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ברוקד״ל במכון זה בנושא לאור שיצאו נוספים פרסומים

 ממצאים לשעבר: מברית-המועצות עולים רופאים של בתעסוקת קליטת .1995 נ. ניראל, ;ג. נוה,
.95-239דמ־ ראשוניים.

 הקליטה של נבחרים מאפיינים יציבתו תיא תאם ־ כרופאים בארץ תעבורת .1996 ג. נוה, ;נ. ניראל,
.96-265דמ־ לשעבר. מברית-תמועצות עולים של כרופאים בארץ בעבורת

 דמוגרפיים מאפיינים לשעבר: מברית-המועצות עולים רופאים .1994 ש. בוק, ;ע. שמש, ;נ. ניראל,
.94-226דמ- רשיון. לקבלת זמן ופרקי

 ־ עולים לרופאים תרישוי בתהליך שלבים .1993 פ. ורדי, ;ע. שמש, ;ג. בן־נון, ;ב. רוזן, ;נ. ניראל,
"הרפואה"( )מתוך 93-84ת- מצב. תמונת

91130 ירושלים 13087 ת״ד ,02־6557400 טל׳ ברוקדייל, לג׳וינט־מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



תקציר

 הקליטה תפיסת ואת בעבודה, הקליטה של טיבה את לבחון נועד זה בדוח מדווחים אנו עליו המחקר
 ברוקדייל ג׳וינט־מכון ערך כך, לשם זמן. לאורך לשעבר מברית־המועצות עולים רופאים בקרב בישראל,
 העלייה לקליטת המשרד עם בשיתוף עולים, רופאים אחר מעקב סקר 1998 ינואר-מארס בחודשים

 קליטה על המכון שערך ארצי בסקר 1994 בשנת השתתפו אלה רופאים בישראל. הרפואית וההסתדרות
לשעבר. מברית־המועצות עולים רופאים של בתעסוקה

 וכי ברפואה, לעסוק רשיון קיבלו לרישוי בקשה שהגישו ממי 71% כי הראו 1994ב- שנערך הסקר תוצאות
 יציבה היתה כרופאים בעבודה שהקליטה עלה מהממצאים כמו־כן, כרופאים. עבדו הרשיון מבעלי 72%

 בארץ בעבודה ובוותק בישראל בוותק העלייה עם ובשכר העבודה במאפייני שיפור חל ואף יחסית,
 מאפייני ונבחנו ,1998ל־ 1994 בין התעסוקה במצב השינוי נבדק 1998ב- שנערך המעקב בסקר כרופאים.
 כרופא בעבודה הקליטה כמה עד ללמוד במטרה זאת, המקצועי. הקידום ואפיק המשרה מאפייני העבודה,

 שיפור חל האם בחנו כמו-כן, מקובלים. מקצועיים קידום לאפיקי ובהתאם "ממוסדת" יציבה, היא
 ותק צבירת עם ובשכר, העבודה מן בשביעות־הרצון גם כמו במקצוע, והמעמד המשרה העבודה, במאפייני

 טיב את תופסים עולים רופאים בו באופן שיפור חל הזמן לאורך האם נבדק עוד בישראל. כרופא בעבודה
בישראל. שלהם והחברתית הכלכלית הקליטה

 בקשה והגישו 1992 יוני עד שעלו לשעבר מברית־המועצות עולים רופאים כללה המחקר אוכלוסיית
 הקבועים הרישוי מסלולי משני לאחד והופנו בישראל ברפואה לעסוק רשיון לקבלת הבריאות למשרד

 עולים(. רופאים 7,000)כ־ בבית־חולים פיקוח תחת עבודה של שנה חצי או רשיון קבלת לשם בחינה - בחוק
 מובנה שאלון בעזרת פנים־אל־פנים שרואיינו רופאים 726 1994 בשנת שנערך הראשון לסקר נדגמו מתוכה
 רואיינו מתוכם 84%ו- הראשון, בסקר שרואיינו הרופאים 726 לכל פנינו השני בסקר הרוסית. בשפה

הרוסית. בשפה מובנה שאלון בעזרת טלפוני ריאיון באמצעות

התעסוקה במצב השיצוי
 )לעומת הסקרים בשני שרואיינו המרואיינים מכלל 63%ל- מגיע 1998 בשנת כרופאים שעובדים מי שיעור

 שעבדו הרשיון מבעלי 78%ל- )בדומה בישראל ברפואה לעסוק רשיון להם שיש ממי 79%ול- (,1994ב- 58%
 שני בין השתנה לא (80%) מהמרואיינים ניכר שיעור של התעסוקה מצב בסך־הכל, (.1994ב- כרופאים
 עובדים ,1994ב- כרופאים שעבדו ממי 93% :כרופאים בעבודה גבוהה התמדה רמת יש כמו-כן, הסקרים.
 בישראל; כרופאים לעבוד שהחלו מאז כרופאים רציף באופן עובדים (88%) מרביתם .1998ב- גם במקצוע

 למעלה עובדים ומחציתם בישראל; כרופאים בעבודתם שנים מחמש למעלה של ותק יש (85%) למרביתם
 "עבודה הוא 1998ב- כרופא לעבודה ביותר הטוב המנבא המשתנה הנוכחי. עבודתם במקום שנים מחמש

 המקובל המקצועי למסלול כניסה הם 1998ב- כרופא לעבודה אחרים מנבאים משתנים .1994ב- כרופא"
 בעברית טוב וידע ,1994ב- (44 גיל )עד צעיר גיל ,1994 בשנת מומחה( תואר או התמחות )רישוי, ברפואה
שנה. באותה



כרופא בעבודת מקליטה וטיב מעבודה יציבות
 הן :זמן לאורך שיפור על ואף העבודה יציבות על מעידים כרופאים כיום שעובדים מי של העבודה מאפייני

 ובתי-החולים קופות-החולים הבריאות, )משרד הציבוריים המעסיקים על-ידי המועסקים שיעור
 של שיעורם והן עבודה, יחידת לפי או שעה לפי ולא חודשית משכורת המשתכרים שיעור הן הציבוריים(,

 רוב ,1994ב- שנמצא כפי בנוסף, .1994ב־ מאשר 1998ב- יותר גבוהים בעבודה, קביעות להם שיש מי
בה. העבודה הסכמי פי ועל הבריאות, במערכת כמקובל רב, שעות בהיקף עובדים העולים הרופאים

 מדווחים (79%) מהרופאים גבוה שיעור :"התמסדות" של מאפיינים גם יש 1998 בשנת כרופאים לעבודה
 המספקות חברות אצל או מקום במילוי בבתי-חולים, חוץ בתורנויות )ולא תקן לפי במשרה עובדים שהם

 בו המוסד של התקציב מסגרת הוא מהרופאים 75% של למשרתם המימון מקור בנוסף, בריאות(. שירותי
 העובדים שיעור זמני(. מימון מקור שהן כלשהן, קליטה קרנות או מחקר קרנות מלגות, )ולא מועסקים הם

 שיש מי בקרב יותר גבוה המעסיק, המוסד תקציב הוא למשרתם שהמימון מי ושיעור תקן לפי במשרה
בישראל. כרופא בעבודה יותר רב ותק להם

 שיעור בישראל: המקובל המקצועי הקידום מסלול על שעלו מי בשיעור עלייה של חיובית מגמה נמצאה
 1994ב- שיעורם לעומת 1998 בשנת עלה כרופאים שעובדים מי בקרב (37%) והמתמחים (22%) המומחים

בהתאמה(. 23%ו- 80/0)

 של גבוה שיעור ברפואה. המקצועי המעמד לפי ו״התמסדותה" התעסוקה יציבות במידת הבדלים נמצאו
 הוא שלהם המשרה מימון ומקור תקן, לפי חודשי, בשכר ציבוריים, מעסיקים אצל עובדים מומחים
 עובדים מהם רבים יחסית. גבוה הוא בקרבם הקביעות בעלי שיעור כמו-כן, המעסיק. הארגון תקציב

 יציבה קליטה על מעידים אלו כל בקהילה. בעבודה כמקובל בשבוע, שבועיות שעות 40כ- בקהילה
 מתמחים ואינם מומחים אינם כללי, רשיון בעלי שהם הרופאים בין לעומתם, כרופאים. בעבודה וממוסדת

 שיעור גם כמו יותר, נמוך ציבוריים מעסיקים על-ידי המועסקים שיעור (,1998ב־ הנחקרים מכלל 41%)
 מרביתם כי יצוין עוד הקביעות. בעלי ושיעור תקן לפי שעובדים אלו שיעור חודשי, בשכר המועסקים

 אלא, זאת, רק לא המומחים. משל במקצת נמוך עובדים שהם השבועיות השעות ומספר בקהילה עובדים
 99% לעומת כרופאים, עובדים (65מ- )למטה העבודה ובגיל כללי רשיון בעלי שהם הרופאים מבין 75%ש-

 על־ידי תקן, לפי ככולם רובם מועסקים המתמחים אלה. בגילים המומחים מבין כרופאים שמועסקים
 ומקור קביעות, ללא שבועיות, שעות של רב מספר עובדים הם בבתי־החולים(, )בעיקר ציבוריים מעסיקים

מלגה. הוא מהם כשליש של המשרה מימון

 שבדק במשתנה זמן. לאורך שיפור על מעידים כרופא העבודה מן שביעות־הרצון רמת על הממצאים גם
 גם .1998ב- 88%ל- 1994ב־ שבעי-רצון שהיו 79%מ- עלייה נמצאה העבודה מן כללית שביעות-רצון

דומה. מגמה נמצאה העבודה מן שביעות־הרצון של ספציפיים בממדים

 שעובדים ממי 5%כ־ :רופאים בקרב העסקה של חדשים מודלים התפתחות על מעידים המחקר ממצאי
 "שירותי המספקות חברות חירום, שירותי המספקות חברות על־ידי 1998 בשנת מועסקים כרופאים

 מי בקרב 10%ל- עולה אלה מודלים פי על המועסקים שיעור אדם. כוח חברות באמצעות או לילה"



 והשכר העבודה לתנאי כפופה ואינה זמנית מטבעה, המה, כזו העסקה )כרופאים(. נוספת עבודה שעובדים
העבודה. בהסכמי המובטחים

שכר
 כמו-כן, .1998ב־ הרופא של לשעה ברוטו שכרו יותר גבוה יותר, רב בישראל כרופא בעבודה שהוותק ככל

 שוני על הנתונים מצביעים רב־משתני בניתוח .1994 לבין 1998 בין הרופאים בשכר ריאלית עלייה נמצאה
 המרואיינים של הרקע למאפייני קשור אינו זה שוני עולים. רופאים של שונות קבוצות בין השכר ברמות

 עבודה בישראל, כרופא בעבודה הוותק בעבודה: קליטתם למאפייני אלא מוצא(, ורפובליקת מין )גיל,
 הם אלה משתנים בעברית. וידע חודשי בשכר עבודה ציבורי, מעסיק אצל עובד שהרופא העובדה בקהילה,

 לשעה ברוטו בשכרו הריאלית העלייה את המנבאים המשתנים לשעה. ברוטו בשכר לעלייה התורמים גם
 בקהילה, לעבודה מעבר ,1994 בשנת כבר בקהילה עבודה הם ,1994ב־ שכרו לעומת ,1998ב- הרופא של

הסקרים. שני בין חודשי, בשכר לעבודה ומעבר ציבורי מעסיק אצל לעבודה מעבר מומחה, תואר קבלת

כרופאים עובדים שאינם מי
 (56%) ממחציתם יותר קצת .1998 בשנת כרופאים עובדים אינם המרואיינים מן אחוזים ושבעה שלושים
 כשומרים, גם אולם הבריאות, לתחום נגיעה להם שיש במקצועות מהם )כמחצית אחר במשלח-יד עובדים

 עובדים אינם (44%) והאחרים אחרים(, משלחי-יד של ושורה מקצועיים בלתי עובדים שירותים, אנשי
 בידי שאין לכך רבים, במקרים קשורה, אחר במשלח-יד עבודה כי לכך אינדיקציה בנתונים יש כלל.

המרואיין. של מבוגר לגיל קשורה כלל עובדים שלא לכך הסיבה ואילו ברפואה, לעסוק רשיון המרואיין

 רשיון. אין מהם 37%ול- ,64-55 גילאי הם 27%ו- ומעלה, 65 בני הם 59%כ- כלל עובדים שאינם אלה מבין
 רשיון. אין 64%ול־ ,64-55 גילאי הם 23% ומעלה, 65 בני הם 8% אחר במשלח־יד שעובדים אלה מבין
 נשים. הן 55% ־ אחר במשלח־יד שעובדים אלה ומבין נשים הן 72% כלל עובדים שאינם אלה מבין

.65 גיל מעל מבוגרים הם העבודה לשוק נכנסו שלא מי של רובם רוב כי עולה מהנתונים

בישראל הקליטה בתפיסת השינוי
 המרואיינים. על-ידי נתפסה שזו כפי בישראל, והחברתית הכלכלית בקליטה שיפור חל הסקרים שני בין
 מי בקרב :האחרים לבין כרופאים שעובדים מי בין בישראל הקליטה בתפיסת מובהקים הבדלים יש

 מי של הבסיסיים, הצרכים לכל כמספיקה הכנסתם את שרואים מי של שיעורם כרופאים, שעובדים
 החיים מרמת שמרוצים מי של לשעבר, בברית-המועצות שהיה ממה יותר טוב הכלכלי שמצבם שחושבים

 מי של שיעוריהם באים כרופאים שעובדים מי לאחר ביותר. הגבוה הוא הדירות, בעלי ושל בארץ, שלהם
 גבוה שיעור כמו-כן, כלל. עובדים שאינם מי בקרב נמצא ביותר הנמוך והשיעור ;אחר במשלח-יד שעובדים

 "בבית" מרגישים מהם יותר גבוה שיעור בארץ, מהקליטה שבעי־רצון כרופאים שעובדים ממי יותר
 חושבים או בטוחים מהם ויותר ותיקים, ישראלים עם כלשהם חברתיים קשרים יש מהם ליותר בישראל,

כלל. עובדים שאינם ומי אחר במשלח-יד שעובדים מי לעומת לישראל, לעלות שוב מחליטים שהיו



סיכום
 (2) כרופאים.; שעובדים מי של העבודה ביציבות (1) שחל זמן לאורך שיפור על מצביעים המחקר ממצאי
 ובקליטה המקצועי במעמד (3) וכר(; הארגון מתקציב ממומנת תקן, )לפי ״ממוסדת״ המשרה בהיות

 כי להסיק ניתן הממצאים מן בישראל. הקליטה בתפיסת (5ו-) ;בשכר (4);מקובלים מקצועיים באפיקים
 כרופאים. בעבודה שנקלטו הרבים של מבחינתם הצלחה של סיפור הוא בתעסוקה עולים רופאים קליטת

 והוא 1992 יוני עד שעלו מי של בתעסוקה הקליטה את זמן לאורך בחן המעקב מחקר כי לציין יש זאת, עם
זה. תאריך לאחר שעלו מי של בתעסוקה הקליטה על מידע כולל אינו

 שעלו העסקה של החדשים המודלים לפי רופאים העסקת של ההשלכות מהן לבחון יהיה חשוב בעתיד
 דפוסי האחרונות, בשנים הבריאות מערכת נתונה בו הכספי המשבר שעקב ייתכן שכן המחקר, מממצאי
 רופאים של רב כה מספר קליטת של ההשלכות מהן לבחון יהיה חשוב בנוסף, יתרחבו. אלו העסקה
לבריאות. ההוצאות כלל ועל בישראל הרפואי האדם כוח כלל על במקצועם בעבודה

 מברית-המועצות עולים רופאים של בתעסוקה קליטה על דוחות בסדרת מסכם דוח הוא הנוכחי הדוח
 רופאים של הרשיון לקבלת הזמן פרקי ואת הדמוגרפיים מאפייניהם את שבחן דוח (1) לו קדמו לשעבר.

 בתעסוקה קליטה על ראשונים ממצאים דוח (2;) (1994 ובוק, שמש )ניראל, לרישוי בקשה שהגישו עולים
 של היציבות מידת את שבחן דוח (3ו-) (;1995 וניראל, )נרה לשעבר מברית-המועצות עולים רופאים של

 אלה דוחות ממצאי (.1996 ונוה, )ניראל 1994ב־ שנערך הסקר ממצאי סמך על העולים הרופאים תעסוקת
 וניראל, רוזן ; 1994 וניראל, רוזן )דורון, עולים רופאים לקליטת הבין־משרדית לוועדה שהוגשו ותזכירים

 החלטות קבלת של שונים בשלבים בתעסוקה עולים רופאים קליטת על הידע להעמקת תרמו (,1995
עולים. רופאים לקליטת הנוגעת מדיניות וקביעת



תודה דברי

לפרסומו. ותרם דה דוח בהכנת שסייע מי לכל להודות לי היא נעימה חובה

 הרפואית ההסתדרות מזכ״ל וופנר, וללאה הקליטה, במשרד למחקר האגף ראש אדלר, לשמואל תודות
 המחקר הכנת של השונים בשלבים המועילות בהערותיהם ותרמו המחקר בעריכת תמכו אשר הישראלית,

הדוח. וכתיבת

 ממחלקת זכאי ולדן בר־אילן, באוניברסיטת ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה מהחוג רמניק ללאריסה גם תודה
לדוח. בהערותיהם והן השאלון בהכנת הן המקצועי, מניסיונם תרמו אשר ישראל, בבנק המחקר

 ברוקדייל במכון בשבתון אורח פרופסור ג׳ורג׳טאון, מאוניברסיטת האדלי לג׳ק נתונה נוספת תודה
 במתן לו ותרמו הדוח של טיוטות קראו אשר ברוקדייל ממכון רוזן וברוך שנור יצחק קינג, וליהודית ל

הנתונים. בעיבוד רבות שעזרה לוונברג ולמרים והארות, הערות

 רבות בידי שסייעו פרזומנט ויוליה בירברייר וליאן השדה עבודת את שריכזה כץ־רזניקוב ללוסי גם תודה
עצמה. השדה ובעבודת הפרי-טסט, בעת המרואיינים באיתור

 המשותפת העבודה על ,1994ב־ שנערך הראשון הסקר בביצוע שותפה הייתי לו נוה לגדליה מיוחדת תודה
זה. דוח לטיוטות הערותיו ועל הראשון בסקר

 שערכה אלון לבלהה תודה בעצות, העבודה במהלך סייעו אשר האחרים המכון ולחברי חביב לג׳ק תודה
בהדפסה. שסייעו גבריאלי ולאתי שיזגל 'ולאילנה
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מבוא .1
 הייתה זו עלייה לשעבר. מברית-המועצות גדול עלייה גל קליטת של שנים היו התשעים שנות ראשית

 הרופאים של הגבוה מספרם בלט ביניהם ומדעיים. אקדמיים מקצועות בעלי של גבוה באחוז מאופיינת
 גל תחילת לפני הישראלית האוכלוסייה בקרב הרופאים משיעור בהרבה גבוה היה העולים בקרב ששיעורם

 מרביתם עלייתם, לפני כרופאים שעבדו עולים 14,800 לישראל הגיעו 1995־1989 השנים בין העלייה.
 ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בבקשה הבריאות למשרד פנו 11,280 מתוכם לשעבר. מברית־המועצות

 העבודה גילאי הרופאים 13,000לכ־ להצטרף מועמדים היו אלה עולים (.1996 הבריאות, )משרד בישראל
 שיחס ישראל, מדינת הגדול. העלייה גל תחילת לפני ,1989 שנת בסוף בישראל שהיו (64־25)

 מספר קליטת של אתגר בפני עמדה העלייה, גל לפני עוד בעולם, הגבוהים מן היה בה רופאים־אוכלוסייה
 הרופאים רוב את לקלוט אפשרות תהיה שלא הדעה רווחה לכן, ביותר. קצרה בתקופה רופאים של רב

חלופיים. תעסוקה מקורות למצוא ייאלצו מהם רבים וכי כרופאים, בעבודה העולים

 מחקר 1994 בשנת ערך העלייה, לקליטת המשרד ועם הבריאות משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג׳וינט-מכון
 רשיון. לקבלת הבריאות למשרד ופנו ,1992 יוני עד שעלו עולים רופאים בקרב בתעסוקה קליטה על ארצי

 ברפואה לעסוק רשיון קיבלו לרישוי בקשה שהגישו העולים הרופאים מבין 71% כי הראו המחקר ממצאי
 בקשה שהגישו ממי 50%ש- כך הסקר, בעת במקצועם עבדו מתוכם 72% לתחזיות, בניגוד וכי בישראל,

 עם אחד בקנה עלה זה ממצא (.1995 וניראל, )נוה המחקר בעת בישראל כרופאים עבדו רשיון לקבלת
(.Bernstein & Shuval (1995 של ממצאיהם

 אף על בעבודה: התייצבות ועל במקצוע בקליטה התמדה על העידו 1994ב- הסקר מן הממצאים בנוסף,
 כרופאים לעבוד שהחלו ממי 88% )כרופאים(, עבודות החליפו מהרופאים קטן לא שיעור כי שנמצא

 זמן תקופת במשך מועסקים היו רופאים של גבוה שיעור המחקר; בעת גם במקצועם עבדו בישראל,
 העבודה במאפייני שיפור על הממצאים העידו עוד .1994ב־ הסקר בעת עבדו בה בעבודה יחסית ארוכה
(.1996 ונוה, )ניראל כרופאים בארץ בעבודה ובוותק בארץ בוותק העלייה עם ובשכר

 למשל, כך, במקצוע. עבודה שמצאו הרופאים מן חלק של התעסוקה יציבות לגבי שאלות עלו זאת, עם
 קליטתם האם שאלה העלה זה ממצא עולים. רופאים של גבוה שיעור קלטו בתי־החולים כי נמצא

 זמנית, תופעה זו היתה שמא, או, זמן, לאורך קליטה היא בבתי-החולים עולים רופאים של הנרחבת
 לגבי השאלה עלתה במיוחד בעבודה. נקלטו אלו שרופאים בשעה בתי-החולים של בהתרחבותם הקשורה

 בתורנויות בעיקר שעובדים מתמחים(, או מומחים )שאינם הכללי הרשיון בעלי הרופאים של עתידם
 כך שעובדים מי של הסיכוי מהו ברור היה לא בתורנויות, לעבודה הביקוש אף על בתי־החולים. במחלקות

 מן ייפלטו שהם חשש והובע הארוך, בטווח גם בבית-החולים לעבוד ההתמחות, במסלול משתלבים ואינם
כרופאים. העבודה

 כמעט לתנאי הבריאות, במערכת גורמים לדברי הפכה, הרפואה ממקצועות באחד שההתמחות מאחר
 היחידה כדרך נתפסת מומחה של מעמד וקבלת הבריאות, במערכת תקן לפי לעבודה לקבלה הכרחי

 לכלל נגעה הרפואה במקצוע העולים לרופאים שיש המעמד בדבר השאלה מקצועי, ולקידום להתפתחות
כרופאים. בעבודה שנקלטו מי

1



 שונים בתנאים מועסקים העולים הרופאים מן שחלק הטענה הישראלית בציבוריות הושמעה לכך, בנוסף
 או בריאות שירותי המספקות חברות על-ידי לעתים תקן, פי על שלא במשרות ותיקים, רופאים של מאלו

 שכינו היו אחרות. וזכויות חופשה ימי פנסיה, צבירת כגון זכויות, להם מוקנות לא ולכן אדם, כוח חברות
 והקליטה הבריאות במערכת שונים גורמים כמו־כן, (.22.11.96 אחרונות )ידיעות לבן״ בחלוק ״עבדות זאת

 את שאפשרה ההתרחבות תישמר לא הבריאות, מערכת מצויה בו כספי משבר של שבתקופה חשש הביעו
 יהיו בבריאות העבודה משוק שייפלטו והראשונים כרופאים, בעבודה העולים הרופאים אלפי קליטת

העולים. הרופאים

 השאלות לבדיקת רק לא חשובה, לשעבר מברית־המועצות עולים רופאים של בעבודה הקליטה בחינת
 מגמות על מידע לספק כדי גם אלא זמן, לאורך בעבודה העולים הרופאים של לקליטתם בנוגע שעלו

 (.1998 ישראל )מדינת ממנו ניכר חלק הם העולים הרופאים שהרי בישראל, רפואי אדם בכוח כלליות
 כלל תפקוד על משמעות רבת השלכה להם שהיו הגורמים אחד היתה גדולים כה במספרים קליטתם

 רופאים של בעבודה הקליטה על מידע בנוסף, ממלכתי. בריאות ביטוח חוק החלת לאחר הבריאות מערכת
 לצורך להשקיע הממשלה על במה המדיניות לקובעי תשובות לספק יכול התשעים שנות בתחילת עולים

נוספים. עלייה בגלי להגיע שעשויים עולים רופאים של המקצועית הקליטה

 נערך בכלל, בישראל, ולקליטה בפרט, זמן, לאורך בעבודה לקליטה בנוגע שעלו השאלות את לבחון על-מנת
 העולים הרופאים בקרב מעקב סקר הראשון( הסקר מועד לאחר שנים )ארבע 1998 ינואר־מארס בחודשים

.1994 בשנת הראשון בסקר שהשתתפו

המחקר מטרות .2
 הסקר בין לשעבר מברית-המועצות עולים רופאים של התעסוקתי מצבם השתנה כמה עד לבחון א.

 מזו זו שנבדלות רופאים של שונות לקבוצות התייחסות תוך נערכה הבדיקה .1998 לשנת (1994) הראשון
 במעמד הראשון, בסקר כרופאים עבדו שבה במידה בישראל, ברפואה לעסוק רשיון ברשותם שהיה במידה

 רקע ובתכונות לשעבר בברית־המועצות המקצועי בפרופיל הרפואה, במקצוע בוותק הרפואה, במקצוע
דמוגרפיות.

 את וכן המעסיקים(, וזהות העבודה היקף בעבודה, קביעות ההעסקה, )אופן העבודה מאפייני את לבחון ב.
 המקצועי, הקידום אפיק ואת בתפקיד(, ומעמד תקן לפי עבודה לה, המימון )מקור המשרה מאפייני
 ועד "ממוסדת", היא האם יציבה, כרופא העבודה כמה עד כרופא, בעבודה הקליטה טיב על ללמוד על-מנת

הראשון. לסקר בהשוואה ,1998 בשנת במקצוע מקובלים קידום לאפיקי בהתאם היא כמה

 שביעות־הרצון השכר, וכן המקצועי, הקידום אפיק המשרה, מאפייני העבודה, מאפייני האם ללמוד ג.
בישראל. בעבודה הוותק צבירת עם משתפרים בעבודה, הביטחון ותחושת

 בחברה והכלכלית החברתית הקליטה טיב את עולים רופאים מעריכים בו באופן שיפור חל האם לבחון ד.
הסקרים. שני בין הישראלית
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המחקר שיטת ,3
המחקר מערך 3.1

 הרופאים את כלל המעקב סקר .1994 יוני־נובמבר בחודשים שנערך לסקר מעקב מחקר הינו זה מחקר
 למדוד מאפשר המחקר מערך .1998 ינואר-מארס בחודשים ונערך הראשון בסקר שרואיינו העולים
 על הנערכים מעקב סקרי זה, מסרג שבמחקרים לזכור, יש זאת, עם התקופות. שתי בין שחלו שינויים
 לאוכלוסייה שנוספו פרטים מייצגים אינם )שכן הכללית האוכלוסייה את מייצגים אינם המקורי המדגם
המחקר. אוכלוסיית את רק אלא התקופה( במהלך

והדגימה המחקר אוכלוסיית 3.2
 שבין בתקופה לישראל שעלו לשעבר מברית-המועצות העולים הרופאים את כוללת המחקר אוכלוסיית

 ;הבריאות למשרד בישראל ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בקשה שהגישו ; 1992 יוני סוף עד 1989 ספטמבר
 לשם בחינה בחוק: הקבועים העיקריים הרישוי מסלולי משני לאחד ושהופנו אושרה; שלהם שהדיפלומה

 רק נכללים במחקר הסתכלות. תקופת המכונה פיקוח, תחת שנה חצי בת עבודה תקופת או רשיון, קבלת
 את לעבור סביר סיכוי להם שהיה כך דיו, ארוך זמן פרק (1994) הראשון הסקר מועד עד בישראל ששהו מי

 שמעיבודים מאחר זאת, ברפואה. לעסוק רשיון ולקבל שלבים, מספר וכולל ארוך שהוא הרישוי תהליך
 ובתום רשיון, יהיה הרופאים מן 7%ל- שרק צפוי העלייה מיום שנה תוך כי אז עלה הנתונים של ראשונים

 )ניראל, רשיון יהיה הרופאים מן שלמחצית צפוי כלומר, ,50%ל- עולה רשיון לקבל ההסתברות שנתיים
 בסך-הכל 97%ל־ מגיעים המחקר באוכלוסיית שנבחרו הרישוי מסלולי בשני הרופאים (.1994 ובוק, שמש
אושרה. שלהם ושהדיפלומה לרישוי בבקשה שפנו הנחקרת, בתקופה שעלו הרופאים מכלל

 המחקר. מאוכלוסיית 10%כ־ שהם איש( 6,754 שכללה רשימה )מתוך רופאים 726 נדגמו הראשון בסקר
 )ארבע בארץ המגורים מקום של גיאוגרפיות שכבות וחמש הרישוי מסלול של שכבות שתי לפי נבנה המדגם
 בלבד(. רופאים עשרה עד בהם שהיו קטנים, רובם יישובים, של מקבץ ועוד בארץ מגורים אזורי לפי שכבות

 שונות מסיבות רואיין שלא מי צפוי. נפל להחלפת מילואים רשימות כללים, אותם לפי נדגמו, כמו־כן,
 המחקר ושיטת המדגם של נוסף )לפירוט המילואים. רשימות מתוך שכבות מאותן אחר במרואיין הוחלף

(.1995 וניראל נוה אצל ראה

 נפטרו. המקורי המדגם מתוך אחד אחוז .1994 בשנת שרואיינו הנחקרים 726 לכל פנינו המעקב בסקר
 26) אחוזים ארבעה איש(. 601) 84% רואיינו המחקר לאוכלוסיית השייכים העולים הרופאים 718 מתוך
 היגרו איש( 19) 3%ו- לראיינם, היה אפשר שאי או אותרו לא איש( 71) 9% השאלון, על לענות סירבו איש(

 חלק נשירת בשל הראשון בסקר שרואיין מי כל את כולל שאינו מעקב, בסקר חלקי ריאיון הארץ. מן
 שלא מי לבין המרואיינים בין להשוות חשוב ולכן, הטיה, ליצור עלול המקורי, מהמדגם מהמרואיינים

 בסקר שרואיינו אלו בין שערכנו בהשוואה הטיה. של אפשריים כיוונים לאמוד על־מנת )הנפל( רואיינו
 בארץ, ותק גיל, מין, לפי הקבוצות שתי בין הבדלים נמצאו לא לראיין, הצלחנו שלא אלו לבין הנוכחי

 מסלול לגבי הבדלים נמצאו לא כמו-כן, לשעבר. בברית־המועצות עבדו בה העיר וגודל מוצא רפובליקת
 בישראל ברפואה לעסוק רשיון בידם היה שלא יותר יש הנפל בין זאת, עם לעבור. צריכים היו אותו הרישוי
(.26%) המרואיינים בקרב שיעורם לעומת (42%) הראשון בסקר
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בסקר ריאיון אי אן ריאיון לבין הראשון׳ בסקר באוץ הקליטה תפיסת בין י
 מרגישים הם בה במידה בארץ, הקליטה מן בשביעות-הרצון הקבוצות שתי בין הבדלים נמצאו לא הנוכחי.

 לשאלה ובתשובה ותיקים, ישראלים עם בקשרים בישראל, החיים מרמת בשביעות-הרצון בישראל, בבית
 בסקר ענו רואיינו שלא מי מבין גבוה יותר קצת שיעור אולם, לישראל. לעלות שוב מחליטים היו האם

 שנמצאו בהבדלים הבסיסיים. המחייה לצורכי מספיקות אינן ולמשפחתם להם שיש שההכנסות הראשון
 בישראל, כרופאים נקלטו שלא יותר יש רואיינו שלא מי שבין שייתכן לכך אינדיקציה יש הקבוצות בין

 היו שהם ייתכן בסקר נכללים היו )ה״נפל"( רואיינו שלא מי שאם מכאן, טוב. פחות בארץ שמצבם וייתכן
 של היענות )שיעור המעקב בסקר הגבוה ההיענות שיעור בשל זאת, עם תוצאותיו. את במקצת מטים
 בין ההבדלים של )פירוט מועטה להיות עשויה המחקר ממצאי על מהמדגם היעדרם שהשפעת נראה (,84%

א(. בנספח ראה לנפל, המרואיינים

 המחקר. מאוכלוסיית 10%כ- כאמור, היה, המעקב בסקר וראיינו חזרנו אותו המקורי המדגם כי יצוין
 המוצגים הנתונים נחקרים. 50 לפחות יהיו תא שבכל כדי יתר, דגימת דגמנו הדגימה מתאי בחלק אולם,
 נדגמו שלפיהן פרופורציות באותן האוכלוסייה לנתוני נופחו המדגם שנתוני לאחר הם זה מחקר’בדוח

 אליהם באוכלוסייה הרופאים מספר מוצג בדוח הלוחות מן אחד בכל הראשון. בסקר תא בכל הנחקרים

הלוח. מתייחס

המחקר וכלי הנתונים איסוף 3.3
 הרוסית. בשפה מובנה שאלון בעזרת פנים־אל-פנים, ראיונות באמצעות הארץ ברחבי נערך הראשון הסקר
 בשפה מובנה שאלון בעזרת דקות, 20ל- 15 בין שארך קצר טלפוני ריאיון באמצעות נערך השני הסקר

 הרוסית. בשפה אישי מכתב מרואיין לכל נשלח הטלפון( )ראיונות השדה עבודת ביצוע לקראת הרוסית.
 ואת הנוכחי המחקר מטרת את פירט לכן, קודם שנים ארבע רואיינו שהם למרואיינים הזכיר המכתב

 ממכון יתקשרו הקרובה בתקופה כי במכתב נאמר כמו-כן, הנתונים, סודיות את והדגיש תרומתו,
 לשאלות הראשון. הסקר במועד שנשאלו השאלות מן חלק כלל המחקר שאלון לראיינו. על-מנת ברוקדייל

 הרפואית בהסתדרות גורמים רופאים, עם היוועצות לאחר נוספו, הראשון בסקר השאלון מן שבחרנו
 נבדק השאלון בישראל. כרופאים בעבודה הקליטה לאופן הנוגעות שאלות בקופות-החולים, ומנהלים

 קבלת על פרטים הבאים: הנושאים את כלל השני בסקר השאלון מרואיינים. עשרים בקרב בפרה-טסט
 לשינוי סיבות העבודה(, ותנאי העבודה )מאפייני התעסוקה על פרטים הרפואה, במקצוע ומעמד רשיון
 העבודה, במקום ההשתלבות וטיב אופן על מידע עבודה, חיפוש במהלך ובעיות עבודה חיפוש עבודה, מקום
 שכר, על נתונים מקצועיות, השתלמויות מהעבודה, שביעות־רצון כרופא, התעסוקה היסטוריית על מידע

החברתית. הבחינה ומן הכלכלית הבחינה מן בישראל הקליטה תפיסת על ומידע

 טלפוני ריאיון לעומת ,1994ב- פנים־אל-פנים )ריאיון הסקרים שני בין הנתונים איסוף בשיטת ההבדל
 הסקרים. שני בין הנתונים ובאיכות המרואיינים בייצוג ההבדל בדבר שאלה לעורר עשוי (,1998ב-

 תת-ייצוג יש טלפוניים בסקרים כי עולה, הנתונים איסוף שיטות שתי בין ההבדל את שבדקו ממחקרים
 טוב פחות שנקלטו יותר יש הנפל שבין שהעובדה ייתכן (.Groves, 1990) באוכלוסייה חלשות לקבוצות
 הנתונים, לאיכות אשר שמם. על רשום טלפון אין כי לאתרם היה שקשה לכך קשורה וכלכלית מקצועית

המראים מחקרים יש כי אףMcHomey) 1, 1994) בדיווח הבדל להיות עלול רגישות שאלות שלגבי בעוד
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)באחיזיס( 1998ל- 1994ב- מתעסוקה מצב בין השוואת :1 לוח
במשלח-יד עובד כרופא עובד

1998ב־ אחר 1998ב־ סמ״ב
 עובד לא
1998ב־
76 12 12 100 1994ב־ עבד לא

17 57 27 100 1994ב־ אחר במשלח-יד עבד

4 3 93 100 1994ב- כרופא עבד

 אז עבדו 134b ׳1994ב־ כרופאים עבדו 1998 בשנת כרופאים שעובדים ממי 85%כ־ כי נמצא בנוסף,
.1994 בשנת עבדו לא כלל כרופאים שעובדים ממי 2%ו־ אחר במשלח-יד

 במצב השינוי בחיינת רופאים. של שונות קבוצות בין התעסוקה במצב בשינוי הבדל יש האם בחנו
:אופנים בכמה נעשתה אלה קבוצות בקרב הסקרים שני בין התעסוקה

 תשובתו בין ההפרש חושב מרואיין ולכל הסקרים, בשני המרואיינים של התעסוקה מצב את השווינו א.
 אחר במשלח-יד שעבד מי למשל, שיפור: חל האם לבדוק יכולנו כך .1998ב- תשובתו לעומת 1994 בשנת

 ;1998ב- אחר במשלח־יד ועובד 1994ב- עבד שלא מי או ;1998ב- כרופא עובד ,1994ב- עבד שלא מי או
 1994ב־ עבד שלא מי או, ,1998ב- כרופא עובד 1994ב- כרופא שעבד מי למשל, שינוי: ללא נשאר המצב
 התעסוקתי מצבו שהורע או ;הסקרים בשני אחר במשלח־יד שעובדים מי ובדומה, ,1998ב־ גם עובד ואינו

 שעבד מי או עובד; שאינו או אחר במשלח־יד עובד 1994ב־ כרופא שעבד מי למשל, המרואיין: של
.1998ב- עובד ואינו 1994ב- אחר במשלח־יד

 קבוצות בקרב 1998 בשנת כרופאים העובדים לשיעור 1994 בשנת כרופאים העובדים שיעור בין השווינו ב.
 חל אם לראות כדי מקנאמר, מבחן באמצעות הרופאים בשיעור השינוי את ובדקנו מרואיינים, של שונות
2שחלפו. השנים ארבע במהלך אלו בקבוצות כרופאים העובדים בשיעור מובהק שינוי

 במקצוע הקליטה של ומאפיינים רקע מאפייני לאילו לוגיסטית( )רגרסיה רב־משתני בניתוח בדקנו ג.
.1998 בשנת כרופא עבודה על להשפיע סיכוי יש 1994ב־ הרפואה

 והמשתנים "לפני״/״אחרי", של במערך בעיקר תלויים, מדגמים שני בין להשוות כשרוצים נערך מקנאמר מבחן2
 הוא כלומר, מקרי. שהוא או משמעות בעל הוא הקודמת מההתפלגות המעבר האם בודק המבחן נומינליים. הם

אחרת. לקטגוריה תשובה של אחת מקטגוריה במעבר נבדקיכז של בפרופורציות מובהקים שינוים חלו אם בודק

 הסקרים שני בין השתנה לא מהמרואיינים (800/0) ניכר שיעור של התעסוקתי מצבם כי עולה הנתונים מן
 כאלה רשיון, להם שאין ואלו רשיון בעלי המרואיינים, )מכלל כרופאים שעובדים מי שיעור וכי (,2 )לוח

 עם (.3 )לוח 1998 בשנת 63%ל- 1994ב־ 58%מ- במקצת, עלה ואף דומה, עובדים( שאינם וכאלו שעובדים
 במקצוע הקליטה ובמאפייני רקע במאפייני מזו זו )השונות רופאים של קבוצות בין הבדלים עלו זאת,

 או שיפור, כי עולה 2 מלוח .1998ב־ התעסוקה מצב הורע או שופר שבה במידה (1994 בשנת ובעבודה
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 מספר יחסי, באופן יש, 44 גיל עד הצעירים בקרב - גיל :הבאים למשתנים קשור התעסוקה במצב הרעה,
 שהיה התואר הורע; שמצבם יותר יש ומעלה 45 בני המבוגרים ובקרב שופר שמצבם רופאים של יותר רב

 שמצבם יותר יש ברפואה יותר גבוה תואר להם שהיה מי בקרב דווקא - לשעבר בברית־המועצות למרואיין
 להם שהיה ממי 60%) הנחקרים שבין יותר המבוגרים גם שהם לכך שקשור ממצא הורע, התעסוקתי

 מי בקרב ־ ברפואה לעסוק רשיון ;ומעלה( 55 בני הם ומעלה, קנדידט גבוה, תואר לשעבר בברית־המועצות
 הרשיון קבלת עקב )גם שופר שמצבם יותר גם אך הורע שמצבם יותר יש 1994ב- רשיון להם היה שלא

 בישראל שלהם שהוותק• ממי יחסית גבוה אחוז של התעסוקה מצב שופר - בישראל ותק ;יותר( מאוחר
 עוד עברית שידעו מי של התעסוקתי שמצבם בעוד ־ בעברית וידע ;ימים( )שנתיים מועט 1994ב־ היה

 לרעה. והן לטובה הן השתנה שמצבם יותר יש טוב היה לא שלהם שהידע מי בקרב הרי השתנה לא 1994ב־
 1994 לעומת 1998 בשנת כרופאים העובדים בשיעור רופאים של קבוצות בין הבדלים כאמור, נמצאו, עוד

(.3 לוח )ראה

 של הרקע מאפייני של העצמאית השפעתם את בחנו לוגיסטית( )רגרסיה רב-משתני ניתוח בעזרת
 מכיוון .1998 בשנת כרופא לעבוד הסיכוי על ,1994 בשנת הרפואה במקצוע המעמד ומאפייני הנחקרים,

 את הכנסנו לא 1998 בשנת גם כרופאים עובדים 1994 בשנת כרופאים שעבדו ממי 93% כי שנמצא
 המנבא שהוא מראש ידוע שכן, לרגרסיה, תלוי( )בלתי מנבא כמשתנה "1994ב- כרופא "עבד המשתנה

 העבודה )מלבד משתנים אילו כן, אם בוחן, הרגרסיה ניתוח .1998 בשנת כרופא לעבודה ביותר החזק
.1998 בשנת כרופא עבודה של מנבאים הם (,1994ב- כרופא

 למי )ביחס 1994ב־ ברפואה לעסוק רשיון כבר שהיה למי כי מראות 4 בלוח המוצגות הרגרסיה תוצאות
 1994ב- בעברית טוב לכתוב שידע למי ומעלה(, 45 לבני )ביחס 44 גיל עד לצעירים רשיון(, לו היה שלא

 לעבוד כללי רשיון לו שהיה למי )ביחס מתמחה שהיה ולמי מומחה שהיה למי ידע(, שלא למי )ביחס
 עבודה עם מובהק חיובי קשר נמצא הללו המשתנים לכל שכן, ,1998ב- כרופא לעבוד טוב סיכוי יש כרופא(,

.1998 בשנת כרופא

 רק 1998 בשנת כרופא עבודה המנבאים המשתנים מהם לוגיסטית( )רגרסיה אופן באותו כשבדקנו בנוסף,
 ,1994 בשנת כרופאים עבדו שלא מי מבין כי הנתונים מן עלה ,1994 בשנת כרופאים עבדו שלא מי בקרב

 לגברים, ,1994 בשנת בישראל יחסית רב ותק שהיה למי ,1994ב־ רשיון שהיה למי ,44 גיל עד לצעירים
 עם מובהק חיובי בקשר היו הללו המשתנים כל .1998ב־ כרופא לעבוד טוב סיכוי יש עברית, שידע ולמי

.1998 בשנת כרופא עבודה
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הרעת( או שיפור על המדווחים )אחוז 1998 ל- 1994 בין התעסוקה במצב השיווי : 2 לוח
הרעה שינוי ללא שיפור סת״ב ‘

9 80 11 100 סת״ב

מין
11 81 9 100 נשים

8 78 14 100 גברים

**1994ב- גיל
4 84 13 100 44 עד

15 76 9 100 ומעלה 45

מוצא רפובליקת
10 80 10 100 אירופה

7 78 15 100 אחר

לשעבר בברית־תמועצות עבדו בת תעיר גודל
8 80 13 100 נפש ממיליון פחות

11 80 9 100 ויותר מליון

לשעבר** תמועצות בברית־ תואר
3 85 12 100 כללי רופא

12 77 11 100 מומחה רופא
21 73 7 100 קנדידט
37 53 10 100 ומעלה דוקטור

1994 ב־ )בישראל( תרפואת במקצוע מעמד
4 76 13 100 כללי רופא

13 84 3 100 מומחה
2 99 - 100 מתמחה

*1994 בשנת רשיון
8 83 9 100 רשיון יש

13 70 12 100 רשיון אין

(**1994 )ב־ בארץ ותק
13 47 40 100 שנתיים
14 69 18 100 שנים שלוש

8 85 7 100 שנים ארבע

**1994ב- בעברית ידע
5 86 9 100 טוב

14 73 13 100 טוב לא
5,567(־־N) האוכלוסייה גודל

* 05>.p
“ 01>.p מבחן לפי chi בריבוע
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__________)באחוזים( 1998וב- 1994ב- הגחקריס( )מבלל ברופאים בריםהעו :3 לוח
--------------------~ 1994 1998

63 58 ב סח"

מין
68 60 גברים**
60 57 נשים

(1994-1) גיל
78 71 **44 עד
48 44 ומעלה 45

מוצא רפובליקת
64 60 אירופה
58 49 אחר

לשעבר בברית-חמועצות עברו בח העיר גורל
61 53 נפש** ממיליון פחות
65 63 ויותר נפש מיליון

לשעבר בברית-המועצות האחרון התואר
.70 58 רופא*
57 53 מומחה רופא
74 83 קנדידט
63 90 מזה ולמעלה דוקטור

(1994 בשנת )בישראל הרפואה במקצוע מעמר
55 48 כללי** רופא
87 97 מומחה רופא
99 100 מתמחה

1994-1 ברפואה לעסוק רשיון
82 78 רשיון יש
13 ־ רשיון* אין

1994 בשנת בארץ ותק
57 17 שנתיים**
56 48 שנים שלוש
66 63 שנים ארבע

1994-1 בעברית בקריאה ירע
82 77 טוב*
42 37 טוב** לא

N=)5,567) האוכלוסייה גודל
* 05>.p

** 01>.p להתפלגות 1994 בשנת כרופאים העובדים מהתפלגות המעבר האם שבדק זה )מבחן מקנאמר מבחן לפי 
 בחנו למשל: בנפרד. קבוצה כל לגבי שנבדקו, המשתנים בכל נערך מובהק, הוא 1998 בשנת כרופאים העובדים

 לסקר 1994ב־ הסקר בין כרופאים העובדים בשיעור השינוי מובהקות את נשים ולגבי גברים לגבי בנפרד
(.1998ב־
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* 05>.P מבחן לפי T
** 01>.p

Odds Ratio Std. Error
417 ר^ה4.ר־

B
) 2yy& בשנת כרופא עבודה המנבאים המשתנים :4 לוח

רקע מאפייני
12.11 .40 **2.49 ומעלה( 45 )לעומת שנים 44 עד :גיל

.66 .27 -.42 )ביחס>גברים( נשים

.85 .22 -.16 לנמוך( )ביחס לשעבר מברית-המועצות גבוה תואר
לשעבר ברית-המועצות של האירופי מחלקה עלה

1.2 .34 .16 האסיאתי( לחלק )ביחס
1.0 .26 .02 אחרים( לאזורים )ביחס 1994ב- והמרכז אביב בתל גר

1994 בשנת במקצוע לקליטה הקשורים מאפיינים
)לעומת 1994ב- שנים שלוש עד שנתיים של בארץ ותק

1.4 .29 .33 שנים( ארבע
שלא למי )ביחס 1994ב־ ברפואה לעסוק רשיון היה

62.2 .42 **4.13 רשיון( בעל היה
6.1 .60 *1.8 כללי( לרופא )ביחס 1994ב־ מומחה היה

11.4 .92 *2.4 כללי( לרופא )ביחס 1994ב- מתמחה היה
4.3 .27 **1.46 ידע( שלא למי )ביחס 1994ב- בעברית לכתוב ידע

־** 4.1 קבוע

 הוא 1998 בשנת כרופא לעבודה ביותר הטוב המנבא כי עולה, התעסוקה במצב השינוי על הנתונים מסך־כל
 (44 גיל )עד צעיר גיל הם 1998ב־ כרופא לעבודה אחרים מנבאים .1994 בשנת כרופא עבד שהנחקר העובדה

 וידע ,1994 בשנת מומחה( תואר או התמחות )רישוי, ברפואה המקובל המקצועי למסלול כניסה ,1994ב-
 העובדות גם שהוזכרו למנבאים נוספות 1994ב־ כרופאים עבדו שלא מי בקרב זו. בשנה כבר בעברית טוב

.1994 בשנת בישראל יותר רב ותק ובעל גבר הוא שהרופא

כרופא בעבודה הקליטה וטיב העבודה יציבות .5
 עד - במקצוע הקליטה טיב על ללמוד על־מנת כרופאים שעובדים מי של העבודה מאפייני את בוחן זה פרק
 אפיקי פי על היא והאם "ממוסדת", בעבודה היא כמה עד ,1994 לעומת 1998 בשנת יציבה היא כמה

הרפואה. במקצוע המקובלים הקידום

 העבודה היקף העסקה, אופן המעסיקים, זהות אלה: במאפיינים בחרנו בעבודה ליציבות באינדיקטורים
 "ממוסדת" במסגרת היא כרופא בעבודה ההשתלבות האם לבדיקה באינדיקטורים בעבודה. וקביעות

 ותפקיד אחרות, העסקה צורות לעומת בתקן עבודה למשרה, המימון מקור :הבאים המאפיינים את בדקנו

10



 במקצוע להשתלמויות העבודה, במקום למעמד הרפואה, במקצוע למעמד התייחסנו בנוסף, 4 3כרופא. עיקרי
בארץ. המקצועי הקידום אפיק של כבדיקה המקצועי, בארגון לחברות ואף

 באינדיקטורים או בעבודה ליציבות באינדיקטורים והתפקיד העבודה מאפייני בין החלוקה כי יצוין 3
 בארגון עוזרת שהיא באופן הוא זו חלוקה של יתרונה ביניהם. קשר שיש וברור מוחלטת אינה להתמסדותה

־הנתונים.
 אחת ממשרה ביותר עובדים המרואיינים בקרב 1998 בשנת כרופאים מהמועסקים אחוזים ושמונה .עשרים4

.1994 בשנת כך שעבדו 15% לעומת זאת ב(, בנספח 2 לוח )ראה כרופאים

 מועסקים בה העיקרית העבודה לגבי בעיקר, נעשתה, בעבודה הקליטה וטיב יציבות בדיקת כי יצוין
 העבודה משרה, חצאי בשני עובדים הם כאשר או, שעות, יותר עובדים הם שבה העבודה קרי, הרופאים,

העיקרית.* העבודה שהיא חושבים שהם

 ליציבות: אינדיקטורים שהם מאפיינים לפי העבודה יציבות בחינת 5.1
1994 לעומת 1998

 במגזר מעסיקים על-ידי מועסקים העולים הרופאים מן גבוה שיעור כי עולה, 5 מלוח - המעסיקים זהות
 בסקר הן וולונטרית(, בבעלות ציבוריים ובתי-חולים קופות-החולים הבריאות, משרד )למשל -הציבורי
 על־ידי המועסקים שיעור עלה 1998 ובשנת 73%ל- שיעורם הגיע 1994 בשנת השני. בסקר והן הראשון

 רופאים, להעסקת הקיבוציים ההסכמים חלים הציבוריים המעסיקים על .8/סס0ל- ציבוריים מעסיקים
יותר. יציב בעבודה ומעמדם אלה בהסכמים מעוגנים הרופאים של עבודתם שתנאי לשער אפשר ולפיכך

הרופאים( )אחוז 1998ל־ 1994 בין השוואה - התעסוקה מאפייני : 5 לוה
1998 1994

המעסיקים*
80 73 ציבוריים
20 27 אחר

בעבודה** קביעות
30 10 קביעות יש
70 90 קביעות אין

1בשבוע עבודה שעות מספר
9 10 שעות 24 עד

18 16 39־25
37 37 49־40
36 37 50+

העסקה** אופן
67 56 חודשי בשכר
33 44 אחר

3,520(־־N) האוכלוסייה גודל
* 05>.p ; מקנאמר מבחן לפי 

“ 01>.p; מקנאמר מבחן לפי 
כרופא. המשרות לסך 1
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 הציבורי במגזר במיוחד בתפקיד, ליציבות חשוב אינדיקטור הינה בעבודה קביעות קבלת - בעבודה קביעות
 כרופאים עובדים (37%) המרואיינים מן חלק כי לזכור יש זאת, עם העולים. הרופאים מרבית נקלטו בו

 קביעות להם שיש המרואיינים שיעור כי נמצא ההתמחות. תום עד זמנית מטבעה, שעבודתם, מתמחים
(.5 )לוח 1998 בשנת 30%ל- ,1994 בשנת 10%מ- עלה בעבודה

 ,1994ב- 56% לעומת ,1998 בשנת כרופאים שעובדים ממי 67% כי 5 מלוח עולה עוד - העסקה אופן
יותר. יציבה העסקה לצורת הנחשבת חודשית, במשכורת מועסקים

 שעות לגבי נעשתה הסקרים, שני בין השבועיות העבודה שעות מספר של ההשוואה - העבודה היקף
 49-40 המועסקים שיעור כי עולה 5 מלוח כרופא. בהן מועסק שהוא המשרות בסך עובד שהרופא העבודה

 הסקרים, בשני כך, בשבוע. ויותר שעות 50 עובדים 37%כ- ועוד 37% הוא הסקרים בשני בשבוע שעות
 בעת כרופא בו־זמנית, בהן, מועסק רופא שכל המשרות בסך שבועיות שעות 48 בממוצע עובדים הרופאים
 לפי העבודה בהיקף הבדל יש (1996 ונוה, )ניראל 1994 בשנת לממצאים מאוד בדומה כי, יצוין המחקר.

 שעות 58כ- החולים בבתי־ הרופאים עובדים בממוצע בקהילה(. עבודה לעומת )בית-חולים העבודה מקום
 זה עבודה היקף מועסקים(. הם שבהן המשרות )לסך שבועיות שעות 40כ- בקהילה והרופאים שבועיות,

 והן בקהילה הן בישראל הרופאים כלל בקרב העבודה הסכמי פי על הנהוג העבודה להיקף דומה
 והן בקהילה )הן העבודה שעות מסך במקצת נמוך הוא בקהילה העובדים בקרב כי אף בבתי-החולים,

 )טבנקין בקהילה ראשוניים רופאים על לאחרונה שנעשה במחקר רופאים דיווחו עליהן בבית-חולים(
(.1998 ואחרים,

 ביציבות שיפור של ואף הנבדקים האינדיקטורים בכל בעבודה יציבות של מגמה עולה 5 בלוח ההשוואה מן
הסקרים. שני בין שבדקנו האינדיקטורים ארבעת מתוך בשלושה בעבודה

 מרבית כי היא הרופאים מועסקים בה העיקרית העבודה לגבי 1998 מנתוני שעולה התמונה כי יצוין
 מועסקים מהם 10%כ־ כי לציין ראוי זאת, עם הציבורית. במערכת מועסקים העולים הרופאים

 שעובדים מי בקרב המעסיקים את כשבוחנים 19%ל- עולה ושיעורם פרטיים, בבתי־חולים או בקליניקות
 המספקות חברות על-ידי מועסקים העולים הרופאים מן 3%כ־ כי יצוין עוד כרופאים. נוספת עבודה

 אדם כוח שירותי המספקות אדם כוח חברות על-ידי מועסקים 2% ועוד חירום, ושירותי לילה שירותי
 10%ל- עולה חירום ושירותי לילה לשירותי רפואי אדם כוח של ספקים הם שמעסיקלהם מי שיעור רפואי.

 בשכר עובדים שאינם מי ההעסקה, לאופן אשר כרופאים. הנוספת בעבודה המעסיקים את כשבוחנים
 לוחות )ראה אחר באופן או טיפול לפי ומתוגמלים עצמאיים או פרטיים כרופאים שעה, לפי עובדים חודשי,

ב(. בנספח 2ו- 1

 )בתי- אשפוז במוסדות עובדים מהם 46% כי עולה, הרופאים של העיקרי העבודה מקום מהו כשבוחנים
 בקהילה עובדים 54%ו- שיקום( מוסדות או גריאטריים מוסדות פסיכיאטריים, בתי-חולים כלליים, חולים

 ספקי באמצעות בקהילה ועבודה בריאות לשכות פרטיים, או עצמאיים רופאים ראשוניות, )מרפאות
 אשפוז במוסדות עבודה בין 1994 בשנת שמצאנו לחלוקה לחלוטין כמעט דומה זו חלוקה בריאות(. שירותי

 שעובדים מהרופאים כמחצית של הנוסף העבודה מקום כי נמצא עוד (.52%) בקהילה עבודה לבין (48%)
 של אדם כוח סקר נתוני מניתוח כי יצוין ב(. בנספח 2 לוח )ראה בקהילה הוא ברפואה, נוספת בעבודה
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 עובדים במשק המועסקים הרופאים כלל מבין 64% כי עולה 1996 לשנת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
 מועסקים של יותר גבוה שיעור יש העולים הרופאים שבקרב מכאן, בקהילה. 36%ו- החולים בבתי

5במשק. הרופאים כלל לנתוני בהשוואה בקהילה

 בידינו המצויים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של אדם כוח מסקרי ביותר העדכניים הנתונים הם 1996 נתוני5
כיום.

 רצוף באופן במקצוע עובדים הסקר, בעת במקצועם שעבדו העולים הרופאים מן אחוזים ושמונה שמונים
 מהם אחוזים ותשעה שלושים עבודה(. מקום באותו לא אם )גם בישראל כרופאים. לעבוד שהחלו מאז
 מקומות בשני 34% בישראל, כרופאים לעבוד החלו מאז אחד עבודה במקום כרופאים ועובדים עבדו

 לעבוד החלו מאז יותר או מקומות בארבעה עבדו (10%) ויתרם עבודה מקומות בשלושה 17% עבודה,
 ומעלה שנים חמש של ותק יש מהרופאים 85%ל־ כי נמצא כרופא, בעבודה לוותק אשר בישראל. כרופאים
 בעבודתם שנים מחמש למעלה עובדים הרופאים מבין 50%כ- כי נמצא עוד בישראל. במקצוע בעבודה

ב(. בנספח 3 לוח )ראה הנוכחית

 בידינו אין מהרופאים. 30%כ־ של לרמה בעבודה קביעות להם שיש הרופאים בשיעור עלייה מצאנו כאמור,
 קביעות בעלי של זה שיעור שגם וייתכן קביעות להם שיש הוותיקים הרופאים לשיעור השוואתי נתון

 שהם אמרו 34% ועוד חוששים אינם שכלל אמרו מהמרואיינים 36% כי נמצא זאת, עם גבוה. אינו בעבודה
הקרובה. בשנה עבודתם ממקום אותם שיפטרו מכך חוששים" כל-כך "לא

 להיותה אינדיקטורים שהם מאפיינים לפי 1998 בשנת בעבודה ההשתלבות בחינת 5.2
"ממוסדת"

 למה בהתאם בישראל, הרפואה של המרכזי" ב״זרם עובדים העולים הרופאים האם לבדוק ניסינו
 האם למשרתם, המימון מקור מהו בדקנו כך, לשם בישראל. הרפואה במוסדות ההעסקה בדפוסי שמקובל

עובדים. הם בו בארגון מעמדם ומהו תקן לפי במשרה עובדים הם

 העסקה על להעיד עשויה ארגון של האדם כוח מצבת במסגרת תקן לפי עבודה ־ תקן לפי עבודה
 כך שעובדים הרופאים שיעור מהו בדקנו העסקה. של אחרים הסדרים לעומת הרופאים, של "ממוסדת"

 במשרה עובדים שהם מדווחים הרופאים מן 72% כי עולה 6 בלוח הנתונים מן מועסקים. הם בו בארגון
 מן אחוזים שמונה בתורנויות. גם לכך ובנוסף תקן לפי במשרה עובדים 7% ועוד עבודתם במקום תקן לפי

 החולים בבית חלקית בעבודה או בבתי-החולים חוץ בתורנויות העיקרית( )כעבודתם עובדים הרופאים
מקום. כממלאי עובדים (2%) ומעטים בתורנויות, לה ובנוסף

 מובהק הבדל נמצא ואמנם כרופא. בארץ בעבודה הוותק לפי תקן, לפי במשרה בעבודה הבדל יש אם בחנו
 80%מ־ למעלה ומעלה(, שנים )חמש כרופא בעבודה יותר רבות ותק שנות שצברו מי בקרב :הוותק לפי

 שנות ארבע עד להם שיש מי בקרב תקן לפי במשרה העובדים שיעור זאת, לעומת תקן. לפי במשרה עובדים
.59% הוא כרופא בארץ בעבודה ותק
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 למימונה. המקור של זו הינה המשרה של "המיסוד" מידת של נוספת בדיקה - ממשרת למימון ממקור
 (.6 )לוח מועסקים הם בו המוסד תקציב במסגרת הוא מהרופאים 750/0 של המשרה מימון כי נמצא

 ;(5י</0) חולה כל בעבור תשלום ; (10%) להתמחות מלגה כגון ממשלתית, מלגה :הם אחרים מימון מקורות
 אז ציינו כרופאים 1994 בשנת שעבדו מהנחקרים 19% כי יצוין אחד(. כל 10/0) מחקר ומלגות מחקר וקרנות

במשכורת(. כזו תמיכה יש אם ידעו לא 23% )ועוד למשכורתם כספי סיוע מקבלים שהם

____________________________________________________ )באחוזים( כרופאים בעבודמ תתשתלבות אופן :6 לוח
אחוזים

100 כרופאים עובדים בת תעיקרית המשרת
72 תקן לפי עבודה

4 בבית־חולים חוץ תורניות בעיקר
4 תורנויות ובנוסף תקן, לפי חלקית עבודה
7 תורנויות ובנוסף תקן, לפי מלאה עבודה
- הקופות של במוקדים או במר״מ תורנויות
4 חירום שירותי או לילה" "שירות
7 עצמאי רופא
2 מקום ממלא

100 למשרת תמימון מקרר
10 להתמחות( מלגה )למשל ממשלתית מלגה

1 ממשלתית מחקרים קרן
1 בית־חולים של מחקר מלגת
1 קליטה קרן או פרטית מלגה

75 תקן לפי משרה
4 חולה כל בעבור תשלום
3 יודע לא
5 אחר

עיקרית( )בעבודת כרופא תמעמד
84 אחר במחלקה/מרפאה/מקום רגיל רופא

7 במחלקה/מרפאה בכיר רופא
1 מחלקה/מרפאה מנהל סגן
2 מחלקה/מרפאה מנהל
4 קופה של עצמאי רופא
1 סטודנטים מדריך שהוא רופא
1 אקדמי מינוי בעל רופא

100 עיון/תשתלמות מקצועיים/ימי בכנסים השתתפות
14 כן
86 לא

N=)3,520) האוכלוסייה גודל

 בקרב כי נמצא כרופא. בארץ בעבודה הוותק לפי המשרה מימון של במקור הבדל יש אם גם בדקנו בנוסף,
 תקציב הוא למשרתו שהמימון מי שיעור מגיע בישראל עבודה שנות שמונה עד שבע של ותק בעלי רופאים
 בקרב ואילו ,78%ל- השיעור מגיע שנים שש עד חמש של ותק להם שיש מי בקרב .85%ל- המעסיק המוסד
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 המוסד מתקציב ממומנת שמשרתם מי שיעור שנים, ארבע עד בארץ, כרופאים בעבודה הנמוך הוותק בעלי
.64% ביותר, הנמוך הוא המעסיק

 המוסד תקציב ובמסגרת תקן לפי עובד שהרופא שהעובדה ייתכן בהחלט למה. גורם מה יודעים אנו אין
 כך העובדים שיעור ולכן בישראל(, כרופא בעבודה ותק )וצבירת במקצוע הישארותו את מבטיחה המעסיק

 עובדים כרופא בעבודה ותק להם שיש עולים שרופאים העובדה מקום, מכל הוותיקים. בקרב יותר גבוה
 עשויה מועסקים, הם בו המוסד של והתקציב התקן במסגרת בישראל שכירים רופאים בקרב המקובל לפי

זמן. לאורך העבודה "מיסוד" במידת שיפור על להעיד

המקצוע■ הקידום אפיק 5.3
 בתפקידו ומעמדו הרפואה במקצוע המרואיין של מעמדו בדיקת היא במקצוע הקליטה לבחינת נוסף ממד

כרופא.

 ברפואה לעסוק רשיון בעלי הם 1998 בשנת המרואיינים מן 79% כאמור, ־ הרפואה במקצוע המעמד
 הוא בישראל כיום הנהוג ברפואה המקצועי המסלול (.1994ב־ רשיון בעלי שהיו 73% )לעומת בישראל

 מומחה של מעמד קבלת מומחה. של מעמד קבלת לשם הרשיון, קבלת לאחר ההתמחות, למסלול כניסה
 עוברים בישראל לרפואה בתי-הספר בוגרי כל וכמעט מקצועי, ולקידום להתפתחות העיקרית כדרך נתפסת
 זאת והשווינו ,1998 בשנת כרופאים שעובדים מי בקרב הרפואה במקצוע המעמד מהו בחנו זה. מסלול

 מתמחים הם 37% מומחים, הנם מהם 22% 1998 בשנת כי נמצא .1994 בשנת הרפואה במקצוע למעמדם
 במסלול אינם ואף מומחה תעודת בידם )שאין ברפואה לעסוק כללי רשיון בעלי רופאים הם 41%ו-

 כללי רשיון בעלי רופאים שהיו 69%ו־ מתמחים שהיו 23% מומחים, שהיו 8% לעומת זאת, ההתמחות(.
 מובהקת חיובית מגמה כן, אם נמצאה, מקנאמר(. מבחן לפי מובהק 1998ל- 1994 בין )ההבדל 1994 בשנת

.1994ב־ לעומת 1998 בשנת והמתמחים המומחים בשיעור עלייה של

 כרופאים עובדים הרופאים מן 84% כי עולה 6 בלוח הנתונים מן ־ העבודה מקום במסגרת כרופא המעמד
 מעטים אחוזים ורק במרפאות, או במחלקות בכירים רופאים שהם ציינו 8% עבודתם, במקום ״רגילים״

 של מעמד ובעלי הבכירים, הרופאים שיעור מחלקה(. מנהל סגן )למשל, כרופא יותר גבוה שמעמדם ציינו
 בקהילה שעובדים מי בקרב מאשר (14%) בבתי־החולים שעובדים מי בקרב יותר גבוה מנהל, סגן או מנהל

 כאלו היו 57% כרופא יותר גבוה מעמד בעלי או בכירים רופאים שהם שציינו הרופאים מבין (.6%)
 בישראל רופאים התפלגות על נתונים בידינו אין בישראל. כרופאים שנים לשמונה שבע בין כבר שעובדים

 14% כי נמצא בקהילה ראשוניים לרופאים בנוגע לאחרונה שנערך במחקר אולם, בתפקיד. המעמד לפי
 מעמד בעלי של יחסית הנמוך שהשיעור סביר (.1998 ואחרים, )טבנקין אקדמי מינוי להם שיש דיווחו מהם

 צריכים היו העולים שהרופאים העובדה את משקף העולים הרופאים בקרב בכיר ניהולי או אקדמי
במקצוע. בכיר מעמד לרכוש יכלו מהם מעטים רק ולכן מחדש, בישראל המקצועית דרכם את להתחיל

 ההתמחות( במסגרת )שאינן מקצועיות בהשתלמויות השתתפות הוא במקצוע השתלבות של אחר היבט
 כלשהי מקצועית בהשתלמות השתתפו שהם ציינו הרופאים מן אחוזים ארבעה־עשר בו. התקדמות לצורך

 המשך ולימודי העבודה במסגרת השתלמות עיון, ימי או בכנסים בעיקר כרופאים, לעבוד שהחלו מאז
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 הם שבו הרפואי בתחום זאת עשו 92% כלשהי, מקצועית בהשתלמות שהשתתפו אלו מבין באוניברסיטה.
 טבנקין של במחקרם שדיווחו הראשוניים הרופאים משיעור נמוך שנמצא המשתלמים שיעור עובדים.
 שהגיע )שיעור כלשהי להשתלמות בחודש שעות מעשרים למעלה מקדישים שהם כך על (1998) ואחרים

(.29%ל-

הישראלית הרפואית בהסתדרות הברות 5.4
 לארגון ההשתייכות )הר״י(. הישראלית הרפואית ההסתדרות הוא בישראל רופאים של המקצועי הארגון

 השונות המקצועיות האגודות במסגרת פעילות מאפשרת היא שכן מקצועית, מבחינה הן חשובה המקצועי
 וייצוג הגנה לקבלת מקצועית כהתאגדות והן הרפואית, ההסתדרות במסגרת הפועלות מומחיות( )לפי

 הרפואית בהסתדרות חברים הם כרופאים שעובדים ממי 70%כ־ כי נמצא המעסיקים. כלפי מקצועי
 מעסיקים על־ידי כשכירים המועסקים שיעור את גם הנראה, כפי משקף, זה שיעור )הר״י(. הישראלית
 מן 80% כי נמצא אכן, אוטומטית. כמעט בצורה המשכורת דרך משולמים החבר דמי שם ציבוריים,

 בעוד הישראלית, הרפואית בהסתדרות חברים הם ציבוריים מעסיקים על־ידי המועסקים המרואיינים
 רק פרטיים, רופאים או הפרטי במגזר שמועסקים מי עצמאים, למשל, אחר, באופן שמועסקים מי שבקרב

 חוסר היו זה בגוף חברות לאי שעלו העיקריות הסיבות הישראלית. הרפואית בהסתדרות חברים 28%
כזו. אפשרות על ידע חוסר או עניין

עבודה חיפוש 5.5
 עובדים שכבר אף על אחרת לעבודה לעבור מעוניינים האם היא בעבודה הקליטה לטיב נוספת אינדיקציה

 הסיבות פעיל. באופן עבודה לאחרונה שחיפשו ענו כרופאים שעובדים מי מבין אחוזים שבעה כרופאים.
 הנוכחית, העבודה מן אי־שביעות-רצון הנוכחית, העבודה זמניות :היו עבודה לחיפוש ביותר השכיחות

חלקית. במשרה שעובדים והעובדה השכר מרמת אי־שביעות־רצון

כרופאים בעבודה הקליטה בטיב קבוצות בין הבדלים 5.6
 לפי 1998 בשנת בעבודה הקליטה טיב בבחינת לגברים נשים בין מובהקים הבדלים נמצאו לא

 מבין וכי מגברים, בשבוע שעות פחות עובדות נשים כי נמצא :נושאים בשני אלא לעיל, האינדיקטורים
 הגברים הרופאים בקרב בקהילה המועסקים שיעור לעומת (,62%) בקהילה המועסקות יותר יש הרופאות

 בדרך מועסקים אשר המתמחים ששיעור לכך גם קשור בקהילה מועסקות רופאות יותר כי הממצא (.38%)
 שיעור כמו-כן, (.27%) הרופאות בקרב השיעור לעומת הרופאים, בקרב (390/0) יותר גבוה בבתי־חולים, כלל

 )שיעור בקהילה בעיקר מועסקים הכללי הרשיון ובעלי הרופאות, בקרב יותר גבוה כללי רשיון להם שיש מי
(.19%כ־ המינים, שני בקרב דומה מומחה תואר בעלי

 בעל או מתמחה, מומחה, הרופא )האם במקצוע המעמד לפי 1998 בשנת בעבודה הקליטה טיב את כשבחנו
 של גבוה שיעור (:7 לוח )ראה שבחנו האינדיקטורים מן אחד בכל מובהקים הבדלים עלו כללי(, רשיון

 מימון ומקור (,89%) תקן לפי (,74%) חודשי בשכר (,93%) ציבוריים מעסיקים אצל עובדים מומחים
 הקביעות בעלי שיעור כמו-כן, (.94%) המעסיק הארגון על־ידי המתוקצבת משרה הוא שלהם המשרה
 בעבודה כמקובל שבועיות, שעות 40 בקהילה עובדים מהם 60% כי נמצא עוד (.44%) יחסית גבוה ביניהם

 הרופאים בין לעומתם, כרופאים. בעבודה וממוסדת יציבה שהיא קליטה על מעידים אלה נתונים בקהילה.
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 המועסקים שיעור גם כמו• (,70%) יותר נמוך הציבורי במגזר המועסקים שיעור כללי רשיון בעלי שהם
 מרביתם (.64%) תקן לפי שעובדים אלו ושיעור (32%) בעבודה־ הקביעות בעלי שיעור (,56%) חודשי בשכר

 רק לא המומחים. של מזה במקצת נמוך אך דומה עובדים שהם השבועיות השעות ומספר בקהילה עובדים
 עובדים (65%מ- )למטה העבודה בגיל שהם הכללי הרשיון בעלי הרופאים מבין 75%ש־ אלא זאת,

 בכך מאופיינים המתמחים אלה. בגילים המומחים בקרב כרופאים שעובדים 99% לעומת כרופאים
 עבודה שעות של גדול מספר עובדים בבתי־חולים(, )לרוב הציבורי במגזר תקן לפי מועסקים כולם שכמעט
(.7 לוח )ראה מלגה הוא מהם יחסית גבוה שיעור של המשרה מימון ומקור קביעות, ללא עדיין לשבוע,

)באהוזים( מרפואת במקצוע המעמד לפי ,1998 בשנת והמשרה התעסוקה מאפייני :7 לוח
כללי רשיון בעלי מתמחים מומחים סה״ב
100 100 100 100 מעסיקים*"

70 . 87 93 80 .ציבוריים
30 13 6 20 אחרים

100 100 100 100 העסקה"" אופן
56 72 74 67 חודשי שכר
44 28 25 33 אחר

100 100 100 100 עבודה"" מקום
22 78 40 46 בית־חולים
78 22 60 54 קהילה

100 100 100 100 *"1בשבוע עבודה שעות
17 11 16 15 24 עד
34 6 31 23 39־25
37 38 38 38 49־40
12 46 14 24 50+

100 100 100 100 בעבודה"" קביעות
32 13 44 30 קביעות יש
68 87 56 70 קביעות אין

100 100 100 100 תקף* לפי עבודה
64 90 89 79 ־כו
36 10 11 21 לא

100 100 100 100 למשרה המימון מקור
80 66 94 75 הארגון תקציב

2 27 - 12 3מלגה
18 7 6 13 אחר

3,520(־N) האוכלוסייה גודל
בריבוע chi לפי p.<01״
עיקרית בעבודה עבודה שעות 1
תורנויות ובנוסף תקן לפי מלאה עבודה כולל 2
מחקר מלגת קליטה, קרן או פרטית מלגה ממשלתית, מלגה כולל 3
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העבודה מן שביעורנ-הרצון 5.7
 כי עולה, 8 בלוח מהנתונים במקצוע. הקליטה טיב של נוסף ממד היא המקצועית מהעבודה שביעות-הרצון

 88% 1998 בשנת ענו הנוכחית״ מעבודתך מרוצה אתה מידה באיזו כללי, ״באופן לשאלה בתשובה
 גם נשאלו הנחקרים 6.1994 בשנת כך שענו 79% לעומת ״מרוצים״, או מאוד״ ״מרוצים שהם מהרופאים

 מהיחסים מרוצים שהם אמרו מהרופאים 90% כי נמצא 7העבודה. של שונים מממדים שביעות־רצונם על
 למעלה בנוסף, .1994ב־ כך שענו לשיעור דומה שיעור ותיקים, עובדים עם ומיחסיהם עליהם הממונים עם
 86%ו־ בתפקידם, שיש והאחריות הסמכות וממידת בעבודה להם שיש העניין ממידת מרוצים היו 90%מ-

 חל אלה בממדים שלהם, והיכולת ההכשרה את בתפקידם מנצלים הם בה מהמידה שביעות-רצון הביעו
< .1994 בשנת המרוצים שיעור לעומת מובהק שיפור

 לא .3 מרוצה .2 מאוד מרוצה .1 של: רצף על היתה מהעבודה כללית שביעות׳רצון בדבר השאלה על התשובה 6
מרוצה. לא בכלל .4 מרוצה כל-כך

מרוצה. לא .2 מרוצה .1:היו העבודה של שונים מממדים שביעות-רצון על לשאלות התשובות7

)באחוזיס( 1994 לעומת 1998 מעבודת: מן שביעות-רצון : 8 לוח
1998 1994 שלשביעות-רצון ממדים

90 89 הממונים עם יחסים
91 88 ותיקים עובדים עם יחסים
91 85 בעבודה* העניין מידת
94 79 בתפקיד** שיש ואחריות סמכות
86 68 ויכולת** הכשרה מנצלים בה המידה
61 42 והטבות** משכורת
51 43 בעבודה* לך שיש הביטחון
33 26 לקידום סיכויים
88 79 1כללית** שביעות-רצון

3,520(־־N) האוכלוסייה גודל
מרוצה". לא "בכלל או מרוצה" כל־כך "לא שענו מי לעומת "מרוצה", או מאוד" "מרוצה שענו מי 1
* 05>.p מקנאמר מבחן לפי

** 01>.p מקנאמר מבחן לפי

 ממשכורתם מרוצים 61% העבודה: של אחרים היבטים לגבי במקצת יורד 1998 בשנת המרוצים שיעור
 המרוצים משיעור מובהק באופן גבוהים אלו שיעורים גם אולם, בעבודה. מהביטחון מרוצים 52%ו-

 שינוי אין וכי לקידום מסיכוייהם מרוצים 33% רק כי נמצא עוד .1994 בשנת אלו שביעות-רצון בממדי
 התחושה גם להשפיע עשויה השכר מן שביעות-הרצון על .1994 לעומת זה בנושא בשביעות-הרצון מובהק

 מקבלים שהם השכר האם המרואיינים את שאלנו דומה. תפקיד המבצעים עמיתים של לשכרם שוויון של
 שעובדים ממי 51% השיבו זו שאלה על לשלהם. דומה בתפקיד שהם ותיקים ישראלים של לשכרם שווה

יודעים. שאינם אמרו 16% ועוד בשלילה, 33% בחיוב, כרופאים
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שכר .6
 בישראל, כרופאים בעבודה הקליטה לטיב נוספת כאינדיקציה נבדקו הרופאים של שכרם על הנתונים
 שונות קבוצות בין 1998 בשכר השוני בבחינת כן, אם התמקדה, הרופאים שכר בדיקת זמן. לאורך ולשיפור

 שיש המשתנים ובבחינת בישראל, כרופא בעבודה לוותק השכר גובה בין הקשר בבחינת הרופאים, מבין
.1998 לשנת 1994 שנת בין בשכר השינוי על השפעה להם

 שלהם. העבודה ממקום שקיבלו האחרונה הברוטו משכורת היתה מה המרואיינים נשאלו הסקרים בשני
 שהנתונים יודגש עיקרית. בעבודה לשעה ברוטו הממוצע השכר היה שנבחן העיקרי השכר משתנה

 משכר ההכנסה סך את משקפים אינם לחודש הברוטו שכר לגבי והן זה משתנה לגבי הן בדוח המובאים
 מן הכנסתם את רק אלא ,וביריב השתלמות קרנות פנסיה, קרן כגון זכויות, כוללים ואינם לרופאים, שיש

מבצעים. שהם העיקרית )המשרה( העבודה

 הם שכן, שלו השכר רמת את ולא המרואיין של ההשתכרות רמת את משקפים הנתונים כי יצוין, עוד
 שהוא העיקרית העבודה או המשרה בעבור קיבל שהנחקר ותורנויות נוספות שעות בעבור תגמול כוללים
8מבצע.

 58 הוא (1998 )ינואר־מארס השני הסקר בעת עבודה לשעת הממוצע הברוטו שכר כי עולה הנתונים מן
 כי נמצא עוד (.1998 )במחירי 1994ב־ ברוטו לשעה ממוצע שכר ש״ח 25 לעומת ש״ח, 50 הוא והחציון ש״ח
 5,332 לעומת 9ש״ח, 9,000 הוא והחציון ש״ח 9,614 הוא עיקרית לעבודה הממוצע החודשי הברוטו שכר
 של הרקע למשתני בהתאם משתנה השכר אולם, (.1998 )במחירי 1994ב־ ממוצע חודשי שכר ש״ח

.9 מלוח ללמוד שאפשר כפי הנחקרים

ג. בנספח ראה השכר משתני בניית אופן על פירוט8
 ש״ח 6 היה דווח שעליו המינימום מאוד. רחב היה עיקרית בעבודה לשעה הברוטו שכר התפלגות טווח ’

 25% כי מראה לשעה הברוטו שכר התפלגות בחינת עבודה. לשעת ש״ח 297ל- הגיע עליו שדווח והמקסימום
 25% עוד )החציון(, לשעה ש״ח 50 השתכרו נוספים 25% עבודה, לשעת ברוטו ש״ח 32 עד השתכרו מהנחקרים

 במקביל, לשעה. ברוטו שכר ש״ח 297 של למקסימום עד השתכרו האחרונים 25%ו־ לשעה, ש״ח 72 עד השתכרו
 השכר התפלגות בחינת ש״ח. 34,000ל־ ש״ח 200 בין נע עיקרית לעבודה ברוטו החודשי השכר התפלגות טווח

 ש״ח 9,000 עד השתכרו נוספים 25% ש״ח, 5,583 עד של ברוטו חודשי שכר על דיווחו מהנחקרים 25% כי מראה,
 כאמור, שהוא, המקסימום עד השתכרו 25% ועוד ש״ח 13,000 עד השתכרו נוספים 250/0 מהמרואיינים(, )מחצית
ש״ח. 34,000
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1998 בשנת לשבוע עבודת שעות ממוצע
רעל לתודש, ממוצע ברוטו שכר על ,לשעה ממוצע ברוטו שכר על נתונים ־ כרופא עיקרית עבודת :9 לות

 ממוצע חודשי שכר
)ש״ח( עיקרית לעבודה

 שעות ממוצע
 לשבוע עבודה

עיקרית בעבודה

 ממוצע שכר
 בעבודה לשעה

)ש״ח( עיקרית
9,614 48 58 סת״כ

רקע מאפייני
10,315*מיו “49 57 גברים

8,988 39 59 נשים

גיל
“10,752 **50 55 44 עד

8,571 36 61 ומעלה 45

לשעבר( )בברית־תמועצות מוצא רפובליקת
9,789 44 58 לשעבר ברית־המועצות של האירופי החלק
8,717 41 57 לשעבר ברית-המועצות של האסיאתי החלק

בישראל .בעבודה הקליטה מאפייני
בישראל כרופא בעבודת ותק

“7,394 46 “41 שנים שלוש עד שנה
8,876 42 54 שנים שש עד ארבע

12,424 44 73 שנים שמונה עד שבע

במקצוע מעמד
**8,033 **37 **54 כללי רופא

9,698 53 50 מתמחה
12,605 39 84 מומחה

עבודת מקום
10,122 “54 *48 בית-חולים

9,242 35 67 קהילה/אחר

מעסיקים סוג
**10,440 44 **62 ציבוריים

6,381 40 42 אחרים

תעסקת אופן
“10,675 *45 **62 חודשי שכר

7,574 40 50 אחר

בעברית ידע
10,422 *45 *61 עברית טוב כותב
7,773 40 51 עברית טוב כותב לא

תעבודת מקום אזור
9,335 37 67 והמרכז אביב תל
9,754 44 56 היתר כל

p.<05 ״
** 01>.p מבחן לפי ANOVA
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 של רקע מאפייני של העצמאית השפעתם את ליניארית( )רגרסיה רב-משתני ניתוח באמצעות בחנו
 בעבודתם לשעה ברוטו שכרם של הטבעי הלוגריתם על בעבודה הקליטה ומאפייני העולים הרופאים
 של לשעה הברוטו שכר רמת עם מובהק קשר להם שיש המשתנים כי עולה 10 מלוח .1998ב- העיקרית

 עבודה ;1.11 פי השכר את מכפילה ותק שנת כל - בישראל כרופא בעבודה הוותק הם: העולה הרופא
 שמועסק מי - ציבורי מעסיק בבית-חולים; שעובד ממי 1.43 פי מרוויח בקהילה שעובד מי - בקהילה

 שיודע מי * בעברית ידע אחרים; מעסיקים על־ידי שמועסק ממי 1.32 פי מרוויח ציבורי מעסיק על-ידי
 מי ־ הודשי עובד ;בכתיבה קשיים על שמדווח ממי 1.27 פי מרוויח בעברית מקצועי מכתב לכתוב טוב יותר

 בשלבים הרגרסיה את כשביצענו אחרת. בצורה שמועסק ממי 1.19 פי מרוויח חודשית במשכורת שמועסק
(stepwise) הם ציבוריים מעסיקים אצל ועבודה בקהילה עבודה בישראל, כרופא בעבודה ותק כי נמצא 

 תואר בעל הרופא היות גם כי ניתוח באותו נמצא כמו-כן, לשעה. הברוטו שכר לרמת העיקריים התורמים
 גיל, - הרופאים של הרקע משתני בין מובהקים קשרים נמצאו לא כי יצוין בשכר. לעלייה תורם מומחה

10עיקרית(. )בעבודה לשעה הברוטו שכר לבין באו, ממנה ורפובליקה מין,

 אף מוצא(. ורפובליקת מין )גיל, בלבד רקע משתני כלל הראשון המודל מודלים. שני לפי הרגרסיה את הרצנו 1
 הרגרסיה כשמודל (.R2= 009) לאפס קרובה היתה המוסברת והשונות מובהק היה לא במודל המשתנים מן אחד
 מובהקים חלקם נמצאו ובתפקיד, במקצוע לקליטה הקשורים המשתנים את גם הרקע, למשתני בנוסף כלל,

(.10 לוח )ראה 27ל־ עלה ההסבר ושיעור

1998 בשנת עיקרית( )בעבודה לשעה הבריטי שכר של תלוגריתס של ליניארית רגרסיה ניתוק :10 לוה
eb מקדם b מקדם משתנים

רקע מאפייני
1.11 -.102 לגברים( )ביחס נשים
1.00 -.003 גיל

לשעבר ברית־המועצות של האירופי מחלקה באו
1.07 -.007 האסיאתי( מחלקה שבאו למי )ביחס

בישראל בעבודת תקליטת מאפייני
1.11 **.106 בישראל כרופא בעבודה ותק
1.13 -.124 כללי( רשיון בעל לרופא )ביחס מתמחה
1.18 .162 כללי( רשיון בעל לרופא )ביחס מומחה
1.43 **.35 בבית-חולים( לעבודה )ביחס בקהילה עבודה
1.32 **.276 לאחר( )ביחס ציבורי מעסיק
1.19 *.176 לאחר( )ביחס חודשי בשכר עבודה
1.27 **.239 בכתיבה( לקשיים )ביחס קשיים ללא בעברית מקצועי מכתב כותב
1.05 .048 הארץ( לשאר )ביחס והמרכז אביב בתל עובד

**3.163 קבוע
.27 R2

pc.05 *
pc.01 **

 הבדל שאין אף שעל מוצאים (9 )לוח עיקרית בעבודה לחודש הממוצע הברוטו שכר את בוחנים כאשר
 באופן לא אולם גברים משל במקצת גבוה הנשים של לשעה )שכרן לנשים גברים בין לשעה בשכר כמעט

 משתכרים גברים מובהק, באופן לא כי אף המבוגרים משל נמוך הצעירים של לשעה ושכרם מובהק(,
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 מודאי קשור זה ממצא המבוגרים. מן יותר משתכרים (44 גיל )עד וצעירים מנשים, יותר לחודש בממוצע
 גיל )עד וצעירים שעות(, 39 לעומת שעות 49) מנשים שבועיות שעות יותר בממוצע עובדים שגברים לכך גם
 בחנו כאשר אכן, שעות(. 36 לעומת שעות 50) ממבוגרים שבועיות שעות יותר בממוצע עובדים (44

 על כרופא, בעבודה הקליטה ומשתני הרקע משתני של העצמאית השפעתם את רב־משתני ניתוח באמצעות
 במקצוע ומעמד בבית־חולים, עבודה )צעירים(, גיל )גברים(, מין כי נמצא בשבוע, העבודה שעות מספר

בשבוע. גבוה עבודה שעות מספר המנבאים המשתנים הם )התמחות(,

 בשכר השינוי האם :1998ל- 1994 בין בשכר השינוי בחינת הוא הרופאים שכר בדיקת של נוסף היבט
 בחנו בשכר. לשינוי קשורים משתנים ואילו הרעה, של או שיפור של בכיוון הוא הסקרים שני בין הרופאים

 עיקרית( )בעבודה עבודה לשעת הברוטו שכר שבין ההפרש את הסקרים, בשני כרופאים שעבדו מי לגבי רק
 בממוצע ההפרש 1998 במחירי כי נמצא, 11(.1998 )במחירי 1994ב- עבודה לשעת הברוטו שכר לבין ,1998ב־

 72 הוא השכיח ואילו ש״ח, 33 הוא החציון ש״ח, 36 הוא 1998ל- 1994 בין ברוטו עבודה לשעת שכר בין
 בין ונע מאוד רחב הוא הסקרים שני בין לשעה הברוטו בשכר ההפרשים התפלגות טווח כי יצוין ש״ח.

12לשעה(. בשכר )עלייה ש״ח 280ל- לשעה( בשכר )ירידה ש״ח -55

 (״1998 )במחירי 1994ל- 1998 בין השכר ו״הפרש ״1998 במחירי 1994 ברוטו ״שכר המשתנים בניית אופן את 11
ג. בנספח ראה

 התפלגות בחינת הסקרים. שני בין שלילי( )הפרש לשעה בשכר ירידה חלה מהנחקרים 9% בקרב כי נמצא 12
 הסקרים שני בין בשכר ההפרש כי מראה (1998 )במחירי 1994ב־ לשכר 1998ב־ לשעה השכר בין ההפרשים

 בקרב לשעה, ש״ח 33 עד בשכר ההפרש היה נוספים 25% בקרב לשעה, ש״ח 12 עד היה מהנחקרים 25% בקרב
 שני בין ברוטו לשעה בשכר ההפרש היה האחרונים 25% ובקרב ש״ח, 51 עד בשכר ההפרש היה 25% עוד

ש״ח. 280כ־ עד הסקרים

 מאפייני הרקע, משתני של העצמאית השפעתם את בדקנו ליניארית( )רגרסיה רב-משתני ניתוח באמצעות
 על הסקרים, שני בין במקצוע הקליטה במאפייני והשינוי 1994 בשנת בארץ במקצוע בעבודה הקליטה

 שבין ההפרש של הטבעי הלוגריתם על אלה משתנים השפעת את בחנו קרי, .1998ל־ 1994 בין בשכר השינוי
 1994 בשנת עבודה לשעת הברוטו שכר לבין 1998 בשנת עיקרית( )בעבודה עבודה לשעת הברוטו שכר

 הריאלית העלייה עם מובהק קשר להם שיש המשתנים כי ,11 בלוח שמוצג כפי נמצא, (.1998 )במחירי
 ,1994 בשנת בקהילה שעבדו מי של בשכרם העלייה -1994-1 בקהילה עבודה :הם 1998ל- 1994 בין בשכר

 הסקרים שני בין בקהילה לעבודה מעבר ;בבתי־החולים אז שעבדו מי משל 1.38 פי היא ,1998ל- 1994 בין
 1.57 פי 1998ל- 1994 בין בשכרם עלו (,1998ב- כך )ועובדים הסקרים שני בין בקהילה לעבוד שעברו מי -

 מומחה של מעמד קבלת ;(1994ב- בקהילה עבדו שכבר אלו או בקהילה לעבוד עברו שלא )אלו מהאחרים
 קיבלו והם הסקרים שני בין השתנה המקצועי שמעמדם מי של בשכרם העלייה - המחקר מועדי שני בין

 בשנת כשהיה נשאר המקצועי שמעמדם )אלו האחרים של מזו 1.80 פי היא ,1994 מאז מומחה תואר
 הסקרים שני בין ציבורי מעסיק אצל לעבוד שעברו מי של שכרם - הציבורי במגזר לעבודה מעבר ; (1994
 ומעבר (;1994ב- כך עבדו שכבר מי או הציבורי במגזר עובדים שלא )מי האחרים לעומת 1.60 פי עלה

 למי ביחס ,1.30 פי עלה חודשי בשכר לעבוד עברו הסקרים שני שבין מי של שכרם - חודשי בשכר לעבודה
.1994ב- כך עבדו שכבר או חודשי, בשכר לעבוד עברו שלא
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(1998 )במחירי 1994 בשנת לשעה הברוטו שכר לבין 1998 בשנת
עיקרית( )בעבודה לשעה הברוטו שכר בין ההפרש של הלוגריתם של ליניארית רגרסיה ניתוה :11 לוה

e מקדם b מקדם משתנים
רקע מאפייני

1.13 .123 לגברים( )ביחס נשים
1.00 .004 גיל

לשעבר ברית-המועצות של האירופי מחלקה באו
1.25 -.221 האסיאתי( מחלקה שבאו למי )ביחס

1994 בשנת בישראל במקצוע הקליטה מאפייני
1.06 -.057 כללי( רשיון בעל לרופא )ביחס מתמחה
1.55 .439 כללי( רשיון בעל לרופא )ביחס מומחה
1.38 **.324 בבית־חולים( לעבודה )ביחס בקהילה עבודה
1.43 .357 לאחר( )ביחס ציבורי מעסיק
1.57 .450 לאחר( )ביחס חודשי בשכר עבודה
1.27 ־ .024 בכתיבה( לקשיים )ביחס קשיים ללא עברית כותב

י 1998 ל־ 1994 בין במקצוע הקליטה במאפייני השינוי
1.08 .075 בישראל כרופא בעבודה ותק
1.32 -.279 לאחרים( )ביחס מתמחה של למעמד שינוי
1.80 ***.587 לאחרים( )ביחס מומחה של למעמד שינוי
1.57 **.449 לאחרים( )ביחס בקהילה לעבודה מעבר
1.60 *.471 לאחרים( )ביחס ציבורי מעסיק אצל לעבודה מעבר
1.30 *.275 לאחרים( )ביחס חודשי בשכר לעבודה מעבר
1.11 .111 לאחרים( )ביחס השתפר עברית בכתיבת שלהם שהידע מי

***1.870 קבוע
.20 R2

pc.10 *
p<.05 " 
pc.Ol ״״*

 של שונות קבוצות בין השכר ברמות שוני על מצביעים 1998 בשנת השכר על הנתונים זה פרק לסיכום
 אלא מוצא(, ורפובליקת מין )גיל, המרואיינים של הרקע למאפייני קשור אינו זה שוני עולים. רופאים

 ציבוריים, מעסיקים אצל עבודה בישראל, כרופא בעבודה )ותק כרופאים בעבודה הקליטה למאפייני
 שכן, לאורך■זמן, לשיפור אינדיקציה גם יש שכר על בנתונים בנוסף, בעברית(. וידע חודשי בשכר עבודה

 את וכשבוחנים יותר, גבוה 1998ב- הרופא של שכרו עולה, בארץ כרופא בעבודה שהוותק ככל כאמור,
 כי נמצא עוד הריאלי. בשכר עלייה של מגמה בממוצע יש 1994ב- לשכר 1998ב- השכר בין ההפרש

 עבודה הם ,1994ב- כרופא שכרו לעומת ,1998ב־ הרופא של בשכרו עלייה על המשפיעים המשתנים
 ,1994 מאז מומחה תואר קבלת הסקרים, שני בין בקהילה לעבודה מעבר (,1994 )בשנת בעבר בקהילה

.1994 מאז חודשי בשכר לעבודה ומעבר 1994 מאז ציבורי מעסיק אצל לעבודה מעבר
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כרופאים עובדים שאינם מי .7
 שאינם ממי 56י</0) חלקם כרופאים. עובדים אינם 1998 בשנת המרואיינים מן אחוזים ושבעה שלושים
 עובדים אינם כרופאים( עובדים שאינם ממי 44%) וחלקם אחר במשלח־יד מועסקים כרופאים(, עובדים

 הבדלים כמעט שאין בעוד כי עולה 12 מלוח כרופאים. עובדים שאינם מי את מייחד מה בחנו כלל.
 כלל עובדים שאינם מי הרי כרופאים, שעובדים מי לבין אחר, במשלח־יד שעובדים מי בין הרקע במאפייני

 מי בקרב (72%) הנשים ושיעור (59%) 65 גיל מעל המבוגרים שיעור דברים: בשני האחרים מן נבדלים
 שעובדים מי ומבקרב בהתאמה( ,54%ו־ 6%) כרופאים שעובדים מי מבקרב גבוה עובדים שאינם

וכשבוחנים נשים, הם 72% ומעלה 55 גילאי שבקרב מאחר בהתאמה(. ,55%וכ- 8%)כ- אחר במשלח־יד

)באחוזים( עובדים שאינם
ומי אחר יד במשלח־ שעובדים מי כרופאים/ שעובדים מי של תרקע מאפייגי משווח: לוח :12 לוח

 אינם
עובדים

 עובדים
אחר במשלח-יד

 עובדים
כרופאים סת״כ

100 100 100 100 מין*
28 45 46 43 גברים
72 55 54 57 נשים

100 100 100 100 גיל"*
6 34 48 38 44־35
8 35 29 27 54־45

27 23 • 17 20 64־55
59 8 6 15 65+

100 100 100 100 מוצא רפובליקת
77 81 83 82 לשעבר ברית־המועצות של האירופי מחלקה באו
23 19 17 18 לשעבר ברית־המועצות של האסיאתי מחלקה באו

100 100 100 100 לשעבר תמועצות בברית־ עבדו בח עיר גודל
48 54 47 48 נפש ממיליון פחות
52 46 53 52 ויותר מיליון

100 100 100 100 בישראל ותק
5 4 4 5 שנים שש

20 31 19 26 שנים שבע
75 65 77 69 שנים שמונה

100 100 100 100 בישראל ברפואת לעסוק רשיון
53 36 100 78 רשיון יש
37 64 - 22 רשיון אין

100 100 100 100 מקצועי** מכתב בעברית כותב
9 26 71 52 קשיים ללא חופשי/כמעט באופן

91 74 29 48 קשיים הרבה יכול/עם לא
N=)5,567) האוכלוסייה גודל

* 05.pc
** 01.pc מבחן לפי chi בריבוע
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 הבדלים נמצאו לא מבוגרות. בנשים בעיקר שמדובר נראה ,77%ל- הנשים אחוז עולה 65+ גילאי את רק
 בה העיר גודל לפי הנחקרים בהתפלגות האחרות הקבוצות שתי לבין כלל עובדים שאינם מי בין מובהקים

 בשתי כי 12 מלוח עולה עוד בישראל. הוותק ולפי המוצא רפובליקת לפי לשעבר, בברית-המועצות עבדו
 אולם גבוה, הוא בעברית מקצועי מכתב בכתיבת המתקשים שיעור כרופאים עובדות שאינן הקבוצות

(•74%) האחרים לעומת (91%) כלל עובדים שאינם מי בקרב יותר גבוה השיעור

 זה ממצא שנים. מחמש למעלה כבר עובדים אינם הסקר בעת עבדו שלא מהמרואיינים מחצית כי יצוין
 27% ועוד ומעלה, 65 גילאי הם עובדים שאינם ממי 60%שכ- לכן, קודם שצוין כפי לכך, בוודאי קשור

 בשוק להשתלב יותר קשה אליהן שלמשתייכים גיל קבוצות (,12 לוח )ראה 64-55 גילאי הם מתוכם
 שעובדים המרואיינים בקרב בישראל. ברפואה לעסוק רשיון יש מהם 44%ל- כי יצוין עוד העבודה.

 כלל עובדים שאינם מי לעומת נמוך הוא (36%) ברפואה לעסוק רשיון להם שיש מי אחוז אחר, במשלח-יד
 רשיון המרואיין בידי שאין בכך נעוצה אחר במשלח-יד לעבודה הסיבה רבים שבמקרים מכך עולה (.53%)

המרואיין. בגיל כלל, בדרך נעוצה, עובדים שלא לכך הסיבה ואילו ברפואה לעסוק

העבודה ותנאי העבודה מאפייני אחר: במשלח-יד עובדים 7.1
 להם שיש במשלחי-יד מועסקים כרופאים, עובדים שאינם המרואיינים מן כמחצית כי עולה 13 מלוח
 (,11%) כאחיות/אחים (,28%) בית ובמשקי במוסדות סיעודיים כמטפלים הבריאות: לתחום נגיעה

 (.3%) וכרוקחים (3%) מעבדה כעובדי ואף (5%) אלטרנטיביים כמטפלים (,6%) פרה-רפואיים כעובדים
 שורה ובעוד (16%) מקצועיים בלתי עובדים שירותים, אנשי כשומרים, שעובדים מי גם בהם יש אולם,
 )לא אחרים במשלחי־יד שעובדים מי מכל אחוזים וארבעה שלושים (.28%) משלחי־יד של ארוכה

 אינם כלל מהם 38% אולם, בעבודתם. קביעות אין (71%) מהם ולרבים חודשי בשכר עובדים כרופאים(,
 54% כי נמצא עוד הקרובה. בשנה מעבודתם אותם יפטרו שמא כל־כך חוששים אינם 32% ועוד חוששים

 הבדלים קיימים כאשר שבועיות שעות 36כ- עובדים הם בממוצע בשבוע. שעות 40 מעל עובדים מהם
 33 לעומת שבועיות, שעות 39 בממוצע עובדים )גברים מין לפי השבועיות העבודה שעות בממוצע מובהקים

 גילאי בקרב שעות 35 לעומת שבועיות, שעות 40 עובדים 44 גיל עד )צעירים גיל ולפי נשים( בקרב שעות
 מי בקרב לשעה הממוצע השכר כי הנתונים מן עולה עוד (.65+ גילאי בקרב שבועיות שעות 9ו- 54-45

גיל. לפי או מין לפי שונה אינה ורמתו ש״ח 28כ- הוא אחר במשלח-יד שעובדים

עגודה חיפוש 7.2
 בשבוע פעיל באופן עבודה חיפשו כרופאים( )לא אחרים במשלחי-יד שעובדים מי מבין אחוזים שמונה
 לעבוד רצון :היו שעובדים אף על עבודה לחיפוש כהסבר שעלו השכיחות הסיבות הריאיון. מועד שלפני

 )לא עובדים אינם שכלל ממי 94% כי יצוין השכר. מרמת ואי־שביעות-רצון חלקית, במשרה עבודה כרופא,
 הסיבות הסקר. שלפני האחרון בשבוע פעיל באופן עבודה חיפשו לא אחר( במשלח-יד ולא כרופאים

 (12%) מבוגר גיל (,57%) פנסיונר שהאדם העובדה היו: החיפוש להפסקת או עבודה חיפוש לאי העיקריות
(.11%) בשבילו עבודה אין כי ייאוש של ותחושה
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___________________________________מעבידה ומאפייני מועסקים שיעור ברופאים: עובדים שאמס מי :13 לוה
_____________________________אחוזים___________ משתנים

56 המועסקים שיעור
100 עיקרית בעבודה יד משלה־

28 בית ובמשקי במוסדות סיעודיים מטפלים
11 אחיס/אחיות

6 פרה־רפואיים עובדים
5 אלטרנטיבי טיפול
3 הטבע במדעי טכנאים
3 רוקחים
8 שירותים עובדי
3 שומרים
6 מקצועיים בלתי עובדים

28 אחר

100 העסקה אופן
34 חודשי בשכר
66 אחר( עצמאי, שעה, )לפי אחר

100 בשבוע עבודה שעות
27 שעות 24 עד
16 39־25
43 49־40
14 50+

100 בעבודה קביעות
29 כו
71 לא

100 מפיטורים חשש
5 מאוד חושש

25 חושש
32 חושש כל-כך לא
38 כלל חושש לא

N=)2,057) האוכלוסייה גודל

 כרופא עבודה :הבאים במקצועות מעוניינים היו (6/><0) מועסקים הלא מבין פעיל באופן עבודה שחיפשו אלו
 חיפוש במהלך ביותר השכיחה הבעיה סיעודי. בטיפול ועבודה כאח/אחות עבודה שבהם{, הרשיון )בעלי

 עבודה במקומות המחסור היא המרואיינים דיווחו עליה נשאלו(, עליה בעיות סדרת )מתוך העבודה
 רופאים להעסיק נכונות חוסר על דיווחו אחוזים ושישה שישים (.83%) עבודה חיפשו בהם במקצועות

13בגילם. אדם להעסיק מעוניינים שאין אמרו שבהם המבוגרים וכל אחרים, במשלחי־יד עולים

 צריכה אותה המאפיינים על הממצאים מן העולות למסקנות ההתייחסות לכך אי קטנה, מאוד בקבוצה שמדובר יצוין
 מקום לכל נכונה זו הערה נוסף. במחקר לעומק אותה ולחקור לחזור יש מיוחד עניין בה יש אם ביותר. זהירה להיות
המחקר. אוכלוסיית בתוך קטנות תת־קבוצות של מאפיינים על נתונים מוצגים שבו בדוח,
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בישראל הקליטה תפיסת .8
 בישראל שלהם הקליטה את הנחקרים תופסים בו האופן היבטים, משני נבדקה בישראל הקליטה תפיסת

 בשני היבטיה, שני על בארץ, הקליטה תפיסת את השווינו החברתית. הבחינה ומן הכלכלית הבחינה מן
 עובדים שאינם מי לבין כרופאים שעובדים מי בין בארץ הקליטה בתפיסת הבדלים בחנו וכן הסקרים
במקצוע.

בישראל הקליטה של הכלכלי ההיבט תפיסת 8.1
 הנוגעות שאלות על-ידי נבחן שלה, הכלכלי ההיבט מן בישראל הקליטה את המרואיינים רואים שבו האופן

 כיום הכלכלי המצב לתפיסת הבסיסיים, המחייה צורכי לכל מספיקה למשפחה שיש שההכנסה להרגשה
 על לבעלות כאינדיקטור בנוסף, החיים. מרמת ולשביעות־הרצון העלייה, שלפני התקופה מן יותר כטוב
 הכלכלי ההיבט בתפיסת שיפור של תמונה עולה 14 מלוח בבעלותם. דירה לנחקרים יש אם בדקנו רכוש,

 לכל מספיקה שהכנסתם אמרו 1998 בשנת מרואיינים של יותר גבוה אחוז זמן: לאורך הקליטה של
 שמצבם שאמרו מי שיעור 1998 בשנת כמו־כן, (.55%) 1994ב־ כך שאמרו אלו לעומת (,77%) צורכיהם

 זאת, עם (.24%) 1994 בשנת זאת שאמרו אלו משיעור כפול (48%) העלייה לפני מאשר יותר טוב הכלכלי
 שנים ארבע כך שאמרו אלו משיעור נמוך ,1998 בשנת חייהם מרמת מאוד מרוצים או המרוצים, שיעור
.1994 בשנת לכן קודם

_______________________)באחוזים( 1998ל- 1994 בין השוואה הכלכלי: ההיבט מן בישראל הקל»טת :14 לוח
1998 1994

77 55 1הבסיסיים** המחייה צורכי לכל מספיקה ההכנסה כי אמרו

האחרונות לשנים בהשוואה כיום יותר טוב הכלכלי המצב כי אמרו
48 24 2העלייה(** )לפני

55 68 3החיים* מרמת מאוד מרוציס/מרוצים
n=)5,561) האוכלוסייה גודל

* 01>.p (.3 ללוח שוליים בהערת הסבר )ראה מקנאמר מבחן לפי
“ 01>.p תלויים מדגמים שני כשמשווים נערך מזווגים למדגמים וילקוקסון מבחן וילקוקסון. מבחן לפי 

 ההשערה ונבחנת הסקרים בשני שנתן בתשובות ההפרש מחושב נחקר לכל אורדינלי. בסולם הם והמשתנים
ההפרשים. בהתפלגות הבדל שאין

הצרכים. לרוב מספיקה לא ;הצרכים מן לחלק מספיקה ;הצרכים לכל מספיקה :היו התשובה קטגוריות 1
כיום. טוב פחות ;הדבר אותו ;כיום יותר טוב :היו התשובה קטגוריות 2
מרוצה". לא "בכלל או מרוצה" כל־כך "לא שענו מי לעומת "מרוצה" או מאוד" "מרוצה שענו מי 3

 אינם הם שנים מספר בישראל חיים העולים שהרופאים שלאחר שייתכן בכך זה ממצא להסביר ניתן
 בעלי בשיעור עלייה נמצאה דירה, על לבעלות אשר יותר. להשיג ורוצים שהשיגו החיים ברמת מסתפקים

 )או בבעלותם דירה על שדיווחו 43% לעומת בבעלותם דירה יש מהמרואיינים 78%ל- 1998 בשנת הדירות:
 בוחנים כאשר .1994 בשנת מפתח בדמי דירה על שדיווחו 3% ועוד משפחה(, בני עוד עם משותפת בבעלות

 למי כרופאים, שעובדים למי בנפרד הקליטה, של הכלכלי ההיבט לתפיסת בנוגע 1998 שנת נתוני את
 הקבוצות. שלוש בין מובהקים הבדלים כצפוי, עולים, עובדים, שאינם ולמי אחר במשלח-יד שעובדים
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 מי אחוז הבסיסיים, הצרכים לכל כמספיקה הכנסתם את שרואים מי אחוז כי לומדים אנו 15 מלוח
 מרמת שמרוצים מי אחוז לשעבר, בברית-המועצות שהיה ממה יותר טוב הכלכלי שמצבם שחושבים

 בקרב לאחריו, כרופאים, שעובדים מי בקרב ביותר הגבוה הוא הדירות, בעלי ואחוז בארץ שלהם החיים
עובדים. שאינם מי בקרב ביותר הנמוך והוא ;אחר במשלח-יד שעובדים מי

 5,576(=־N) האוכלוסייה גודל
“ 01>.p מבחן לפי chi .בריבוע

עובדים לא

)באחוזים( 1998 משלח־יד, לפי מכלכל/ חחיבט מן בישראל חקליטח :15 לוח
 עובדים

אחר במשלח-יד
 עובדים

כרופאים סה״כ משתנים
100 100 100 100 ממכצסח** תפיסת

56 70 86 77 הצרכים לכל מספיקה
25 19 12 16 הצרכים מן לחלק מספיקה
19 11 3 7 הצרכים לרוב מספיקה לא

המועצות בברית־ למצב בהשוואה הכלכלי מצב
100 100 100 100 העלייה*" לפני לשעבר

18 32 62 49 כיום יותר טוב
27 29 24 25 הדבר אותו
56 39 14 26 כיום טוב פחות

100 100 100 100 דירה** על בעלות
47 78 87 78 כן
53 22 13 22 לא

100 100 100 100 החיים** מרמת רצון שביעות־
1 3 5 4 מאוד מרוצה

38 34 60 51 מרוצה
34 51 31 35 מרוצה כל-כך לא
27 13 4 10 מרוצה לא בכלל

בישראל הקליטה של החברתי ההיבט תפיסת 8.2
 מהקליטה, שביעות-רצון :והם אינדיקטורים מספר לפי היא אף נבחנה החברתי ההיבט מן הקליטה
 16 לוח ותיקים. ישראלים עם חברתיים וקשרים לישראל לעלות בהחלטה ביטחון בישראל, בית תחושת
 תשובותיהם לעומת ,1994ב- בישראל הקליטה של זה היבט על המרואיינים דיווחו שבו האופן בין משווה
 המרוצים באחוז הן 1994 לעומת עלייה חלה 1998 בשנת כי עולה הלוח מן .1998 בשנת שאלות לאותן

 כי הלוח מן עולה עוד בישראל. בבית הזמן, רוב או, תמיד, שמרגישים מי באחוז והן .בישראל מהקליטה
 דומה ברמה נשמר והוא ,1994 בשנת (780/0) למדי גבוה היה לישראל שוב לעלות מחליטים שהיו מי שיעור

 ותיקים ישראלים עם חברתיים קשרים להם שיש ענו המרואיינים למחצית קרוב .1998 בשנת גם (80%)
הזמן. לאורך השתנה לא זה ושיעור מסוימת( במידה או רבה )במידה כלשהי אינטנסיביות במידת

 בית תחושת של מהקליטה, שביעות-רצון של יחסית גבוהה רמה מראים 1998 משנת הנתונים בסך־הכל,
 קשרים להם שיש מי ששיעור העובדה אף על זאת, לישראל. לעלות בהחלטה ביטחון תחושת ושל בארץ,
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 ותיקים ישראלים עם אינטנסיביים חברתיים קשרים להם שיש מי ושיעור עלה לא ישראלים עם חברתיים
 עם קשרים להם יש מסוימת שבמידה אמרו 33% )עוד !4% רק הוא קשרים( להם יש רבה שבמידה )ענו

 25% ועוד לישראל, כיום לעלות רופא לחבר ממליצים שהיו אמרו 7% רק כי יצוין עוד ותיקים(. ישראלים
 נותנים אינם שהם זה בעניין ענו מהנשאלים אחוזים חמישים צעיר. הוא אם רק לו ממליצים שהיו אמרו
עצות.

)גאחמים( 1998ל- 1994 גץ השוואה החברתי; ההיבט מן בישראל הקליטה :16 לוח
1998 1994

78 59 1בארץ** מהקליטה מרוצים

77 60 2בישראל** בבית הזמן תמיד/רוב מרגישים

47 47 3ותיקים עם חברתיים קשרים להם יש

80 78 לישראל* לעלות שוב מחליטים היו
N=)5,561) האוכלוסייה גודל

* 05.pc
“ pc.Ol מקנאמר מבחן לפי
מרוצה". לא "בכלל או מרוצה" כל-כך "לא לעומת מאוד", מרוצה " או "מרוצה" שענו מי 1
לא" "כלל או רחוקות" לעתים " לעומת הזמן" רוב " או "תמיד" שענו מי 2
לא" "כלל או מעטה" "במידה לעומת מסוימת", במידה " או רבה" "במידה שענו מי 3
שלא". "חושב או שלא" "בטוח לעומת שכן", "חושב או שכן" "בטוח שענו מי 4

 במשלח-יד שעובדים למי כרופאים, שעובדים מי בין החברתי ההיבט מן בארץ הקליטה תפיסת השוואת
 מהקליטה שבעי־רצון יותר כרופאים שעובדים מי כי שוב, מראה, (,17 לוח )ראה עובדים שאינם ולמי אחר

 עם כלשהם חברתיים יש.קשרים מהם ליותר בישראל, בבית מרגישים מהם יותר גבוה שיעור בארץ,
 מי לעומת לישראל, לעלות שוב מחליטים שהיו חושבים או בטוחים מהם ויותר ותיקים, ישראלים
 אין הקליטה של החברתי בהיבט כי הנתונים מן בולט עוד עובדים. שאינם ומי אחר במשלח-יד שעובדים

 בשתי כלל. עובדים שאינם מי לבין כרופאים( )לא אחר במשלח־יד שעובדים מי של בתשובותיהם רב הבדל
 ,30%-40% בין נע בישראל בבית חשים שאינם אלו ושיעור מהקליטה מרוצים הלא שיעור הקבוצות

 .60%מ- למעלה הוא איתם, קשרים כלל להם שאין או ותיקים, עם מעטים קשרים להם שיש מי ושיעור
לישראל. לעלות שוב מחליטים שהיו אמרו 70%מ- למעלה בקרבם גם זאת, עם
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_______________________ )באחוזים( 1998 ,יד-מסלה לפי החברתי, החיבט מן בישראל המליטה :17 לוה
עובדים עובדים -------------

עובדים לא אחר במשלח-יד כרופאים סה״כ

 5,576(־־N) האוכלוסייה גודל
** 01>.p לפי chi .בריבוע

100 100 100 100 בארץ** מהקליטה מרוצח חאם
־59 63 87 77 מאוד מרוצה/מרוצה
41 37 13 22 מרוצה לא כל-כך/בכלל לא

100 100 100 100 בישראל** בבית מרגיש כמח עד
63 67 83 77 37הזמן תמיד/רוב 31 17 23 לא רחוקות/כלל לעתים

100 100 100 100 ותיקים** עם חברתיים קשרים
35 38 52 47 רבה/מסוימת במידה
65 62 47 53 לא מעטה/כלל במידה

100 100 100 100 לישראל** לעלות שוב מחליט חית חאם
77 72 84 80 שכן בטוח/חושב
23 28 16 20 שלא בטוח/חושב

9. 0*13 □
 עולים רופאים בקרב בישראל הקליטה תפיסת ואת בעבודה הקליטה של טיבה את בחן זה מעקב מחקר

 במחקר הבריאות. למשרד לרישוי בקשה והגישו 1992 יוני עד לישראל שעלו לשעבר מברית־המועצות
 המשרה מאפייני העבודה, מאפייני ונבחנו 1998 שנת לבין 1994 שנת בין התעסוקה במצב השינוי נבדק

 ,1998 בשנת כרופא בעבודה הקליטה כמה עד ללמוד מטרה מתוך זאת, .1998ב- המקצועי הקידום ואפיק
 שיפור יש האם בחנו בנוסף, מקובלים. מקצועיים קידום לאפיקי ובהתאם "ממוסדת" יציבה, היא

 עם והשכר, העבודה מן הרצון בשביעות־ גם כמו המקצועי, הקידום ואפיק המשרה העבודה, במאפייני
 רופאים מעריכים בו באופן הזמן לאורך שיפור חל אם נבדק עוד בישראל. כרופא בעבודה ותק צבירת
בישראל. שלהם והחברתית הכלכלית הקליטה טיב את עולים

 רשיון בעלי ושאינם רשיון )בעלי המרואיינים מכלל כרופאים שעובדים מי שיעור כי עולה הממצאים מן
 להם שיש מי ובקרב ;1998ב- 63%ל- 1994ב- 58%מ־ - במעט בסך־הכל עלה בישראל( ברפואה לעסוק
 גבוהה התמדה רמת נמצאה כמו־כן, .1998ב־ 79%ו־ 1994ב- 78% - דומה השיעור ברפואה לעסוק רשיון

 כרופא עבודה .1998ב־ גס כרופאים עובדים 1994 בשנת כרופאים שעבדו ממי 93% כרופאים: בעבודה
 נוספים מנבאים .1998ב־ גם כרופא עובד יימצא שהנחקר לכך ביותר הטוב המנבא היא 1994 בשנת

 המקובל המקצועי למסלול כניסה ,1994 בשנת (44 גיל )עד צעיר גיל הם 1998 בשנת כרופאים לעבודה
 מי בקרב כי יצוין זו. בשנה כבר בעברית טוב וידע ,1994 בשנת מומחה( תואר או התמחות )רישוי, ברפואה

 גם הם בעברית, ולידע צעיר לגיל בנוסף 1998ב- כרופא לעבודה המנבאים ,1994 בשנת כרופאים עבדו שלא
.1994 בשנת בישראל יותר רב ותק ובעל גבר הוא העולה שהרופא העובדות

 למרביתם כך, לעבוד שהחלו מאז כרופאים רצוף באופן עובדים (88%) המרואיינים מרבית כי נמצא עוד
 בעבודתם שנים מחמש למעלה עובדים ומחציתם בישראל, כרופא בעבודה ויותר שנים 5 של ותק יש (85%)
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 באוכלוסיית העולים הרופאים מרבית בעבר, שעלו לחששות בניגוד כי כן, אם עולה, הנתונים מן הנוכחית.
 ממועד שנים ארבע גם המקצועית העבודה ממעגל נפלטו ולא זמן לאורך כרופאים בעבודה נקלטו המחקר

 הממצאים מן זאת, עם (.Shuval & Bernstein (1997 של ממחקרם גם עלה דומה ממצא הראשון. הסקר
 לעשות הצליחו שלא מי בקרב כרופא עבודה ולמצוא המקצועי במסלול להיקלט הסיכוי קטן כי גם עולה
בארץ. לקליטתם הראשונות בשנים כבר זאת

 על ואף העבודה יציבות על מעידים כרופאים שעובדים מי של העבודה מאפייני כי הממצאים, מן עולה עוד
 של המרכזי בזרם ציבוריים, מעסיקים על-ידי המועסקים שיעור העבודה. ביציבות זמן לאורך שיפור

 שיעור הציבוריים(, ובתי-החולים קופות-החולים הבריאות, )משרד בשוליה ולא הבריאות מערכת
 ־ בעבודה קביעות להם שיש מי ושיעור עבודה, יחידת לפי או שעה לפי ולא חודשית משכורת המשתכרים

 עובדים העולים הרופאים ,1994ב- עוד שנמצא כפי בנוסף, .1994 לעומת 1998ב- יותר גבוהים אלו כל
בה. העבודה הסכמי פי ועל הבריאות במערכת כמקובל רב, שעות בהיקף

 (79%) מהרופאים גבוה שיעור :״ממוסדת״ היותה של מאפיינים גם יש 1998 בשנת כרופאים לעבודה
 אצל עבודה או מקום במילוי בבתי־חולים, חוץ בתורנויות )ולא תקן לפי במשרה עובדים שהם מדווחים

 להעיד עשויה מועסקים בו הארגון של האדם כוח מצבת במסגרת תקן לפי עבודה בריאות(. שירותי ספקי
 יכול כי ולומר להסתייג יש זאת, עם אחרים. העסקה הסדרי לעומת הרופאים של "ממוסדת" העסקה על

 במעמד אינו עצמו הוא אך הארגון(, של האדם כוח מצבת )במסגרת תקנית משרה על עובד שהרופא להיות
 מהרופאים 75% של למשרתם המימון מקור כי העבודה למיסוד בנוגע להוסיף ניתן עוד קבוע. עובד של

 כלשהן, קליטה קרנות או מחקר קרנות מלגות, )ולא מועסקים הם בו המוסד של התקציב מסגרת הוא
זמני(. מימון מקור שהם

 המעסיק, המוסד תקציב הוא למשרתם שהמימון מי ושיעור תקן, לפי במשרה העובדים שיעור כי נמצא
 לפי עובד שהרופא שהעובדה ייתכן בישראל. כרופא בעבודה יותר רב ותק להם שיש מי בקרב יותר גבוהים

 בעבודה הוותק צבירת ואת בעבודה הישארותו את מבטיחה המעסיק, המוסד תקציב ובמסגרת תקן,
 בישראל. כרופא בעבודה ותק שנות יותר להם שיש מי בקרב יותר גבוה כך העובדים שיעור לכן, כרופא.

 בקרב המקובל לפי עובדים בישראל, כרופאים בעבודה ותק להם שיש עולים שרופאים העובדה מקום, מכל
 שיפור על להעיד עשויה מועסקים, הם בו המוסד של והתקציב התקן במסגרת ־ בארץ שכירים רופאים
זמן. לאורך העבודה "מיסוד" במידת

 (22%) המומחים שיעור כי עולה כרופאים שעובדים מי של המקצועי הקידום אפיק את כשבוחנים גם
 23%ו- מומחים היו מהם 8% )בה 1994ב- שיעורם לעומת 1998 בשנת עלה בקרבם (37%) והמתמחים
 הרשיון, קבלת לאחר ההתמחות למסלול כניסה הוא בישראל הנהוג המקצועי שהמסלול מכיוון מתמחים(.

 מגמה כאן שיש לומר ניתן מקצועי, ולקידום להתפתחות העיקרית כדרך נתפסת מומחה של מעמד וקבלת
 שהם מי שיעור זאת, עם בארץ. המקובל המקצועי הקידום מסלול על שעלו מי בשיעור עלייה של חיובית

 שעובדים מי בקרב מגיע והוא בממוצע(, 8%)כ- גבוה אינו אקדמי, מעמד או בכיר, ניהולי מעמד בעלי
 שנות יותר עומדות אלה רופאים של לזכותם .6%ל- ־ בקהילה שעובדים מי ובקרב ,14%ל־ בבתי־החולים

 משיעור נמוך בקהילה בכיר במעמד העובדים העולים הרופאים שיעור בישראל. כרופאים בעבודה ותק
לאחרונה שנערך מחקר פי על (14%) אקדמי מינוי להם שיש שדיווחו בקהילה הראשוניים הרופאים
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 זה ששיעור לוודאי קרוב בבתי־חולים. רופאים לגבי זה בנושא נתונים בנמצא אין (.1998 ואחרים, )טבנקין
 ומעטים מחדש בישראל המקצועית דרכם את להתחיל צריכים היו העולים הרופאים לפיה מציאות משקף

 התמחות רכישת לעתים דרושה העבודה, הסכמי לפי השגתו, שלצורך במקצוע בכיר מעמד רכשו מהם
 ההתמחות( במסגרת )שלא מקצועיות בהשתלמויות המשתתפים שיעור גם במקצוע. התמחות-על או שנייה

 במחקר כך על המדווחים משיעור יותר נמוך המקצועית, הרמה ושמירת הידע לקידום הדרכים אחת שהן
 טבנקין של במחקרם לעומת זה, שבמחקר מכך נובע שההבדל ייתכן זאת, עם ואחרים. טבנקין של

 השתלמויות בדבר שאלה כן, על ההתמחות. בתהליך מצויים עדיין מהמרואיינים גבוה שיעור ואחרים,
לגבם. רלוונטית אינה ההתמחות במסגרת שאינן

 שנמצאו ההבדלים מן חיזוק מקבלת וקידום, התפתחות מבטיחה מומחה של מעמד קבלת כי הדעה,
 מומחים של יחסית גבוה שיעור ברפואה. המקצועי המעמד לפי ו״מיסודה", התעסוקה יציבות במידת
 הארגון תקציב הוא שלהם המשרה מימון ומקור תקן, לפי חודשי, בשכר ציבוריים, מעסיקים אצל עובדים

 וממוצע בקהילה עובדים מהם רבים יחסית. גבוה הוא ביניהם הקביעות בעלי שיעור כמו־כן, המעסיק.
 וממוסדת יציבה קליטה על מעידים אלו כל בקהילה. כמקובל הוא (40) שלהם השבועיות העבודה שעות

 41%) מתמחים ואינם מומחים אינם כללי, רשיון בעלי שהם הרופאים בין לעומתם, כרופאים. בעבודה
 שיעור גם כמו יותר, נמוך ציבוריים מעסיקים על-ידי המועסקים שיעור (,1998ב- המרואיינים מכלל

 מרביתם כי יצוין עוד הקביעות. בעלי ושיעור תקן לפי שעובדים אלו שיעור חודשי, בשכר המועסקים
 הרופאים מבין 750/0 כמו-כן, המומחים. משל נמוך השבועיות עבודתם שעות מספר אך בקהילה, עובדים

 שעובדים 99%ל־ בהשוואה כרופאים, עובדים (65מ- )למטה העבודה בגיל שהם הכללי הרשיון בעלי
 מעסיקים על-ידי תקן, לפי ככולם רובם מועסקים המתמחים עבודה. בגיל המומחים בקרב כרופאים
 מימון ומקור קביעות, ללא שבועיות, שעות של רב מספר עובדים הם בבתי-החולים(, )בעיקר ציבוריים

 כללי רשיון בעלי שהם הרופאים של בעבודה הקליטה טיב כי יצוין מלגה. הוא מהם כשליש של המשרה
 קליטתם אולם, המתמחים, משל אף - שנבחנו האינדיקטורים מן ובחלק המומחים, משל אמנם טוב פחות

 והם מומחה תעודת בידם שאין העובדה לאור הבריאות במערכת רבים משצפו יותר הרבה טובה בתעסוקה
ההתמחות. מסלול על עלו לא אף

 מקצועי מעמד בישראל. מומחה תעודת שקיבלו מי של לרשותם עומד מומחה של מעמד בקבלת היתרון
 מן להפך, זמן. לאורך כרופאים בעבודה בקליטה שיפור כמביא נמצא לא לשעבר בברית-המועצות גבוה

 הרעה של יחסית גבוהים שיעורים היו ברפואה גבוה תואר להם שהיה מי בקרב דווקא כי עלה הנתונים
 גם נעוץ לכך ההסבר .1994 לעומת 1998ב- ירד בקרבם כרופאים שמועסקים מי ושיעור התעסוקה, במצב

 העבודה לשוק להיכנס יותר שהתקשו העולים, הרופאים שבין המבוגרים משתייכים זו שלקבוצה בכך
 בברית־ הגבוה המקצועי המעמד בעלי של זו קבוצה דווקא מקום, מכל בארץ. הנדרש המקצועי ולמסלול
 רופאים מקבוצות יותר זמן, לאורך בתעסוקה בקליטה ואף במעמדה, ירידה חוותה לשעבר המועצות

אחרות.

 כלל להתפלגות לקהילה האשפוז מוסדות בין העולים הרופאים עבודת התפלגות מהשוואת כי יצוין
 הרופאים שבקרב עולה (,1996 משנת הלמ״ס של אדם כוח מסקרי )נתונים במשק המועסקים הרופאים

 1998ב- עובדים העולים מהרופאים 4646 בקהילה: שמועסקים מי של יותר גבוה שיעור יש העולים
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 שעבדו 1996 בשנת במשק המועסקים הרופאים מכלל 64% לעומת זאת, בקהילה. 54%ו־ אשפוז במוסדות
בקהילה. שעבדו 36%ו- החולים בבתי

 עלייה נמצאה כרופאים שעובדים מי בקרב ממנה. שביעות-הרצון הוא בעבודה הקליטה טיב של נוסף ממד
 לשאלה בתשובה הן נמצאה זו עלייה .1994 לעומת 1998ב- העבודה מן שבעי-הרצון בשיעור מובהקת

 ממדים לגבי המועדים, שני בין המרואיינים, תשובות את השווינו כאשר והן שביעות־רצון על כללית
 הסמכות מן בעבודה, העניין ממידת שביעות-הרצון כגון העבודה, מן שביעות־הרצון של ספציפיים

 גבוהה, היא לעיל המוזכרים בממדים שביעות-הרצון שרמת בעוד והיכולת. ההכשרה ומניצול והאחריות,
 בעבודה, וביטחון משכורת - העבודה של אחרים היבטים לגבי יותר נמוכים 1998ב- שבעי־הרצון אחוזי
 שיפור חל לא אחד בנושא רק .1994 בשנת כך המשיבים שיעור לעומת מובהק באופן גבוהים הם גם אולם

 מרוצים שהם אמרו (1998ו- 1994) המועדים בשני מהמרואיינים כשליש רק כאשר ,1994 לעומת 1998ב־
לקידום. להם שיש מהסיכויים

 יותר, רב בישראל כרופא בעבודה שהוותק ככל זמן. לאורך שיפור על הם אף מעידים השכר על הנתונים
 כאשר הרופאים בשכר ריאלית עלייה נמצאה כמו-כן, יותר. גבוה 1998ב- הרופא של ברוטו לשעה שכרו
 שוני על מצביעים השכר על הנתונים (.1998 )במחירי 1994ב- השכר רמת לבין 1998 בין בשכר ההפרש נבחן

 המרואיינים של הרקע למאפייני קשור שאינו שוני עולים, רופאים של שונות קבוצות בין השכר ברמות
 הוותק תורמים ברוטו לשעה בשכר לעלייה בעבודה: קליטתם למאפייני אלא מוצא(, ורפובליקת מין )גיל,

 חודשי בשכר עבודה ציבורי, מעסיק אצל עובד שהרופא העובדה בקהילה, עבודה בישראל, כרופא בעבודה
 1998ב- שכרו לעומת 1998ב־ הרופא של ברוטו לשעה בשכר ריאלי שינוי המנבאים המשתנים בעברית. וידע
 מעסיק אצל לעבודה מעבר מומחה, תואר קבלת בקהילה, לעבודה מעבר ,1994 בשנת בקהילה עבודה הם

המועדים. שני בין חודשי בשכר לעבודה ומעבר ציבורי,

 בשנים הרופאים שכר עליית של הכללית במגמה השתלבו העולים הרופאים כי מראים השכר על הנתונים
 מציינים בניתוחם שכר. הסכמי מאותם נהנו הם שכן (,1997) וזכאי זוסמן אצל שנמצאה כפי 1995-1990

 הבכירות הדרגות ובעלי הוותיקים במיוחד נהנו המוזכרות בשנים השכר שמהסכמי אלה חוקרים
 הרופאים זמן שלאורך הוא הנוכחי במחקר השכר נתוני מניתוח שעולה מה עליהם. נמנו לא שהעולים

 גבוה מקצועי מעמד ואף בישראל בעבודה יותר רב ותק להם שיש שמי הכללית, במגמה משתלבים העולים
יותר. גבוה שכר שמקבלים אלו הם יותר

 זאת, עם העולים. הרופאים בקרב בתעסוקה הקליטה טיב שיפור על אמנם, מעידים, המחקר ממצאי
 חברות לילה", "שירותי המספקות חברות על-ידי 1998 בשנת מועסקים העולים מהרופאים 5%כ-

 שיעור רפואי. אדם כוח שירותי המספקות אדם כוח חברות באמצעות או חירום, שירותי המספקות
 באמצעות העסקה )כרופאים(. הנוספת בעבודה המעסיקים הם מי כשבוחנים 10%ל- עולה כך המועסקים

 ואינה זמנית מטבעה, הינה, רפואה שירותי המספקות חברות על-ידי או רפואי אדם כוח שירותי ספקיות
 שלא רופאים העסקת של חדשים מודלים אלו העבודה. בהסכמי המובטחים והשכר העבודה לתנאי כפופה

 ממועד שחלפו בשנים בבריאות העבודה בשוק שחלו התפתחויות משקפים והם לכן קודם קיימים היו
 ואחרים( מחשב עובדי )מהנדסים, אקדמאים עובדים העסקת של המגמה כי יצוין הראשון. הסקר

 במגזר הציבורי. במגזר חדשה תופעה היא אולם העסקי במגזר מכבר זה קיימת outsourcing באמצעות
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 ביטוח חוק מתוקף רופאים של לילה" "שירותי מתן מפיתוח הנראה, ככל נובעת, זו התפתחות הבריאות
 קופות-החולים, של הכספי וממצבן בישראל, הרפואי האדם כוח של הרב מההיצע ממלכתי, בריאות
וזול. זמני אדם כוח העסקת להעדפת שגורם

 במשלח-יד עובדים חלקם .1998 בשנת כרופאים עובדים אינם המרואיינים מן אחוזים ושבעה שלושים
 שירותים, אנשי כשומרים, גם אולם הבריאות, לתחום נגיעה להם שיש במקצועות מהם )כמחצית אחר

 יש מהם 44%ל- כלל. עובדים אינם והאחרים אחרים(, משלחי־יד של ושורה מקצועיים בלתי עובדים
 לבין כרופאים שעובדים מי בין הרקע במשתני הבדלים כמעט שאין בעוד בישראל. ברפואה לעסוק רשיון

 הוא האחרות, הקבוצות שתי לעומת עובדים, שאינם מי את שמייחד מה אחר, במשלח-יד שעובדים מי
 עוד מבוגרות(. בנשים בעיקר מדובר )כלומר, גבוה בקרבם הנשים ושיעור 65 גיל מעל המבוגרים ששיעור

 קשור זה ממצא שנים. מחמש למעלה כבר עובדים אינם ,1998ב- עבדו שלא מהמרואיינים מחצית כי יצוין
 גיל קבוצות ,64-55 גילאי הם מהם 270/0 ועוד 65+ גילאי הם עובדים שאינם ממי 60%שכ- לכך בוודאי

 המקצועית הספרות את הולמים אלה ממצאים העבודה. בשוק להשתלב קשה אליהן שלמשתייכים
 עולים של בתעסוקה קליטה על שנערכו מחקרים ממצאי וכן מהגרים, של מקצועית באינטגרציה שעוסקת

 למצוא יותר קשה ולנשים למבוגרים לפיהם, לישראל, האחרון העלייה בגל שעלו לשעבר מברית-המועצות
המוצא. בארץ עסקו בו במקצוע עבודה

 הקליטה לטיב גם נוגעות במקצוע הקליטה טיב ושל כרופאים בעבודה הקליטה שיעור של הסוגיות
 אינדיקציה ובמקצוע בעבודה בקליטה לראות ניתן מחד, הישראלית. בחברה והכלכלית החברתית

 אותה לבחון גם ניתן מאידך, הישראלית. בחברה וחברתית כלכלית מבחינה אובייקטיבית להסתגלות
 כללי באופן (.1993 )לרר, הישראלית בחברה והכלכלית החברתית הקליטה טיב על המשפיע כמשתנה

 ההיבט מן והן שלה הכלכלי ההיבט מן הן בישראל הקליטה בתפיסת שיפור חל הסקרים שני בין כי נמצא
 לבין כרופאים שעובדים מי בין בישראל הקליטה בתפיסת מובהקים הבדלים יש אולם, החברתי.
 שמצבם שחושבים מי אחוז הבסיסיים, הצרכים לכל כמספיקה הכנסתם את שרואים מי אחוז :האחרים
 בארץ, שלהם החיים מרמת שמרוצים מי אחוז לשעבר, בברית־המועצות שהיה ממה יותר טוב הכלכלי

 מי בקרב יותר נמוכים האחוזים כרופאים. שעובדים מי בקרב ביותר הגבוהים הם הדירות, בעלי ואחוז
 שעובדים מי כמו-כן, כלל. עובדים שאינם מי בקרב ביותר הנמוכים והם אחר במשלח־יד שעובדים
 מהם ליותר בישראל, בבית מרגישים מהם יותר גבוה שיעור בארץ, מהקליטה שבעי-רצון יותר כרופאים

 שוב מחליטים שהיו חושבים או בטוחים מהם ויותר ותיקים, ישראלים עם כלשהם חברתיים קשרים יש
עובדים. שאינם ומי אחר במשלח־יד שעובדים מי לעומת לישראל, לעלות

 אינו והוא ,1992 יוני עד שעלו מי של בתעסוקה הקליטה את זמן לאורך בחן המעקב מחקר כי לציין יש
זה. תאריך לאחר שעלו מי של בתעסוקה הקליטה על מידע כולל

 ביציבות זמן לאורך שיפור חל 1998ב- כרופאים שעובדים מי שבקרב מראים המחקר ממצאי לסיכום:
 ;בשכר ;מקובלים מקצועיים באפיקים ובקליטה המקצועי במעמד ;״ממוסדת״ המשרה בהיות ;העבודה

 הצלחה של סיפור הינה בתעסוקה עולים רופאים שקליטת לומר כן, אם ניתן, בישראל. הקליטה ובתפיסת
 0/10°־0/5° של שהקליטה לכך עדות יש המחקר בממצאי כרופאים. בעבודה שנקלטו הרבים של מבחינתם
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 של חדשים מודלים באמצעות לעבודה כניסתם על-ידי גם היתה כרופאים בעבודה העולים הרופאים מבין
 כפופים ואינם מטבעם זמניים הם אלה מודלים רופאים. להעסקת כה עד אופייניים היו שלא העסקה

 בעתיד לבחון חשוב כך, שעובדים רופאים של נמוך בשיעור מדובר אם גם במשק. המקובלים להסדרים
 מאחר אותם, המעסיקה המערכת ועל רופאים, של עבודתם על כאלו העסקה לדפוסי שיש ההשלכות מהן

 על-ידי המועסקים הרופאים ששיעור ייתכן ובתי־החולים, קופות־החולים נתונים בו הכספי המשבר שעקב
 של רב כה מספר קליטת השפיעה איך לבחון גם חשוב בנוסף, בעתיד. ויגדל יילך בריאות שירותי ספקי

לבריאות. ההוצאות סך ועל בישראל הרפואי האדם כוח סך על במקצועם בעבודה רופאים
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המרואיינים לבין בינם והשוואה הנפל מקרי מאפייני ניתוח א: נספח

 הטיה של אפשריים כיוונים על לעמוד על־מנת זאת, עם .84% יחסית, גבוה היה במחקר ההיענות שיעור
 1998ב־ שרואיינו מי בין השווינו ומהגירה(, לענות מסירוב מרואיינים, של מאי-איתור )שנבע הנפל בשל
 (.1994 )שנת הראשון הסקר מן המרואיינים על בידינו שהיו הפרטים לפי ,1998ב־ רואיינו שלא מי לבין

 בברית־המועצות העבודה בהיסטוריית הקשורים ומשתנים דמוגרפיים משתנים לפי נערכה ההשוואה
 עבדו בה עיר וגודל לשעבר בברית־המועצות מוצא רפובליקת בארץ, ותק גיל, מין, לשעבר:

 בישראל: הרפואה למקצוע בכניסה הקשורים במשתנים הבדלים בדקנו כמו-כן, לשעבר. בברית-המועצות
 המחקר בעת ברפואה לעסוק רשיון וקבלת הסתכלות( או )בחינה לעבור צריכים שהיו רישוי מסלול

הראשון.

 שלא מי בין הבדל קיים לא כי עולה הלוח מן למרואיינים. הנפל בין ההשוואה ממצאי מסוכמים 1 בלוח
 במידת נשים יותר היו המרואיינים בקרב כי נמצא, בארץ. הוותק ולפי הגיל לפי המרואיינים, לבין רואיינו

 בין לשעבר מברית-המועצות הרקע במשתני הבדלים נמצאו לא בנוסף, מובהק. אינו הממצא אולם מה,
 )בחלק לשעבר בברית-המועצות המוצא באזור הקבוצות שתי בין הבדל קיים לא לנפל: המרואיינים

 בישראל: הרפואה במקצוע לקליטה אשר כרופאים. עבדו בה העיר ובגודל האסיאתי( לעומת האירופאי
 הקבוצות בין מובהק הבדל נמצא בארץ, לעבור צריכים שהיו הרישוי למסלול בנוגע הבדל נמצא שלא בעוד

 שיעור יש הנפל בקרב : (1994) הראשון בסקר ברפואה לעסוק רשיון הרופאים בידי היה שבה המידה לפי
הראשון. בסקר רשיון בידם היה שלא מי של יותר גבוה

 תפסו שבו באופן לנפל המרואיינים בין הבדלים נמצאו האם 2 בלוח בחנו לעיל, במשתנים להבדלים בנוסף
 השני בסקר גם שרואיינו אלו בין בשביעות־הרצון הבדלים אין כי נמצא .1994 בשנת בישראל הקליטה את

 ישראלים עם קשרים שהיו במידה בישראל, החיים מרמת (1994ב- רק שרואיינו )אלו הנפל לבין (1998)
 בקרב לישראל. לעלות שוב מחליטים היו האם השאלה ולגבי בישראל, בבית שמרגישים במידה ותיקים,

מובהק. אינו הממצא אולם הראשון, בסקר בארץ מהקליטה מרוצים היו שלא יותר מה במידת יש הנפל

 נגע (1994 )בשנת בישראל הקליטה לתפיסת בנוגע הקבוצות שתי בין שנמצא היחיד המובהק ההבדל
 שאמרו אלו מספר הבסיסיים". המחייה לצורכי מספיקות ולמשפחתך לך שיש ההכנסות "האם לשאלה

 כך שאמרו אלו לעומת (,13.8%) כפול היה הנפל בקרב הראשון בסקר להם מספיקות אינן כלל שההכנסות
(.6%) השני בסקר שרואיינו מי בקרב

39



______________________________________________)באחוזים( והנפל המרואיינים בקרב רקע משתני :1 לוח
(N=116) נפל (N=602) מרואיינים "י ” ׳ ־----------

ססג !00 -------------------------

בריבוע chi לפי p.<05 ״

51מיו 43 49גברים 57 נשים

גיל
3 3 34 עד

42 36 35-44
29 27 45-54
16 20 55-64
10 15 65+

בישראל ותק
3 4 שנים שש

27 21 שנים שבע
71 75 שנים שמונה

מוצא רפובליקת
78 82 לשעבר( ברית-המועצות של האירופי )חלקה אירופה
22 18 לשעבר( ברית-המועצות של האסיאתי )חלקה אסיה/קווקז

לשעבר בברית-המועצות עבדו בה עיר גודל
44 48 תושבים ממיליון פחות
56 52 תושבים ומעלה מיליון

רישוי מסלול
60 57 בחינה
40 43 הסתכלות

** 1994 ב־ רשיון
59 74 רשיון קיבלו
42 26 רשיון קיבלו לא
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)באחוזים( והכפל המרואיינים בקרב (1994 )בשנת בישראל הקליטה תפיסת :2 לוח
(n=116) נפל (n=602) מרואיינים

בארץ מהקליטה שביעות־רצון
5 7 מאוד מרוצה

42 52 מרוצה
38 29 מרוצה כל־כך לא
15 12 מרוצה לא בכלל

בארץ החיים מרמת רצון שביעות־
1 3 מאוד מרוצה

27 29 מרוצה
48 45 מרוצה כל-כך לא
24 23 מרוצה לא בכלל

בישראל בית הרגשת
14 15 בבית תמיד מרגיש
42 44 הזמן רוב בבית מרגיש

■ 28 27 רחוקות לעתים בבית מרגיש
16 14 בבית כלל מרגיש לא

ותיקים ישראלים עם חברתיים קשרים
19 18 רבה במידה
31 29 מסוימת במידה
28 29 מעטה במידה
22 24 לא כלל

לישראל לעלות שוב מחליט היה האם
35 40 שכן בטוח
32 37 שכן חושב
21 14 שלא חושב
12 9 שלא בטוח

בסיסיים** מחייה לצורכי מספיקה ההכנסה האם
52 56 לרובם או הצרכים לכל מספיקה
35 38 הצרכים מן לחלק מספיקה
14 6 הצרכים לרוב מספיקה לא

** 05>.p לפי chi בריבוע

 מן שונים )הנפל( רואיינו שלא מי כי מצאנו מרואיינים ללא המרואיינים בין בהשוואה לסיכום,
 הראשון, בסקר בישראל ברפואה לעסוק רשיון קיבלו שלא יותר בהם יש יחסי שבאופן בכך המרואיינים

 ייתכן, בסיסיים. מחייה לצורכי מספיקות אינן כלל שלהם שההכנסות הראשון בסקר שחשו יותר בהם ויש
 אך השתפר, הכלכלי שמצבם גם ייתכן מאז, בישראל ברפואה לעסוק רשיון קיבלו שחלקם אמנם,

 שלא יותר יש רואיינו שלא מי שבין שייתכן לכך אינדיקציה יש הקבוצות שתי בין שנמצאו בהבדלים
טובה. פחות כלכלית, מבחינה בארץ שקליטתם ויותר בישראל, כרופאים נקלטו
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1998 בשנת העבודה ותנאי העבודה מאפייני על נתונים ב: נספה

בה מעבודת ותגאי העיקרית העבודה מאפייני - כרופאים שעובדים מי :1 לוה
אחוזים משתנים

100 עיקרית בעבודה המעסיקים
30 הבריאות משרד
27 כללית :קופת-חולים

4 מכבי
10 לאומית

5 מאוחדת
4 וולונטרית( )בבעלות ציבוריים בתי־חולים

10 פרטיים ובתי-חולים קליניקות
2 פרטי/עצמאי רופא
3 חירום לילה/שירותי שירותי המספקת חברה
2 אדם כוח חברת
3 אחר

100 עיקרית בעבודה העסקה אופן
58 חודשי שכר
29 שעות לפי

7 עצמאי פרטי/רופא רופא
6 1אחר

100 כרופאים( עובדים )היכן העיקרי העבודה מקום
37 כללי בית-חולים

4 פסיכיאטרי בית-חולים
5 ממושכים לחולים שיקום אבות/מוסד גריאטרי/בית מרכז

45 פרטי( עצמאי, רופא )מרפאות, בקהילה עבודה
3 לילה/חירוס/מד״א שירותי המספקת חברה
6 אחר

100 עיקרית בעבודה בשבוע, עבודה שעות
15 לשבוע שעות 24 עד
22 39-25
38 49־40
25 50+

100 בעבודה קביעות
30 כו
70 י לא

 3,520(־־N) האוכלוסייה גודל
טיפול בעבור תשלום כולל1
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 בה העבודה ותנאי הנוספת העבודה מאפייני כרופאים* שעובדים מי :2 לווו
31םאחוזי . ׳ משתנים

28 נוספת עבודה שעובדים מי שיעור

97 הנוספת בעבודה כרופאים שעובדים מי שיעור

100 נוספת בעבודה המעסיקים
14־ הבריאות משרד

19 כללית :קופת־חולים
5 מכבי

9 לאומית
6 מאוחדת

2 וולונטרית( )בבעלות ציבוריים בתי-חולים
־נ9 פרטיים ובתי־חולים קליניקות

8 פרטי/עצמאי רופא
10 חירום לילה/שירותי שירותי המספקת חברה
8 אחר

100 נוספת בעבודה שבועיות עבודה שעות
83 לשבוע שעות 24 עד
12 39־25
5 49־40

100 כרופאים( עובדים )היכן הנוסף העבודה מקום
21 כללי בית־חולים׳

4 אבות בית או גריאטרי מרכז
51 פרטי( עצמאי, רופא )מרפאות, בקהילה עבודה
12 לילה/חירוס/מד״א שירותי המספקת חברה
2 בסמים טיפול

__________?___________________________________________________________________אחר
3,520(־־N) האוכלוסייה גודל
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_________________________בישראל כרופאיס התעסוקה היסטוריית על מידע - כרופאים שעוברים מי ;3 לוח
____________אחוזים____________________________________________________________________________________משתנים

100 בישראל( כרופא לעבור שהחל )מאז כרופא רצופה עבורה
88 כן
12 לא

100 בישראל( כרופא לעבור שהחל )מאז כרופא עבורות מספר
39 אחד עבודה מקום
34 עבודה מקומות שני
17 עבודה מקומות שלושה
10 ויותר ארבעה

100 )בישראל( כרופא בעבורה ותק
15 שנים ארבע עד שנה
85 שנים שמונה עד חמש

100 נוכחית בעבורה ותק
3 שנה עד
9 שנה

10 שנתיים
13 שנים שלוש
15 שנים ארבע
14 שנים חמש
25 שנים שש
11 שנים שבע

3,520(־N) האוכלוסייה גודל
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השכר משתנה .בניית ג: נספח

 הברוטו שכר כן, על העיקרית. לעבודתם ברוטו שכרם מהו נשאלו המרואיינים למרואיין: ברוטו שכר .1
 מכל משכר ההכנסה סך את )ולא בלבד עיקרית עבודה בעבור לחודש הברוטו שכר את משקף למרואיין
העבודה(. מקומות

 כלל בדרך עובד שהוא העבודה שעות מספר על דיווח מרואיין כל לשבוע: עבודה שעות מספר חישוב .2
לשעה. עבודה שכר חישוב לצורך בחשבון נלקחו אלו עבודה שעות שלו. העיקרית בעבודה שבוע במשך

 עבודה שעות מספר הכפלת על-ידי חושב בחודש עבודה שעות מספר לחודש: עבודה שעות חישוב .3
 שבועות 52 של חישוב פי על )זאת בחודש השבועות מספר בקרוב, שהוא, 4.2ב- בשבוע עיקרית( )בעבודה

חודשים(. 12ב־ המחולקים בשנה

 )בעבודה החודשי הברוטו שכר את חילקנו לשעה ברוטו שכר לקבל כדי לשעה: ברוטו שכר חישוב .4
(.3 סעיף )ראה עליהן דיווח שהמרואיין עיקרית( )בעבודה בחודש העבודה שעות למספר עיקרית(

 מאי־נובמבר בחודשים לצרכן המחירים מדד של ממוצע חישבנו א. :1998 במחירי 1994 ברוטו שכר .5
 בחודשים לצרכן המחירים מדד של וממוצע (,113.75) הראשון הסקר בוצע בהם החודשים ,1994

 לצרכן המחירים מדד על הלמ״ס נתוני לפי נעשה זה חישוב (.153.46) השני הסקר מועד 1998 ינואר-מארס
 המחירים מדד בממוצע 1998ב- הסקר בחודשי לצרכן המחירים מדד ממוצע את חילקנו ב. חודש. לכל

 למחירי 1994 שכר את הכפלנו בו (1.35) המכפלה מקדם את קיבלנו כך .1994ב־ הסקר בחודשי לצרכן
:להלן הנוסחה את ראה .1998

153.46 ־ 1998 לינואר־מארס לצרכן המחירים מדד ממוצע
____________________________;__________________= 1.35

113.75 ־ 1994 מאי־נובמבר לצרכן המחירים מדד ממוצע

 בשנת לשעה ברוטו שכרו את מרואיין כל לגבי הפחתנו (:1998 )במחירי 1994ל- 1998 בין השכר הפרש .6
.1998 במחירי הוא שהתקבל ההפרש של ערכו .1998 בשנת לשעה ברוטו משכרו (,1998 )במחירי 1994
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1994; Rosen and Nirel, 1995), have contributed to a deeper understanding of the employment 
absorption of immigrant physicians during various stages of decisionmaking and policymaking 
related to the absorption of immigrant physicians.



unlicensed. Among those working in another profession, 8% were aged 65+ and 23% were aged 
55-64; 64% were unlicensed. Among those not working at all, 72% were women, and among those 
working in another profession, 55% were women. The data show that the vast majority of those who 
had not entered the labor market were aged 65+.

Changes in the Perception of Absorption in Israel
Between the two surveys there was an improvement in the respondents’ perception of their 
economic and social absorption in Israel. There were significant differences between the perceptions 
of the respondents working as physicians and the rest of the respondents. Those working as 
physicians were most likely to report that their income was sufficient for their basic needs; that their 
financial situation was better than it had been in the former Soviet Union; that they were satisfied 
with their standard of living in Israel; and that they owned their apartments. They were followed, 
respectively, by those working in another profession and those not working at all. Similarly, those 
working as physicians were the most satisfied with their absorption and felt the most “at home” in 
Israel. They were also the most likely to maintain social ties with non-immigrant Israelis and 
believe that they would make the same decision to immigrate to Israel.

Summary
The study findings show improvement over time in (1) the job stability of those employed as 
physicians; (2) the conditions of the job conforming to parameters of mainstream physician 
employment (regularly budgeted job); (3) the physicians’ professional status, indicating absorption 
in recognized professional channels; (4) wages; and (5) perceptions of absorption in Israel. It can 
thus be concluded from the findings that the employment absorption of the many immigrant 
physicians who were working as physicians had been a success. It should be noted, however, that 
the follow-up study examined over time the absorption in the workplace of those who had 
immigrated by June, 1992, and does not include information concerning this area for those who 
immigrated later.

It will be important to examine the implications of future physician employment according to new 
employment models that arose from the study findings, as these patterns may expand due to the 
financial crisis that has been taking place in the health care system in recent years. In addition, it 
will be important to examine implications of the absorption of such a high number of physicians 
into their profession for the overall medical work force in Israel, and for total health expenditures.

This report is the latest in a series of reports on the employment of immigrant physicians from the 
former Soviet Union. It was preceded by (1) a report examining the demographic characteristics and 
length of the licensing process for immigrant physicians who had applied for licenses (Nirel, 
Shemesh and Book, 1994); (2) a report of the preliminary findings on the employment of immigrant 
physicians from the former Soviet Union (Naveh and Nirel, 1995); and (3) a report examining the 
employment stability of immigrant physicians on the basis of findings from a survey conducted in 
1994 (Nirel and Naveh, 1996). Findings from these reports, and memoranda presented to the 
inter-ministerial committee on the employment of immigrant physicians (Doron, Rosen and Nirel,



absorption in employment as physicians. On the other hand, among physicians with general licenses 
who were neither specialists nor residents (41% of the 1998 respondents), the rate of employment 
by public employers was lower, as were the rates of those receiving a monthly salary, filling a 
budgeted staff position, and having tenure. It is noteworthy that most were working in the 
community, and that their weekly work hours were slightly lower than those of specialists. In 
addition, 75% of the physicians with general licenses who were of working age (below 65) were 

,! working as physicians, compared to 99% of the specialists who were of working age. The majority 
of residents were employed in budgeted staff positions by public employers (primarily hospitals), 
worked a high number of weekly work hours and lacked tenure. The funding source for the job 
positions of about a third of the residents was scholarships.

The findings on physician job satisfaction indicate an improvement over time. The variable that 
examined overall job satisfaction found an increase from 79% who were satisfied in 1994 to 88% in 
1998. A similar trend was found in specific parameters of job satisfaction.

The study findings indicate the development of new employment models among physicians: 
Approximately 5% of those who were working as physicians in 1998 were employed by firms 
supplying emergency services or “night services,” or through manpower agencies. The proportion 
employed according to these models rose to 10% among those working at a second job (as a 
physician). Such employment is, by nature, temporary, and not subject to work conditions and 
wages covered by collective labor agreements.

Wages
The longer a person had worked as a physician in Israel, the higher his gross hourly wage in 1998. 
Similarly, it was found that real wages for physicians rose between 1994 and 1998. The wage data 
indicate differences in the wage levels of various groups of immigrant physicians. These differences 
were not related to background characteristics of the respondents (age, gender and place of origin), 
but to characteristics of employment absorption: working as a physician in Israel for a relatively 
long period of time, working in the community, working for a public employer, receiving a monthly 
salary and having a good knowledge of Hebrew. These variables also contributed to an increase in 
gross hourly wages. The predicting variables for the real increase in the physician’s gross hourly 
wages between 1994 and 1998 were working in the community by 1994, or transferring to work in 
the community, receiving a specialist degree, transferring to a public employer and transferring to a 
monthly salary, between the two surveys.

Those Not Employed as Physicians
Thirty-seven percent of the respondents were not working as physicians in 1998. Slightly more than 
half (56%) were working in another profession (about half in health-related professions, though also 
as security guards, service personnel and non-professionals, and in many other jobs); the rest (44%) 
were not working at all. Most often, the data indicate that work in another profession was related to 
the lack of a license to practice medicine, and that not working at all was related to advanced age. 
Among those not working at all, 59% were aged 65+ and 27% were aged 55-64; 37% were



Change in the Employment Situation
In 1998, 63% of the respondents who were interviewed in both surveys were working as physicians 
(compared to 58% 1994), and 79% of those who were interviewed in both surveys and had received 
a license to practice medicine in Israel were working as physicians, compared to 78% in 1994. The 
employment situation of a significant percentage of the respondents (80%) remained unchanged 
between the two surveys. In addition, there was a high level of continuity in employment as 
physicians: 93% of those who were employed as physicians in 1994 were working in the profession 
in 1998 as well. Most (88%) had worked as a physician continuously since starting to work as a 
physician in Israel; most (85%) had been working for more than five years as a physician in Israel, 
and about half had been working at their current place of employment for more than five years. The 
best predicting variable for working as a physician in 1998 was “working as a physician” in 1994. 
Other predicting variables for working as a physician in 1998 were entry into a recognized medical 
professional track (licensing, residency or a specialty degree), young age (up to 44) and a good 
knowledge of Hebrew, in 1994.

Physician Job Stability and Employment Absorption
The job characteristics of those employed as physicians in 1998 indicated job stability and even 
improvement over time: The rates of employment by public employers (the Ministry of Health, sick 
funds and public hospitals); of salaried employment, versus hourly or piece work; and of those with 
job tenure were higher in 1998 than in 1994. In addition, as was found in 1994, most immigrant 
physicians worked long hours, which is standard practice in the health system and stipulated by 
work agreements.

Conditions of immigrant physician employment in 1998 also conformed to parameters of 
mainstream physician employment: A high percentage of the physicians (79%) reported that they 
were employed in budgeted staff positions (and not as outside employees in hospitals, replacements 
or employees of firms that provide health services). In addition, the funding source for the positions 
of 75% of the physicians was the budgetary framework of the institutions in which they were 
employed (and not scholarships or grants for research or immigrant absorption, which are temporary 
funding sources). The rates of those employed in budgeted staff positions and of those whose 
positions were funded from the budgets of the institutions in which they were employed were higher 
among those who had worked longer as physicians in Israel.

There was a positive trend in the rates of those who had entered the recognized professional 
advancement track for physicians in Israel: The percentages of specialists and residents among those 
employed as physicians in 1998 (22% and 37%, respectively) were higher than in 1994 (8% and 
23%, respectively). Differences were found in job stability and the extent to which employment 
conformed to parameters of mainstream physician employment, according to status in the medical 
profession. A high proportion of specialists were employed by public employers, received a 
monthly salary and filled positions that were funded by the employing organization’s budget. In 
addition, the rate of tenure was relatively high. Many were working in the community for about 40 
hours per week, which is accepted practice. All of this indicates stable and well-established



Abstract

This report presents the findings of a study that examined absorption in the workplace and 
perceptions of absorption in Israel among immigrant physicians from the former Soviet Union at 
two points in time. For this purpose, the JDC-Brookdale Institute, in cooperation with the Ministry 
of Immigrant Absorption and the Israel Medical Association, conducted a follow-up survey of 
immigrant physicians between January and March, 1998. These physicians had participated in a 
national survey, conducted by the Institute in 1994, of immigrant physicians from the former Soviet 
Union.

The findings of the 1994 survey showed that 71% of those who had applied for a license to practice 
medicine in Israel had received one, and that 72% of those who had received a license were working 
as physicians. In addition, the findings showed that immigrant physician employment was stable, 
and that employment characteristics - type of employment (e.g., salaried versus hourly wage), type 
of employer (e.g., public versus private), the number of weekly work hours and whether there was 
job tenure - and wages improved with length of residence in Israel and length of employment as a 
physician in Israel. The 1998 follow-up survey examined whether there had been a change in the 
rates of physicians and those working a physicians between 1994 and 1998. In addition to 
employment characteristics, it examined job position characteristics - the funding source for the 
position, position status (e.g., managerial/academic versus rank and file) and whether it was a 
budgeted staff position - and the professional advancement track - the rate of those holding a 
general license to practice medicine, and the rates of residents and specialists; the goal was to 
determine the stability of immigrant physician employment and the extent to which it conformed to 
parameters of mainstream physician employment and recognized channels of professional 
advancement. The 1998 survey also examined whether an increase in the length of employment as a 
physician in Israel had led to an improvement in job and job position characteristics, professional 
status, job satisfaction and wages, and whether there had been an improvement over time in 
immigrant physicians’ perceptions of their economic and social absorption in Israel.

The study population included some 7,000 immigrant physicians from the former Soviet Union who 
(1) arrived in Israel by June, 1992; (2) applied to the Ministry of Health for a license to practice 
medicine; (3) had their diplomas recognized by the Ministry; and (4) were referred for either a 
licensing examination or six-months of working in a hospital under supervision as a legal licensing 
requirement. In the 1994 survey, personal interviews were conducted with a sample of 726 
physicians, using a structured Russian-language questionnaire. In the 1998 survey, an attempt was 
made to contact the 726 physicians who comprised the original sample; 84% were interviewed by 
telephone using a structured Russian-language questionnaire.
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