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המחקר תמצית

שכן, משמעותי. אתגר הישראלית החברה בפני מעמידה בתעסוקה עולים רופאים של קליטתם
עוד קיים היה שבה בריאות במערכת ביותר קצרה בתקופה רופאים של רב מספר בקליטת מדובר
שהיו ,6425 בגיל הרופאים לכ13,000 בעולם. מהגבוהים רופאיםאוכלוסייה יחס העלייה גל לפני
מבריתהמועצות, עולים כ500י12 1993 לאוגוסט 1989 אוקטובר בין הצטרפו ,1989 בסוף בישראל
ופתחו הבריאות למשרד מתוכם כ9,000 פנו ,1993 אוגוסט לחודש עד עלייתם. לפני כרופאים שעבדו

בישראל. ברפואה לעסוק רשיון קבלת לקראת בהליכים

ארצי מחקר ערך העלייה לקליטת המשרד ועם הבריאות משרד עם בשיתוף ברוקדייל ג'וינטמכון
שעלו רופאים 6,754 כללה המחקר אוכלוסיית לשעבר. המועצות מברית עולים רופאים בקרב
ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בקשה הגישו ,1992 ליוני 1989 ספטמבר שבין בתקופה לישראל
הקבועים העיקריים הרישוי מסלולי משני לאחד הופנו והם הוכרו תעודותיהם הבריאות, למשרד
שרואיינו רופאים 726 נדגמו זו מאוכלוסייה הסתכלות. תקופת או רשיון, קבלת לשם בחינה בחוק:

.1994 מאינובמבר בחודשים הרוסית בשפה מובנה שאלון בעזרת פנים אל פנים

במקצועם ובקליטה בכלל העולים הרופאים של בתעסוקה הקליטה ברמת מתמקדים אנו בדוח
כי: עולה העיקריים המחקר מממצאי בפרט. כרופאים

לעסוק רשיון קיבלו המחקר באוכלוסיית העולים הרופאים מבין (כ4,800) אחוזים ואחד שבעים *

הרווחות, להערכות ובניגוד מועסקים, הרשיון ממקבלי אחוזים וחמישה שמונים בישראל. ברפואה
כרופאים. עובדים רשיון שקיבלו ממי £725 הכול בסך כך, כרופאים. עובדים (£859) המועסקים רוב

אינדיקטורים מספר לפי זאת, עם .(£99) נמוך בעבודה קביעות להם שיש כרופאים העובדים שיעור *

משרד בידי מועסקים £799 הממוסדת: במערכת כלל בדרך היא בתעסוקה שקליטתם עולה
שבוע בממוצע, עובדים, הם וולונטרית. בבעלות ציבוריים ובתיחולים החולים קופות הבריאות,

חודשי. שכר המקבלים שכירים הם שלישים ושני שעות; 43 בן עבודה

הרשיון בעלי מבקרב יותר נמוך ברפואה לעסוק רשיון בידם שאין מי בקרב המועסקים שיעור *

של יותר רב שיעור יש ברפואה לעסוק רשיון קיבלו שלא מי בקרב כי יצוין .(£859 לעומת £579)

שאין המועסקים כמחצית רשיון. שקיבלו הרופאים בקרב £49 לעומת £149 ויותר, 65 בני מבוגרים
פרה ומקצועות בית מטפלי כרופאים: לניסיונם יתרון בהם שיש יד במשלחי עובדים רשיון להם



במכירות בפקידות, ובניקיון, בשמירה כמו שירותים בעבודות מועסקים כמחציתם אולם, רפואיים.
מקצועיים. בלתי כעובדים והן מקצועיים כעובדים הן בתעשייה; ובעבודה

מומחה. של מעמד קבלת לשם המדעית למועצה פנו הרשיון ממקבלי אחוזים ושלושה שבעים *

רק אלא בהתמחות חייבים היו שלא או (97) מומחה של מעמד מיד שקיבלו מעטים להוציא
שנים. מספר של התמחות בתקופת חייבים שהם הודעה קיבלו מרביתם ,(5^ ב' שלב בבחינות
או התמחותם את סיימו כמתמחים, (עובדים התמחותם את החלו אחוזים וחמישה שלושים

ההתמחות. תקופת את יתחילו מתי יודעים לא 4870 ואילו בהתמחות), להתחיל עומדים

למדו לרישוי) ההכשרה לתקופות (בנוסף מקצועיים בקורסים שהשתתפו הרשיון בעלי (6070) רוב *

פנו, רשיון להם שאין עולים רופאים אחר. למקצוע הסבה בקורסי ולא לרופאים ייעודיים בקורסים
מן אלטרנטיביות. ריפוי בשיטות לקורסים או רפואיים פרה למקצועות הסבה לקורסי בעיקר,
את להסב מעדיפים כרופאים עבודה מוצאים שאינם העולים הרופאים שרוב עולה הממצאים

בעבר. שרכשו ולניסיון לידע יתרון יש שבהם הבריאות, בתחום למקצועות מקצועם

מועסקים מהם ורבים בישראל ברפואה לעסוק רשיון קיבלו העולים הרופאים רוב לסיכום:
ושיעור יותר גבוה המבוגרים שיעור רשיון קיבלו שלא מי בקרב הממוסדת. במערכת כרופאים
במקצוע לעסוק מעדיפים כרופאים עבודה מוצאים שלא מי זאת, מלבד יותר. נמוך המועסקים
עשוי זה מצב זאת, עם אחרים. למקצועות הסבה מעדיפים מיעוטם ורק הבריאות לתחום הקשור
מועסקים מהם כרבע למשל: מרמזים, הנוכחית תעסוקתם של שונים שמאפיינים כפי להשתנות,
אינם 357" כן, כמו קביעות. ללא שנים, למספר קצובה תקופה שהיא התמחות תקופת במסגרת
יתברר בעתיד עבודה. יחידות מספר לפי או שעה שכר יומי, שכר לפי אלא חודשי שכר לפי מועסקים
במחקר. שנמצא כפי היקף באותו זמן, לאורך בעבודה, אותם לקלוט תצליח הבריאות מערכת אם

הציבור ואת המדיניות קובעי את המעסיקות השאלות מן כמה על עונים אלו מוקדמים ממצאים
נוסף מידע המציגים יותר מפורטים ממצאים בתעסוקה. עולים רופאים של לקליטתם בנוגע בישראל
לנושאים יותר מעמיקה בצורה נתייחס אלו בדוחות הבאים. בדוחות יופיעו המחקר מממצאי
בקליטה הבדלים כגון: עולים רופאים לקליטת הנוגעים אחרים לנושאים וכן זה בדוח המוצגים
מקצועית; להסבה נכונות מקצועי; ניסיון או מין גיל, כמו רקע תכונות לפי רופאים, של תעסוקתית
גורמים עם הרופאים של מגעיהם לקראתם; וההכנה הרישוי תהליכי על הרופאים של דעתם

בארץ. הקליטה של וכלכליים חברתיים והיבטים הקולטת במערכת



תודה דברי

של לפרסומם ותרם המחקר של השונים בשלבים לנו שסייע מי לכל להודות לנו היא נעימה חובה
אלו. מוקדמים נתונים

לקליטת מהמשרד שטראוס וליולנדה הבריאות ממשרד בןנון ולגבי הנדלסמן למאיר מודים אנו
זה. משותף למחקר הדרך את שסללו על העלייה

ותרמו מקרוב המחקר את שליוו רוזן ולברוך נועם לגילה הבריאות, ממשרד שמש לענת מודים אנו
הדוח. כתיבת בשלבי הערות ובמתן השאלון לגיבוש המחקר, לתכנון רבות

רופאים קובץ בבניית תרומתה על הבריאות במשרד ומחשוב למידע מהאגף בוק לשמחה מודים אנו
והוצאתו. המדגם לבניית ועזרתה מאמציה על לונברג ולמרים המדגם נלקח שממנו עולים

המחקר. של השדה עבודת את שריכזו פלדמן ולמרק כץ ללוסי מודים אנו

צוות חברי לכל זה, לדוח בהערותיהם שסייעו פקטור ולחיים חביב לג'ק נתונה תודתנו ולבסוף,
אותו. שהדפיסה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה ברבריא; לענת לנו, סייעו אשר המכון
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מבוא
מנקודת הן חדשה, בחברה עולים של בהשתלבותם המרכזיים הממדים אחד היא בתעסוקה קליטה
והן אליה המגיע האנושי ההון את לנצל המעוניינת הקולטת, הישראלית החברה של ראותה
מברית עולים אלף 500 מעל האחרונות בשנים קלטה ישראל מדינת עצמם. העולים של מבחינתם
אקדמיים מקצועות בעלי של מאוד גבוה בשיעור מאופיינת זו עלייה כידוע, לשעבר. המועצות
מבריתהמועצות העולים בקרב הוותיקה. האוכלוסייה בקרב כ6ל12 לעומת כ0?65 ומדעיים:
תחילת לפני הישראלית, האוכלוסייה בקרב הרופאים משיעור בהרבה גבוה הרופאים שיעור לשעבר
אוקטובר בין הצטרפו ,1989 בסוף בישראל שהיו ,6425 בגילאי הרופאים לכ13,000 העלייה1. גל
עד כרופאים. עלייתם לפני שעבדו לשעבר, מבריתהמועצות עולים כ12,500 1993 לאוגוסט 1989

רשיון קבלת לקראת בהליכים ופתחו הבריאות למשרד מהם כ9,000 פנו ,1993 אוגוסט לחודש

בישראל2. ברפואה לעסוק

נוגעים, הממצאים לשעבר. מבריתהמועצות עולים רופאים על ממחקר נבחרים נתונים מציג זה דוח
ההתמחות. ולתהליך בישראל ברפואה לעסוק הרשיון מקבלי לשיעור הרישוי, לתהליך השאר, בין
על המועסקים, שיעור על העבודה, בשוק העולים הרופאים קליטת על נתונים מציג הדוח כן, כמו
ומציג הרפואי בתחום המעסיקים הם מי גם בוחן הדוח כרופאים. עבודתם היקף ועל העסקתם אופן
מלבד השתלבו. הם שבהן העבודות סוגי ואת כרופאים עובדים שאינם מי של התעסוקה שיעורי את
לימודים ועל אחר במקצוע לעבוד העולים הרופאים של נכונותם על ממצאים כלולים בדוח זאת

מקצועיים. בקורסים

ביותר. חשוב אתגר בישראל המדיניות קובעי בפני מעמידה בתעסוקה עולים רופאים של קליטתם
יחס שכידוע אלא ביותר, קצרה בתקופה רופאים של רב מספר בקליטת שמדובר בלבד זו לא
רווחה לכן בעולם. מהגבוהים הוא העלייה גל לפני עוד בישראל, קיים שהיה רופאיםאוכלוסייה
מהם רבים וכי כרופאים בעבודה העולים הרופאים רוב את לקלוט אפשרות תהיה שלא הדעה

חלופיים. תעסוקה מקורות למצוא ייאלצו

לדרישות כמובן, בכפוף, במקצועו; להיקלט רופא לכל הזדמנות במתן דוגלת הממשלה מדיניות
צריכים בישראל ברפואה לעסוק כדי החוק, לפי בישראל. ברפואה לעסוק רשיון בקבלת הכרוכות

זאת .A%6 ו1993 1992 ובשנים ;270 1991 בשנת ;370 היה 1990 בשנת העולים בקרב הרופאים שיעור 1 1
העלייה. גל תחילת לפני בישראל (.D%35 של רופאים שיעור לעומת

הבריאות משרד נתוני 2

1



אולם, רישוי3. בבחינת לעמוד בארץ, הוכרה שלהם ושהדיפלומה לארץ בחוץ שהוסמכו רופאים
תחת שנה חצי במשך לעבוד וחייבים בה מלעמוד פטורים בחוק4) (הנקוב שנים מספר של ותק בעלי
כדי הסתכלות". "תקופת קרוי זה שלב התמחות. לצורך המוכרים במרפאה, או בביתחולים פיקוח,
לבחינת להכנה קורסים הבריאות משרד עורך בחינה, לעבור שחייבים העולים לרופאים לעזור
העולים הרופאים העלייה. לקליטת והמשרד בתיהחולים לרפואה, בתיהספר עם בשיתוף הרישוי,
הרישוי. לבחינת ההכנה קורס במשך והן ההסתכלות בתקופת הן הקליטה, ממשרד למימון זכאים

קבלת לאחר גם אולם, כללית. ברפואה לעסוק רשיון לרופאים מקנה החוק בדרישות עמידה
למועצה לפנות חייב מוצאו בארץ התמחה שבו הרפואי במקצוע לעסוק הרוצה עולה רופא הרשיון,
הרופאים של המכריע לרובם מומחה. של מעמד לקבל בבקשה הרפואית ההסתדרות של המדעית
לעבור חייבים הם כן ועל המדעית, המועצה בידי המוכרת התמחות אין מבריתהמועצות העולים
שלדברי מאחר חשיבות, יש מומחה של מעמד לקבלת זה. מעמד קבלת לשם התמחות תקופת
לתנאי למעשה, הפכה, הרפואה ממקצועות באחד ההתמחות הבריאות, במערכת בכירים גורמים
עבודה לגבי קיים אינו כזה (תנאי הבריאות במערכת תקן לפי לעבודה לקבלה הכרחי כמעט

שעות). לפי קבועה לא בעבודה או בקהילה, או בבתיחולים בתורנויות

ג'וינט ערך בתעסוקה לשעבר מבריתהמועצות עולים רופאים של קליטתם דפוסי את לבחון כדי
רופאים בקרב ארצי מחקר העלייה, לקליטת והמשרד הבריאות משרד עם בשיתוף ברוקדייל, מכון
שאלון בעזרת פנים, אל פנים ראיונות באמצעות 1994 מאינובמבר בחודשים נערך המחקר עולים.
עולים רופאים 6,754 מתוך רופאים5 726 של מדגם על מבוסס המחקר הרוסית. בשפה מובנה
שהגישו ,1992 יוני סוף עד 1989 ספטמבר שבין בתקופה לישראל שעלו לשעבר, מבריתהמועצות
הרישוי מסלולי משני לאחד ושהופנו הבריאות למשרד ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בקשה
מסלולים בשני הרופאים הסתכלות. תקופת או רשיון, קבלת לשם בחינה בחוק: הקבועים העיקריים

המועצה בידי הוכרה שמומחיותם ורופאים מסוימות במדינות לרפואה בתיספר בוגרי להוציא 3

הרפואית. ההסתדרות של המדעית

שנים. 14  ואילך זה מתאריך שנה; עשרים  1992 לנובמבר עד 4

לפי שכבות וארבע הרישוי מסלול של שכבות שתי לפי נבנה המדגם האוכלוסייה. מן 10*0 נדגמו 5
נדגמו כן, כמו בלבד. רופאים עשרה עד היו שבהם לרוב), (קטנים יישובים של מקבץ עוד וכן אזורים,

הוחלף שונות מסיבות רואיין שלא מי צפוי. נפל להחלפת מילואים רשימות כללים אותם פי על
הנפל סיבות רופאים. ל1,002 פנינו הכול בסך המילואים. רשימות מתוך שכבות באותן אחר למרואיין

עבודה, עומס בעקבות פנאי חוסר היו: לסירוב העיקריות (הסיבות להתראיין סירבו (7.5^) 75 היו:
37 האיתור; מאמצי למרות אותרו לא (167) 160 קשה); משפחתי או אישי ומצב מסקרים, עייפות
הם בדוח המובאים הנתונים .(0.4X) נפטרו ו4 ארוכות; לתקופות מהארץ נעדרו או היגרו (3.7^

לאוכלוסייה. המדגם ניפוח לאחר
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שלהם ושהדיפלומה לרישוי בבקשה שפנו הנחקרת, בתקופה שעלו הרופאים 97מכלל ?£ הם אלו
הוכרה6.

שתהליך מאחר ,1992 יוני סוף עד לארץ שעלו למי רק המחקר אוכלוסיית את להגביל הוחלט
שהרופא עד קבוע שאינו זמן פרק עברית; לימוד לשם באולפן שהייה השאר בין וכולל ארוך, הרישוי
בקורס לימודים תקופת להסתכלות; מקום מוצא שהוא עד או רישוי לבחינת הכנה קורס מתחיל
לעריכת עד העוברת והתקופה שנה; חצי שאורכת הסתכלות) תקופת לחלופין, (או, לבחינה הכנה
הממוצע הזמן כי עלה הנתונים של ראשונים מעיבודים בשנה. פעמיים רק המתקיים הרישוי מבחן
בישראל ששהה מי את רק במחקר לכלול הוחלט לכן, כשנתיים. הוא העלייה מיום רשיון לקבלת
הרישוי תהליכי את לעבור אפשרות לו שתהיה כדי דיו ארוך זמן פרק הסקר עריכת לתקופת עד

ברפואה. לעסוק רשיון ולקבל

בבקשה הבריאות למשרד פנו לא רופאים, שהם הצהירו עלייתם שביום העולים מן 27 כ96 כי יצוין
בקרב 5696 לעומת נשים הם מהם אחוזים וחמישה שישים זה. בסקר כלולים אינם והם רשיון, לקבל
שיעור זה ומעלה. 55 בני הם לרישוי פנו שלא ממי £289, זאת, מלבד רשיון. לקבל בבקשה שפנו אלו
שפנו ומעלה, 55 בני של לשיעורם דומה הוא אולם לרישוי(>£149)7. שפנו מי כל בקרב משיעורם כפול
מי שבין משום גם זאת .(2696) הרישוי למסלול נכנסו הם הוכרו, שתעודותיהם ולאחר לרישוי,

גבוה. היה הצעירים שיעור הוכרו, לא שתעודותיהם

הן: כולו במחקר שנבחנות העיקריות השאלות
כרופאים הן בתעסוקה השתלבותם טיב ומהו העבודה בכוח העולים הרופאים נקלטו כמה עד א.

חלופיים. במקצועות או לרפואה קרובים במקצועות והן
בתעסוקה נקלטו שבו באופן במקצוע, ניסיון או גיל מין, כגון: רקע, תכונות לפי הבדל, יש האם ב.

שונות. רופאים קבוצות חלופיות בתעסוקות או ברפואה
לכך. הקשורים הגורמים ומהם חלופיים, למקצועות להסבה נכונים הרופאים האם ג.

ההסתכלות. ותקופת הרישוי לבחינת הכנה קורסי על העולים הרופאים של דעתם מהי ד.

חלופיים, או רפואיים במקצועות מקצועיים קורסים ועל השתלמויות על יודעים הרופאים האם ה.
השונים. היבטיהם על דעתם ומהי בהם משתתפים הם האם מקצועית; הסבה לצורך

רשיון וקיבלו המדעית המועצה מטעם כמומחים שהוכרו ומי לסטאז' שהופנו מי במדגם נכללו לא 6
החייבים הרופאים שאר של מזה שונה לעבור צריכים שהם שהמסלול משום זאת נוסף. תנאי ללא

הבריאות. משרד בידי הוכרה לא שלהם שהדיפלומה מי נכללו לא כן, כמו רישוי. בהליכי

הבריאות. משרד ותקצוב, לתכנון האגף והערכה, לתכנון המחלקה נתוני 7

3



להם לסייע האמורים במערכת, השונים הגורמים עם העולים הרופאים של מגעיהם אופי מהו ו.

עבודה. לחיפוש בהם נעזרו הם ואיך בתעסוקה בהשתלבותם
השונים. החיים בתחומי הישראלית בחברה העולים הרופאים נקלטו איך ז.

בעלי רופאים של כניסתם שיעור על הנתונים מספר. במישורים חשיבות יש כולו המחקר לממצאי
תכניות לעצב המדיניות לקובעי לסייע עשויים והיקפה עבודתם אופי ועל העבודה לשוק רשיון
הרצון שביעות על המידע כן כמו תעסוקה. לקראת המכינות הכשרה ומסגרות בתעסוקה לקליטה
טיב אודות על הממצאים בעבודה. ההשתלבות איכות על לעמוד מסייע בעבודה הביטחון והרגשת
שבה המידה ועל אליו הנגישות מידת על ולהכשרה; לתעסוקה הקשורים בנושאים שניתן המידע
ממצאי ונותניו. השירות מקבלי בין התקשורת ערוצי בשיפור לסייע עשויים העולים לרופאים הועיל
תקופת את לרישוי, ההכנה מסלולי את הרופאים הערכת על לעמוד גם מאפשרים המחקר
המקצועית; ההסבה תהליכי ואת שונים רפואיים במקצועות ההשתלמות תהליכי את ההתמחות,
לשיפורם. הדרכים ומהן יעדיהם את אלו תהליכים משיגים אכן מידה באיזו לבדוק כדי זאת
ובכך בתעסוקה הקליטה בתהליך יותר המתקשות רופאים קבוצות בזיהוי לסייע עשויים הנתונים
רופאים קליטת על מידע מספקים המחקר נתוני ולבסוף, להן. המותאמות תכניות בפיתוח לסייע
אור לשפוך עשויים הם ולכן חברתי, ומצב כלכלי מצב דיור, שפה, רכישת מבחינת בישראל עולים

אחרים. חיים בתחומי העולים הרופאים של קליטתם על

מבריתהמועצות עולים רופאים קליטת על דוחות מסדרת אחד הוא זה מוקדמים ממצאים דוח
מאפייניהם את הבוחן ראשון דוח ברוקדייל. מכון שערך הארצי המחקר על המבוססים לשעבר,
לשעבר, מבריתהמועצות העולים הרופאים כל של הרשיון לקבלת הזמן פרקי ואת הדמוגרפיים
ומשרד ברוקדייל ג'וינטמכון בידי פורסם כבר (1995 בוק, שמש, (ניראל, לרישוי בקשה שהגישו ,

בהקדם תשובות מתן לשם המחקר, מן מוקדמים בממצאים מתמקד הנוכחי הדוח הבריאות.
רופאים של לקליטתם בנוגע בישראל והציבור המדיניות קובעי את המעסיקות השאלות למקצת
בדוחות יופיעו מהמחקר המידע מלוא את המציגים יותר מפורטים ממצאים בתעסוקה. עולים

הבאים.
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עולים רופאים על רקע נתוני .1

ניסיון הרפואה; במקצוע השכלה העולים: הרופאים של הדמוגרפיים במאפייניהם דן זה פרק
להם שיש הניסיון שנות ומספר עבדו שבהם הרפואיים המקצועות לשעבר; בבריתהמועצות בעבודה

כרופאים. בעבודה

דמוגרפיים מאפיינים
מכלל אחוזים ושישה חמישים גבוה. מבריתהמועצות העולים הרופאים בקרב הנשים של משקלן
מכלל הנשים לאחוז בהשוואה גבוה זה אחוז נשים. הן לרישוי בקשה שהגישו העולים הרופאים
העבודה, בגיל הם מהרופאים אחוזים ושלושה תשעים (ו^).8 1989 דצמבר עד בישראל, הרופאים
שבהם גילים  דהיינו .6445 בגיל הם לגברים) נשים בין הבדל (אין מהם 4296 אולם ,64 גיל עד

.(1 לוח (ראה יותר קשה העבודה לשוק הכניסה

כרופא בעבודה ניסיון שנות מספר
מהרופאים אחוזים עשר שבעה לעיל. הנזכרת הגילים חלוקת את משקף בעבודה הוותק הסתם, מן
בברית כרופאים שנים 147 עבדו מהם אחוזים וארבעה עשרים שנים. משש פחות במקצוע עבדו
בעבודה שנים 2920 של ותק ול6ל21 במקצוע, שנים 19  15 של ותק היה ל1970 המועצות,
עבודה שנות משלושים יותר של ניסיון עם לישראל הגיעו מהרופאים אחוזים עשר תשעה כרופאים.

כרופא.

הרפואה במקצוע השכלה
בבריתהמועצות לרפואה בבתיהספר הלימודים בישראל, לרפואה הספר בבתי כמקובל שלא
כ£239 כללית, ברפואה לימודיהם את סיימו מהרופאים 1170 מסלולים: בכמה מתנהלים לשעבר
המקצועי התואר על לשאלה בתשובה הציבור. בבריאות וכ£ל2 בכירורגייה %4d ילדים, ברפואת
המשך לימודי של במסלול המשיכו כי השיבו 269S במקצועם, להם שהיה ביותר הגבוה
של במסלול או יותר) גבוהה מומחיות דרגת לקבלת קלינית ועבודה (לימודים ל"אורדינטורה"
ברפואה). PHD תואר קבלת לקראת בעיקר  במחקר ועבודה (לימודים ל"אספירנטורה" לימודים

המועצות בברית העולים הרופאים עבדו שבהם הרפואיים המקצועות
שהם הידע על מידע מספקים בעבר העולים הרופאים עסקו שבהם הרפואיים המקצועות על נתונים
הבדל שיש אף על זאת, בהם. להיקלט להעדיף עשויים שהם ההתמחות תחומי ועל אתם מביאים

רפואיים מקצועות קובץ הבריאות, משרד 8
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רוב לשעבר. בבריתהמועצות הנהוג ההתמחות מסלול לבין בישראל הנהוג ההתמחות מסלול בין
התפלגות בחינת המקצועית. עבודתם שנות רוב במשך ספציפיים רפואיים במקצועות עבדו הרופאים
מקצועות בכמה מרוכזים הם כי מראה בבריתהמועצות בו שעסקו הרפואי המקצוע לפי הרופאים
.($6) ופסיכיאטרייה ($7) גינקולוגיה ,($7) נירולוגיה ,($15) ילדים ,($22) כללית רפואה רפואיים:
עסקו ומין, ועור ואבחון) רדיולוגיה (כולל רנטגנולוגיה כירורגייה, הבאים, המקצועות מן אחד בכל

רפואיים. מקצועות של מאוד רחב מגוון פני על כבודדים, מפוזרים, יתרם הרופאים. מן כ$4

נבחרים ממצאים  רשיון לקבלת בבקשה שפנו עולים רופאים של הרישוי ותהליך רקע משתני :1 לוח
(באחוזים)

נשים גברים סה"כ

3,775 2,979 6,754 (N) אוכלוסייה גודל

100 100 100 גיל

14 14 14 34 עד

35 39 37 4435

24 21 23 5445

19 19 19 6455

7 7 7 +65

100 100 100 רישוי מסלול
56 56 56 בחינה

44 44 44 הסתכלות
60 74 71 רשיון קיבלו
73 73 73 מומחה של מעמד לקבלת שפט רשיון בעלי

100 100 100 ההתסו*ת: בתהליך 01000
7 12 9 התמחות תקופת ללא מומחה של מעמד קיבלו
2 8 5 התמחות סיימו

27 29 28 כמתמחים עובדים
1 3 2 התמחות להתחיל עומדים

56 38 48 התמחות יתחילו מתי יודעים לא
5 4 5 ב' שלב בבחינות רק חייבים
2 6 3 תשובה קיבלו טרם
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הרישוי תהליך .2
זה בחלק רישוי. תהליך לעבור לארץ בחוץ שהוסמכו רופאים צריכים ברפואה לעסוק כדי כאמור,

הרשיון. מקבלי ובשיעור והסתכלות) (בחינה הרישוי במסלולי נדון הדוח של

רישוי מסלולי לפי חלוקה
4470 ואילו רישוי בבחינת לעמוד צריכים היו בסקר העולים הרופאים מן אחוזים ושישה חמישים
.(1 (לוח במרפאה או בביתחולים פיקוח) תחת חצישנה במשך (עבודה הסתכלות לתקופת הופנו
גם ולמעשה במקצוע העבודה שנות למספר הדוק קשר כאמור, קשורה, רישוי מסלולי לפי החלוקה
למסלול מופנים יותר, מבוגרים כלל בדרך שהם כרופאים, יותר הרב הניסיון בעלי לגיל.

ההסתכלות.

בישראל ברפואה לעסוק הרשיון מקבלי שיעור

שהופנו מי בקרב הרשיון מקבלי שיעור רשיון. קיבלו במחקר הרופאים מן אחוזים ואחד שבעים
הגברים בקרב הרשיון מקבלי שיעור .$69 ההסתכלות למסלול שהופנו מי ובקרב $72 היה לבחינה

.(1 69£9(לוח  הנשים ובקרב $74 היה

הבחינה מסלול
אלו קורסים לבחינה. הכנה בקורס להשתתף מוצע רישוי בבחינת החייבים העולים הרופאים לכל
בקורסים השתתפו $91 הבחינה למסלול שהופנו אלו מבין בארץ. שונים בבתיחולים מתקיימים

אלו.

שביקשו לאחר חודש בקורס בלימודים החלו לבחינה ההכנה לקורס שפנו מהרופאים מחצית
ממשתתפי 1170) קורס לפתיחת חודשים חמישה עד ארבעה שחיכו היו זאת, עם בו. להשתתף
פעמיים מתקיימים שהקורסים לכך קשור זה ממצא ;(1370) חודשים משישה יותר ואף הקורסים)

חודשים. שישה היא בקורס הלימודים ותקופת בשנה

ההסתכלות מסלול
בתקופת לעבודה מוכר מקום עצמו בכוחות למצוא חייב ההסתכלות למסלול שהופנה עולה רופא
במרפאה לעבוד אפשרות יש כי אף בביתחולים, במחלקה היא העבודה כלל בדרך ההסתכלות.
העבודה להתחלת ועד להסתכלות מקום אחר החיפוש מתחילת  הממוצע הזמן משך קהילתית.
לחפשו. שהחלו מיום חודשים שלושה תוך להסתכלות מקום מצאו כ6270 חודשים. כארבעה היה
זה למסלול שהופנו מהרופאים לכ$13 אולם, חודשים. לשישה ארבעה בין החיפוש ארך ל2570
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עד שארך הזמן במשך גיל לפי הבדל, נמצא (לא חודשים לשבעה מעל החיפוש תקופת ארכה
ההסתכלות). תקופת לביצוע המקום שנמצא

מועד עד ההסתכלות תקופת את סיימו זה למסלול שהופנו מהרופאים 78 ש£9 מראים הממצאים
בהסתכלות החלו טרם £229. ואילו הסקר, בזמן בפועל אותה עשו אכן מהם אחד אחוז רק ראיונם.
לביצועה, מקום לחפש החלו לא עדיין בהסתכלות החלו שטרם מאלו כמחצית הסקר. ביצוע בעת
המועד נקבע טרם אך להסתכלות מקום יש מהם 596 ולעוד לכך, מקום מצאו לא עוד מהם £429

ומעלה. 55 בני הם ההסתכלות תקופת את התחילו שלא מאלה ש7596 יצוין להתחלתה.

מומחה של מעמד קבלת .3
במערכת כרופא עבודה למצוא הסיכוי את כאמור, מעלה, רפואי במקצוע מומחה של מעמד קבלת
היותה (מלבד דבר לכל כעבודה כמוה ההתמחות תקופת בקהילה. והן בביתהחולים הן הבריאות,
ושלושה שבעים למתמחים. המיועדות בתקן משרות יש מחלקה בכל שכן, שנים), למספר מוגבלת
דיון לשם המדעית למועצה פנו ברפואה לעסוק רשיון שקיבלו העולים הרופאים מן אחוזים

.(1 (לוח כמומחה במעמדם

,(1696) מומחה של מעמד לקבלת המדעית למועצה לפנות בכוונתם שאין שאמרו הרשיון בעלי מבין
בכך זאת נימקו אחרים להתמחות. להתקבל סיכוי" להם "שאין יודעים שהם בכך זאת נימקו £649

זאת שנימקו היו .(£199) במעמדם להכרה פנו לא כן ועל כלשהו, רפואי במקצוע מומחים שאינם
.(107") אחרות בסיבות או (796) להתמחות לפנייה מדי גבוה בגיל

מומחה? של מעמד קיבלו עולים רופאים כמה
ללא מומחה, של מעמד קיבלו המדעית למועצה ופנו רשיון שקיבלו הרופאים מבין אחוזים תשעה
הפונים מרבית ב'. שלב בבחינות רק אלא בהתמחות חייבים היו לא £59 ו התמחות, בתקופת צורך
את החלו אחוזים וחמישה שלושים שנים. מספר של התמחות בתקופת חייבים שהם הודעה קיבלו
£489 ואילו בהתמחות), להתחיל עומדים או התמחותם את סיימו כמתמחים, (עובדים התמחותם
יודעות אינן הנשים מן אחוזים ושישה חמישים ההתמחות. תקופת את יתחילו מתי יודעים אינם

.(1 (לוח הגברים בקרב £389 לעומת התמחותן, תקופת את תתחלנה מתי

להתמחות? מקום למצוא יותר קשה מבוגרים לרופאים האם
יותר קשה התמחות בתקופת וחייבים מומחה של מעמד לקבלת שפנו הרופאים מבין למבוגרים
(שהם המדעית למועצה שפנו 64  55 בני המבוגרים בקרב למשל, כך, להתמחות. מקום למצוא
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.5170 הוא התמחותם תקופת את יתחילו מתי יודעים שאינם אלו של השיעור הפונים) מכלל 20x
4170 רק הפונים), מכלל £119 (שהם המדעית למועצה שפנו שנים 34 גיל עד הצעירים בקרב לעומתם,

.(2 לוח (ראה התמחותם תקופת את יתחילו מתי יודעים אינם עדיין

(באחוזים) גיל לפי מומחה, של מעמד לקבלת שפנו רשיון בעלי עולים רופאים :2 לוח
65+ 6455 5445 4435 34 עד סה"כ
139 695 846 1,420 376 3,476 (N) באוכלוסייה פנו סהכ

של מעמד לקבלת שפנו אחוז
73 71 74 84 50 73 הרשיון בעלי סה"כ מתוך מומחה

100 100 100 100 100 100 ההתמחות: בתהל'ן 01000
ללא מומחה של מעמד קיבלו

'(63) 27 7   9 התמחות תקופת
 2 13 3  5 התמחות סיימו
 6 20 41 44 28 כמתמחים עובדים
  1 2 9 2 בהתמחות להתחיל עומדים

(24) 52 48 50 41 48 בהתמחות יתחילו מתי יודעים לא
 11 7 2  5 ב' שלב בבחינות רק חייבים

(14) 3 4 3 6 3 תשובה קיבלו טרם

.(190  מהאוכלוסייה %3n (פחות קטנה קבוצה מתוך אחוז על מעידים בסוגריים המספרים 1

מתמחים? העולים הרופאים רפואיים מקצועות באילו
התמחות שגמרו אלו כמתמחים, העובדים (אלו בהתמחות שהתחילו ממי אחוזים וחמישה שבעים
בברית בו שעסקו הרפואי במקצוע היא שהתמחותם דיווחו התמחותם) את להתחיל העומדים או
במקצוע ו1870 בעבר, שלהם הרפואי למקצוע דומה במקצוע מתמחים אחוזים שבעה המועצות.
פנימית רפואה נכללים; מתמחים העולים הרופאים שבהם הרפואיים במקצועות אחר. התמחות
כירורגייה ,(£69) גינקולוגיה ,(770) ילדים ,(£129) פסיכיאטרייה ,(£99) הרדמה מהמתמחים), £149,)

המומחים הרופאים תוספת .(49^) וגריאטרייה (£49) עיניים רפואת (£59) נירולוגיה ,(590) כללית
במקצועות גם אולם בעבר, המקצועי לניסיון הקשורים הרפואיים במקצועות היא בעתיד הצפויה
פסיכיאטרייה הרדמה, פנימית, רפואה בישראל: הבריאות במערכת מחסור בהם שהיה רפואיים

וגריאטרייה.
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בעבר? בו שעסקו מזה אחר רפואי בתחום להתמחות סוכנים העולים הרופאים האם
אחוז בעבר, עסקו שבו הרפואי במקצוע בעיקר להתמחות מתקבלים העולים הרופאים שבפועל, אף
המדעית למועצה שפנו מהרופאים 57?£ שכן, להחליפו. מוכנים שיהיו אמרו מהם מבוטל לא
בשתי ולעמוד התמחות תקופת לעבור שעליהם תשובה וקיבלו כמומחים במעמדם להכיר בבקשה
מזה אחר רפואי בתחום התמחות תקופת לעבור מוכנים שיהיו אמרו ב') ושלב א' (שלב הבחינות

בעבר. בו שעסקו

בישראל תעסוקה .4
ההולמת ובתעסוקה בכלל בתעסוקה העולים קליטת הוא עלייה בקליטת המרכזיים הנושאים אחד
להיות עשויה לשעבר מבריתהמועצות עולים רופאים קליטת זו מבחינה בפרט. כישוריהם את
הנתונים להחליפו. עליהם המקשה למקצועם, מחויבותם ובשל הרב מספרם בשל במיוחד בעייתית
או ברפואה העבודה, בשוק העולים הרופאים השתלבות של שונים ממדים על מידע מציגים שלהלן

אחרים. יד במשלחי

בעבודה השתלבות על הנתונים כלשהי. בעבודה מועסקים העולים הרופאים מכלל 7770 הכול, בסך
שהבסיס כיוון קיבלוהו, שלא אלה ולגבי מהרופאים) (70\ר רשיון שקיבלו אלה לגבי בנפרד יוצגו

בתכלית. שונה העבודה בשוק אלה מקבוצות אחת כל של להשתלבותן

רשיון שקיבלו רופאים 4.1

העבודה בשוק השתלבות
מועסקים היו 85X מתוכם בישראל; ברפואה לעסוק רשיון קיבלו העולים מהרופאים £719 כאמור,
תוך עבודה לחפש מתכוננים 3tf ועוד עבודה מחפשים £59 מועסקים, הלא מבין .(3 (לוח הסקר בזמן
מיעוט ורק כיום, עבודה מחפשים אינם אך בעבר עבודה חיפשו אחוזים חמישה חודשים. שלושה
בשלושת עבודה לחפש מתכוונים ואינם עלייתם מאז פעם אף עבודה חיפשו לא בלבד £29 של
כ£909 של מועסקים מרמת המועסקים: בשיעור ירידה חלה בגיל העלייה עם הקרובים. החודשים
גם אחרים, כבמקצועות שלא .6455 בני בקרב ל£749 זה אחוז יורד ,54 גיל עד הרופאים בקרב
המועסקים שיעור .(4 (לוח $62< יחסית, גבוה המועסקים שיעור הפרישה, גיל מעל רופאים בקרב

.9509S ועתר, 60 בנות נשים ובקרב ,£689 הוא ויותר 65 בני גברים בקרב

החלוקה כגון העולים, הרופאים באוכלוסיית תתקבוצות מאפייני גם נבחנו זה בדוח הנתונים ניתוח לצורך 9
למסקנות ההתייחסות קטנות. להיות עלולות אלה קבוצות מקצת הדברים, מטבע .65+ בני של מין לפי
בהן יש ואם זהירה, להיות צריכה אלה כגון קטנות תתקבוצות של מאפיינים על הממצאים מן העולות

מוצגים שבו בדוח, מקום כל לגבי נכונה זו הערה נוסף. במחקר לעומק אותן ולחקור לחזור יש מיוחד עניין
המחקר. אוכלוסיית מתוך קטנות תתקבוצות אפיוני על נתונים
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(באחוזים) בתעסוקה עולים רופאים של קליטה :3 לוח
רשיון קיבלו לא רשיון קיבלו סה"כ

N=1962 N=4792 N=6754 רופאים סה"כ
5785 77 TI*!/?D HTQiQ D'pOVIOn TT1K

100 100 100 יד משלחי לפי D'poyiK)

 85 64 רופאים
25 6 12 בית מטפלי
23 3 6 פרהרפואיים מקצועות
14 3 6 אחרים שירותים עובדי
7  2 בתעשייה מקצועיים עובדים
7 1 4 בתעשייה מקצועיים בלתי עובדים
24 2 6 אחרים יד משלחי

(באחוזים) גיל לפי בתעסוקה, רשיון שקיבלו עולים רופאים של קליטה :4 לוח
65+ 6455 5445 4435 34 עד סה"כ

סי 0הכ מתון הרש'ון מקבלי אחוז
41 75 76 69 79 71 רש'ון לקבלת שפנו
62 74 87 93 87 85 עובדים רשיון: מקבלי מתוך

ועובדים: רשיון מקבלי מתוך
'(83) 71 82 91 95 85 כרופאים עובדים

.(190  מהאוכלוסייה מ£39 קטן (מספר קטן מספר עם קבוצה מתוך אחוז על מעיד בסוגריים המספר 1

העבודה בכורו השתתפות

העבודה בכוח השתתפותם שרמת אלא גבוה, העולים הרופאים בקרב המועסקים ששיעור רק לא
מבריתהמועצות העולים כלל בקרב £609. לעומת ^0ע ביותר גבוהה עבודה) ומחפשים (מועסקים
בשנת ומעלה 25 בני בארץ היהודית האוכלוסייה בקרב ו^65 ומעלה10 25 בגילים לשעבר

למ"ס. ,1994 ינואריוני בחודשים כוחאדם סקרי מתוך מיוחדים ליווחים א. 10
.6425 גילאי הם הרשיון בעלי מהרופאים $96. ב.
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כשם בהתאמה). 84£9ו^92 (לעומת ל£ל94 מגיע העבודה כוח מתוך המועסקים שיעור .("1993

עם יורדת העבודה בכוח ההשתתפות רמת גם כך המועסקים, בשיעור ירידה חלה בגיל העלייה שעם
.34 גיל עד הרשיון בעלי בקרב כ9770 לעומת 6455 בני בקרב לכ7996 בגילם: העלייה

עולים רופאים מועסקים שבהם t משלחי
מועסקים, והם רשיון שקיבלו העולים, הרופאים של (8596) הגדול רובם הרווחות, לתחזיות בניגוד
מתוך כרופאים12. עובדים 7270 רשיון, שקיבלו אלה כל מתוך הכול, בסך כרופאים. עובדים
בגיל העלייה עם יורד כרופאים המועסקים הרופאים אחוז כלשהו במקצוע המועסקים הרופאים
מועסקים כרופאים, עובדים שאינם ומעלה, 55 בני עולים .(4 (לוח 6455 בני בקרב לכ6ל71 עד

בקירוב). (כ£ל17 בית כמטפלי בעיקר

לאחר רשיון שקיבלו מי מבין 929s כי עולה, הרופאים שעברו הרישוי מסלול לפי זאת בוחנים כאשר
לאחר רשיון שקיבלו ממי 570ר לעומת זאת כרופאים. עובדים מועסקים, והם רישוי בחינת שעברו
שעברו שמי מהעובדה נובע זה מהבדל ניכר שחלק לוודאי קרוב מועסקים. והם הסתכלות תקופת

יותר. מבוגרים הם הסתכלות

לתחום הקרובים בתחומים מועסקים ,(1570) כרופאים עובדים שאינם המועסקים, הרשיון בעלי יתר
מועסקים הנותרים ורק^6 פרהרפואיים במקצועות 39S למיניהם, בית כמטפלי £69 הבריאות:
.(3 (לוח בתעשייה מקצועיות ובלתי מקצועיות עבודות או שירותים עבודות כגון אחרים, יד במשלחי

"בהתנדבות"? כרופאים באוץ הרופאים עבדו איפעם האם
ממקצועם יתנתקו שלא ובלבד בהתנדבות, שכר, ללא לעבוד שהעדיפו עולים רופאים שיש ידוע 1

נפוצה. תופעה הייתה זו הרווחת, הדעה פי על כרופאים. בשכר עבודה מצאו לא עדיין שבה בתקופה
בתקופה שעבדו דיווחו 399" כרופאים; בהתנדבות בכלל עבדו לא 559S כי עולה הממצאים מן
דיווחו ברפואה לעסוק רשיון שקיבלו הרופאים מן בלבד אחוזים שני שכר. ללא בהתנדבות כלשהי
ויותר). 55 בני בקרב בעיקר מתרכזת (התופעה שכר ללא בהתנדבות, הייתה כרופאים עבודתם שכל

בשכר. עבודה קבלת עד כלל בדרך זמנית, היא בהתנדבות כרופאים העבודה שתופעת נראה

למ"ס ,1994 אפריל ,4 מסי מוסף לישראל, הסטטיסטי הירחון ,1993 אדם כוח סקרי 11

מכאן כרופאים. עובדים 8570 מתוכם כלשהי. בעבודה מועסקים רשיון שקיבלו ממי £859 לעיל, האמור לפי 12

כרופאים. עבודה למצוא הצליחו רשיון שקיבלו אלו כל מתוך ש7296
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כרופאים שעובדים סי של התעסוקה מאפייני
של מאפייניה מהם לברר יש כרופאים, מועסקים אכן העולים הרופאים שרוב הממצא למרות
להיקף בעבודה, לקביעות הנוגעים שבהמשך, מהממצאים לקבל נוכל לכך תשובה זו. תעסוקה

הרפואי. בתחום המעסיקים ולזהות ההעסקה לאופן העבודה,

בעבודה קביעות
בשל אולי זאת .(5 (לוח בעבודה קביעות יש כרופאים העובדים העולים הרופאים מן ל£99 רק
תקופת במסגרת מועסקים מהם כרבע למשל, המועסקים. הרופאים של התעסוקה מאפייני

קביעות. ללא קצובה זמן תקופת היא שכידוע התמחות,

העבודה היקף
שעות מ24 פחות עובדים מהם (כ^20 שבועיות שעות 43 בממוצע עובדים כרופאים שמועסקים מי
40 שהוא בישראל, המועסקים כלל בקרב מהממוצע גבוה זה עבודה היקף .(5 לוח ראה בשבוע,

שבועיות.13 עבודה שעות

העסקה אופן
נחשבת חודשית במשכורת העסקה בתעסוקה. היציבות למידת נוסף ממד הוא ההעסקה אופן
העובדים העולים הרופאים (64^ מרבית ,5 מלוח שעולה כפי שעות. לפי מהעסקה יותר ליציבה
שכר מקבלים 370 ורק עבודה שעות לפי שכר מקבלים 2370 חודשית; במשכורת שכירים הם כרופאים
(לפי עבודה יחידת לפי שכר מקבלים או שכר ללא בהתנדבות עובדים עצמאיים, הם יתרם יומי.

וכד'). תורנות קריאה,

למ"ס ,1994 לישראל, סטטיסטי שנתון 13
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(באחוזים) עולים רופאים של התעסוקה מאפייני :5 לוח

רשיון קיבלו 0ה"כ
קיבלו רשיןןלא עובדים במקצועות עובדים

כרופאים אחרים

התעסוקה מאפייני
3 9 3 8 בעבחה קביעות

100 100 100 100 בשםע עםדה שעות
19 20 36 22 שעות מ24 פחות
15 15 13 15 שעות 39  25
37 37 28 36 שעות 49  40
29 28 23 27 ומעלה 50

100 100 100 100 התעסוקה אופן
24 64 22 53 חודשי בשכר
66 23 78 35 שעה לפי בשכר
10 13  12 אחר

הרפואי בתחום המעסיקים
משרד הם הגדולים המעסיקים כצפוי, הציבורית. במערכת עובדים המועסקים הרופאים מרבית
(בעיקר מהרופאים £119 מעסיקות החולים קופות יתר .(2796) הכללית חולים וקופת (£319) הבריאות
כגון ציבוריים חולים בתי בידי מועסקים העולים מהרופאים אחוזים שבעה לאומית). חולים קופת
רשויות בידי מועסקים 3*0 וולונטריים) ארגונים של בבעלותם (שהם צדק ושערי הדסה בי"ח
שהוקמו במרפאות (מקצתם מהרופאים 1170 מעסיקים פרטיים חולים ובתי קליניקות מקומיות.

אחרים. שונים גורמים בידי מועסקים £79 יתרת עצמאיים. הם וכ£39 עולים) קבוצת בידי

ברפואה עבודה מציאת אופן
אישית יוזמה על הן מצביעים העולים הרופאים בקרב ברפואה עבודה מציאת דרכי על הממצאים
באמצעות כרופאים עבודתם את מצאו מהרופאים אחוזים ושבעה שישים המערכת. הבנת על והן
דרך £139 אישיים: קשרים באמצעות עבודתם את מצאו 219k זאת, מלבד המעבידים. עם ישיר קשר
שישה בעצמם. חדשים עולים קרובים או חברים דרך £89 ועוד בארץ, ותיקים קרובים או חברים
אחרים. שונים באופנים ו£49 ההסתכלות לתקופת או מקצועי לקורס כהמשך עבודה מצאו אחוזים

פרטי. עסק שפתחו על דיווחו אחוזים שני
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עבודה שמחפשים מועסקים
ובקרב נמוך יהיה אחרת עבודה המחפשים אחוז כרופאים, מועסקים שכבר מי שבקרב לשער אפשר
מבין (£89<) קטן מיעוט רק אכן, יותר. גבוה זה אחוז יהיה כרופאים מועסקים שאינם רשיון בעלי
שאינם הרשיון בעלי בקרב 199S לעומת עבודה, במקביל מחפשים כרופאים המועסקים הרופאים
עובדים שאינם מי בקרב ו^39 כרופאים שעובדים מי בקרב $11, זאת מלבד כרופאים. מועסקים
עבודה שמחפש מי כל שלא יצוין הבאים. החודשים בשלושת עבודה לחפש מתכוונים כרופאים

נוספות. עבודות שמחפשים מי שיש אלא הנוכחית, עבודתו את לעזוב מתכנן

שלהם המשרה ארעיות בגלל עבודה, לחפש מתכוונים או מחפשים כרופאים, עובדים שכבר מי רוב
£359, היא: עבודה לחיפוש הסיבות התפלגות יותר. מלא בהיקף משרה למצוא רצון מתוך או
£229. בלבד, זמנית שעבודתם משום עבודה לחפש, מתכוונים או מחפשים, כרופאים מהמועסקים
מעוניינים מהרופאים \\JO עבודתם, ממקום רצון שבעי אינם £139. חלקית, הנוכחית שמשרתם כיוון
הם כי עבודה מחפשים 4X נוספת, בעבודה מעוניינים £ל9 הרפואי, לתחומם יותר קרובה בעבודה

אחרות. שונות מסיבות %6 ויתרת שכר, ללא עובדים

לעבוד כדי עבודה מחפשים כרופאים עובדים שאינם המועסקים הרשיון מבעלי £779. כצפוי,
הנוכחי. עבודתם ממקום רצון שבעי אינם כי עבודה מחפשים אחוזים ושלושה עשרים כרופאים.

עבודה חיפוש במהלך בעיות
מובטלים) או מועסקים היו אם (בין הריאיון בזמן פעיל באופן עבודה שחיפשו הרופאים את שאלנו
כי עולה הממצאים מן בפניהם. שפירטנו בבעיות קרובות לעתים נתקלו חיפושיהם במהלך האם
עבודה במקומות המחסור היא העבודה חיפוש במהלך העולים הרופאים של ביותר השכיחה הבעיה
עולים להעסיק המעסיקים של רצונם וחוסר כך) על דיווחו 88^ עבודה חיפשו הם שבהם במקצועות
להעסיק המעסיקים של נכונותם חוסר על דיווחו עבודה שחיפשו ממי אחוזים ותשעה עשרים .(5070)

של מקצועם המעסיקים, מקצת שלדעת כך על להצביע שעשוי מה אחרים, יד במשלחי רופאים
להסבתו. הניסיונות את להקשות עשוי הרופאים

בני מהרופאים s/% הרופאים: בקרב גם מתבטאת בתעסוקה עולים של בהשתלבותם הגיל בעיית
מעוניינים אינם שהמעסיקים בתופעה נתקלו קרובות שלעתים דיווחו ומעלה 55 מבני ו7970 5445

בתעסוקה להשתלב מיוחדת בעיה העולות לרופאות שאין נראה זאת, לעומת גילם. בגלל להעסיקם
נשים. להעסיק מעוניינים אינם שמעסיקים דיווחו מהן #$ רס, שכן, מינן; בגלל
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מועסקים? שאינם העולים הרופאים עושים מה
רובם כי עולה מהנתונים מועסקים. אינם עדיין רשיון שקיבלו מהרופאים אחוזים עשר חמישה
פנסיונרים (כמחציתם לגמלאות יצאו מהם (31 &J לשליש קרוב עבודה. מחפשים שהם דיווחו (5796)

הכנסה). הבטחת מקבלים  הפרישה גיל לפני השנים חמש בתקופת הנמצאים  וכמחציתם

רשיון קיבלו שלא עולים רופאים 4.2
שיתואר כפי רואיינו14. שבו למועד עד רשיון קיבלו לא (2996) העולים מהרופאים מבוטל לא מיעוט
ברפואה. לעסוק רשיון שקיבלו הרופאים של מזה טוב פחות ממדיו כל על התעסוקתי מצבם להלן,
הרשיון. מבעלי כרבע לעומת ומעלה 55 בני הם מהם כשליש הגילי: מההרכב בחלקו, נובע, זה מצב

העבודה בשוק השתלבות
כלל של לזה יותר דומה רשיון קיבלו שלא מי של מצבם העבודה, בשוק השתלבות מבחינת
לעסוק רשיון שקיבלו הרופאים של לזה מאשר לשעבר מבריתהמועצות העולים אוכלוסיית
מבריתהמועצות העולים בקרב 6670 לעומת מועסקים מהם אחוזים ושבעה חמישים ברפואה.
תוך עבודה לחפש מתכוננים ו^5 עבודה מחפשים £79 מועסקים הלא מבין .6425 בגיל לשעבר
לא ו£199 כיום, עבודה מחפשים לא אך בעבר עבודה חיפשו אחוזים עשר שנים חודשים. שלושה
עד מהרופאים 70X בגיל: רבה במידה קשור המועסקים אחוז עלייתם. מאז פעם אי עבודה חיפשו
חיפשו לא 44 לגיל מתחת שהם ממי 67c לכך, בדומה .6455 מבני 4x70 לעומת מועסקים, 44 גיל

.6455 בני מבין 32?£ לעומת בארץ; עבודה אףפעם

העבודה בכוח השתתפות

כלל בקרב 6070 64(לעומת $< היא עבודה) ומחפשים (מועסקים העבודה בכוח ההשתתפות רמת
25+ בני בארץ היהודית האוכלוסייה בקרב ו"657 ומעלה 25 גילאי לשעבר מבריתהמועצות העולים
בני שאחוז לכך היתר, בין קשור, העבודה בכוח ההשתתפות של יחסית הנמוך השיעור .(1993 בשנת

הרשיון15. בעלי מבקרב יותר גבוה בקרבם ומעלה ה65

הגשת מיום שנים ארבע תוך רשיון יקבלו מהרופאים שכ£809 צפוי לאחרונה, שהתפרסמה עבודה לפי 14
מאפיינים לשעבר: המועצות סברית עול'ם רופאים 1994 ש'. בוק, ע.; שמש, נ'.; ניראל, לרישוי: הבקשה

דמ94226. הבריאות ומשרד ברוקדייל מינטממן רשיון. לקבלת זמן ופרק' דמוגרפיים

הרשיון. בעלי בקרב 4* לעומת אלו לגילאים שייכים רשיון קיבלו שלא העולים מהרופאים 1470 15
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לכוח השייכים אלו מתוך המועסקים שיעור רשיון, בעלי שאינם העולים הרופאים בקרב הכול בסך
ו£929 6425 בני לשעבר מבריתהמועצות העולים כלל בקרב £849. (לעומת ל£899 מגיע העבודה

.(1993 בשנת ומעלה 25 בני בארץ היהודית האוכלוסייה בקרב

עולים רופאים מועסקים שבהם יד משלחי
למקצועם הקרובים בתחומים להישאר ורצונם הבריאות בתחום הרופאים של היחסי שהיתרון נראה
מועסקים כמחציתם רשיון. קיבלו שלא הרופאים עוסקים שבהם היד במשלחי גם מתבטאים
פרהרפואיים. במקצועות ו£239 למיניהם בית כמטפלי עובדים 25?£ לבריאות: הקרובים בתחומים
כמו .(£49) (0?6)ובשמירה בניקיון בעיקר אחרים, שירותים כעובדי מועסקים אחוזים עשר ארבעה
(לוח מקצועיים בלתי כעובדים ומחציתם מקצועיים כעובדים מחציתם בתעשייה, עובדים 14?£ כן,

.(3

בעבודה קביעות
מהם 3 ל96 מאוד: נמוכה רשיון קיבלו שלא העולים הרופאים של העבודה במקום היציבות מידת

.(5 (לוח בעבודה קביעות יש בלבד

העבודה היקף
כ£199 בשבוע. עבודה שעות 41 בממוצע הוא ועובדים רשיון קיבלו שלא מי בקרב העבודה היקף

.(5 (לוח בשבוע שעות מ24 פחות עובדים מהם

העסקה אופן

של מיעוטם רק זה. במישור גם מתבטא רשיון קיבלו שלא מי של התעסוקתית היציבות חוסר
יתרם עבודה. שעת לפי שכר מקבלים (£669) ורובם חודשית במשכורת שכירים הם (£249) העובדים
יחידת לפי שכר מקבלים או שכר, ללא בהתנדבות עובדים עצמאיים, שהם או יומי שכר מקבלים

.5 לוח ראה וכד'), תורנות קריאה, (לפי עבודה

עבודה שמחפשים מועסקים
של מזה טוב פחות רשיון קיבלו שלא מי של התעסוקתי מצבם לעיל, שהוצגו הממדים שלפי אף
מתוך נובע שהדבר ייתכן אחרת. עבודה לחפש מנסים מהם נמוך אחוז רשיון, שקיבלו הרופאים
זמני. עיסוק הנוכחית בתעסוקתם רואים שהם משום או מצבם את לשפר בסיכוייהם אמון חוסר
עוד זאת, מלבד עבודה. במקביל מחפשים ומועסקים רשיון קיבלו שלא מהרופאים אחוזים שבעה
לשיעורים דומים אלה שיעורים הבאים. החודשים בשלושת לחפשעבודה מתכוונים שהם £?20דיווחו
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רשיון להם שאין ממי 3796 לכך. בסיבות הבדל יש אולם כרופאים. שעובדים הרשיון בעלי בקרב
לוודאי (קרוב ב''מקצועם בעבודה מעוניינים עבודה. לחפש מתכוונים או עבודה ומחפשים ועובדים
מקצועות או קונוונציונליות לא ריפוי שיטות דהיינו. למקצועותהקרוביםלתחוםהבריאות, שהכוונה
משוםשמשרתם עבודה מחפשים 1696 הנוכחי. ממקוםעבודתם רצון אינםשבעי 33* פרהרפואיים),

אחרות). מסיבות נוספים 696) נוספת משרה שמחפשים משום ו856 חלקית הנוכחית

עבחה ודפ** בסהלן 0חת
דיווחו שעליה נשאלו) שעליהן בעיות סדרת (מתון עבודה חיפוש במהלך ביותר השכיחה הבעיה
אחוזים חמישים .(6096) עבודה חיפשו שבהם במקצועות עבודה במקומות המחסור היא הרופאים
דיווחו ו6*50 בכלל עולים להעסיק המעסיקים של נכונותם בחוסר נתקלו קרובות שלעתים דיווו*
דיווחו 5445 מבני 8896 כן, כמו אחרים. יד במשלחי עולים רופאים להעסיק נכונות חוסר על
עבודה) חיפשו ומעלה 55 מבני בלבד (בודדים בגילם עולים להעסיק מעוניינים אינם שמעסיקים

בגלל להעסיקן מעוניינים היו לא המעסיקים קרובות שלעתים דיווחו הגילים, בכל מהנשים, ו*30
מען.

מועסקים? שאינם העולים הרופאים עוסקים נםח
[4296] פנסיונרים (רובם לגמלאות יצאו מועסקים שאינם העולים מהרופאים (4756) כמחצית
(3596) כשליש הכנסה) הבטחת מקבלים  הפרישה גיל שלפני השנים חמש בתקופת  [5*] ומקצתם
לימודים. כגון אחר, עיסוק בעלי שהם או בית עקרות הם ויתרם עבודה, מחפשים שהם מדווחים

רשיון קיבלו שלא רופאים לעומת רשיון שקיבלו רופאים התעסוקתי: המצב השוואת 4.3
רשיון שקיבלו הרופאים של שמצבם בבירור עולה אלו קבוצות שתי של מצבן על הממצאים מניתוח
בשוק ההשתלבות של המישורים בכל רשיון קיבלו שלא עמיתיהם משל יותר טוב ברפואה לעסוק
לכול, ומעל יותר, גבוה מקרבם המועסקים שיעור יותר, גדולה העבודה בכוח השתתפותם העבודה:
בממוצע ועובדים חודשי בשכר מועסקים רובם במקצועם, בעבודה במידהרבהלהשתלב הםהצליחו
ומכשולים קשיים של פחותה מידה על דיווחו רשיון בעלי רופאים ועוד, זאת מלא. עבודה שבוע .

גם בכלל. עולים בקרב כאלה קשיים על ממצאים לעומת ומין, גיל רקע על בתעסוקה בהשתלבותם
שוליים מכשולים אלה נושאים היו עבודה ושמחפשים עובדים שאינם רשיון בעלי רופאים בקרב

יחסית.

לעסוק רשיון יש אחת בקבוצה שלרופאים מכך רק, לא אך בעיקר, נובע הקבוצות שתי בין חחבדל
שתי של התעסוקתי מצבן על להשפיע עשויים אחרים מאפיינים גם אולם, אין. ולאחרים ברפואה
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גבוה שיעור וכן צעירים של יותר גבוה שיעור יש רשיון שקיבלו הרופאים בקרב למשל, אלה. קבוצות
ההבדלים את בחשבון יביאו אשר ניתוחים ייעשו בהמשך שיפורסמו בדוחות גברים. של יותר

הקבוצות. שתי שבין השונים

בארץ עולים רופאים של תעסוקתם מצב על העלייה לפני מידע .5
בשיעורם מקבילה ירידה בעקבות אולי הזמן, עם ויורד הולך העולים בקרב הרופאים שיעור
בקליטתם קשיים על שקיבלו מידע בעקבות ואולי לשעבר, בבריתהמועצות שנותרה באוכלוסייה

בתעסוקה. בארץ העולים הרופאים של

של התעסוקתי מצבם על עלייתם, טרם עוד ידעו, כי דיווחו, הרופאים שמחצית עולה הממצאים מן
גדולים הבדלים ללא מספיק") לא אבל "ידעו, ו3396 מספיק" "ידעו £179) בארץ העולים הרופאים

.(4696 לעומת 5270) רשיון להם שאין אלה לבין ברפואה לעסוק רשיון בעלי בין
בארץ שביקרו או (4296) בארץ שגרו משפחה בני או מכרים חברים, היה למידע העיקרי המקור
ל$5 התקשורת. מאמצעי ו1496 רשמיים מגורמים מידע קיבלו מהרופאים (2396) כרבע .(1696)

לעלייתם. שקדם בארץ ביקור בעקבות אישי מידע היה העולים מהרופאים

עלייתם, לפני בישראל עולים רופאים של התעסוקתי מצבם על ידעו לא כי שדיווחו העולים הרופאים
קלושים. הם בארץ ברפואה לעבוד שסיכוייהם מראש יודעים היו אם גם עולים היו אם נשאלו

עמדה. לנקוט יכלו לא 390 ועוד בשלילה 4196 כך, על בחיוב ענו מהם אחוזים ושישה חמישים

עבודה 'מצאו לא אם אחר במקצוע לעבוד העולים הרופאים נכונות .6

כרופאים
להיקלט יוכלו העולים הרופאים מקרב נמוך ששיעור הייתה המחקר, תחילת לפני הרווחת, הדעה
ולעסוק מקצועם על לוותר הרופאים של נכונותם שמידת סבורים היו רבים כן כמו במקצועם.
בעבודתם קביעות לבעלי (פרט העולים הרופאים כל נשאלו במחקר נמוכה. תהיה אחר במקצוע
ארוך ולטווח (שנה) קצר לטווח  נתונות אפשרויות מבין  התעסוקתיות העדפותיהם על כרופאים)
פתרונות בתכנון יסייע זה שמידע אפשר כרופאים. עבודה להם תהיה לא אם לשנה) (מעל

הצורך. במידת חלופיים תעסוקתיים
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הקצר הסווה
כרופאים עבודה להם תהיה לא אם  חלופות שלוש בין לבחור הרופאים התבקשו הקצר לטווח
עבודה פרהרפואי; במקצוע בשכר עבודה כספית; תמורה ללא כרופאים עבודה הקרובה: בשנה
לעבוד העולים הרופאים (5596) רוב יעדיפו דיווחיהם, לפי ברפואה. קשור לא אחר במקצוע בשכר
יעדיפו 1496 שכר, ללא כרופאים לעבוד יעדיפו (£289) לשליש קרוב פרהרפואיים. במקצועות בשכר
אלא לעבוד מוכנים שאינם אלה בין מתחלקים הנותרים 2 ו96 ברפואה קשורה שאינה בשכר עבודה

בנושא. עמדה לנקוט יכולים שאינם אלה ולבין ובשכר ברפואה

פרה במקצועות בשכר לעבוד המעדיפים לשיעור באשר רשיון על בעלות לפי גדולים הבדלים אין
לעבוד מעדיפים היו הרשיון מבעלי 3196 האחרות: החלופות לגבי הבדלים יש זאת, לעומת רפואיים.
11X רק במקביל רשיון. להם שאין הרופאים בקרב 2296 לעומת כספית תמורה ללא כרופאים
שאין מאלה 2096 לעומת לרפואה קשור שאינו יד במשלח (בשכר) לעבוד מעדיפים הרשיון מבעלי

רשיון. להם

הארון mion

הרוב בשכר, אחר במקצוע או בשכר פרהרפואי במקצוע עבודה הן החלופות כאשר הארוך, בטווח
(1996) מיעוטם פרהרפואי. במקצוע ולעבוד הבריאות לתחום קרובים להישאר יעדיפו (7396) הגדול
אינם 296 כרופא, עבודה על תנאי בשום מוותרים היו לא 496 אחר, במקצוע לעבוד מעדיפים היו
בעלי רופאים בין ממש של הבדלים אין לעבוד. מתכוונים לא דומה ושיעור עמדה לנקוט יכולים
אחר: במקצוע לעבודה ביחס לצפות, היה שאפשר כפי אלא, רשיון, קיבלו שלא אלה לבין רשיון

רשיון. קיבלו שלא אלה בקרב 2396 לעומת הרשיון בעלי בקרב זאת יעדיפו 1796

הזמן למסד קשר ללא מקצוע להחליף נכונות
לך תהיה לא אם שלך המקצוע את להחליף מוכן אתה "האם כללית: שאלה נשאלו הרופאים
את בשלילה. ענו 45 ו96 מקצוע החליפו שכבר ענו 1196 מהם, £449. בחיוב ענו כך על כרופא?" עבודה
מחצי יותר מובטלים יהיו אם מקצועם את להחליף נכונים יהיו זאת בכל אם שאלנו האחרונים

אלה. בתנאים לכך נכונות הביעו מהם 1796 ורק שנה

מהם נוסף ורבע מקצועם את החליפו שכבר ענו רשיון בעלי שאינם העולים מהרופאים (2496) רבע
רשיון). בעלי רופאים בקרב בהתאמה 519k  6X (לעומת לכך התנגדות הביעו
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הרופאים של נכונותם על הרחבה ביתר לעמוד כדי נוספות, לשאלות תשובות יעובדו הבאים בדוחות
עבודה. להם תימצא לא אם מקצועם את להחליף

מקצועיים בקורסים לימודים .7
בשוק האדם כוח היצע מבנה את לקרב או להתאים אפשר שבאמצעותו כלי הם מקצועיים קורסים

עיקריות: קבוצות לשתי מתחלקים הם במשק. הביקוש לצורכי העבודה
המשתנים. התנאים פי על מיומנויותיהם את מעדכנים המשתתפים שבהם הכשרה, קורסי .1

חדש. מקצוע לומדים המשתתפים שבהם הסבה, קורסי .2

בכמה להתחשב יש מקצועיים בקורסים העולים הרופאים של השתתפותם הממצאיםעל הבנת לשם
מרכזיות: נקודות

להם שיסייע אחד מקצועי בקורס להשתתף זכות לעולים מקנה הקליטה משרד רשמית, מבחינה *

ותקופת לבחינה להכנה הקורס הקליטה, משרד מבחינת חדש. במקצוע או במקצועם לעסוק
כאלה. מקצועיים לקורסים נחשבים ההסתכלות

הכלל מן יוצא באופן רשאים, כרופאים עבודה למצוא מצליחים ואינם רשיון שקיבלו רופאים *

לרופאים. ייעודי  נוסף בקורס להשתתף הקליטה, משרד מבחינת
זקוקים אינם כן ועל העבודה, בשוק כרופאים להשתלב הצליחו העולים הרופאים מן רבים *

חדש. מקצוע ללימוד המיועד לקורס

מקצועיים בקורסים עולים רופאים של השתתפותם ששיעור לצפות, היה סביר לעיל, האמור פי על
לבחינה ההכנה לקורסי מעבר לו), קשורים שאינם או הבריאות לתחום הקשורים (כאלו נוספים
כלל של מזה נמוך יהיה ברפואה, לעסוק הרשיון בהשגת לסייע המיועדים ההסתכלות לתקופת או

העבודה. בגיל שהם לשעבר מבריתהמועצות העולים

נוספים מקצועיים בקורסים השתתפות
שלושה לרישוי. להכנה קשור שאינו מקצועי בקורס בעבר השתתפו מהרופאים אחוזים עשר ארבעה
אבל השתתפו לא 2796 לקורס; הזמן באותו רשומים היו 296 ועוד הסקר בזמן בקורס היו אחוזים
השתתפות שיעורי להשתתף. רצו ולא השתתפו לא (547) ממחצית ויותר להשתתף, נכונות הביעו
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בגיל לשעבר בריתהמועצות עולי של ההשתתפות משיעורי משמעותי באופן נמוכים אכן אלה
מקצועיים16. בקורסים השתתפו £459. ושמהם ויותר, שנתיים של בארץ ותק בעלי שהם העבודה,

לרישוי, להכנה קשורים שאינם נוספים, מקצועיים בקורסים ההשתתפות לצפות, היה שאפשר כפי
בתעסוקה להשתלב להם לסייע יכול שהדבר מאחר רשיון, קיבלו שלא רופאים בקרב יותר גבוהה
329?< לעומת מקצועי, בקורס להשתתף מעוניינים ואינם השתתפו לא 4270 בקרבם גם אולם אחרת.
של במקצת הגבוה גילם בגלל שזאת ייתכן לעיל. שהוזכר הארצי התעסוקה במחקר העולים בקרב
המערכת ובעיני עצמם בעיני  רשמית לגיטימציה לתת עניין חוסר בשל או זו בקבוצה הרופאים
לקורסים זכאותם על מידע חוסר כגון אחרים, גורמים בגלל או מקצועית, להסבה  הקולטת

נוספים. מקצועיים

נוספים מקצועיים לקורסים הזכאות על מידע מקורות
להם מוכרים האם קורס) כל לגבי ספציפית (לא כללית שאלה נשאלו העולים הרופאים
העולים הרופאים (6070) רוב מקצועיים? בקורסים להשתתף זכאי אדם שלפיהם הקריטריונים,
דיווחו (26X) מהם כרבע בקורסים. להשתתפות הקריטריונים מהם יודעים שאינם דיווחו
(סביר היטב מוכרים הקריטריונים היו מהם ול£149 במקצת, רק להם מוכרים שהקריטריונים
לזכאות קריטריונים על המידע הפצת שתגבור ייתכן בקורסים). שהשתתפו אלה על שמדובר
במקצועם עובדים שאינם הרופאים מקצת של נכונותם על להשפיע עשוי מקצועיים לקורסים
את שהכירו הרופאים של העיקריים המידע מקורות אחר. למקצוע להסבה בקורס להשתלב
אחרים חדשים עולים ;(£409) התקשורת באמצעי פרסומים הם; אחרת, או זו ברמה הקריטריונים,

.(£159) הבריאות במשרד ופקיד ;(1670) העבודה במקום מישהו ;(£399)

הבריאות בתחום מקצועיים קורסים
או עולים לרופאים קורסים כמה והבריאות הקליטה מערכות קיימו העלייה גל ראשית מאז
האלה, הקורסים על ידעו הם אם נשאלו הרופאים בהם. להשתתף יכלו עולים שרופאים קורסים
היה הקורסים קיום על היודעים שיעור לקורס. התקבלו ואם לקורסים נרשמו אם להירשם, פנו אם
לרופאים קורסים של קיומם על ידעו ל£709 (מעל הקורס לפי ,£779 לבין £339 בין ונע יחסית גבוה
שעובדים עולים רופאים של הגבוה בשיעור בהתחשב אולם, ולפיזיותרפיה). לגריאטרייה ספר, לבתי
רק ל£79. £29 בין ונע בהרבה נמוך היה להירשם שפנו הרופאים ששיעור מפליא זה אין כרופאים,

ג'; נועם, ג'; נוה, :1992 בקיץ שבוצע לשעבר בריתהמועצות עולי תעסוקת על מחקר מתוך נתונים לפי 16

ג'וינט ירושלים מבריתהמועצות. עולים בקרב ארצי תעסוקה 0קר מתון נבחרים ממצאים 1993 א בניטה,
ממ936 ברוקדייל. מכון
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בסך מוגבל). בהם המקומות ומספר חדפעמיים היו הקורסים (לעתים התקבלו הפונים מקצת
לפחות. אחד לקורס זאת עשו להירשם, שפנו מהרופאים 2670 הכול,

מטעם החופשי בשוק שהוצעו קורסים גם היו רשמיים גורמים של מטעמם שהוצעו הקורסים מלבד
למדו מקצועיים בקורסים שהשתתפו הרשיון מבעלי £609 כ פרטיים. מקצתם שונים, גורמים
ורופאים מסמים גמילה חירום, רפואת (גריאטרייה, רשמיים גורמים שהציעו לרופאים בקורסים
למקצועות בקורסים למדו מקצועיים, בקורסים והשתתפו רשיון להם שאין ממי כ£?75 ספר). בבתי

פרטיים. גורמים בידי שהוצעו קורסים גם בהם פרהרפואיים,

הייתה ההשתתפות רמת שבהם הקורסים שני לרופאים, שהוצעו הקורסים כל מבין הכול, בסך
מבחינת אחריהם, (שח"ל/נט"ן). חירום לרפואת והקורס לגריאטרייה הקורס היו ביותר הגבוהה
בבתיספר לרופאים קורס פדיאטרייה, הבאים: הקורסים וכן למסאז' קורס בא השתתפות, רמת

אלטרנטיביות. ריפוי בשיטות שונים וקורסים חלב) (טיפת והילד האם לבריאות ובתחנה

הסבה בקורסי השתתפות לעומת הכשרה בקורסי השתתפות
המיועדים הכשרה, לקורסי סיווגם הוא בהם השתתפו שהרופאים הקורסים לחלוקת אחר קריטריון
וארבעה עשרים חדש. מקצוע ללימוד הסבה ולקורסי המשתתף, של במקצועו מיומנויות לעדכון
מקצועית הסבה בקורסי זאת עשו מקצועיים בקורסים והשתתפו רשיון שקיבלו הרופאים מן אחוזים
($66.) הרוב לבריאות). קשורים שאינם אחרים, במקצועות 470 ועוד פרהרפואיים במקצועות £209<)

קושי שיש אלטרנטיביות, ריפוי בשיטות בקורסים £109 ועוד ברפואה, הכשרה בקורסי השתתפו
לעיל. הקטגוריות לפי בסיווגם

לבריאות קרובים בנושאים הסבה בקורסי בעיקר משתתפים רשיון קיבלו שלא עולים רופאים גם
מהם אחוזים ושמונה שלושים אלטרנטיביות). ריפוי בשיטות ו^28 פרהרפואיים בתחומים £329)

לבריאות. קשורים שאינם בתחומים בקורסים השתתפו

סיכום
בתעסוקה: לשעבר מבריתהמועצות העולים הרופאים של קליטתם על נשאלו מרכזיות שאלות כמה
לעסוק רשיון שקיבלו מי האם בארץ; ברפואה לעסוק רשיון שקיבלו העולים הרופאים שיעור מה
עובדים שאינם מי של האנושי ההון מנוצל איך כרופאים; בעבודה להיקלט הצליחו אכן ברפואה,
רופאים של רב מספר בקליטת שמדובר מאחר מיוחדת חשיבות נודעת אלו לשאלות כרופאים.
הממצאים בעולם. מהגבוהים הוא רופאיםאוכלוסייה היחס שבה ובמערכת קצרה זמן בתקופת
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מברית עולים רופאים של בתעסוקה קליטתם על ראשונים ממצאים הם זו בעבודה המוצגים
אלו. שאלות על אור שופכים והם האחרון, העלייה בגל שהגיעו לשעבר, המועצות

לעסוק רשיון קיבלו המחקר באוכלוסיית העולים הרופאים מבין 7170 כי עולה הממצאים מן
כרופאים. עובדים אכן ועובדים, רשיון שקיבלו העולים מהרופאים 857" וכי בישראל, ברפואה
בעבודה להיקלט יוכלו העולים הרופאים מקצת שרק שקבעו, הרווחות להערכות שבניגוד מתברר,
.($72,) הבריאות במערכת כרופאים מועסקים רשיון שקיבלו העולים הרופאים מרבית במקצועם,
בעבודה קביעות להם שיש הרופאים ששיעור מאחר יציב, אינו הרופאים של התעסוקתי מצבם אולם
כן, כמו בשבוע). בממוצע שעות 43) מלא עבודה שבוע כלל בדרך עובדים הם זאת, עם .(970) נמוך >

מועסקים ומרביתם חודשי שכר המקבלים שכירים הם כרופאים שעובדים ממי (£649) שלישים שני
בתי האחרות, החולים וקופות הכללית חולים קופת הבריאות, משרד בידי הציבורית: במערכת
הממוסדת. במערכת בתעסוקה קליטה על מעידים אלו כל מקומיות. ורשויות ציבוריים חולים

בעיקר עובדים כרופאים תעסוקה מצאו שלא רשיון בעלי עולים רופאים כי הממצאים מן עולה עוד
מחפשי רוב שכן, כרופאים. עבודה למציאת שעד ייתכן שונות; מזדמנות בעבודות או בית כמטפלי
.(7796) במקצוע עבודה מחפשים שהם אמרו כרופאים לא המועסקים הרשיון בעלי בקרב העבודה

הרשיון. בעלי מבקרב יותר נמוך (57^1) ברפואה לעסוק רשיון בידם שאין מי המועסקיםבקרב שיעור
זיקה בהם שיש בתחומים עוסקים כמחציתם כי מראה עוסקים הם שבהם היד משלחי בחינת
בעבודות גם עוסקים כמחציתם אולם פרהרפואיים. ומקצועות בית מטפלי בעיקר הבריאות: לתחום
לעסוק רשיון קיבלו שלא מי בקרב כי יצוין בתעשייה. ובעבודה במכירות בפקידות, ושמירה, ניקיון

פנסיונרים. של יותר רב ושיעור מבוגרים של יותר רב שיעור יש ברפואה

השתלבות לשם בהם שהשתתפו ההכשרה קורסי את ניצלו הרופאים מרבית כי עולה הממצאים מן
לקבל כדי הסתכלות בתקופת או לבחינה הכנה בקורסי השתתפו מרביתם כרופאים. במקצועם
מה מומחה, של מעמד קבלת לשם המדעית למועצה פנו הרשיון ממקבלי ^%3 זאת מלבד רשיון.

כרופאים. עבודה למצוא סיכוייהם את ולהגדיל במקצוע יותר טובה להשתלבות לסייע שעשוי
עולה מספר. שנים של התמחות בתקופת חייבים מרביתם כזה, מעמד מיד שקיבלו מעטים להוציא
הרפואית במערכת המקובל המקצועי במסלול השתלבות היא הרופאים רוב שבחרו שהדרך מכך

רפואי. במקצוע התמחות באמצעות
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בעיקר למדו לרישוי) הכשרה תקופות (מלבד מקצועיים בקורסים שהשתתפו עולים רופאים
הרשיון בעלי רוב החופשי. בשוק והן רשמיים גורמים בידי הן שהוצעו הבריאות, בתחום בקורסים
הסבה לקורסי בעיקר, פנו, רשיון להם שאין ואלו לרופאים, ייעודיים לקורסים פנו ברפואה לעסוק
שאינם עולים שרופאים נראה אלטרנטיביות. ריפוי בשיטות לקורסים או פרהרפואיים למקצועות
יתרון יש שבהם הבריאות, בתחום למקצועות מקצועם את להסב מעדיפים כרופאים מוצאיםעבודה

בעבר. שרכשו ולניסיון לידע

ואף אחרים במקצועות לעבוד מוכנים יהיו במקצועם בשכר עבודה ימצאו שלא עולים רופאים האם
נמצא, הארוך. הטווח לעומת הקצר לטווח ביחס שניתנו בתשובות הבדל יש מקצועם? את להסב
שלא ובלבד כספית תמורה ללא ברפואה לעבוד יעדיפו מהרופאים רבע שנה) (עד הקצר לטווח כי
יעדיפו כזה שבמצב אומרים רובם אך כרופאים. בשכר עבודה ימצאו לא אם מקצועם, את לעזוב
הארוך לטווח כרופאים בשכר עבודה ימצאו לא אם רפואיים. פרה במקצועות (בשכר) זמנית עבודה
קשור שאינו אחר במקצוע ולא רפואי פרה במקצוע לעסוק יעדיפו הגדול הרוב שנה), (מעל

לבריאות.

עיקריות: מסקנות שלוש מסתמנות אלה ראשונים ממצאים פי על
כרופאים. במקצועם, עובדים רשיון להם שיש העולים הרופאים רוב א.

בעבודה השתלבותם אם גם מקצועם, החלפת פני על כרופאים עבודה מעדיפים עולים רופאים ב.

זמן. לאורך ודאית אינה
לתחום הקשור במקצוע לעסוק יעדיפו רובם כרופאים, עבודה להם תהיה לא אם אולם, ג.

אחרים. למקצועות הסבה יעדיפו מיעוטם ורק הבריאות

מעלים הנתונים כרופאים, המועסקים העולים הרופאים שיעור על החיוביים הממצאים אף על

ההחלטות: מקבלי של לבם תשומת את המחייבות סוגיות

לא כרופאים. בעבודה נקלטו ברפואה לעסוק הרשיון מקבלי העולים הרופאים מרבית כה עד א.
ייתכן בעתיד. ברפואה לעסוק רשיון שיקבלו מי של עתידם על גם מלמדות אלו עובדות אם ברור
הקליטה שפוטנציאל ייתכן שכן הבריאות, במערכת ייקלטו לא בעתיד רשיון שיקבלו מאלה שרבים

רבה. במידה מוצה כבר הבריאות מערכת של בתעסוקה

בעלי מהרופאים חלק זאת, מלבד כרופאים. קבועה בעבודה עובדים מהרופאים {970) נמוך שיעור ב.

תקופת כלשהו. רפואי במקצוע התמחותם תקופת במסגרת זאת עושים כיום המועסקים הרשיון
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שחלק להיות יכול רפואי. מקצוע בכל הנדרש לפי שנים, מספר של מוגדרת תקופה היא ההתמחות
ללא הנוכחיים. עבודתם במקומות בעתיד יועסקו לא כרופאים כיום שמועסקים מהעולים ניכר
תקופת תום עם המערכת, מן להיפלט אלה מרופאים חלק עלולים העסקתם, להמשך מכוון תכנון
הרופאים של קליטתם שבעיית כן, אם ייתכן, מועסקים. הם שלפיהם החוזים תום עם או התמחותם
קובעי בפני חומרתה במלוא בעתיד ותעמוד ותחזור שנים לכמה בפועל נדחתה בתעסוקה העולים
התרחבות גם משקפת הרפואי האדם כוח של המסיבית הקליטה כי ייתכן זאת, עם המדיניות.
הגידול (בעיקר ובצרכיה באוכלוסייה הגידול עקב הבריאות, מערכת של אדם כוח בצורכי

העלייה). עקב באוכלוסייה

של קליטתם של נוספים היבטים נבחן הבאים בדוחות יופיע אשר הממצאים ניתוח בהמשך
נציג כן, כמו העולים. של הרקע ותכונות התעסוקה אופי בין הקשר בבחינת יותר ונעמיק הרופאים
עם הקשר טיב את בארץ, הרפואה למקצוע הכניסה תהליך כלפי העולים הרופאים עמדות את
של השונים בתחומים שלהם הקליטה אופי ואת בתעסוקה לקליטתם הקשורים השונים הגורמים

החיים.
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Executive Summary

The employment of immigrant physicians from the former Soviet Union has presented Israeli

society with a major challenge: the absorption of large numbers of physicians, over a biref

peirod of time, into a health care system with one of the highest physicianpopulation ratios

in the world. At the end of 1989, prior to the current wave of immigration, there were some

13,000 physicians aged between 25 and 64 in Israel. Between October 1989 and August

1993, these physicians were joined by about 12,500 immigrants from the former Soviet

Union who had worked as physicians piror to emigration. By August 1993, some 9,000 Of

these physicians had applied to the Ministry of Health for a license to practice medicine in
Israel.

The JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Ministry of Health and the Ministry

of Immigrant Absorption, has conducted a nationwide survey of immigrant physicians from

the former Soviet Union. The survey population compirsed 6,754 physicians who

immigrated between September 1989 and June 1992, applied to the Ministry of Health for

a medical license, had their qualiifcations recognized, and were referred either for licensing

examinations or for a sixmonth observation peirod (working in a hospital under supervision)

as a legal licensing requirement. In MayNovember 1994, personal interviews were

conducted with a sample of 726 physicians using a structured questionnaire in Russian.

This report focuses on the employment of immigrant physicians, and the degree to which

they are employed in their profession. The pirncipal survey findings are as follows:

* Seventyone percent of the survey population (approximately 4,800 immigrant

physicians) have received a license to practice medicine in Israel. Contrary ot

widespread opinion, 85 70 of these physicians are currently employed, the majoirty of

them(85 9£) as physicians. In other words, 270ר of those who have received medical

licenses are employed as physicians.

* Of those currently employed as physicians, only a small percentage have tenure (9tf).
However, there are vairous indicators that the majoirty of them are employed within

the mainstream of the health care system, with79 9£ employed by the Ministry of



Health, the sick funds or public hospitals owned by voluntary organizations. On

average, the physicians work a 43hour week. Twothirds of them are salaried

employees who are paid a monthly salary.

* The employment rate among immigrants who have not received medical licenses is

lower than that among immigrants with licenses (5790 compared to 8536). The

percentage of individuals aged 65 or over is higher among the former than among the

latter (1496 as opposed to 49<i). About half of the immigrants without medical

licenses work in occupations in which their professional expeirence is an advantage

(as home aides or in paramedical occupations). The other half, however, are

employed as secuirty guards, cleaning personnel, clerks and salespersons, or in

industry, as skilled or unskilled workers.

* Seventythree percent of the physicians with medical licenses have applied to the

Israeli Scientific Council to have their specialization recognized. Excluding the 996

whose specialization was immediately recognized and the 5 96 who are only required

to pass the ifnal specialization examination for Israeli residents ("Shlav Beit"), the

applicants are required to complete a residency of several years. At the time of the

survey, 3590 of the applicants were about to begin, were in the middle of, or had
completed their residency, while 4896 did not yet know when they would begin it.

* Of those immigrants with medical licenses who participated in vocational training

courses (in addition to the training required for licensing), the majoirty (6090) took

courses specifically designed for physicians rather than training courses for other

occupations. Those without medical licenses tended to participate in training courses

for paramedical occupations or courses in alternative medicine. The findings indicate

that the majoirty of immigrant physicians who have not found employment as

physicians prefer to seek employment in healthrelated occupations in which their past

expeirence is an advantage.

To summairze: the majoirty of immigrant physicians from the former Soviet Union nave

received licenses to practice medicine in Israel. Of these, most are employed as physicians

within the mainstream of the health care system. Among those who have not received



medical licenses, the percentage of elderly individuals is higher  and the employment rate

lower  than among those with licenses. Moreover, those physicians who have not found

employment in their profession tend to work in healthrelated occupations; only a few have

retrained in unrelated occupations. It should be noted, however, that the nature of the

immigrant physicians' current employment is such that their rates of employment could

change. At present, about onequarter of immigrant physicians are employed as residents,

i.e. for a limited number of years and without tenure. In addition, 35 Jo of the immigrants

employed as physicians do not receive monthly salaries, but are paid on a daily or hourly

basis, or per shift. Only time will tell whether or not the health care system will continue

to employ immigrant physicians at current levels in the long term.

These preliminary findings provide answers to a number of questions concerning the

employment of immigrant physicians, questions which have occupied policymakers and the

general public alike. More detailed findings will be published in subsequent reports. These

reports will examine the issues discussed here in greater depth, as well as examining other

aspects of the absorption of immigrant physicians: differences in employment according to

age, gender, professional experience and other characteristics; willingness to change

occupation; attitudes to the licensing process and preparation for the licensing examination;

contact with absorption agencies; and social and economic factors influencing absorption.
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