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המחקר תמצית

יוני בחודשים ערך העלייה, לקליטת המשרד ועם הבריאות משרד עם בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון
האחרון העלייה מגל עולים רופאים 6,754 בקרב בתעסוקה קליטה על ארצי מחקר 1994 נובמבר
רשיון. לקבלת הבריאות למשרד ופנו ,1992 יוני עד עלו אלו רופאים לשעבר. מבריתהמועצות
270ר כי הראו ,(1995 וניראל, (נווה מכבר לא זה פורסמו ממנו נבחרים שנתונים המחקר, ממצאי
היו זאת עם במקצועם. עובדים בישראל ברפואה לעסוק רשיון בידם שיש העולים מהרופאים
ארעית, בחלקה, היא, כרופאים בתעסוקה שהקליטה לכך עדויות שפורסמו הראשונים בממצאים
עולים רופאים הרבה של קליטתם כי חשש הובע כן על רפואי. אדם בכוח זמניים לצרכים בהתאם

בלבד. וזמנית ראשונית היא

של בארץ בעבודה הקליטה נתוני של מעמיקה בדיקה של חשיבותה מודגשת לעיל, האמור לאור
בעבודה היציבות בנושא התובנה את תעמיק זו בדיקה .(3,485) המחקר בעת כרופאים שעבדו מי
תנאי גם משתפרים בארץ, כרופאים בעבודה וותק בארץ ותק צבירת עם האם ותבחן כרופאים,

הזמן. לאורך להתקדמות סיכוי על המעיד שיפור מסוימים; מאפיינים פי על התעסוקה

מי של העבודה מאפייני מלמדים מה א. נקודות: כמה זה בדוח נבחנו אלו שאלות על לענות כדי
על כרופאים העבודה מהיסטוריית ללמוד אפשר מה ב. יציבותה; מידת על כרופאים שעובדים
הם מה ג. אחר; מצד העבודה והתייצבות כרופאים בעבודה התמדה ועל אחד מצד עבודות החלפת
עולים רופאים של עבודתם תנאי האם ד. עולים; רופאים של שונות קבוצות של השכר מאפייני

משתפרים. כרופאים בארץ בעבודה ותק בעלי רופאים ושל בארץ "ותיקים"

המעסיקים וזהות העסקה אופן היקף, קביעות, מאפייניה: פי על בעבודה, יציבות ■

מועסקים מרביתם יציבות: בה שיש קליטה על מעידים כרופאים שעובדים מי של העבודה מאפייני
בזרם כלומר ציבוריים), חולים ובתי החולים קופות הבריאות, (משרד הציבוריים המעסיקים ידי על
ולא חודשית משכורת תמורת עובדים מרביתם המערכת; בשולי ולא הבריאות מערכת של המרכזי
הסכמי פי ועל הבריאות במערכת כמקובל רב, שעות בהיקף עובדים הם יומי; בשכר או שעה לפי
עולים שרופאים שמעיד מה לשכרם; סובסידיה מקבלים יחסית מועט שיעור וכן, בה, העבודה
קביעות יש מהם למעטים זאת עם יחד בשכר. לתמיכה זכאותם תקופת תום עם גם מועסקים
המקצועי המעמד לפי התעסוקה, יציבות במידת הבדלים שיש הממצאים מן עולה עוד בעבודה.

ברפואה.

במסלול אינם אף והם התמחות תעודת ללא כללי רשיון בעלי הם כרופאים שעובדים ממי $60
הרבה היציבות מידת מסתמנת המומחים בקרב מומחים. הם ו$10 מתמחים 3O£9 ההתמחות,
בעיקר חודשי, בשכר מועסקים מהם גבוה שיעור קביעות, יש מהם גבוה לשיעור  בעבודה ביותר
בקהילה. ראשוניים לרופאים העבודה בהסכמי המקובל שעות בהיקף לרוב החולים, בקופות
בהיקף הציבורית, במערכת בבתיהחולים מוכרות במחלקות החוק, פי על מועסקים, המתמחים
שהם ממתמחים נבדלים אינם בכך אך בעבודה קביעות להם אין אמנם חודשי. ובשכר רב שעות



חודשי. ובשכר הציבורית במערכת מועסקים ברפואה הכללי הרשיון בעלי רוב גם ותיקים. ישראלים
חולים בבתי או בקליניקות עובדים יותר רב ושיעור שעה לפי עובדים מהם יותר גבוה שיעור זאת, עם
לעומת בעבודה, קביעות יש מהם יותר נמוך לשיעור כן, כמו והמתמחים. המומחים לעומת פרטיים
כרופאים בעבודה בקרבם יותר קטנה יציבות מידת על מרמזים האלה הנתונים כל המומחים.

והמתמחים. המומחים עמיתיהם לעומת

מועסקים כרופאים שעובדים העולים מן 5770 גבוה; הוא החולים בבתי הקליטה שיעור כי יצוין
רשיון בעלי רופאים הם בבתיהחולים המועסקים העולים מהרופאים כמחצית זאת, מלבד בהם.

התמחות. במסלול לא ואף מומחים שאינם כללי,

ברפואה העבודה הי00וריית לפי העבודה יציבות בחינת ■

שנוטים מי ויותר. עוקבות עבודות בשלוש  1170 ועוד זו, אחר זו עבודות בשתי עבדו מהרופאים $279.

מחציתהסיבות והמרכז. תלאביב לאזור מחוץ והמתגוררים בקהילה העובדים הם עבודות להחליף
סיבות היו האחרת כמחציתן אך עבודתם, תנאי את לשפר הרופאים רצון היו העבודות להחלפת
הסובסידיה תקופת תום או העבודה חוזה תקופת תום פיטורים, עליהן: שליטה לרופאים שאין
בכלל, בישראל במקצועם הרופאים מועסקים שבו הזמן משך את בוחנים כאשר זאת, עם לשכר.
בעבודה הרופאים של ולהתמדתם התעסוקה להתייצבות מגמה מגלים בפרט, האחרונה ובעבודתם
לעבוד שהחלו ממי £889 תעסוקה; בו שנמצאה לאחר המקצוע את עוזבים שאין כמעט במקצוע:
שהרופאים הממוצע העבודה משך זאת, מלבד המחקר. בעת גם במקצועם עבדו בישראל, כרופאים
שעבדו הממוצע הזמן משך חודשים. 27 היה לראשונה, כרופאים עבודה שמצאו מאז בישראל עבדו
שתי שהחליפו מי בקרב גם חודשים. 19 הוא המחקר) בעת בה שעובדים (זו האחרונה בעבודתם
ממושכת המחקר) בעת בה שעובדים (זו השנייה העבודה של הממוצעת התקופה כרופאים, עבודות
הוותיקים  בארץ העולים של שהייתם תקופת לעומת יחסית ממושכות תקופות אלו חודשים). 16)

ברפואה לעסוק רשיון לקבל שאורך הממוצע הזמן משך ולעומת  שנים מארבע יותר קצת שבהם
כשנתיים.  בישראל

שכר על נתונים ■

לעלייה ברוטו. לשעה השכר עולה כרופאים, בארץ בעבודה והוותק בארץ הוותק שמתארך ככל
הרופא בידי שיש השנים ומספר בקהילה עבודה מומחה, הוא שהרופא העובדה תורמים בשכר
מעידים לשעה השכר גובה על המשפיעים לגורמים הנוגעים הממצאים ברפואה. לעסוק דיפלומה
הברוטו שכר את כשבוחנים לרופאים. השכר לקביעת הנהוגות הכלליות בנורמות השתלבות על
שאינם ממי יותר  עברית יודעי מנשים; יותר לחודש משתכרים גברים כי עולה הממוצע, החודשי
עובדים שהרופאים השעות למספר קשורים אלה ממצאים ממבוגרים. יותר  וצעירים עברית יודעים
יודעים שאינם מאלה יותר עובדים עברית יודעי מנשים; בשבוע שעות יותר עובדים גברים בשבוע.

ממבוגרים. בשבוע שעות יותר עובדים וצעירים

כרופא בארץ בעבודה הוותק ולפי בארץ הוותק לפי התעסוקה במאפייני שיפור ■

בעבודה הקבועים שיעור כרופא, בארץ בעבודה ותק לו שיש מי ובקרב בארץ ותק לו שיש מי בקרב
הברוטו שכר וכן לשעה הברוטו שכר כאמור, כן, כמו הוותק. חסרי שיעור לעומת במקצת גבוה



בקרבם, יותר נמוך יומי שכר לפי או שעה לפי העובדים שיעור זאת, מלבד בקרבם. יותר גבוה לחודש
גם זמן לאורך מועסקים עולים רופאים כי המעיד ממצא לשכר; הסיוע מקבלי שיעור יותר נמוך וכן

הממשלתית. התמיכה ללא

יציבות בה שיש כרופאים, בעבודה קליטה של היא שלעיל, הנתונים ממכלול המצטיירת התמונה
כרופאים. בארץ בעבודה ותק צבירת ועם בארץ ותק צבירת עם העבודה, בתנאי שיפור ושל יחסית
התמדה של רבה מידה נמצאה כרופאים, עבודות החלפת של תופעה שיש אף שעל העלה המחקר
של גבוה שיעור יש כן, כמו מאוד. נמוך במקצוע מהעבודה הנפלטים שיעור כרופאים: בעבודה
בנוסף המחקר. בתקופת עבדו שבה במשרה יחסית ממושכת תקופה במשך שמועסקים רופאים
העסקה אופן או בעבודה, קביעות שכר, כגון: העבודה, במאפייני שיפור על מעידים המחקר נתוני
זו מצב תמונת שבה המידה זאת, עם כרופא. בארץ בעבודה ותק בעלי ובקרב בארץ ותיקים בקרב
ביטוח חוק חקיקת בעקבות הבריאות, בשוק בהתפתחויות רבה במידה תלויה בעתיד נכונה תהיה
בשנים בה שאופיינו ההתרחבות מגמת את להמשיך החולים בתי של וביכולתם ממלכתי, בריאות

האחרונות.

מבריתהמועצות עולים רופאים של בתעסוקה קליטה על דוחות בסדרת שלישי הוא זה מחקר דוח
מאפייניהם את שבחן דוח לו קדמו המכון. שערך הארצי המחקר על המבוססים לשעבר
שמש, (ניראל, לרישוי בקשה שהגישו עולים רופאים של הרשיון לקבלת הזמן פרקי ואת הדמוגרפיים
מבריתהמועצות עולים רופאים של בתעסוקה קליטה על ראשונים ממצאים דוח וכן (1994 בוק,
;1994 וניראל, רוזן (דורון, תזכירים שני הוכנו המחקר ממצאי סמך על בנוסף, .(1995 וניראל, (נוה
הממצאים דיוניה. בעת עולים רופאים לקליטת הביןמשרדית לוועדה שהוגשו (1995 וניראל, רוזן
של בתעסוקה הקליטה המשך לגבי הממשלה מדיניות ולגיבוש הוועדה המלצות לגיבוש תרמו

עולים. רופאים



תודה דברי

לפרסומו. ותרם זה דוח בהכנת לנו שסייע מי לכל להודות לנו היא נעימה חובה

לכלכלה מהחוג קלינוב לרות מודים אנו כן זה. מחקר שליוו ההיגוי ועדת חברי לכל תודה ראשית,
בתחילת לנו יעצו אשר ישראל, בבנק המחקר ממחלקת זכאי ולדן בירושלים העברית באוניברסיטה
הדרך בתחילת לנו שיעץ בירושלים, העברית באוניברסיטה לכלכלה מהחוג אמיר, ולשמואל הדרך,

בהערותיו. לדוח תרם וגם

ותרמו מקרוב המחקר את שליוו רוזן, ולברוך נועם לגילה הבריאות, ממשרד שמש לענת מודים אנו
הדוח. של השונות לטיוטות והארות הערות ובמתן המחקר לתכנון רבות

השכר. משתני בבניית לנו ועזר מזמנו שנתן ליטוויק לארווין נתונה מיוחדת תודה

לענת לנו, סייעו אשר המכון צוות חברי לכל לדוח, בהערותיו שסייע חביב לג'ק גם נתונה תודתנו
אותו. שהדפיסה שיזגל ולאילנה הדוח את שערכה ברבריאן



העניינים תוכן

1 מבוא .1

2 המחקר שיטת .2

4 ליציבות אינדיקטורים שהם מאפיינים לפי העבודה יציבות בחינת .3

הוותק ולפי בארץ הוותק לפי התעסוקה במאפייני הבדלים .4

10 כרופא בארץ בעבודה

11 בישראל כרופאים העבודה היסטוריית .5

19 שכר .6

23 סיכום .7

26 ביבליוגרפיה

27 . השכר משתנה בניית נספח:



לוחות רשימת

8 הרפואה במקצוע המעמד לפי התעסוקה מאפייני :1 לוח

9 ביתחולים לעומת קהילה  עבודה מקום לפי התעסוקה מאפייני :2 לוח

10 כרופאים בארץ בעבודה ותק ולפי בארץ ותק לפי התעסוקה מאפייני :3 לוח

מעמד ולפי עבודה, מקום לפי כרופאים, התעסוקות מספר התפלגות :4 לוח
14 הרפואה במקצוע

מעבודה ביותר בוזמנית עבודה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :5 לוח
15 כרופא אחת

עבודות בשתי כרופא עבודה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :6 לוח
16 ויותר עוקבות

16 כרופא העבודה להפסקת הסיבות התפלגות :7 לוח

18 כרופאים בישראל שעובדים הזמן משך של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :8 לוח

19 הנוכחית בעבודה שעובדים הזמן משך של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :9 לוח

לחודש, ממוצע ברוטו שכר על לשעה, ממוצע ברוטו שכר על נתונים :10 לוח
20 לשבוע עבודה שעות ממוצע ועל

רופאים בקרב לשעה ברוטו שכר של הלוג של לינארית רגרסיה ניתוח :11 לוח
22 עולים
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מבוא .1
שעבדו עולים, 12,5000 לשעבר מבריתהמועצות לישראל הגיעו 1993 לאוגוסט 1989 אוקטובר בין
לפני ,1989 בסוף בישראל שהיו ,6425 בני הרופאים לכ13,000 הצטרפו הם עלייתם. לפני כרופאים
למשרד (כ9,000) מרביתם פנו 1993 לאוגוסט עד לשעבר. מבריתהמועצות הגדול העלייה גל תחילת
בשיתוף ברוקדייל, ג'וינטמכון בישראל. ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בהליכים ופתחו הבריאות
על ארצי מחקר 1994 יונינובמבר בחודשים ערך העלייה, לקליטת המשרד ועם הבריאות משרד עם
למשרד פנו ואשר 1992 יוני עד לשעבר מבריתהמועצות עלו אשר עולים, רופאים של קליטתם
ולשיעור הרישוי לתהליך הנוגעים מהמחקר, נבחרים נתונים עולים). 6,754) רשיון לקבלת הבריאות
מכבר לא זה פורסמו העבודה, בשוק העולים הרופאים ולקליטת ברפואה לעסוק הרשיון מקבלי

.(1995 וניראל, (נוה

ברפואה לעסוק רשיון קיבלו לרישוי בקשה שהגישו העולים הרופאים מבין אחוזים ואחד שבעים
הבריאות למשרד שפנו מי מכל כ>£ל50 שלמעשה כך במקצועם; עובדים >£ל72 מתוכם בישראל.
על אחר במחקר גם עלה דומה ממצא המחקר. בעת במקצוע עבדו שנבדקה בתקופה רשיון לקבלת
מנוגדים אלה ממצאים .(Bernstein <cf Shuval, 1995) האחרון העלייה בגל שעלו עולים רופאים
בעבודה להיקלט יוכלו לא העולים הרופאים שרוב  העלייה גל תחילת עם שרווחה לסברה,
בישראל קיים שהיה רופאיםאוכלוסייה, שיחס העובדה ובשל יחסית הרב מספרם בשל כרופאים,
רופאים של יחסית הגבוה שיעורם .(Shuval, 1995) בעולם הגבוהים למן נחשב העלייה, גל לפני עוד
,(1991 וקסיר, פלוג (עופר, וקסיר פלוג עופר, של מסקנותיהם את כן, אם סותר, כרופאים העובדים
ה90. שנות של העלייה בגל לשעבר בריתהמועצות עולי של הצפויה בקליטתם במחקרם שדנו
היד משלחי של ההיצע בין ביחס תלויה בעבודה החדשים העולים של קליטתם כי קבע מחקרם
המשק. של הייצור במבנה השינויים פי ועל הצמיחה פי על הצפויים היד למשלחי לביקושים שלהם
על עונים אינם שבהם) הרופאים (כולל העולים של משלחיהיד כי במחקרם שנמצא מאחר
את לאפשר כדי שלהם, היד משלחי את לשנות שצריך החוקרים הסיקו החזויים, הביקושים

בעבודה. קליטתם

רופאים של גבוה שיעור כי נמצא, (1995 וניראל, (נוה וניראל נוה של במחקרם שכאמור, אף על
לכך אותות היו אלו ראשונים בממצאים זאת, בכל במקצועם, מועסקים רשיון בעלי עולים
הרופאים שיעור רפואי: אדם כוח של בצרכים ומותנית ארעית בחלקה, היא, כרופאים שעבודתם
שכרשעה לפי או יומי שכר לפי מועסקים מהם כשליש מאוד; נמוך בעבודה הקביעות בעלי העולים
לאור אחדות. לשנים קצובה תקופה שהיא התמחות, תקופת במסגרת מועסקים מהם וכשליש
וזמנית ראשונית קליטה היא העולים הרופאים מן ניכר שיעור של קליטתם כי חשש יש לעיל, האמור
ודאי אינו המקצועי מסלולם ותיקים, ישראלים מרופאים להבדיל וכי משני, עבודה ככוח בלבד

מובטח. אינם וקידומם

כרופאים. בעבודה קליטתם על הנתונים של מעמיקה בבדיקה הצורך התחזק לעיל, האמור לאור
הוותק צבירת עם האם וללמוד בעבודה, יציבות על ברורה אינדיקציה לקבל אפשר שיהיה כדי זאת
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מאפיינים, פי על התעסוקה, תנאי גם משתפרים  בארץ כרופאים בעבודה הוותק צבירת ועם בארץ
שכר. ותק, היקף, יציבות, כגון:

(של העבודה של מאפייניה מלמדים מה א. הבאות: השאלות בדוח נשאלו אלה, נושאים לבחון כדי
הרופאים של העבודה מהיסטוריית ללמוד אפשר מה ב. יציבותה; מידת על כרופאים) שעובדים מי
מצד בעבודה, התייצבות ועל כרופאים בעבודה התמדה ועל אחד מצד עבודות החלפת שיעור על
התעסוקה תנאי האם ד. עולים; רופאים של שונות קבוצות של השכר מאפייני מהם ג. אחר;
 כרופאים בעבודה ותק צבירת ועם בארץ ותק צבירת עם האלה) המאפיינים פי (על משתפרים

בארץ.

הקליטה טיב על מידע הבריאות למערכת מספקות בדוח המובאות אלה לשאלות התשובות
הנוגעות החלטות בקבלת לעזור עשויות והן לשעבר מבריתהמועצות העולים הרופאים של בעבודה

המקצועי. בתחום העולים הרופאים של קליטתם להמשך

המחקר שיסת .2
והדגימה המחקר אוכלוסיית

בתקופה לישראל שעלו לשעבר, מבריתהמועצות העולים הרופאים את כללה המחקר אוכלוסיית
בישראל ברפואה לעסוק רשיון לקבלת בקשה שהגישו ;1992 יוני סוף עד 1989 ספטמבר שבין
לשם בחינה בחוק: הקבועים העיקריים הרישוי מסלולי משני לאחד ושהופנו הבריאות, למשרד

הסתכלות. תקופת המכונה פיקוח, תחת שנה חצי בת עבודה תקופת או רשיון, קבלת

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 בקורס מתחיל
עד העוברת והתקופה שנה; חצי שאורכת הסתכלות) תקופת לחלופין, (או, הרישוי לבחינת הכנה
הזמן כי עלה הנתונים של ראשונים מעיבודים בשנה. פעמיים רק המתקיים הרישוי, מבחן לעריכת
ששהה מי את רק במחקר לכלול הוחלט לכן העלייה. מיום כשנתיים הוא הרשיון לקבלת הממוצע
תהליכי את לעבור סביר סיכוי לו שיש כך דיו; ארוך זמן פרק הסקר עריכת לתקופת עד בישראל
שנבחרו הרישוי מסלולי בשני הרופאים הכול בסך ברפואה. לעסוק רשיון ולקבל הרישוי
לרישוי בבקשה שפנו הנחקרת, בתקופה שעלו הרופאים מכלל $97. הם המחקר באוכלוסיית

הוכרה. שלהם ושהדיפלומה

שהם איש), 6,754 (שכללה לעיל שהוגדרו העולים הרופאים כל רשימת מתוך רופאים 726 נדגמו
גאוגרפיות שכבות וחמש הרישוי מסלול של שכבות שתי לפי נבנה המדגם האוכלוסייה. מן כ$0/
יישובים, של מקבץ עוד וכן בארץ, מגורים אזורי לפי שכבות (ארבע בארץ המגורים מקום של
רשימות כללים, אותם פי על נדגמו, כן, כמו בלבד). רופאים עשרה עד היו שבהם לרוב, קטנים
שכבות באותן אחר במרואיין הוחלף שונות מסיבות רואיין שלא מי צפוי. נפל להחלפת מילואים
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סירבו .p%5) 75 היו: הנפל סיבות רופאים. ל1,002 פנינו הכול בסך המילואים. רשימות מתוך
ומצב מסקרים עייפות עבודה, עומס בעקבות פנאי חוסר היו: לסירוב העיקריות (הסיבות להתראיין
נעדרו או היגרו (3Jfo) 37 האיתור; מאמצי למרות אותרו, לא (16^ 160 קשה); משפחתי או אישי

.(£0.49) נפטרו ו4 ארוכות; לתקופות הארץ מן

במדגם).1 רופאים 378) כרופאים המחקר בזמן שעבדו לרופאים ורק אך התייחסנו זה בדוח
לאוכלוסייה2. המדגם ניפוח לאחר נתקבלו המוצגים הנתונים

המחקר וכלי הנתונים איסוף
פנים, אל פנים ראיונות באמצעות ,1994 מאינובמבר בחודשים הארץ, ברחבי נערך הנתונים איסוף
עולים, רופאים עשרים עם עומק ראיונות עלפי נבנה השאלון הרוסית. בשפה מובנה שאלון בעזרת
ולרופאים ההסתכלות למסלול שהופנו לרופאים שווה באופן נחלקו הם ובתלאביב. בירושלים
במסגרת ונבדקו שנבנו שאלות על התבסס השאלון הרשיון. קבלת לצורך הבחינה למסלול שהופנו
ואחרים, (נוה 1992 בקיץ ברוקדייל במכון שנעשה לשעבר, בריתהמועצות עולי תעסוקת על מחקר

.(1993

עולים. רופאים כארבעים רואיינו שבו פרהטסט, בעזרת נבדק הוא לרוסית תורגם שהשאלון לאחר
הם: בשאלון הכלולים העיקריים הנושאים בעקבותיו. תוקנו לשנות או לשפר צורך שהיה השאלות
רקע נתוני לשעבר, בבריתהמועצות והשכלה מקצועי רקע על נתונים דמוגרפיים, רקע נתוני
ההסתכלות, מסלול הבחינה, מסלול לרישוי, פנייה עברית, שפה ידיעת הזוג, בן/בת של ותעסוקה
מקצועית, להסבה ונכונות בתעסוקה גמישות עבודה, חיפוש תעסוקה, מומחה, של מעמד קבלת

בארץ. והשתלבות קליטה ועל הכנסות על נתונים מקצועיים, בקורסים לימודים

כרופאים המועסקים עולים רופאים על רקע נתוני
גברים. מהם ו£469 נשים הם במקצועם שעובדים העולים מהרופאים אחוזים וארבעה חמישים
של האירופי מחלקה הוא מהם כ,£859 של ומוצאם שנים, מ44 פחות בני מהם אחוזים כשישים
יותר בהן שיש בערים לשעבר בבריתהמועצות עבדו מהרופאים £579. כן, כמו לשעבר. בריתהמועצות
בבריתהמועצות שלו הדיפלומה את קיבל שהרופא מיום חושבו במקצוע הוותק שנות נפש. ממיליון
ושישה שישים במקצוע. ותק שנות 15 עד היו במקצועם העובדים הרופאים מן למחצית לשעבר;
חצישנה במשך (עבודה הסתכלות לתקופת הופנו ו£349 רישוי בבחינות עמדו הרופאים מן אחוזים
מסלולי לפי החלוקה כי יצוין בישראל. כרופאים לעבוד הרשיון לקבלת בביתחולים) פיקוח תחת

כרופאים. שעובדים כמי נחשבו לא להסתכלות) שהופנו ממי \ak) המחקר בתקופת בהסתכלות שהיו מי 1

יהיו תא שבכל כדי דגימתיתר, דגמנו הדגימה מתאי בחלק אולם, המחקר. מאוכלוסיית %10d היה המדגם 2
באותן האוכלוסייה לנתוני חזרה נופחו המדגם שנתוני לאחר הם בדוח המוצגים הנתונים נחקרים. 50 לפחות
באוכלוסייה הרופאים מספר מוצג בדוח הלוחות מן אחד בכל תא. בכל הנחקרים נדגמו שלפיהן פרופורציות

הלוח. מתייחס אליהם
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יותר הרב הניסיון בעלי לגיל. גם ולמעשה במקצוע העבודה שנות למספר הדוק קשר קשורה רישוי
מן 9370 בארץ, לוותק אשר ההסתכלות. למסלול מופנים יותר, מבוגרים כלל בדרך שהם כרופאים,
47 של ותק היה ולמחציתם שנים, משלוש יותר בישראל היו כרופאים המועסקים העולים הרופאים

בארץ. כרופא בעבודה ויותר חודשים 28 של ותק היה למחציתם כן, כמו בארץ. ויותר חודשים

הרופאים אוכלוסיית כלל לנתוני רבה במידה דומים במקצועם המועסקים העולים הרופאים נתוני
במחקר, העולים הרופאים כלל לעומת אולם, במחקר. שנכללה לשעבר, מבריתהמועצות העולים
העולים) הרופאים בכלל 5170 לעומת 5970) 44 גיל עד צעירים יותר כרופאים המועסקים בקרב יש

העולים). הרופאים בכלל 5670 לעומת 6670) הרשיון קבלת לשם הבחינה במסלול שהיו ויותר

ליציבות אינדיקטורים שהם מאפיינים לפי העבודה יציבות בחינת .3
יציבותם את ובוחן במקצועם העובדים העולים הרופאים של תעסוקתם במאפייני דן זה פרק
העבודה, היקף קביעות, אלה: במאפיינים בחרנו בעבודה ליציבות באינדיקטורים כרופאים. בעבודה
לפי הן נבדקה בעבודה יציבות בעבודה. השכר לתשלום וסיוע המעסיקים זהות ההעסקה, אופן
בית  העבודה מקום לפי והן כלליים) רופאים או מתמחים (מומחים, הרפואה במקצוע המעמד

הקהילה. לעומת חולים

או מומחה של מעמד שקיבלו עולים רופאים בקרב בעבודה הקליטה שיציבות לשער היה אפשר
ברפואה, לעסוק כללי רשיון בעלי רופאים של מזו נבדלת התמחות של המקצועי למסלול שנכנסו
רבים רופאים קליטת של הראשון הגל מועד ה70, שנות מאז מתמחים. או מומחים שאינם אלו
בישראל והרפואה שונים, רפואיים במקצועות ההתמחות מגמת התבססה לשעבר, מבריתהמועצות
ממקצועות באחד ההתמחות הבריאות, במערכת בכירים גורמים לדברי מומחים. לרפואת הפכה
כך הבריאות. במערכת תקן לפי לעבודה לקבלה הכרחי כמעט לתנאי למעשה, הפכה, הרפואה
תחום כיום, ,(Shuval, 1983) כלליים כרופאים בעבודה נקלטו שאכן ה70, שנות עולי מרבית לעומת

פחות. זמין הוא כללי כרופא העבודה

בבתיחולים כרופאים שנקלטו מי בקרב שונה תהיה בעבודה הקליטה יציבות שמידת עוד ייתכן
עולים רופאים של בעבודה קליטתם על מחקרים בקהילה. כרופאים בעבודה שנקלטו מי לעומת
העלייה מיום שנים כמה לאחר כי הראו ה70 שנות במשך לארץ שעלו לשעבר, מבריתהמועצות
מצאו 3970 ורק הכללית, קופתחולים בעיקר  החולים קופות בידי בקהילה מרביתם נקלטו

.(Shuval, 1984, 1983) בבתיחולים כרופאים תעסוקה

חודשים 28 כבר מועסקים (שמחציתם לשעבר מבריתהמועצות ה90 שנות עולי לרופאים באשר
ואילו בבתיחולים, עובדים כרופאים מהמועסקים €?ד5 שונה: התמונה כרופאים), בעבודה ויותר
דוד במגן קופותהחולים, של ראשוניות במרפאות כרופאים השאר, בין בקהילה; עובדים מהם $43<

בבתיספר. וכרופאים עצמאיים כרופאים אדום,
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הם העולים הרופאים מן שכשליש בעובדה קשור בבתיחולים בעבודה הגבוה הקליטה שיעור
בזה, זה כרוכים העבודה ומקום במקצוע המעמד למעשה, זו. במסגרת מתמחים והם מתמחים,
ממעמדם רבה במידה מושפעת בקהילה או העוליםבבתיהחולים הרופאים מועסקים שבה והמידה
לפיכך, ברפואה. לעסוק כללי רשיון בעלי שהם או מומחים, הם האם מתמחים, הם האם במקצוע:
של החלוקה לפי והן במקצוע מעמדם לפי הן העולים הרופאים של התעסוקה מאפייני את בחנו

בקהילה. עבודה לעומת בביתחולים עבודה

בידם אין כללי, רשיון בעלי רופאים הם כרופאים שעובדים 60ממי ?£ כללי, באופן כי עולה 1 מלוח
הם מהם £309 ההתמחותי. במסלול אינם אף והם ספציפי רפואי במקצוע התמחות תעודת

מומחים. מהם ו£109 מתמחים

עולה, במקצוע, המעמד לפי בבתיחולים, שעובדים הרופאים התפלגות את 1 בלוח בוחנים כאשר
בעלי הרופאים מבין גם אך בבתיהחולים, מועסקים המתמחים מן (£949) הגדול הרוב כי כצפוי,
בבית העובדים הרופאים התפלגות את המציג ,2 מלוח בבתיחולים. מועסקים £479. הכללי הרשיון
בבתיהחולים שעובדים העולים מהרופאים כמחצית כי כן גם עולה במקצוע, מעמדם לפי חולים
רבים רופאים קלטו החולים שבתי כן אם מתברר ברפואה. לעסוק כללי רשיון בעלי רופאים הם
בבתיהחולים, הנהלות חברי לדברי ההתמחות. במסלול אינם ואף מומחה תעודת בידם שאין
והן במחלקות הן ובתורנויות בתיהחולים במחלקות חלקית בעבודה בעיקר אלה רופאים מועסקים
רובם ,(470) מאוד נמוך הוא החולים בבתי בעבודה שנקלטו מי בין המומחים שיעור המיון. בחדרי

בקהילה. נקלטו

בעבודה ליציבות אינדיקטורים
נמוך הוא בעבודה קביעות להם שיש הרופאים שיעור 1 מלוח שעולה כפי כאמור,  בעבודה קביעות
הקביעות בעלי שיעור למשל, כך, במקצוע. מעמד לפי בעבודה, הקבועים בשיעור הבדל יש אך ,(970)

בלבד. £89 הוא הכללי הרשיון בעלי הרופאים ובקרב ,£259 הוא מומחה תעודת בידם שיש מי בקרב
יש בקהילה העובדים מהרופאים ל£159 בעבודה, הקביעות למידת קשר יש העבודה למקום גם
בקהילה עובדים המומחים שמרבית משום זאת בבתיהחולים. שעובדים ממי £49 לעומת קביעות
בבתי עובדים יותר) נמוך הקבועים שיעור (שבהם הכללי הרשיון מבעלי גבוה ושיעור והמתמחים

החולים.

לעומת יותר, ליציבה הנחשבת חודשית, במשכורת מועסקים הרופאים האם בחנו  ההעסקה אופן
£799 כי גם נמצא זאת, מלבד חודשי. בשכר משתכרים כרופאים שעובדים ממי £669 שעה. לפי שכר
שיעור חודשי. בשכר משתכרים בבתיהחולים, תקן לפי כלל בדרך עובדים אשר המתמחים, מבין
במסלול ואינם התמחות תעודת בידיהם שאין הכללי, הרשיון בעלי הרופאים מבין יותר קטן

בבקשה המדעית למועצה שפנו מי גם כלולים מומחה תעודת ללא כללי רשיון בעלי כרופאים שעובדים מי בין 3
עשויים מקצתם להתמחות. מקום עדיין מצאו לא אולם התמחות, תהליך לעבור ונדרשו בהתמחותם להכיר

המתמחים. למעגל בעתיד להיכנס
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מהם יותר גבוה ושיעור המומחים או המתמחים לעומת ,($58.) חודשי שכר מקבלים ההתמחות,
.(1 (לוח שעה לפי עובדים האחרים, לעומת ,($29<)

בשירותי העיקריים המעסיקים הם העולים הרופאים של מעסיקיהם האם בדקנו  המעסיקים זהות
המעסיקים על הפרטי. בשוק מועסקים מרביתם שמא או הציבוריים; המעסיקים דהיינו הבריאות,
של עבודתם שתנאי לשער אפשר ולפיכך רופאים, להעסקת הקיבוציים ההסכמים חלים הציבוריים
מהרופאים %76 כי עולה 1 מלוח יותר. יציב מעמדם אף כן ועל אלה, בהסכמים מעוגנים הרופאים
עולה זאת, מלבד הציבוריים. בתיהחולים ובידי החולים קופות בידי הבריאות, משרד בידי מועסקים
קופות בידי מועסקים המומחים p 619& הבריאות, משרד בידי מועסקים 47מהמתמחים ?£ כי
יותר אופיינית עולים) שפתחו מרפאות (כולל פרטיים חולים ובבתי בקליניקות ועבודה החולים,
בבתי המועסקים מהרופאים 4770 כי הממצאים מראים עוד הכללי. הרשיון בעלי הרופאים בקרב
קופת של בבתיהחולים מועסקים ,?ל29 הבריאות, משרד שבאחריות בבתיחולים עובדים החולים
בבתיחולים מועסקים מהם ו£59 וולונטרית) (בבעלות ציבוריים בבתיחולים 1070 הכללית, חולים

.(2 (לוח החולים קופות בידי £?50מועסקים בקהילה שעובדים הרופאים מבין פרטיים.

מגמה על הוא אף מעיד בארץ ותיקים רופאים של לזה הדומה עבודה שהיקף הנחנו  העבודה היקף
שכל המשרות (לסך שבועיות שעות 49 בממוצע עובדים העולים הרופאים כי נמצא בעבודה. ליציבות
לפי העבודה, בהיקף הבדל יש אולם, המחקר). בעת כרופא בוזמנית, בהן, מועסק היה רופא
מהמתמחים 53fo המומחים: לרופאים המתמחים הרופאים בין הוא ההבדל עיקר במקצוע. המעמד
את כשבוחנים כך. עובדים מהם 169S שרק המומחים, לעומת בשבוע, שעות ל50 מעל עובדים
עולה ,(2 (לוח בביתחולים עבודה לעומת בקהילה עבודה לפי בשבוע העבודה מספרשעות התפלגות
שעובדים 209?. לעומת בשבוע שעות מ50 יותר עובדים בבתיהחולים שעובדים הרופאים שמחצית
שהיקף מתמחים, של גבוה שיעור יש שבבתיהחולים לכך קשורים אלה ממצאים בקהילה. כך
בהסכמי המקובל לפי בקהילה, רגילות עבודה במסגרות שעובדים אלה הם והמומחים רב, עבודתם
כ56 בבתיהחולים הרופאים עובדים בממוצע רופא.4 של במשרה עבודה לשעות בנוגע העבודה
מועסקים). הם שבהן המשרות (לסך שבועיות שעות כ39  בקהילה והרופאים שבועיות, שעות

תפקיד בנושא במחקר בישראל? רופאים של העבודה להיקף דומה אכן זה עבודה היקף האם
עובדים בקהילה ראשוניים רופאים כי נמצא 5(1994 ואחרים, (גרוס בישראל הראשוני הרופא
בהיקף נוספת בעבודה עובדים שהם דיווחו 409Sמהם העיקרית. בעבודתם בשבוע שעות 34 בממוצע
בשבוע בממוצע שעות 28 של בהיקף תורנויות, או כוננויות עושים ו^28 בממוצע, שעות 12 של

עבודה שעות ל45 35 בץ לעבוד הרופאים את מחייב הכללית חולים קופת של העבודה הסכם למשל, כך, 4
מלאה. למשרה שבועיות

קופות ארבע במסגרת העובדים ראשוניים, רופאים כללה ואחרים גרוס של במחקרם המחקר אוכלוסיית 5
עיניים רופאי נשים רופאי ילדים, רופאי כמו בקהילה, העובדים הרופאים בו נכללו לא בישראל. החולים
מסוים שוני יש כן על בקהילה. כרופאים בבתיהחולים עובדים שאינם מי כל נכללים זו בבדיקה וכדומה.

משווים. אנו אותן באוכלוסיות
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שעות כ50 בממוצע עובדים הם דיווחיהם, לפי הכול, בסך נוספת). בעבודה או העיקרית (בעבודה
וכוננויות תורנויות ונוסף, עיקרי עבודה במקום רגילה עבודה נכללות: אלה בשעות בשבוע.
מספר בין דמיון שיש עולה הוותיקים לרופאים העולים הרופאים בין מההשוואה והשתלמות.
שעובדים הוותיקים עמיתיהם של זה לבין בקהילה עובדים העולים שהרופאים השבועיות השעות
עובדים בקהילה שמועסקים העולים מהרופאים 2670 שרק מאחר אולם, מלא. בהיקף אחת במשרה
משל יותר נמוך השבועיות עבודתם שעות מספר סך שבממוצע הרי אחת, ממשרה ביותר בוזמנית

הוותיקים. עמיתיהם

נשווה ולכן בישראל, בבתיחולים רופאים של העבודה שעות מספר על מעודכנים נתונים בידינו אין
בהסכם שנקבע לתקן בבתיהחולים המועסקים עולים רופאים של העבודה היקף על הנתונים את
מלאה במשרה רופא של השבועיות העבודה שעות מספר העבודה, הסכם לפי הקיבוצי. העבודה
2 מלוח ותורנויות. כוננויות ללא זאת במקצוע). למעמד (בהתאם ל45 42 בין הוא בביתחולים
יותר. ואף העבודה בהסכם הנהוג לפי עובדים שבמחקר בתיהחולים מרופאי מ>?ל90 יותר כי עולה
הסכמי פי על הנהוג העבודה, להיקף מאוד דומה העולים הרופאים של עבודתם שהיקף אפוא נראה
מועסקים העולים הרופאים שמרבית מאחר בכך תמה אין בישראל. הרופאים כלל בקרב העבודה,
הסכמים לפי הנוהגים ציבוריים ובתיחולים החולים קופות הבריאות, משרד  הציבורית במערכת

אלה. קיבוציים

כגון השכר, לתשלום בסיוע תלויה העולים הרופאים של עבודתם האם בחנו  השכר לתשלום סיוע
מלגות או קצובה זמן לתקופת עולים לאקדמאים הקליטה משרד שמעניק במשכורת, תמיכה מלגת
כ^19 הכול בסך זו. תמיכה ללא גם בעבודתם מועסקים שהרופאים או למתמחים, התמיכה
יש אם ידעו לא £239. ועוד למשכורתם, כספי סיוע מקבלים שהם דיווחו המועסקים מהרופאים
שעובדים מי מבין רופאים. קבוצות בין במשכורת הנתמכים בשיעור הבדל יש במשכורת. כזו תמיכה
(שרובם המתמחים מבין הקודם, לנתון ובהתאמה לשכרם. כספי סיוע מקבלים £309. בביתחולים
רבים, רופאים של שהעסקתם מכך עולה לשכרם. כספי סיוע מקבלים 2970 החולים), בבתי עובדים

בשכר. הממשלתית בתמיכה תלויה אינה החולים, בבתי גם

7



(באחוזים) הרפואה' במקצוע המעמד לפי התעסוקה, מאפייני :1 לוח
מתמחים מומחים כלליים רופאים סה"כ

30 10 60 100 0ןהכ1ל

94 24 45 58 בבתיחולים* מועסקים

5 25 8 9 בעםדה* קביעות בעלי

100 100 100 100 בשםע2* עםדה שעות מספר
2 18 13 10 , שעות 24 עד
1 29 17 14 שעות 39  25

44 37 37 39 שעות 49  40
53 16 33 37 +50

העסקת* אופן
100 100 100 100 הכול סך
79 70 58 66 חודשי בשכר
16 17 29 24 שעה לפי בשכר
5 13 13 10 אחר3

29 9 16 19 המשכורת* לתשלום כ90י סיוע מקבלים

100 100 100 100 המעסיקים
47 18 25 32 . הבריאות משרד
29 33 25 27 כללית חולים קופת
2 28 13 11 אחרות קופות
11 4 5 7 ציבוריים בתיחולים
2 2 18 11 פרטיים ובתיחולים קליניקות
2 6 3 3 עצמאים
7 9 n 9 אחר4

N=3,485
p<.05 *

המחקר בעת בה שמועסקים זו האחרונה, למשרה 1

המחקר בעת מועסקים שבהן המשרות לסך 2
ועצמאי יחידה לפי יומי, שכר כולל 3

, הרווחה ומשרד אוניברסיטה ספורט, ארגון מתנ"ס, ביתספר, משטרה, עירייה, אדום, דוד מגן צבא, כולל 4
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(באחוזים) ביתרוולים1 לעומת קהילה  עבודה מקום לפי התעסוקה מאפייני :2 לוח
בביתחולים עובדים בקהילה עובדים סה"כ

57 43 100 0ןהמל

במקצוע* מעמד
100 100 100 0ןהמל
46 77 60 כלליים רופאים
4 19 10 מומחים
50 4 30 מתמחים

4 15 9 בעבודה* קביעות בעל1

בשבוע2* עםדה שעות מ0פר
3 20 9 שעות 24 עד
3 29 14 שעות 39  25

45 31 39 שעות 49  40
49 20 37 +50

העסקה* אופן
100 100 100 הכול סן
74 54 66 חודשי בשכר
21 28 24 שעה לפי בשכר
5 18 10 אחר3

30 419 המשכורת* לתשלום כ0פי סיוע מקבלים

המעסיקים
47 11 32  הבריאות משרד
29 25 27 כללית חולים קופת

1 25 11 אחרות קופות
10 2 7 ציבוריים בתיחולים
5 19 9 פרטיים ובתיחולים קליניקות
7 3 עצמאים
8 11 9 אחר4

3,485=א
■ .p<.05 *

המחקר בעת בה שמועסקים זו אחרונה, למשרה 1

המחקר בעת מועסקים שבהן המשרות לסך 2
ועצמאי יחידה, לפי יומי, שכר כולל 3

הרווחה ומשרד אוניברסיטה ספורט, ארגון מתנ"ס, ביתספר, משטרה, עירייה, אדום, דוד מגן צבא, כולל 4
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כרופא בארץ בעבודה הוותק ולפי בארץ הוותק לפי התעסוקה, במאפייני הבדלים .4
בארץ ותק שצברו מי בקרב העבודה, מאפייני לפי התעסוקה, בתנאי הבדלים יש אם בחנו 3 בלוח
כרופא). בישראל לעבוד שהחלו הראשונה הפעם (מאז כרופא בארץ בעבודה ותק שצברו מי ובקרב
יש חודשים, 28 מעל כרופא, בארץ בעבודה יותר רב ותק בעלי של יותר גבוה לשיעור כי נמצא
הוותיקים בקרב יותר נמוך שיעור זאת, מלבד (כ£59). האחרים לעומת ,(13^) בעבודה קביעות
שיעור הקליטה, משרד תנאי לפי כצפוי, יומי. בשכר או שעה לפי עובדים כרופא בארץ בעבודה
מקבלי משיעור נמוך (£159) כרופא בארץ בעבודה יותר רב ותק בעלי בקרב לשכר הסיוע מקבלי
כזאת. לתמיכה זכאים אינם כבר רובם שכן ,(£259) ותק פחות לו שיש מי בקרב לשכר הסיוע
גם זמן לאורך במקצועם מועסקים העולים שהרופאים מורה שהוא בכך זה ממצא של חשיבותו
הוותק לפי לשבוע העבודה שעות במספר הבדל שאין בעוד במשכורת. הממשלתית התמיכה ללא
הברוטו שכר וברמת לשעה הברוטו שכר ברמת שיפור של מגמה נמצאה כרופא בארץ בעבודה
מגמה ותק, פחות להם שיש רופאים לעומת במקצועם בארץ בעבודה ותיקים רופאים בקרב לחודש
בארץ. הוותק לפי גם נמצא התעסוקה במאפייני דומה שיפור שכר. על בפרק במפורט המתוארת

(באחוזים) כרופאים בארץ בעבודה ותק ולפי בארץ ותק לפי התעסוקה', מאפייני :3 לוח
כרופא בארץ בעבודה ותק בארץ ותק סה"כ
חודשים 28 27 עד חודשים 47 46 עד

ויותר חודשים ויותר חודשים תעסוקה מאפייני

13 5 13 4 9 בעבודה* קביעות

100 100 100 100 100 בשבוע2 עבודה שעות מספר
7 14 9 12 10 שעות 24 עד
14 14 14 14 41 שעות 39  25

37 41 38 41 93 שעות 4940
42 32 40 33 37 +50

הע0קה* אופן
100 100 100 100 100 הכול 0ן
71 61 69 63 66 חודשי בשכר
23 24 24 23 42 שעה לפי בשכר
6 15 15 14 10 אחר*

לתשלום כספי סיוע מקבלים
15 25 16 24 19 המשכורת*

N=3,485
p<.05 *

המחקר. בעת בה שמועסקים זו אחרונה, למשרה 1

המחקר בעת מועסקים בהן כרופא המשרות לסך 2
ועצמאי יחידה, לפי יומי, שכר כולל 3
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בישראל כרופאים העבודה היסטוריית .5
פרטים כמה של בדיקתם באמצעות בה הקליטה וטיב ברפואה העבודה יציבות נבחנים זה בפרק
כרופא, העוקבות העבודות סך משרות, בכמה בוזמנית עבודה כרופאים: העבודה הסטוריית על

האחרונה. בעבודה הזמן ומשך כרופאים בעבודה הכולל הזמן משך עבודה, להפסקת סיבות

כלשהי. תקופה במשך עבודות העולים יחליפו עבודה במקום המלאה לקליטתם עד כי לצפות אפשר
חלק כי מסוים, לארגון חשיבות יש ספציפי אנושי להון שכן כלכלי, מחיר לכך יש כי הסבורים יש
הארגון בתוך פורמלית לא ובהדרכה פורמלית בהדרכה נרכשות המקצוע בעל של ממיומנויותיו
מאפשרת אינה עבודה מקום של תכופה החלפה .(Ehrenberg <cf Smith, 1991) לו ספציפיות והן עצמו,
בחירה של בתהליך עבודות תחלופת של מסוימת מידה זאת, עם מתאימה. ומיומנות ידע לצבור
העובד בין המרבית ההתאמה למציאת להועיל עשויה לעובדים מעסיקים בין הדדית והתאמה

העבודה. למקום

עבודה מקום ברירת של לתהליך חשיבות יש אחד מצד הבודד. הרופא של ברמה גם נכון לעיל הדיון
עובד הוא שבו לארגון המתאימות המיומנויות לצבירת אחר, מצד עבודות. החלפת תוך מתאים
הפרק כרופא. בעבודתו יציבותו על רבה השפעה להיות עשויה בקהילה) עבודה או (ביתהחולים

כרופא. עבודות של החלפה קיימת שבה המידה את כן, אם בוחן

העולים בקרב רווחת שבה המידה גם בפרק נבחנת ברפואה העבודה היסטוריית בדיקת במסגרת
גבוה שיעור בעבודה: הקליטה טיב על להעיד יכול כזה עבודה דפוס עבודות. בכמה בוזמנית עבודה
זמניות, מקצתן חלקיות, במשרות עבודות על מעיד משרות בכמה בוזמנית שעובדים רופאים של
יעבדו מהעולים שרבים שסברו הבריאות במערכת היו במקצוע. התקדמות לאפשר כדי בהן שאין

כזה. עבודה בדפוס

על מעידים הנתונים האם בוחן הפרק כרופאים, בעבודה הקליטה במסלול התנודות בדיקת מלבד
נעשה הדבר זמן. לאורך כרופאים בעבודה גבוהה התמדה רמת ועל כרופאים בעבודה התייצבות
משך בחינת באמצעות כן, כמו כרופאים. בארץ עובדים שהעולים הכולל הזמן משך בחינת בעזרת
של הרקע מאפייני את גם בוחן הפרק שלהם. האחרונה בתעסוקה עובדים שהרופאים הזמן
היסטוריית ממרכיבי אחד לכל קשר להם שיש בארץ, הקליטה מאפייני ואת העולים, הרופאים

כרופאים. העבודה

לזכור יש זאת, עם יציבותה. ועל כרופאים בעבודה הקליטה על אור שופך לעיל האמור כל על מידע
העולים הרופאים של העבודה היסטוריית את לבחון אפשר ושבאמצעותם בידינו שיש שהנתונים
קצת הוא הזמן פרק ,1990 בראשית שעלו שבהם, הוותיקים אצל ממושכת. תקופה על חלים אינם
הסקר. ביצוע למועד ועד עלייתם מיום כשנתיים הוא 1992 ביוני שעלו מי ואצל שנים מ4 למעלה
(1995, וניראל נוה ;1994 ובוק, שמש (ניראל, קודמים מחקר מדוחות כבר שעלה כפי זאת, מלבד
כרופא לעבודה הכרחי תנאי שהוא רשיון בישראל, ברפואה לעסוק רשיון לקבלת הזמן משך
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כרופא התעסוקתית ההיסטוריה על שהדיון מכאן, כשנתיים). (בממוצע ארוך הוא בישראל,
כרופאים. עובדים העולים הרופאים שבה יחסית קצרה לתקופה מוגבל ומאפייניה

העבודה היסטוריית על ממצאים
אך בארץ כרופאים שעבדו מי כולל בישראל, כרופאים פעם אי שעבדו מי כל את בוחנים כאשר
עבדו מהם >?ל88 כי עולה עולים), רופאים 431 הכול (בסך המחקר בעת במקצוע עובדים אינם
מועסקים היו לא בישראל כרופאים פעם אי שעבדו ממי £89< רק המחקר. ביצוע בעת גם במקצועם
עבדו הריאיון בעת אולם בישראל, כרופאים בעבר עבדו כ47 ומלבדם, המחקר, עריכת בעת
ממעגל נפלטו לא במקצועם עבודה שמצאו העולים הרופאים מרבית כי מכך יוצא אחר. יד במשלח

המקצועי. העבודה

הוא בישראל במקצועם לעבוד החלו מאז כרופאים עובדים שהעולים הממוצע הזמן משך בנוסף,
הנוכחית למשרה הממוצע הזמן משך כן, כמו ומעלה. חודשים 28 עובדים ומחציתם חודשים, 29

מחציתם כאשר חודשים, כ19 הוא המחקר) בזמן בה עובדים שהם (זו כרופאים בה עובדים שהם
שהם המרבי הזמן במשך בהתחשב ארוכים, אלה זמן משכי חודשים. 20 הנוכחית בעבודתם עובדים

בישראל. ברפואה לעסוק רשיון לקבלת הזמן ובמשך בארץ, נמצאים

עבודות בכמה עבדו (כ^60) מהם גדול שיעור כי מעלה הרופאים של התעסוקה נתוני בחינת
הוא אופייני דפוס הסקר. עריכת בעת עבדו שבה כרופא, לעבודה עד  כרופאים שלא או כרופאים
רופאים יש כן, כמו כרופא. עבודה מכן ולאחר רפואה, שאינו יד במשלח שתיים או אחת עבודה
כרופא מעבודה לנבוע יכולים עבודות בכמה עבודה על נתונים אחת. ממשרה ביותר כרופאים שעבדו
תעסוקות (מספר זו אחר זו משרות בכמה כרופא מעבודה וכן זמני, בו באופן משרות במספר

עוקבות).

אחת ממשרה ביותר םזסנית עםדה
זו אולם אחת, ממשרה ביותר כרופאים, בוזמנית העובדים רופאים, יש אמנם כי עולה 4 מלוח
\170 ,6(859?<) בלבד אחת במשרה כרופאים עובדים העולים מרבית בהיקפה. מוגבלת תופעה
משרות בשלוש מועסקים מהרופאים וכ^3 משרות, בשתי כרופאים בוזמנית עובדים מהרופאים
יותר: נדירה אף התופעה בבתיהחולים שעובדים מי בקרב כי עולה גם מהלוח כרופאים. בוזמנית
הבדל גם נמצא זאת, מלבד בלבד. אחת במשרה עובדים בקהילה, מהרופאים £ל75 לעומת 9570

בעלי מבין יותר גבוה שיעור במקצוע: המעמד לפי כרופא, הבוזמניות העבודות במספר מובהק
והרופאים (5X) המתמחים לעומת יותר, או עבודות בשתי בוזמנית עובדים (3470) מומחה תואר
בארץ בעבודה יותר רב ותק בעלי שהם מי בין מובהק הבדל נמצא לא .($12.) הכללי הרשיון בעלי
כרופאים בעבודה ותק פחות להם שיש מי לבין ומעלה) חודשים 28 כרופאים שעבדו (אלה כרופאים
בארץ. הוותק לפי כזה הבדל נמצא לא כן, כמו אחת. ממשרה ביותר בוזמנית לעבודה בנוגע בארץ

המחקר. ביצוע בעת בהן עבד שהנחקר כרופא הבוזמניות העבודות מספר את בדק זה משתנה 6
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במקצוע עוקםת עבודות 0ן
החדשה והעבודה ביניהן, רצף כשיש כלומר עוקבות, עבודות בכמה בעבודתו ניסיון לצבור יכול רופא
גבוה עוקבות עבודות בכמה שעבדו הרופאים ששיעור ככל קודמת. עבודה של סיומה עם מתחילה
החליפו לא העולים מהרופאים 6290 כי עולה 4 מלוח יותר. גדולה זה עבודה כוח של ניידותו יותר,
ברפואה הראשונה בעבודה מועסקים והם עמם,7 הריאיון מועד עד כרופאים עוקבות תעסוקות
הספיקו כלומר כרופאים, עוקבות עבודות בשתי מהםעבדו אחוזים ושבעה עשרים התקבלו. שאליה
הסקר). ביצוע בעת בה שעבדו (זו נוספת עבודה ולהתחיל אותה לסיים כרופא, בעבודה לעבוד
לא במקצוע.8 הרביעית או השלישית עבודתם היא כרופא מהרופאים של£119 הנוכחית משרתם
העבודות לסך באשר הרפואה במקצוע המעמד ולפי העבודה מקום לפי משמעותי הבדל נמצא
משך לפי העוקבות, העבודות במספר מובהק הבדל נמצא לא כן, כמו כרופאים. שעבדו העוקבות

בארץ. הוותק ולפי כרופא בישראל העבודה זמן

>?ל38 הכול בסך כרופאים: עבודות החלפת של למדי גבוה שיעור יש כי עולה הממצאים מן
עבודות בשלוש שעבדו מי שיעור כי לזכור יש אולם, עוקבות. עבודות בכמה עבדו העולים מהרופאים
משך כי העלתה עוקבות, עבודות בשתי שעבדו מי של בדיקתם זאת, מלבד בלבד. \\70 הוא ויותר
השנייה בעבודתם חודשיעבודה 16 לעומת עבודה, חודשי 9 היה הראשונה בעבודה הממוצע הזמן
כרופאים, עבודתם של הראשונה הבחירה לאחר הם, שגם מכך עולה המחקר). בעת בה שעבדו (זו
הזמן משך ויותר עוקבות עבודות בשלוש שעבדו MX בקרב האחרון. העבודה במקום מתמידים
בה עובדים שהם (זו האחרונה העבודה ממוצע בקרבם גם אולם יחסית. קצר עבודה לכל הממוצע

חודשים. 12 הוא המחקר) בעת

םזסנית עםדה ועל תחלופה על המשפיעים בארץ בעבודה קליסה ומאפייני רקע מאפייני
ואילו העולים הרופאים של רקע מאפייני אילו בחנו לוגיסטית) (רגרסיה רבמשתני ניתוח בעזרת
ועל כרופא העוקבות העבודות מספר על עצמאי באופן משפיעים בארץ בעבודה קליטה מאפייני
רקע מאפייני הם לרגרסיה שנבחרו תלויים הבלתי המשתנים כרופא. הבוזמניות העבודות מספר
הרופא של התעסוקה מציאות על משפיעים שהם להניח מקום שהיה בעבודה, קליטה ומאפייני
של האירופי מחלקה מוצא לשעבר, בבריתהמועצות עבד שבה העיר גודל מין, בישראל: העולה

תקופת באותה עובד) (או עבד הרופא שבהם במקרים כרופא. הנחקר עבד שבהן העוקבות העבודות כל נספרו 7
העוקבות. העבודות מספר חישוב לצורך ברפואה אחת בתעסוקה נספרו הן זמנית בו עבודות במספר זמן

החלפת עם כלל בדרך כי העלתה העבודה מקום להחלפת במקביל המעסיקים החלפת אחר שעקבה בדיקה 8
המעסיק. גם השתנה העבודה מקום

13



בארץ.9 וותק בעברית ידע הרפואה, במקצוע מעמד עבודה, מקום רישוי, מסלול בריתהמועצות,
אלו היו רישוי בבחינת שחויבו מי הרישוי: למסלול גיל בין הדוק קשר יש הרופאים, לגיל אשר
מבין הצעירים כלל בדרך שהם במקצוע, שנה מעשרים פחות של ותק להם היה תקופה שבאותה
שנים, מ44 נמוך גיל ובין רישויבחינה מסלול בין (.83) מאוד גבוה מתאם נמצא העולים. הרופאים
גם מייצג רישוי מסלול המשתנה שכך, כיוון שנים. 44 מעל גיל לבין רישויהסתכלות מסלול ובין

הבאות. ברגרסיות גיל המשתנה את

הרפואה במקצוע מעמד ולפי עבודה, מקום לפי כרופאים, התעסוקות מספר התפלגות :4 לוח
(באחוזים)

במקצוע' מעמד עבודה מקום
בעלי רופאים עובדים עובדים

מתמחים מומחים כללי רשיון בקהילה בבי"ח סה"כ
100 100 100 100 100 100 כרופא עוקבות עבודות סן
62 72 60 58 65 26 אחת עבודה
26 20 30 31 25 27 עבודות שתי
12 8 10 11 1011 ויותר עבודות שלוש

100 100 100 100 100 100 כרופאי* זמניות בו עבודות 0ן
95 66 85 74 95 58 אחת
5 34 15 22 5 12 שתיים
   4 1 3 שלוש

N=3,485
p<.05 *

להימנע כדי לשתיים, העבודות מספר צומצם במקצוע מעמד לפי זמניות הבו העבודות סך בבחינת 1

בלוח. ריקים מתאים

שנכנסו תלויים הבלתי המשתנים דיכוטומיים. במשתנים לרגרסיה המשתנים נבנו הלוגיסטית הרגרסיה לצורך 9
נשים רקע: משתני (א) הסוגריים): בתוך שאינן הקטגוריות נכנסו (לרגרסיה כדלהלן החלוקה לפי היו לרגרסיה
נפש), ממיליון פחות בה שיש בעיר שעבד למי (ביחס נפש ממיליון למעלה בה שיש בעיר עבד לגברים), (ביחס
(ב) לשעבר) בריתהמועצות של האסיאתי לחלק (ביחס לשעבר בריתהמועצות של האירופי מחלקה בא
בבי''ח עבודה הסתכלות), לתקופת (ביחס רישויבחינה מסלול בישראל: במקצוע לקליטה הקשורים משתנים
בעברית לכתוב יודע כללי), לרופא (ביחס מתמחה כללי), לרופא (ביחס מומחה בקהילה), לעבודה (ביחס
ופחות חודשים ל46 (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק בעברית), בכתיבה קשיים לו שיש למי (ביחס

החציון. לפי הייתה האחרון המשתנה של החיתוך נקודת בארץ).

 2 אחת; עבודה  1 עוקבות: עבודות סך (א) כדלהלן: הייתה התלויים המשתנים של הדיכוטומית החלוקה
ויותר. עבודות שתי  2 אחת; עבודה  1 זמניות: בו עבודות סך (ב) ויותר. עבודות שתי
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מעבודה ביותר בוזמנית שיעבוד גבוהה הסתברות שיש העולה, הרופא פרופיל כי עולה 5 מלוח
כללי), רופא (לעומת מומחה רופא הוא בביתחולים), (ולא בקהילה שעובד מי הוא כרופא, אחת

בעברית.10 בכתיבה קשיים לו ויש והמרכז, אביב תל באזור גר אינו

כרופא אחת מעבודה ביותר בוזמנית עבודה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :5 לוח
odds ratio b מקדם

.98 .02 לגברים) (ביחס נשים
לעיר (ביחס נפש ממיליון יותר בה שיש בעיר לשעבר בבריתהמועצות עבד

1.67 .51 נפש) למיליון מתחת
האסיאתי) לחלק (ביחס לשעבר בריתהמועצות של האירופי מחלקה בא

1.89 .65

בארץ לקליטה הקשורים סאפ"נים
1.89 .64 הסתכלות) לתקופת (ביחס בחינה  רישוי מסלול
.14 **1.93 בקהילה) לעובד (ביחס בביתחולים עובד
3.36 *1.21 כללי) לרופא (ביחס מומחה
.81 .20 כללי) לרופא (ביחס מתמחה
.44 *.81 בכתיבה) לקשיים (ביחס קשיים ללא עברית כותב

בישראל) חודשים 46 לעד (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק
1.56 .44

.35 ** 1.05 אחרים) לאזורים (ביחס והמרכז בת"א גר
*1.74 קבוע

**p < .01*p< .05

עוקבת מעבודה ביותר שיעבוד גבוהה הסתברות שיש העולה, הרופא של הפרופיל כי עולה 6 מלוח
בביתחולים). (ולא בקהילה ועובד והמרכז אביב תל באזור גר שאינו מי הוא: כרופא, אחת

לעבודה הקשורים משתנירקע תרמו לא אחת מתעסוקה ביותר כרופא עבודה המנבאים למודלים
בריתהמועצות של האירופיים מהאזורים ומוצא עבדו העירשבה גודל כמו לשעבר, בבריתהמועצות
במסלול ברגרסיה (שמיוצג לגילו לא ואף הרופא של למינו השפעה הייתה לא כן כמו לשעבר.
מחוץ מגורים אזור למשל, כמו, בישראל במקצוע שמציאותהקליטה נראה הופנה). שאליו הרישוי
אחת מתעסוקה ביותר עבודה על המשפיעה היא בעברית ידע חוסר או בקהילה, עבודה למרכז,

כרופא.

ואת התלוי המשתנה עם תלויים הבלתי המשתנים של הקשר כיוון את מציגים הלוגיסטית ברגרסיה b מקדמי 10
שלילי) שהקשר במקרה  קטן (או מ1 גדול הצולב שהיחס שככל לומדים הצולב היחס בטור מובהקותם.
גדלה מומחה, הרופא אם למשל התלוי. המשתנה על תלוי הבלתי המשתנה של ההשפעה עוצמת גדלה

אחת. מעבודה ביותר בוזמנית שיעסוק ההסתברות
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ויותר עוקבות עבודות בשתי כרופא עבודה של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :6 לוח
odds ratio b מקדם

רקע מאפייני
.77 .25 לגברים) (ביחס נשים

(ביחס נפש ממיליון יותר בה שיש בעיר לשעבר בבריתהמועצות עבד
1.09 .09 נפש) למיליון מתחת לעיר

לחלק (ביחס לשעבר בריתהמועצות של האירופי מחלקה בא
.75 .28 האסיאתי)

בארץ קלי0ה
1.16 .15 הסתכלות) לתקופת (ביחס בחינה  רישוי מסלול
.60 * .50 בקהילה) לעובד (ביחס בביתחולים עובד
.49 .70 כללי) לרופא (ביחס מומחה
1.14 .13 כללי) לרופא (ביחס מתמחה
.84 .16 בכתיבה) לקשיים (ביחס קשיים ללא עברית כותב
1.35 .30 בישראל) חודשים 46 לעד (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק
.56 *.58 אחרים) לאזורים (ביחס והמרכז בת"א גר

28 קבוע

** p< .01*p< .05

כרופא העבודה להפסקת nzron
למשל, כמו, העולה, הרופא של בבחירתו התלויות מסיבות, לנבוע יכולה במקצוע עבודות החלפת
שבה התקופה מסיום או מפיטורים גם לנבוע יכולה היא אולם, יותר. טובה עבודה למצוא הרצון
בכל כרופא העבודה להפסקת הסיבות בחינת הקליטה. משרד ידי על המשכורת למימון סיוע יש
בעבודה התחלופה סיבות על אור לשפוך עשויה כרופאים בעבר עבדו שבהן העבודות מן אחת
עוקבות משרות בשתי עבדו המועסקים הרופאים מן %27 רק כי לזכור יש אולם, כרופאים.
יותר או עוקבות עבודות בשלוש לעבוד הספיקו המועסקים הרופאים מכלל 119& ועוד כרופאים,
העבודות מן אחת בכל העבודה להפסקת כסיבות שהוזכרו התשובות את מציג 7 לוח כרופאים.

הלאה). וכן שנייה ראשונה, (עבודה עובדים לא כבר שבהן

(באחוזים) כרופא העבודה להפסקת הסיבות* התפלגות :7 לוח
אחוזים הסיבות

100 סהכ
40 אחרת עבודה מצאתי
7 טובים לא תנאים
13 פיטורים
13 אישיות) סיבות בריאות, בעיות בצבא, (שירות אחר
12 העבודה הסכם תוקף פג
12 ■ למשכורת הסיוע תקופת תמה

י 3 נסגר העבודה העסק/מקום
(n=274)

המשרות. מן אחת בכל העבודה להפסקת כסיבות שניתנו התשובות נספרו *
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מראה כרופא הקודמת העבודה להפסקת כסיבות הנחקרים ידי על שהוזכרו התשובות מגוון בחינת
העילה כאשר עבודה: מקומות מספר שהחליפו מי בין מרצון ניידות על מעידות התשובות מן ש0?46
הקודם. העבודה במקום טובים לא תנאים או אחרת עבודה מציאת היא הקודמת העבודה לסיום
העבודה וכי מרצון ניידות זו הייתה לא כי עלה (£549) תשובות של יותר גבוה בשיעור זאת עם
הסכם של תוקפו פוג פיטורים, כגון הנחקר, של ברצונו קשורות שאינן נסיבות בשל הוחלפה

העבודה. מקום סגירת או למשכורת הסיוע תקופת תום העבודה,

השאלה על העולים. הרופאים של התעסוקתי הביטחון לתחושת גם קשורה העבודה בשוק ניידות
כל לא הם כי 36?£ ענו הקרובה?" בשנה עבודתך ממקום אותך שיפטרו חושש אתה מידה "באיזו
מאוד חוששים או חוששים שהם ענו (£439) יתרם מכך. חוששים אינם כלל כי 219S ועוד חוששים כך
לשיעור יחסית (319S) גבוה היה מפיטורים חוששים אינם שכלל שאמרו המתמחים שיעור מפיטורים.

בהתאמה). ו£169 1570) זאת שאמרו הכללי הרשיון בעלי והרופאים המומחים

בישראל כרופאים שעובדים וחמן משן
כן, כמו ומעלה. חודשים 28 הוא בארץ כרופאים עובדים העולים מן שמחצית הזמן משך כאמור,
רב בניתוח ומעלה. חודשים עשרים הוא כרופא הנוכחית במשרתם עובדים שמחציתם הזמן משך
כרופאים עבודה של הכולל הזמן משך היה התלוי המשתנה שבו לוגיסטית)", (רגרסיה משתני
בישראל כרופא ויותר חודשים 28 שיעבוד הסתברות שיש העולה הרופא של הפרופיל כי נמצא בארץ
שהידע ומי בביתחולים, שעובד מי כרופא, לעבוד רשיון לקבל כדי הסתכלות תקופת שעבר מי הוא:
שהוא  בישראל ויותר חודשים 47 של ותק לו שיש מי וכצפוי טוב הוא עברית בכתיבת שלו

.(8 לוח (ראה התלוי המשתנה בניבוי ביותר החזק המשתנה

הזמן משך היה התלוי המשתנה שבו לוגיסטית), (רגרסיה רבמשתני בניתוח לכך, בדומה
נמצא הריאיון) בזמן בה עובדים שהם (זו כרופאים הנוכחית בעבודתם עובדים העולים שהרופאים
האחרונה בעבודתו חודשים מעשרים למעלה עובד שהוא סיכוי שיש העולה הרופא של הפרופיל כי
כדי הסתכלות תקופת שעבר מי ויותר, חודשים 47 בה הנמצא בארץ" "ותיק שהוא מי הוא: כרופא

.(9 לוח (ראה בביתחולים שעובד ומי כרופא, לעבוד רשיון לקבל

כי יצוין זאת עם כרופאים. העבודה משך בניבוי החזקים המשתנים אחד היה בארץ ותק כאן גם
קודם ממחקר בישראל. ברפואה לעסוק הרשיון קבלת במועד תלוי כרופא העבודה תחילת מועד
להגשת ועד העלייה מיום הזמן פרק לגבי העולים בין שונות יש כי עלה (1994 ואחרים, (ניראל
לעסוק הרשיון לקבלת ועד הבקשה הגשת מיום הזמן בפרק שונות יש כן, כמו לרישוי. הבקשה

בארץ. ברפואה

תלויים הבלתי המשתנים שנבנו אופן באותו דיכוטומיים במשתנים לרגרסיה נבנו תלויים הבלתי המשתנים 11

משך שבדקו התלויים המשתנים של הדיכוטומית החלוקה .(9 מס' שוליים הערת (ראה הקודמות ברגרסיות
28 .2 חודשים 27 עד .1 בישראל: כרופאים שעובדים הכולל הזמן משך (א) כדלהלן: הייתה כרופא עבודה זמן
נקודת ומעלה. חודשים 21 .2 חודשים 20 עד .1 כרופא: נוכחית בעבודה שעבדו הזמן משך (ב) ומעלה. חודשים

החציון. לפי הייתה המשתנים בשני החיתוך
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(חודשים) כרופאים בישראל שעובדים הזמן משך של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :8 לוח
odds ratio b מקדם

רקע מאפ"נ'
.65 .43 לגברים) (ביחס נשים

ממיליון למעלה בה שיש בעיר לשעבר בבריתהמועצות עבד
.77 .25 נפש) למיליון מתחת לעיר (ביחס נפש

לחלק (ביחס לשעבר בבריתהמועצות האירופי מהאזור בא
.63 .45 האסיאתי)

בארץ קליטה
.44 *.83 הסתכלות) לתקופת (ביחס בחינה  רישוי מסלול

2.18 *.78 בקהילה) לעובד (ביחס בביתחולים עובד
1.43 .35 כללי) לרופא (ביחס מומחה
.67 .39 כללי) לרופא (ביחס מתמחה
2.09 *.74 בכתיבה) לקשיים (ביחס קשיים ללא עברית כותב

חודשים 46 לעד (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק
23.44 ** 3.15 בישראל)
.96 .04 אחרים) לאזורים (ביחס והמרכז אביב בתל גר

*1.22 קבוע

*p< .05
**p < .01

שעלה שכפי בכך, גם נעוץ בישראל כרופאים שעובדים הזמן למשך הרישוי מסלול לתרומת ההסבר
קצר הוא ההסתכלות במסלול העולים בקרב הרשיון לקבלת הזמן משך קודם, מחקר מממצאי
ברפואה לעסוק יכולים הם כן, על .(1994 ואחרים, (ניראל הבחינה למסלול שהופנו מי משל יותר

רישוי12. בבחינת החייבים מעמיתיהם יותר מוקדם

לקבלת הזמן משך כן, על פעמים, כמה אליהן ניגשים הרישוי בבחינות הנבחנים העולים מהרופאים רבים 12
נחשבת לא ההסתכלות שתקופת יצוין מתארך. זה רישוי למסלול שהופנו מי בקרב ברפואה לעסוק הרשיון

כרופאים. בישראל שעובדים הזמן משך בחישוב כלולה אינה כן על עבודה. כתקופת
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(חודשים) הנוכחית בעבודה שעובדים הזמן משך של לוגיסטית רגרסיה ניתוח :9 לוח
odds ratio b מקדם

vjn מאפ"ני
1.01 .01 לגברים) (ביחס נשים

ממיליון למעלה בה שיש בעיר לשעבר בבריתהמועצות עבד
1.25 .22 נפש) למיליון מתחת לעיר (ביחס נפש
1.26 .23 האסיאתי) לחלק (ביחס בריה"מ של האירופי מחלקה בא

בארץ קליטה
.48 *.73 הסתכלות) לתקופת (ביחס בחינה  רישוי מסלול
1.99 *.69 בקהילה) לעובד (ביחס בביתחולים עובד
2.05 .71 כללי) לרופא (ביחס מומחה
.94 .06 כללי) לרופא (ביחס מתמחה

.1.50 .41 בכתיבה) לקשיים (ביחס קשיים ללא עברית כותב
חודשים 46 לעד (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק

3.34 *1.21 בישראל)
.89 .11 אחרים) לאזורים (ביחס והמרכז אביב בתל גר

*1.32 קבוע
*p < .01

שכר .6
שכר בדיקת במקצוע. הקליטה טיב על אינדיקציה הם גם העולים הרופאים של שכרם על נתונים
כרופא. בארץ בעבודה וותק בארץ ותק לבין שכר בין הקשר בבחינת התמקדה העולים הרופאים

הראשון המשתנה לחודש13. ממוצע ברוטו ושכר לשעה ממוצע ברוטו שכר שכר: משתני שני נבחנו
השכר העבודה. להיקף קשר ללא קבוצות, בין להשוות ומאפשר לשעה העבודה ערך את משקף
מפורט השכר משתני בניית אופן בחודש. עובד שהרופא השעות מספר את גם משקף לחודש ברוטו

.1 בנספח

אלה נחקרים עבור שחושב השכר זמני. בו באופן אחד עבודה ממקום ביותר כרופאים עבדו הנחקרים מן £159 13
משקף לחודש ברוטו שכר על המובא הנתון לגביהם כן, על עבודה. מקום בכל שקיבלו השכר סך סיכום היה

.(1 נספח (ראה בחודש משכר הכנסותיהם סך את
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עבודה שעות ממוצע ועל לחודש, ממוצע ברוטו שכר על לשעה, ממוצע ברוטו שכר על נתונים :10 לוח
לשבוע'

חודשי שכר ממוצע שכר
לשבוע עבודה שעות (ש"ח) ממוצע (ש"ח) לשעה N=3,485

בארץ ותק
48 **3,552 **17 חודשים 46 עד
51 4,849 21 ויותר חודשים 47

בישראל כרופא בעבודה ותק
*47 **3,557 **18 חודשים 27 עד
51 4,915 21 ויותר חודשים 28

במקצוע מעמד
2**47 2**3,775 2** 18 כללי רופא

39 5,735 32 . מומחה
58 4,714 17 ■ מתמחה

עבודה מקום
**56 4,169 **16 ביתחולים
39 4,291 25 קהילה

רישוי מ0לול
**53 4,261 **18 בחינה
41 4,175 23 הסתכלות

גיי
**55 4,329 **17 44 עד
41 4,086 23 ומעלה 45

בתואר ותק
**56 4,416 **17 שנים 15 עד
42 4,042 22 5216

בעברית ידע
*45 **3,798 19 עברית טוב כותב לא
51 4,380 19 בעברית טוב כותב

מץ
**53 **4,749 21 גברים
45 3,810 19 נשים

מגורים אזור
49 4,227  20 והמרכז אביב תל
49 4,236 19 היתר כל

t מבחן לפי P>05 *
t מבחן לפי p>.01 **

כרופא הבוזמניות העבודות לכל השבועיות השעות סך 1

anova מבחן לפי 2
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היה המחקר, בזמן העולים הרופאים עבדו שלפיו לשעה, הממוצע הברוטו שכר כי עולה הנתונים מן
בתקופת לחודש הברוטו משכר הממוצעת ההכנסה עבודה. לשעת ש"ח 16  והחציון ש"רו, 19.5

כפי רקע למשתני בהתאם משתנה השכר ש"ח.14 3,725  והחציון ש"ח 4,232 הייתה המחקר
.10 מלוח ללמוד שאפשר

של הרקע מאפייני של העצמאית השפעתם את לינארית) (רגרסיה רבמשתני ניתוח בעזרת בחנו
השפעת נבחנה לשעה.15 ברוטו שכרם של הטבעי הלוגריתם על בעבודה הקליטה ומאפייני הרופאים
מובהק קשר נמצא הניתוחים בשני כרופא. בארץ בעבודה וותק בארץ ותק  הוותק משתני שני
הבלתי המשתנים כאחד לרגרסיה הוכנס בארץ ותק כאשר לשעה. הברוטו בשכר עלייה עם וחזק
שכר ברמת עלייה עם מובהק קשר להם שיש המשתנים כי ,11 מלוח שעולה כפי נמצא, תלויים,
רשיון בעל מרופא 1.54 פי לשעה מרוויח מומחה  מומחיות הם: העולה הרופא של לשעה הברוטו
ותק בביתחולים; רופא לעומת לשעה, 0.70 פי מרוויח בקהילה שעובד מי  בקהילה עבודה כללי;
מספר חודשים; 46 עד שלו שהוותק ממי 1.26 פי לשעה מרוויח בארץ חודשים 47 שמעל מי  בארץ
שבין (המבוגרים בחו"ל הדיפלומה קבלת מאז ויותר שנים 16 של ותק להם שיש מי  דיפלומה שנות
" יותר. מועט דיפלומה שנות מספר להם שיש אלו לעומת 1.11 פי מרוויחים העולים) הרופאים
המשתנים תלויים, הבלתי המשתנים כאחד לרגרסיה הוכנס בישראל כרופא בעבודה ותק כאשר
בקהילה, עבודה מומחה, היו: לשעה הברוטו שכר ברמת עלייה עם מובהק עצמאי קשר להם שהיה

ומתמחה. בישראל כרופא בעבודה ותק

בעבודה ולוותק הדיפלומה) שנות (מספר במקצוע לוותק למומחיות, כי המראים הממצאים
הכלליות בנורמות השתלבות על מעידים לשעה השכר רמת על עצמאית השפעה יש כרופא בישראל

לרופאים. השכר קביעת של

המאוחר ולכל יוני במשכורת שולמו בו הכלולות השכר שעליות רופאים על חדש שכר הסכם חל 1994 במאי 14
אלו המרואיינים, מן שחלק ייתכן לכך אי .1994 ביונינובמבר התבצעו במחקר הראיונות יולי. במשכורת
הראשונים המרואיינים שבין מניחים אנו אלה. תוספות עדיין כלל שלא שכר על דיווחו ראשונים, שרואיינו
דבר אין וכי אלו שכר עליות עדיין קבלו שלא ומי השכר עליות את כלל ששכרם מי של דומה שיעור היה

יותר. מאוחר שרואיינו אלו לעומת הראשונים המרואיינים את המיחד

נכנס הלינארית לרגרסיה רציפים. משתנים הם לחודש" ברוטו ו"שכר לשעה" ברוטו "שכר התלויים המשתנים 15

מתפלג אינו ששכר העובדה בשל שכר על בבדיקות כמקובל אלה, ממשתנים אחד כל של הטבעי הלוגריתם
הבלתי המשתנים שנבנו אופן באותו דיכוטומיים במשתנים לרגרסיה נבנו תלויים הבלתי המשתנים נורמלית.
רישוי מסלול המשתנה במקום הבא: בשינוי זאת .(9 מס' שוליים הערת (ראה הקודמות ברגרסיות תלויים
משתנה ברפואה". דיפלומה הנחקר בידי שיש השנים "מספר המשתנה תלויים הבלתי המשתנים כאחד הוכנס
רישוי ומסלול גיל המשתנים עם גבוה במתאם מצוי והוא הנחקר של המקצועי הוותק שנות את מבטא זה
בחישוב משקל לו ויש היות הרישוי ומסלול גיל במקום לרגרסיה נבחר המשתנה בהתאמה). .83 ו .98)
החלוקה דיפלומה) שנות ל115 (ביחס דיפלומה שנות 16+ הקטגוריה נכנסה לרגרסיה לרופאים. המשכורות

לחציון. בהתאם היא הדיכוטומית

גבי על עבורו, נרשמות לרשיון וזכאי הרישוי תהליך את שעבר שמי בכך גם נעוץ אלה לממצאים ההסבר 16
בהסכמי המקובל לפי מוצאו. בארץ הדיפלומה את שקיבל מיום להן זכאי שהוא הוותק שנות הרשיון,

שכר. תוספת מקנות במקצוע הוותק שנות הרופאים של העבודה
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להערכתנו, אשר, אלה הם העולים הרופאים בקרב יותר גבוה לשעה ששכרם מי כי עולה זה מניתוח
עבודה במסגרות ותיקים ישראלים רופאים של לזה רבה במידה המקביל לשעה, שכר מקבלים
בעבודה ותק יותר עם לכך (ובהתאם בארץ יחסית רב ותק בעלי בקהילה, שעובדים מומחים, דומות:
מחו"ל הדיפלומה שנות (מספר רב מקצועי ותק להם שיש יותר המבוגרים גם והם במקצוע), בארץ

גבוה).

לחודש משתכרים (44 גיל (עד שצעירים מוצאים (10 (לוח לחודש הממוצע השכר את בוחנים כאשר
שעות יותר מובהק באופן עובדים שהצעירים לעובדה קשורה זה לממצא הסיבה ממבוגרים. יותר
מובהקים הבדלים נמצאו שלא בעוד זאת, מלבד בהתאם). שעות כ40 לעומת שעות (כ55 בשבוע
גברים כי עולה החודשי, הברוטו שכר את כשבוחנים בעברית, ידע ולפי מין לפי לשעה, בשכר
זה ממצא גם עברית. יודעים שאינם ממי יותר משתכרים עברית יודעי וכי מנשים יותר משתכרים
בשבוע שעות יותר בממוצע עובדים גברים מובהק, באופן בשבוע. שעובדים השעות למספר קשור
ממי בשבוע שעות יותר בממוצע עובדים עברית שיודעים ומי בהתאמה), 45 לעומת 53) מנשים

בהתאמה). 45 לעומת שעות 51) עברית יודעים שאינם

עולים רופאים בקרב לשעה ברוטו שכר של הלוג של לינארית רגרסיה ניתוח .. 11 לוח
eb מקדם b מקדם משתנים

רקע סאפ"ני
0.94 .06 לגברים) (ביחס נשים

נפש ממיליון למעלה בה שיש בעיר לשעבר בבריתהמועצות עבד
1.02 .03 ממיליון) לפחות (ביחס

לחלק (ביחס לשעבר בריתהמועצות של האירופי מחלקה בא
0.96 .04 האסיאתי)
1.11 *.11 שנים) 15 לעד (ביחס הדיפלומה קבלת מאז ויותר שנים 16 של ותק

בארץ לקליסה הקשורים מאפיינים
0.70 ** .35 בקהילה) לעובד (ביחס בביתחולים עובד
1.54 **.43 כללי) לרופא (ביחס מומחה
1.13 .12 כללי) רופא (לעומת מתמחה
1.09 .09 בכתיבה) לקשיים (ביחס קשיים ללא עברית כותב
1.26 **.23 חודשים) 46 לעד (ביחס בישראל ויותר חודשים 47 של ותק
1.04 4.0 אחרים) לאזורים (ביחס והמרכז אביב תל באזור גר

**2.72 קבוע
.25 ; ' R^_

*P< .05
**p < .01
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סיכום .7
התעסוקה מאפייני נבחנו כרופאים, בעבודה קליטה של יציבותה מידת ואת טיבה את לבחון כדי
שבה המידה ונבדקה במקצוע, עבודה מצאו אשר לשעבר מבריתהמועצות עולים רופאים של
ונבדקו כרופאים העבודה היסטוריית נבחנה כן, כמו יציבותה. מידת על מלמדים אלה מאפיינים
לפי העבודה, בתנאי שיפור של מגמה יש האם נבדק זאת, מלבד עליה. המשפיעים משתנים
בישראל שלהם שהוותק רופאים בקרב עבודה, היקף או שכר רמת בעבודה, קביעות כגון מאפיינים

מועט. ותק להם שיש מי לעומת יותר רב כרופאים בישראל בעבודה והוותק

מועסקים מרביתם יציבות: בה שיש קליטה על מעידים כרופאים שעובדים מי של העבודה מאפייני
בזרם כלומר ציבוריים), ובתיחולים החולים קופות הבריאות, (משרד הציבוריים המעסיקים בידי
לפי ולא חודשית משכורת משתכרים מרביתם המערכת; בשולי ולא הבריאות מערכת של המרכזי
הסכמי פי ועל הבריאות במערכת כמקובל רב, שעות בהיקף עובדים הם עבודה; יחידת לפי או שעה
עולים שרופאים שמעיד מה לשכר; סובסידיה מקבלים מהם יחסית מועט שיעור וכן, בה; העבודה
קביעות יש מהם למעטים זאת עם יחד בשכר. לתמיכה זכאותם תקופת תום לאחר גם מועסקים
המקצועי המעמד לפי התעסוקה, יציבות במידת הבדלים שיש הממצאים מן עולה עוד בעבודה.

ברפואה.

המומחים הם יציבות של רבה מידה על מעידים שלו התעסוקה שמאפייני מי כי עולה הממצאים מן
הרופאים בכלל בעבודה קבועים של הנמוך לשיעור יחסית המועסקים). הרופאים מן 10^
החולים, קופות בידי בעיקר מועסקים הם בעבודה, ישקביעות מהמומחים גבוה לשיעור המועסקים,
30^ המתמחים בקהילה. ראשוניים לרופאים העבודה בהסכמי המקובל בהיקף לרוב חודשי, בשכר
(משרד הציבורית במערכת בבתיהחולים, בעיקר כצפוי, מועסקים, המועסקים) הרופאים מן
למתמחים אמנם, חודשי. ובשכר רב שעות בהיקף ציבוריים), ובבתיחולים החולים קופות הבריאות,
מתמחים, מרופאים שונים אינם בכך אך מובטחת, אינה ההתמחות בתום ועבודתם קביעות, אין
במסלול או מומחים ואינם ברפואה, כללי רשיון בעלי שהם מי בין גם ותיקים. ישראלים שהם
הבריאות משרד בידי המועסקים (>?ל63), גבוה שיעור יש כרופאים) שעובדים ממי (>£ל60 ההתמחות
הכללי הרשיון בעלי הרופאים בקרב יש זאת, עם חודשי. בשכר מועסקים וכ6070 החולים, וקופות
בבתי או בקליניקות שעובדים יותר רב יחסי ושיעור שעה לפי מועסקים של יותר גבוה יחסי שיעור
קביעות בעלי של יותר נמוך שיעור בהם יש כן, כמו והמתמחים. המומחים לעומת פרטיים חולים
בעבודה בקרבם יותר נמוכה יציבות על מרמזים האלה הנתונים כל המומחים. לעומת בעבודה

והמתמחים. המומחים עמיתיהם לעומת כרופאים

אינם ואף מומחים שאינם רבים ובהם עולים רופאים של גבוה שיעור קלטו בתיהחולים כי נמצא
כללי רשיון בעלי רופאים הם בבתיהחולים המועסקים מהרופאים (כמחצית ההתמחות בתהליך
עולים רופאים של הנרחבת קליטתם האם שאלה מעלה זה ממצא מתמחים). או מומחים שאינם
בהתרחבותם הקשורה זמנית, תופעה היא מתמחים, או מומחים שאינם אלו ובעיקר החולים, בבתי
עולה עוד זמן? לאורך קליטה זו שמא או בעבודה, נקלטו אלו רופאים כאשר בתיהחולים של

23



בתי במחלקות בתורנויות בעיקר שעובדים הכללי הרשיון בעלי הרופאים של עתידם לגבי שאלה
בתורנויות בעבודתם מתמיד צורך שיהיה נראה בבתיהחולים, הנהלות חברי דברי לפי החולים.
שנות של בישראל בבתיהחולים. הפנימית העבודה בחלוקת שינויים בגלל מבעבר, יותר רב בשיעור
קטנה לא קבוצה הגדולה, העלייה בעקבות אפוא, נוצרה, מומחים, רפואת היא הרפואה שבה ה90,
אף על במקצועם. בעבודה נקלטו אשר ההתמחות, בתהליך ושאינם מומחים שאינם רופאים, של
גם בביתהחולים לעבוד כך שעובדים מי של הסיכוי מהו ברור לא בתורנויות, לעבודה הרב הביקוש
המקצועי. עתידם על זו מעין עבודה של השפעתה לגבי השאלה עולה זאת מלבד הארוך. בטווח

שכיחה. אינה בוזמנית אחת ממשרה ביותר עבודה כי עולה כרופאים העבודה היסטוריית מניתוח
עובדים הרופאים שרוב עולה גבוה, הוא שעובדים העבודה שעות היקף כי שנמצא בכך בהתחשב
עבדו שבמהלכה הזמן בתקופת מתבוננים כאשר זאת, עם אחד. עבודה במקום מלאה במשרה
בשתי עבדו מהרופאים $27 עבודה: מקומות החלפת של קטן לא שיעור שיש נמצא כרופאים,
מקצת כרופאים. ויותר עוקבות עבודות שלוש עבדו נוספים $11 ועוד זו), אחרי (זו עוקבות עבודות
שאין בסיבות, נעוצות ממחציתן יותר אולם, מרצון. ניידות על מעידות התעסוקה להחלפת הסיבות
לשכר. הסובסידיה תקופת תום או העבודה חוזה תקופת תום פיטורים, למשל: עליהן, שליטה לעולה

לתחלופת קשורים והמרכז אביב תל לאזור מחוץ ומגורים בקהילה שעבודה עולה הנתונים מן
כן ועל זמנית, רבים במקרים הייתה בקהילה קיבלו שרופאים שהעבודה נראה כרופא. עבודות
בוזמנית עובדים בקהילה שעובדים רופאים יותר זאת, מלבד יותר. גדולה בקרבם העבודות תחלופת
לתקופה עבודה לקבל לרופאים העבודה היצע איפשר הארץ במרכז כרופא. עבודות במספר

נוספת. בעבודה בוזמנית לעבוד או נוספת עבודה שוב למצוא צורך ללא ממושכת,

שקיבלו מי כי עולה, במקצועם בישראל עובדים העולים שהרופאים הזמן משך את בוחנים כאשר
כרופאים בעבודה ניסיון להם שיש ממי $88 כי נמצא זמן. לאורך בכך מתמידים כרופאים עבודה
עבדו שהרופאים הממוצע העבודה משך בנוסף, המחקר. ביצוע בעת גם במקצועם עבדו בישראל
הממוצע העבודה ומשך חודשים, 27 היה כרופאים עבודה שמצאו הראשונה הפעם מאז בישראל
מי בקרב גם חודשים. 19 הוא המחקר) בעת בה שעובדים (זו עובדים הם שבה האחרונה במשרה
המחקר) בעת בה שעובדים (זו השנייה העבודה של הממוצע המשך כרופאים עבודות שתי שהחליפו
בארץ נמצאים שהנחקרים הזמן לתקופת יחסית ארוכים זמן משכי אלו חודשים). 16) ארוך הוא
נתונים העלייה. מיום כשנתיים הוא ברפואה לעסוק רשיון לקבלת הממוצע הזמן שמשך ולעובדה

העבודה. התייצבות ועל כרופאים בתעסוקה גבוהה התמדה רמת על מעידים אלה

הסתכלות, תקופת לאחר רשיון קבלת בארץ, הוותק תורמים בישראל כרופא שעובדים הזמן למשך
הסתכלות תקופת לאחר רשיון שקבלת לעובדה אפשרי הסבר בעברית. טוב וידע בביתחולים עבודה
במסלול הרשיון לקבלת הזמן שמשך בכך נעוץ בארץ כרופאים שעובדים הזמן למשך תורמת
שעברו מי .(1994 ואחרים, (ניראל הבחינה למסלול שהופנו מי משל יותר כקצר נמצא ההסתכלות
יותר. מוקדם כרופאים העבודה לשוק להיכנס הרשיון, קבלת לאחר כן, אם יכלו, הסתכלות תקופת
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קליטה על מחקרים ממצאי תואם כרופא בארץ בעבודה לוותק בעברית הידע תרומת על הממצא
Chiswick Sl Miller) העבודה למעגל מוקדמת לכניסה תורמת השפה ידיעת שלפיהם מהגרים של

.(Chiswick, 1995;1993, p^ir^;I 992

של מבוטל לא שיעור שנמצא אף על כי מעלה כרופאים העבודה היסטוריית בחינת הכול בסך
שבו הזמן משך נבחן כאשר בעבודה, התייצבות נמצאה כללי באופן כרופאים, בעבודה תנודות

בפרט. האחרונה ובעבודתם בכלל במקצועם הרופאים מועסקים

ממצאי כרופא? בארץ בעבודה הוותק ולפי בארץ הוותק לפי התעסוקה במאפייני שיפור יש כמה עד
הקבועים שיעור בארץ בעבודה ותק להם שיש מי ובקרב בארץ הוותיקים שבקרב מראים המחקר
או שעה לפי שעובדים מי שיעור זאת, מלבד המועט. הוותק בעלי לעומת מה במידת גבוה בעבודה
העולים הרופאים כי המעיד ממצא לשכר; הסיוע מקבלי שיעור וכן בקרבם, יותר נמוך יומי בשכר

הממשלתית. התמיכה ללא גם זמן לאורך מועסקים

השכר עולה כרופאים, בארץ בעבודה הוותק שעולה וככל בארץ הוותק שעולה ככל לשכר, אשר
ומספר בקהילה עבודה מומחה, הוא שהרופא העובדה גם תורמים בשכר לעלייה ברוטו. לשעה
שכר על במחקרים שנמצאה למגמה בדומה כך, ברפואה. לעסוק דיפלומה הרופא בידי שיש השנים
ותק שנות לזכותם שעומדות המבוגרים של לשעה שכרם (1993 ,1991 וזכאי, (זוסמן בישראל רופאים
להם שיש הצעירים משל גבוה בחו"ל) הדיפלומה את שקיבלו מיום (הנספרות במקצוע יותר רבות
השתלבות על מעידים לשעה בשכר עלייה על המשפיעים הגורמים על הממצאים ותק. שנות פחות
הממוצע החודשי הברוטו שכר את כשבוחנים לרופאים. השכר לקביעת הנהוגות הכלליות בנורמות
עברית יודעים שאינם ממי יותר  עברית יודעי מנשים, יותר לחודש משתכרים גברים כי עולה
עובדים גברים בשבוע. שעובדים השעות למספר קשורים אלה ממצאים ממבוגרים. יותר  וצעירים
וצעירים עברית יודע שאינו ממי בשבוע שעות יותר עובד עברית שיודע מי מנשים, בשבוע שעות יותר

ממבוגרים. בשבוע שעות יותר עובדים

במאפייני ושיפור יחסית יציבות בה שיש בתעסוקה, קליטה על מרמז הממצאים מכלול לסיכום,
החלפת שנמצאה אף על כרופאים. בארץ בעבודה ובוותק בארץ בוותק העלייה עם והשכר העבודה
שיעור בעבודה; התייצבות ועל במקצוע בעבודה התמדה על מעידים הנתונים כרופאים, תעסוקות
בעבודתם מועסקים רופאים של גבוה שיעור כן כמו מאוד. נמוך במקצוע מהעבודה הנפלטים
אפשר האם יחסית. ארוכה זמן תקופת במשך המחקר) בתקופת בה מועסקים שהם (זו האחרונה
ברנשטיין של ממחקרם בהמשך? גם נכונה תהיה הנתונים מן המשתקפת שהתמונה מכך להסיק
שנים חמש גם כרופאים, בעבודה יציבות למגמת אינדיקציה עולה (1996 ושובל, (ברנשטיין ושובל
בשוק המתחוללות בתמורות רבה במידה תלויה בעבודה שיציבות דומה זאת עם העלייה. לאחר
וביכולתם באשפוז, הרפורמה בהתקדמות ממלכתי בריאות ביטוח חוק חקיקת בעקבות הבריאות
מתן שלשם ייתכן האחרונות. בשנים שהייתה כפי התרחבותם מידת את לקיים החולים בתי של
בתקופת מועסקים שהיו מי האם שיבחון זה, למחקר המשך מחקר דרוש יותר מדויקות תשובות

יותר. מאוחר במועד זמן, כעבור גם במקצועם מועסקים להיות ממשיכים כרופאים המחקר
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השכר משתנה בניית נספח:
ליטוויק ארווין

בזמן עבד נחקר אם כרופאים. בעבודתם שכרם מהו נשאלו הנחקרים לנחקר: השכר סך חישוב .1

שקיבל השכר סך סיכום היה עבורו שחושב השכר אחד, עבודה ממקום ביותר בוזמנית הסקר
בעבודה הסקר בזמן עבדו הנחקרים מן ש85£9 יצוין העבודה. ממקומות אחד בכל עבודתו תמורת

בלבד. אחת
במשך עובד שהוא העבודה שעות מספר על דיווח נחקר כל לשבוע: עבודה שעות מספר חישוב .2

שעות כל סך סכום היו עבודה מקומות במספר (כרופא) לנחקרשעבד שחושבו העבודה שעות שבוע.
בהם). שעבד העבודה ממקומות אחד כל (לגבי עליהן שדיווח העבודה

עבודה שעות מספר הכפלת ידי על חושב בחודש העבודה שעות מספר לחודש: עבודה שעות חישוב .3

בשנה שבועות 52 של חישוב עלפי (זאת בחודש. השבועות מספר בקרוב, שהוא, ב4.2 בשבוע
חודשים). 12  ב המחולקים

שלהם. הנטו משכורת על והן העבודה ממקום שלהם הברוטו משכורת על הן נשאלו הנחקרים .4

שהנחקרים במקרים כן, על העולים. הרופאים של הברוטו שכר את רק להציג הוחלט המחקר בדוח
הנחקר עבור חושב הנטו, שכר על רק דווח כאשר כנתינתו. התקבל הדיווח ברוטו, שכר על דיווחו

להלן: המוצג באופן ברוטו, שכר

או יש (האם המשפחתי מצבו פי על להם זכאי שהוא המס ניכויי כל בחשבון הובאו נחקר כל לגבי
שווה הייתה 1994 בשנת זיכוי נקודת כל עובדים). הזוג בן\בת האם זוג; בן\בת יש האם ילדים; אין
משלוש למעלה כבר היו הנחקרים שרוב מאחר כעולה, מעמדו בחשבון הובא לא זאת, עם ש"ח. 101

שכר זאת, מלבד המגורים. ממקום הנובעות הזיכוי, נקודות בחשבון הובאו לא כן, כמו בארץ. שנים
הראשונים ש"ח 2,430 על $15< שילמו שלפיהם  1994 בשנת ההכנסה מס חישובי לפי חושב הברוטו
מן 53570 בסך הלאומי הביטוח עבור התשלומים בחשבון הובאו כן, כמו השכר. יתרת על ו^30
המס, ניכויי את הפחתנו עליו שדווח הנטו משכר הייתה: ברוטו שכר חישוב נוסחת כולו. השכר
לתשלום האחוז ומינוס לשלם הנחקר שעל המס שיעור מינוס ב1 וחילקנו להם, זכאי שהנחקר

להלן: הנוסחה את ראה הלאומי. הביטוח עבור

מס) ניכויי  נטו (שכר
= ברוטו שכר

(0.0535  מס שיעור  1)

למספר החודשי הברוטו שכר את חילקנו לשעה ברוטו שכר לקבל כדי לשעה: ברוטו שכר חישוב .5

.(3 סעיף (ראה עליהן דווח שהנחקר בחודש העבודה שעות
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Abstract

Between June and November 1994, the JDCBrookdale Institute, in cooperation with the Ministry
of Health and the Ministry of Absorption, conducted a nationwide study of the absorption into
employment of 6,754 physicians who arrived with the recent wave of immigration from the
former Soviet Union. These physicians had arrived in Israel by June 1992, and had applied to
the Ministry of Health for a license to practice medicine in Israel. The preliminary findings of
the study, which have already been published (Naveh and Nirel, 1995), showed that ^2% of the
immigrant physicians who are licensed to practice medicine in Israel work in their profession.
Nevertheless, the findings suggested that employment as a physician may be temporary and
dependent on the changing need for medical personnel. This raised concern that the absorption
into employment as a physician of many immigrant physicians might not be permanent.

Given this, a thorough analysis of the data on employment in Israel of those working as
physicians at the time of the study (3,485) gained importance. This analysis will increase
understanding of the stability of employment as a physician, and will examine whether increased
time in Israel and increased time working as a physician in Israel bring about an improvement
in working conditions, evidence of the chance to progress over time.

In order to clarify this, the report explored several questions:
a. What do the job characteristics of those employed as physicians teach about the degree

of job stability?
b. What do we learn from the immigrant physicians' work history about job turnover, and

job constancy and stability?
c. What are the wage characteristics of different groups of immigrant physicians?
d. Do working conditions improve the longer an immigrant physician is in Israel and the

longer he works as a physician in Israel?

■ Job Stability, by Job Characterisitcs: Tenure, Number ofHours Worked, Type of
Employment Contract and Identity of Employer

The job characteristics of those who work as physicians indicate that absorption into employment
is stable: Most are employed by public employers (the Ministry of Health, the sick funds and
the public hospitals)  that is, in the mainstream and not the margins of the health system; most
of them are salaried employees who are paid a monthly wage, rather than an hourly wage; and
most work for a large number of hours, as is customary in the health system and in compliance
with work agreements. In addition, a relatively small proportion receive wage subsidies,
indicating that even after they are no longer eligible for these subsidies, most of the physicians
are employed. However, few of the immigrant physicians have job tenure. The findings do
reveal differences in the degreeof job stability, according to the immigrant's status in the medical
profession.

Sixty percent of those who work as physicians have a general license and are neither specialists
nor residents, 3O9£> are residents, and /03? are specialists. The specialists appear to have the
greatestjob stability  a high proportion of them have job tenure, are salaried employees working
for a monthly wage, mainly for the sick funds, and work for the number of hours established in
the work agreements for primary care physicians. The residents are employed, as required by
law, in recognized wards of public hospitals, and work a large number of hours for a monthly
wage. Although they do not have job tenure, they are no different in this than residents who are



veteran Israelis. Most of those with a general license to practice medicine are employed in the
public system for a monthly wage. However, a higher proportion of them work by the hour and
in private clinics or private hospitals than do residents or specialists. Similarly, a lower
proportion of them have job tenure than do specialists. These data imply that physicians with
a general license to practice medicine have somewhat less job stability than do residents and
specialists.

It should be noted that there is a high rate of absorption into hospitals: 5790 of the immigrants
who work as physicians are employed in hospitals. About half of the immigrant physicians who
are employed in hospitals have a general license and are neither specialists nor residents.

■ Analysisof Job Stability According to Work History in Medicine
Twentyseven percent of the immigrant physicians had worked in two successive jobs, and an
additional 1170 had worked in three or more successive jobs. Those who tend to change jobs
work in the community and live outside of Tel Aviv and central Israel. Half of the physicians
who changed jobs did so to improve their working conditions, while the other half did so for
reasons beyond their control: either they were fired, or their contract or wagesubsidy period
ended. Nevertheless, when we examined the average length of time for which the physicians
were employed in their profession in Israel in general, and in their most recent job in particular,
we discovered a trend toward increased job stability and a tendency to remain in the profession.
Almost no physician left the profession once he had found work in it;88 9£ of those whose ifrst
job in Israel was as a physician were working in their profession at the time of the study. The
average length of time that immigrant physicians had worked in Israel since they ifrst found work
as a physician was 27 months. The average length of time that they had held their most recent
job (that in which they were working at the time of the study) was 19 months. Among those who
had changed two jobs as physicians, the average length of time they had held their second job
(that in which they were working at the time of the study) was 16 months. These are long
periods of time, relative to the length of time the immigrants had been in Israel  at most,
slightly more than four years  and to the average length of time it takes to receive a license to
practice medicine in Israel  about two years.

■ Wages
The longer an immigrant stays in Israel and the longer he works here as a physician, the higher
his gross wage. Being a specialist, working in the community, and having held a diploma in
medicine for a longer period contribute to having higher wages. The findings regarding the
factors inlfuencing wages per hour indicate that the norms that apply to veteran Israelis are used
to determine the salaries of immigrant physicians, in accordance with national wage agreements.
When we examined gross monthly wage, we found that men earned more per month than women,
as did those who knew Hebrew and those who were younger. These findings are related to the
number of hours a physician works per week: men, those who know Hebrew, and younger
physicians all work more hours per week.

■ Improvement in Job Characteristics by Lengthof Time in Israel and Lengthof Time Working
as a Physician

The proportion of those with job tenure is higher among those who have been in Israel longer
and those who have worked as a physician for longer. Similarly, as noted, their gross hourly
and monthly wage are higher. Moreover, the proportion of those working for a daily wage is



lower, as is the proportion of those who receive a wage subsidy  a finding that indicates that
immigrant physicians have been employed for a relatively long time without government support.

The picture portrayed by the study data is one of relatively stable employment as a physician and
of improvement in working conditions the longer an immigrant has been in Israel and has worked
as a physician. Even though the study revealed a certain amountof job turnover, it also found
a tendency to continue working as a physician: the proportion of those who leave the profession
is very low. In addition, a high proportion of physicians have been employed for a relatively
long time in the job in which they were working at the time of the study. As noted, the data
indicate that working conditions improve with length of time in Israel and length of employment
as a physician. Nevertheless, the degree to which this situation will be maintained in the future
depends largely on developments in the health market in the wake of the National Health
Insurance Law, and on the ability of hospitals to continue expanding, as they have in recent
years.

This research report is the third in a series of on the absorption into employment of immigrant
physicians from the former Soviet Union, which are based on a national study conducted by the
JDCBrookdale Institute. It was preceded by a report on the demographic characteristics of
immigrant physicians and the length of time it took those who applied to receive a license to
practice medicine (Nirel, Shemesh and Book, 1994), and by a report of the preliminary findings
on these immigrants' absorption into employment (Naveh and Nirel, 1995). In addition, two
memos (Doron, Rosen and Nirel, 1994; Rosen and Nirel, 1995) based on the study findings were
presented to the InterMinisterial Committee on the Absorption of Immigrant Physicians. These
contributed to the formulation of the Committee's recommendations, and to formulation of
government policy regarding the continued absorption of immigrant physicians.
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