ,במוסדות האשפוז ,:  תחזית הביקוש למשרות אחיות לפי שימושים1ילוח 

 
וח אדם תחזית כ
 שיעור אחיות סיעודי

תחזית ביקוש 
 אחיותמשרות 

תחזית ביקוש 
 אחיות

 39,552 34,214  42,697  הכול-סך
     קבוצת קוד

3 2,239 0.95 2,127 2,459 
0 740 0.95 703 813 
6 1,607 0.85 1,366 1,579 
5 5,471 0.73 3,994 4,617 
4 5,492 0.75 4,119 4,762 
3 312 0.75 234 271 
9 5,070 0.5 2,535 2,930 
8 1,328 0.4 531 614 

7 2,086 0.8 1,669 1,929 
30 598 0.75 449 518 
הלי האגף ו)נ 33

 6,286 5,438 1 5,438 לגריאטריה(
     

 3,290 2,846 0.95 2,996 דיאליזה
 1,524 1,319 0.9 1,465 חדר מיון 
 1,354 1,171 0.95 1,233 חדר לידה

 707 612 0.95 644 אשפוז וטיפול יום 
חדרי ניתוח ועמדות 

 3,554 3,074 0.8 3,843 התאוששות 
 2,344 2,028 0.95 2,135 מרפאות חוץ ומכונים 
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)לאלף  ה רגילהילפי יחס לאוכלוסי תחזיות הביקוש לאחיות: יאנספח 

  נפש(

יה יעל היחס אחיות או מיטות לאוכלוס המבוססותדוח המחקר מציג תחזיות לביקוש לאחיות 

הביקוש לאחיות בהתבסס על יחסי אחיות סטנדרטית )אלף נפש סטנדרטית(. בנספח זה מוצגות תחזיות 

 יה רגילה )אלף נפש(.יאו מיטות לאוכלוס
 

 בריאות, המשפחה לבריאות תחנות, החולים קופות) לאחיות בקהילה הביקוש תחזיות: 1יא לוח
 נבחרות בשנים(, בריאות לשכות, התלמיד

 
 אחות יחס

 0060 0004 0000 0034 0030 לאוכלוסייה

 8,555 8,138 7,684 7,279 6,851  אחיות בקהילהביקוש ל הכול-ךס
 4,838 4,591 4,250 3,961 3,695 3:0975 (רגילה לוסייהקופות חולים )אוכ

 טיפת חלב
3:694 
 2,389 2,260 2,181 2,116 2,026 3פעוטות

 1,251 1,210 1,176 1,125 1,053 3:0400 (38-3תלמידים )
 77 77 77 77 77 -- 0לשכות הבריאות

 ההרות והנשים הפעוטות, התינוקות מספרי לפי חלב טיפת אחיות תקינת הוגדרה 0009-מ ל"מנכ בחוזר 3
. אחת אחות משרת תוקצה פעוטות 694-ו תינוקות 300, הרות נשים 40 כל שעל כך, בתחנה שירות המקבלים

 משרות של ביותר הרב במספר צורך יש שעבורה הקבוצה כי העלתה אלו אוכלוסייה קבוצות תחזיות בחינת
 .זו קבוצה גודלה של סמך על נגזרה לאחיות הביקוש הפעוטות. תחזית קבוצת היא אחות

 לעלות צפוי אינו זה מספר. הארץ ברחבי הבריאות לשכות בשבע מלאים אחיות תקני 48 יש ,0030 לשנת נכון 0
המופיעות בלוח )בהתאם למקדם לתחזיות  גם 0030בשנת  שהם כפי אלו תקנים בשנים הבאות, ועל כן הוכנסו

 אחיות בממוצע(. 3.60ההמרה בקהילה לפיו בכל תקן מועסקות 
 

במחלקות האשפוז  –)במוסדות האשפוז של תחזיות הביקוש  משולבמציג סיכום להלן  0יאלוח 

 0060-ו 0004, 0000, 0034 :לאחיות עבור כל אחת מן השניםובמחלקות לא אשפוזיות, ובקהילה( 

מן הלוח עולה כי כל המודלים צופים עלייה ניכרת בביקוש . במונחים של יחסי אחיות/מיטות לאלף נפש

שנים, אף שמספר המשרות החזוי שונה בין המודלים, שכן הוא נקבע על פי בסיס חיזוי  00לאחיות בתוך 

 הביקוש. להלן פירוט תחזיות הביקוש על פי כל אחד מן המודלים: 

 יעמוד הביקוש  0060בשנת צופה כי  (לאלף נפשלאוכלוסייה )קוש לפי יחס אחיות הבי תחזיות מודל

 . 59,708-כ לאחיות על

  תחזית הביקוש לפי יחס מיטות לאלף נפשמודל  

מיטות אשפוז פסיכיאטרי  0.54 -מיטות אשפוז כללי ו 0.3 בהנחה כי יחס מיטות לאלף נפש יעמוד על

יעמוד  0060בשנת לפי דו"ח ועדת שטסמן( צפוי כי ) לאלף נפש בתוספת מיטות לאשפוז ממושך

יחידות אחיות  עבור  30,807, 07,000הביקוש לאחיות במחלקות האשפוז בכלל מוסדות האשפוז על 

אפוא הביקוש  יעמודל והכ-אחיות בקהילה. בסך 8,444-לא אשפוזיות של מוסדות האשפוז ו

  .43,800  -כ לאחיות על

 יעמוד 0060בשנת צופה כי  (החזויים שימושים )מספר ימי האשפוזתחזית הביקוש לפי ודל מ 

ביחידות לא אשפוזיות  30,994במחלקות האשפוז של מוסדות האשפוז,  03,998הביקוש לאחיות על 

 . 57,035-על כ לאחיות הביקוש אפוא יעמודל והכ-בקהילה. בסך אחיות 8,444-של מוסדות האשפוז ו
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 (, בשנים נבחרותנפשות רגילותלפי מודלים שונים של ביקוש ) ,: תחזיות הביקוש לאחיות2יאלוח 
 
 2114 2121 2124 2131 

תחזית הביקוש 
לאחיות 
 מוסמכות

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
 לאלף נפש 

(0) 
יחס 

מיטות 
 לאלף נפש 

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
 לאלף נפש 

(0) 
יחס 

מיטות 
 לאלף נפש 

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
 לאלף נפש 

(0) 
יחס מיטות 
 לאלף נפש 

(6) 
שימושים 

 )ימי אשפוז(

(3) 
 5.8יחס 

אחיות 
 לאלף נפש 

(0) 
יחס 

מיטות 
 לאלף נפש 

(6) 
שימושים 

)ימי 
 אשפוז(

ביקוש 
 49,214 51,798 47,928 47,235 47,668 44,966 42,716 42,900 42,096 39,306 39,904 39,240 *"מכוייל"

 סך הביקוש 

 

38,969 38,422 

 

41,895 41,756 

 

46,551 46,173 

 

50,584 48,108 
הביקוש 

במחלקות 
 26,778 29,220 25,937 26,635 23,300 23,703 21,463 22,208 האשפוז
הביקוש 

ביחידות לא 
 12,775 12,809 12,098 11,778 10,772 10,508 9,680 9,482 אשפוזיות
הביקוש 
 8,444 8,444 8,368 8,368 9,385 9,385 9,097 9,097 בקהילה 

עבור מודל  0.6%-בכל נקודת זמן עבור מודל הביקוש לפי מיטות לאלף נפש ו 0.5%)תוספת של  ביקוש "מכויל"  עבור האחיות העובדות במקומות שלא נכללו במודלים* 
      .השימושים(

; 0033-0007בין השנים יה יאחיות רשומות מועסקות לאוכלוסהממוצע של אחיות לאלף נפש, בהתאם ליחס  5.8תחזית הביקוש מבוססת על מודל  יחס קבוע של  .3
 יהיה זניח. 0060ת בכוח העבודה, מוסמכות ומעשיות כאחד, מתוך הנחה כי שיעור האחיות המעשיות בכוח העבודה בשנת המודל מתייחס לכל האחיו

 0.54מיטות אשפוז כללי ,  0.3, עבור מחלקות האשפוז )סטנדרטיתתחזית הביקוש מורכבת מתחזית הביקוש לפי מודל של יחס קבוע של מיטות אשפוז לאלף נפש  .0
ותחזית ביקוש ( ט'נספח  ו)ראכיאטרי לאלף נפש בתוספת מיטות לאשפוז ממושך לפי דוח ועדת שטסמן(, תחזית ביקוש למחלקות לא אשפוזיות  מיטות אשפוז פסי

 אחיות מוסמכות בקהילה. 
תחזית ביקוש  , (8.5, סעיף 8בפרק  אופן חישוב ותחזית הביקוש מורכבת מתחזית הביקוש לפי מודל השימוש במערכת האשפוז )ימי אשפוז( עבור מחלקות האשפוז )רא .6

 ( ותחזית ביקוש אחיות מוסמכות בקהילה. ט' חישוב נספח ולמחלקות לא אשפוזיות )רא
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לתחזיות הביקוש לאחיות לפי יחס קבוע  30עד גיל אחיות  היצעההתאמה בין תחזיות מוצגת  6יא לוחב
פער זה צפוי אחיות.  6,830-צפוי פער של כ 0034-כי כבר ב עולה כי ב הלוח. מן אחיות לאלף נפש 5.8של 

בחינת ההתאמה בין הביקוש להיצע אחיות עד גיל . אחיות 8,790-יחסרו כ 0060-להמשיך ולגדול עד כי ב
 . 0060אחיות חסרות בשנת  5,040-מעלה פערים קטנים יותר: כ 34
 

אחיות  1.8לפי יחס קבוע של  ,לתחזיות הביקוש לאחיות : ההתאמה בין תחזיות היצע אחיות3יא לוח 
 , בשנים נבחרותלאלף נפש

 

 שנה
 אחיות היצעתחזית 

תחזית ביקוש 
לאלף  5.8לאחיות )

 נפש(

פער בין הביקוש להיצע 
 )עודף/חוסר(

 34עד גיל  30עד גיל  34עד גיל  30עד גיל 
2015 35,378 39,701 39,240 -3,862 461 
2020 36,616 41,410 42,096 -5,480 -686 
2025 38,020 42,436 44,966 -6,946 -2,530 
2030 38,960 43,680 47,928 -8,968 -4,248 

 
לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז  ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות מוצגת 5יאלוח ב

צפוי פער של  0034-מעלה כי כבר ב 30 . בחינת ההתאמה בין הביקוש לבין היצע האחיות עד גיללאלף נפש
גם כאן, בחינת אחיות.  30,850-יחסרו כ 0060-אחיות. פער זה צפוי להמשיך ולגדול עד כי ב 5,460-כ

אחיות חסרות בשנת  8,300-מעלה פערים קטנים יותר: כ 34ההתאמה בין הביקוש להיצע אחיות עד גיל 
0060 . 

 
חזיות הביקוש לאחיות, לפי יחס קבוע של מיטות אשפוז : ההתאמה בין תחזיות ההיצע לת1יאלוח 

 בשנים נבחרות  ,לאלף נפש
 

 שנה
תחזית היצע 
 30אחיות עד גיל 

תחזית היצע 
 34אחיות עד גיל 

תחזית ביקוש 
לפי יחס קבוע 

של מיטות לאלף 
 נפש

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות עד 

 30גיל 

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות עד 

 34גיל 
2015 35,378 39,701 39,904 -4,526 -203 
2020 36,616 41,410 42,900 -6,284 -1,490 
2025 38,020 42,436 47,668 -9,648 -5,232 
2030 38,960 43,680 51,798 -12,838 -8,118 

 
מוצגת ההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזית הביקוש לאחיות לפי מודל השימושים )כאשר  4יאבלוח 

תחזית הביקוש לאחיות הקהילה, בקופות החולים, מבוסס על יחס אחיות לאלף נפש רגילה(. גם כאן, 
 6,760-צפוי פער של כ 0034-מעלה כי כבר ב 30בחינת ההתאמה בין הביקוש לבין היצע האחיות עד גיל 

אחיות. בחינת ההתאמה בין הביקוש  30,040-יחסרו כ 0060-אחיות. פער זה צפוי להמשיך ולגדול עד כי ב
 .0060אחיות חסרות בשנת  4,460-מעלה פערים קטנים יותר: כ 34להיצע אחיות עד גיל 

 
 בשנים נבחרות  שימושיםההתאמה בין תחזיות ההיצע לתחזיות הביקוש לאחיות, לפי : 4יא לוח 

 

 השנ

תחזית היצע 
אחיות עד 

 30גיל 

תחזית היצע  
אחיות עד 

 34גיל 

תחזית 
ביקוש לפי 
 שימושים

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות עד 

 30גיל 

פער בין הביקוש 
להיצע אחיות עד 

 34גיל 
2015 35,378  39,701 39,306 -3,928 395 
2020 36,616  41,410 42,716 -6,100 -1,306 
2025 38,020  42,436 47,235 -9,215 -4,799 
2030 38,960  43,680 49,214 -10,254 -5,534 

 


