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הממצאים עיקר

רפואיות התפתחויות ובהם: רבים שינויים האחרונות בשנים עוברת בישראל הבריאות מערכת
ביטוח חוק חקיקת וקשישים; מורכבים חולים קשים, חולים ביותר טיפול המאפשרות וטכנולוגיות
חדשים מקצועות התפתחות חולים; בתי של כלכלי אוטונומי ניהול של מגמה ממלכתי; בריאות
הפרה והמקצועות הרפואה הסיעוד, בתחום מקצועות בעלי רבים עולים קליטת הבריאות; בתחום

ועוד. הבריאות, בתחום העבודה בכוח רפואיים !

ההשלכות לבחינת ראשון כצעד הסיעוד. בתחום האדם כוח על השלכות יש לעיל המנויים לשינויים :
אדם בכוח השינוי מגמות זה בדוח נבדקו בישראל, הסיעודי האדם כוח תכנון על אלה שינויים של !
נותחו כך לשם .1995 בשנת ומאפייניו, הסיעודי, האדם כוח היצע ונסקר האחרון בעשור סיעודי
הם הנתונים .19951986 בשנים מעשיות) ואחיות מוסמכות (אחיות סיעודי אדם כוח על נתונים
הלשכה של אדם כוח סקרי (2) הבריאות; במשרד רשומות אחיות קובץ (1) מקורות: משלושה
בשנת סיעודי אדם כוח על נתונים ו(3) ו1994; 1991,1988 ,1986 השנים מן לסטטיסטיקה המרכזית
העיקריות המגמות עלו הנתונים מניתוח ו"לאומית". "מכבי" "כללית", מקופותחולים: בשלוש 1995

האלה:

האחיות במספר עלייה חלה האחרון העשור במהלך כי נמצא  רשומות אודות במספר על"ה ■

האחיות מספר באוכלוסייה: לגידול ביחס גם חלה העלייה .1995 בשנת לכ42,500 עד הרשומות
האחיות מספר לכך, בהתאם ב1995. ל733 1986 בשנת מ624 עלה נפש אלף למאה הרשומות
נמצא .1994 בשנת ל647 1986 בשנת מ572 עלה נפש, אלף למאה ,(60 (עד העבודה בגיל הרשומות
האחיות שבשיעור בעוד המוסמכות: האחיות בשיעור מהגידול יותר גדול המעשיות האחיות בשיעור הגידול כי

1986 בין נפש אלף למאה אחיות ל367 מ354 גידול היה העבודה בגיל הרשומות המוסמכות
אחיות ל281 מ218 הגידול היה גילים באותם הרשומות המעשיות האחיות בשיעור הרי ל1994,
הוא המעשיות האחיות במספר הגידול כי עולה אלה מנתונים ל1994. 1986 בין נפש אלף למאה

הרשומות. האחיות של הכולל במספר לגידול יותר רבה במידה שתרם

אחיות מקליטת גם נבע הרשומות האחיות במספר הגידול  עולות אחיות של רב מספר קליטת ■

בתיספר בוגרות אחיות כ8,000 לשעבר. מבריתהמועצות האחרון העלייה בגל לישראל שעלו
ואחד שמונים במקצוע. ונקלטו והרישוי הרישום תהליך את עברו הזה העלייה מגל בחו"ל לסיעוד
הן כמעשיות הרשומות מהאחיות 30703 ,1995 בסוף כך, מעשיות. כאחיות רשומות מהן אחוזים
כ670 החדשות העולות היוו עת באותה האחרון. העלייה בגל שעלו לשעבר מבריתהמועצות עולות

הרשומות. המוסמכות האחיות מכלל

כוח על בנתונים גם ביטוי קיבלה הסיעודי האדם בכוח העלייה  מועסק סיעודי אדם בכוח עלייה ■

מדי המועסק הסיעודי האדם בכוח ירידה היתה השמונים שנות שבסוף בעוד מועסק. סיעודי אדם
האחרון בעשור סיעודי אדם בכוח הממוצע השנתי העלייה שיעור עלייה. בו חלה מ1989 החל שנה,

0ך1\. בממוצע  מעשיות אחיות בתעסוקת היתה העלייה עיקר ;$6< היה



המרכזית הלשכה של אדם כוח סקרי הם אחיות של תעסוקה על לנתונים היחיד שהמקור לציין יש
שמספר מכיון אחיות עבודת היקף של יתר אומדן יש אלה שבסקרים שייתכן יצוין לסטטיסטיקה.
המועסקות ואחרות, ומתלמדות כאחיות, המועסקות מטפלות גם לכלול עשוי בסקר האחיות
לאחר גם שעובדות אחיות גם כלולות בסקרים ועוד, רשיון. בעלות אחיות שאינן דומה בעבודה

.60 לגיל הגיען

האחיות מספר ישראל. באוכלוסיית לגידול ביחס גם היא המועסקות האחיות במספר העלייה
עיקר כי עולה הנתונים מן 1994 בשנת ל707 1986 בשנת מ586 עלה נפש אלף למאה המועסקות
השנים בין נפש אלף למאה אחיות ל373 מ204 שעלה המועסקות המעשיות האחיות בשיעור היא העלייה
מוסמכות אחיות ל334 מ382 ירד המועסקות המוסמכות האחיות ששיעור בעוד זאת, ל1994. 1986

שנים. אותן בין נפש אלף למאה

היה שעובדות המוסמכות האחיות אחוז  הרשומות האחיות מכלל המועסקות האחיות בשיעור על"ה ■

עלה המעשיות האחיות בקרב ב1994. 819& על עומד והוא שנבדקו, השנים בכל ל9070, $80< בין
מכלל ומעלה ל>$100 1987/88 בשנים הרשומות המעשיות האחיות מכלל מ>7595 המועסקות אחוז
כמוכן, מועסקות. מהן מאוד גבוה ששיעור משמע .1989 משנת החל הרשומות המעשיות האחיות
שבסקר ייתכן שכן אדם כוח בסקר המועסקות האחיות היקף של היתר לאומדן ביטוי גם בכך יש

רשומות. מעשיות אחיות שאינן מי גם המועסקות המעשיות האחיות בין כלולות זה

הרשומות המוסמכות האחיות בשיעור ירידה חלה האחרון בעשור  הסיעוד' האדם כוח בסבבה שינוי ■

השתנה המועסק הסיעודי האדם כוח מבנה גם .1995 בשנת ל^56 1986 בשנת ב>6270 העבודה בגיל
מוסמכות אחיות ל£ל47 ,1986 בשנת מעשיות אחיות ושליש מוסמכות אחיות משנישלישים
בקופות מהאחיות £ל64 כי יצוין .1994 בשנת מועסקות, מעשיות אחיות >£ל53 לעומת מועסקות,
יותר דומה בהן הסיעודי האדם כוח מבנה 1995 שבשנת כך מעשיות. ו^36 מוסמכות הן החולים

השמונים. בשנות הבריאות מערכת בכלל שהיה לזה

ב1994 אדם כוח סקר מנתוני  בקהילה שירותים לבין אשפוז שירותי בין אחיות עבודת התפלגות ■

(יתרן בקהילה בריאות בשירותי וכשליש בבתיהחולים עבדו המוסמכות מהאחיות bifo כי עלה
1170 בבתיהחולים, עבדו המעשיות האחיות מבין אחוזים וארבעה שלושים אחרות). במסגרות
ביטוח חוק במסגרת בבית עזרה במתן אבות, בבתי במוסדות, ויתרן בקהילה בריאות בשירותי
עובדות עולות, מהן שרבות המעשיות, האחיות מן גבוה שאחוז מכך עולה חינוך. ובשירותי סיעוד

הבריאות. למערכת המשיקה הטיפולית במערכת

אחיות של העבודה שעות ממוצע כי נמצא,  מלאה במשרה עובדות אחיות של יחסית גבוה שיעור ■

ואף מלאה במשרה 1994 בשנת עבדו מהמועסקות %60d כמוכן, בשבוע. שעות 35 היה 1994 בשנת
בשבוע) שעות 20 (עד משרה חצי של בהיקף שעובדות האחיות שיעור כי נמצא בנוסף, לכך. מעבר
משרה חצי עד של בהיקף שעבדו מהאחיות שנישלישים כי נמצא עוד שנבחנו. השנים בכל נמוך היה
נתוני ומעלה. 35 גילאיות בקרב במיוחד חזקה היא חלקית לעבודה הנטייה וכי מעשיות אחיות היו
כוח בסקרי שנמצא מזה גבוה חלקית במשרה שעובדות האחיות שיעור כי הראו קופותהחולים

_ י



גבוה שיעור אדם, כוח מסקר לנתונים בניגוד כמוכן, במשק. המועסקות האחיות כלל בקרב אדם
מוסמכות. אחיות הן משרה חצי של בהיקף שעובדות בקופותהחולים מהאחיות

139& בירושלים, עובדות המועסקות מהאחיות £ל13  הסיעוד1 האדם כוח ובסוג בכסות מחוזות בין שוני ■

פערים נמצאו ועזה. שומרון ביהודה, ויתרן והצפון בחיפה 2970 ובמרכז, אביב £?42בתל בדרום,
האחיות ששיעור בעוד למשל, כך, נפש. אלף למאה המועסקות האחיות בשיעור המחוזות בין ניכרים
המוסמכות האחיות שיעור בצפון ,370 הוא בירושלים נפש אלף למאה המועסקות המוסמכות
פערים יש נפש אלף למאה המועסקות המעשיות האחיות בשיעור גם .259 רק הוא נפש אלף למאה
248 לעומת נפש אלף למאה מעשיות אחיות 450 על עומד זה שיעור ובירושלים בחיפה המחוזות. בין
כמוכן נפש. אלף למאה אחות עבודת שעות כשנבדקו גם נמצאו המחוזות בין דומים פערים בצפון.
למיטה אחות עבודת שעות סך לשבוע. למיטה אחות עבודת שעות בסך המחוזות בין פערים נמצאו
(כ17 ביותר הנמוך ובמרכז בהתאמה), שעות ו32 40) ביותר הגבוה היה ובירושלים בדרום לשבוע
מוסמכות אחיות לגבי רק אלה שיעורים כשנבדקו גם נמצאו המחוזות בין דומים פערים שעות).
שיעור שבין היחס השתנה שבה במידה שוני גם נמצא המחוזות בין בבתיחולים. המועסקות
אחוז מאוד ירד ובדרום בירושלים .1986 לעומת ב1995 המעשיות לעומת המוסמכות האחיות
יחסית נמוך היה המוסמכות האחיות שיעור בו ובצפון, מעשיות לאחיות ביחס המוסמכות האחיות
נתונים .($51.) המחוזות בשאר הממוצעת לרמה והגיע ,(399?<) השמונים שנות בסוף המחוזות לשאר
בעבודה נקלטו גבוה) בהן המעשיות (ששיעור עולות אחיות בה מהמידה בוודאי מושפעים אלה

במחוזות.

וכ^35 1995 בשנת הרשומות האחיות מכלל כ^18 שהן אחיות לכ8,300  עלב0'0'ת הכשרה ■

על הכשרה בעלות האחיות מספר בחינת עלבסיסית. הכשרה יש המוסמכות, האחיות מכלל
הגידול .1986 שנת לעומת 64במספרן £9 של עלייה מראה ,1995 בשנת העבודה בגיל בסיסית
יילודים, (פגים, פית"י נמרץ בטיפול היה עלבסיסית הכשרה שעברו האחיות במספר העיקרי
שעברו אחיות ולב). משולב (כללי, נמרץ ובטיפול בגריאטריה אונקולוגי, בסיעוד וילדים), תינוקות
קצת הממוצע גילן הסיעוד, במקצוע ותיקות יותר קצת שהן בכך מאופיינות עלבסיסית הכשרה
עוד בישראל. לסיעוד בתיספר בוגרות (92^ ומרביתן הרשומות האחיות שאר מגיל גבוה יותר
אחיות בין ההתמחות במקצוע הוותק שנות ובמספר הממוצע בגיל ניכרים הבדלים יש כי נמצא

עלבסיסית. הכשרה של שונים סוגים בעלות

להן שיש מ1994 אדם כוח בסקר דיווחו המועסקות המוסמכות האחיות מכלל 27?£  השכלה ■

נתוני לפי שנים. 44 עד הגיל בקבוצות הן האקדמי התואר מבעלות 570ר בנוסף, אקדמית. השכלה
.1870 הוא בהן המועסקות האקדמית ההשכלה בעלות המוסמכות האחיות שיעור קופותהחולים

האדם כוח להיצע בנוגע משותפת וחשיבה נתונים איסוף של בתהליך ראשונה חוליה הוא זה דוח
שלו. ההכשרה ולצורכי הסיעודי



תודה דברי

לפרסומו. ותרם זה דוח בהכנת לנו שסייע מי לכל להודות ברצוננו

בןנון, לגבי שיבא; רפואי מרכז מנכ"ל שני, למרדכי הבריאות; משרד מנכ"ל ברבש, לגבי תודות
וסיווגים שכר לעבודה, הגף מנהל קרישר, לזאב הבריאות; במשרד בריאות לכלכלת סמנכ"ל
בקופתחולים מיוחדים ותפקידים סיעוד סמנכ"ל באומן, ולניצה לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה

לדוח. המועילות הערותיהם על  הכללית

בקופת ראשית אחות בלה, לניצה הכללית; בקופתחולים הסיעוד אגף ראש קורן, ללאה מודים אנו
נתונים לנו ושלחו שטרחו על  לאומית בקופתחולים ראשית אחות קליין, ולמיכאלה מכבי; חולים
החברה מדעי של הנתונים במאגר עובדיה וחבר פלג למיכל תודות כמוכן, אחיות. תעסוקת על
של אדם כוח סקרי נתוני על העיבודים מן חלק בעבורנו שביצעו בירושלים, העברית באוניברסיטה

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

ממכון רוזן, ולברוך ארצית; ראשית ואחות הסיעוד מינהל ראש ריב"א, לשושנה גם נתונה תודתנו
השונות לטיוטות והארות הערות במתן לתכנונה רבות ותרמו מקרוב העבודה את שליוו  ברוקדייל

הדוח. של

שערכה אלון לבלהה תודה ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון לחברי תודה
בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה
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מבוא .1

שינויים והטכנולוגיה; הרפואה התפתחות ובהם: שינויים של שורה לאחרונה עברה הבריאות מערכת
(ואולי ביתהחולים של כלכלי אוטונומי ניהול של מגמה המאושפזים; מחלות ובחומרת בתחלואה
התפתחות ממלכתי; בריאות ביטוח חוק חקיקת הבריאות); במערכת אחרות יחידות של גם
בעלי הבריאות: בתחום העבודה בכוח רבים עולים קליטת הבריאות; בתחום חדשים מקצועות
של יומו לסדר העלו אלה שינויים הפרהרפואיים. והמקצועות הרפואה הסיעוד, בתחום מקצועות
האדם כוח על מעודכן במידע רבה במידה קשורה עמן שההתמודדות סוגיות מספר הסיעוד מקצוע

הקיים: הסיעודי1

עומדת לעיל המנויים השינויים לאור שונות: ברמות סיעודי אדם כוח של התפקידים של מחודשת הגדרה
ושקומיים) כרוניים מול (אקוטיים חולים סוגי לפי אחיות של מקצועיות רמות של הגדרה הפרק על
למבנה נגיעה יש התפקוד רמות להגדרת בקהילה). הטיפול מול (בתיחולים הטיפול מסגרות ולפי
אקדמי תואר בעלות בין (ובתוכן, מוסמכות אחיות בין הרצוי האדם כוח ולתמהיל האדם כוח

עזר. וכוח טכנולוגית הכשרה בעל אדם כוח מעשיות, אחיות לבין כזה), תואר להן שאין לאלו

לשאלות אופרטיביות תשובות לתת עלמנת דרוש כזה תכנון הכשרתו: ותכנון עתידי אדם כוח תכנון
החזויים לצרכים בהתאם השונות, התפקוד ברמות הנדרש הסיעודי האדם כוח לכמות הנוגעות

הקרובות. בשנים

אולם סיעודי, אדם בכוח המחסור בעיית לפתרון תרמה עולות אחיות קליטת עולות: אחיות קליטת
הסיעוד מינהל לדעת המחייב, מצב מוסמכות. לאחיות מעשיות אחיות בין היחס את שינתה

מוסמכות. כאחיות העולות בהכשרת השקעה הבריאות, במשרד

בעקבות כי הערכה יש בקהילה: שירותים פיתוח בעקבות בקהילה סיעודי אדם לכוח בצרכים ניכרת הרחבה
ואילו והקריטיים האקוטיים החולים בעיקר בבתיהחולים יטופלו בריאות ביטוח חוק החלת
 בבית ולטיפול האמבולטורי לטיפול יועברו הזיקנה, בתחום בעיקר רבות, טיפוליות פונקציות
הסיעודי האדם כוח של ניכרת הרחבה פירושה החולה של בביתו הסיעודי הטיפול הרחבת בקהילה.
מרפאות התפתחות בנוסף, המקצועיות. סמכויותיו והגדרת לכך מיומן אדם כוח הכשרת בקהילה,

מתאימה. מקצועית התמחות להן שיש אחיות הכשרת תחייב בקהילה מקצועיות

כוח היצע את לבחון יש השונות התפקוד רמות בין הרצוי והתמהיל האדם כוח מבנה תכנון לשם
על מידע לקבל חשוב כמוכן, עלבסיסית. הכשרה ולפי מקצועית רמה לפי המצוי, הסיעודי האדם
אחיות של לרמה אלה אחיות של הכשרתן לתכנון כבסיס במקצוע עולות אחיות קליטת היקף

מתכוונים כששניהם ו"אחיות" סיעודי" אדם "כוח בביטויים לחילופין משתמשים אנו הדוח כל לאורך 1

אחים. גם נכללים "אחיות" במונח דבר. לאותו

1



על עדכני במידע שימוש מחייבים בקהילה שירותים של והרחבה פיתוח בנוסף, מוסמכות.
זה. אדם לכוח הנדרשת המתאימה ההכשרה ותכנון בקהילה, המועסקים

זה בדוח נערך הנדרש, הסיעודי האדם כוח להיצע הנוגעות שאלות על מענה למתן ראשון כצעד
ניתוח באמצעות נעשה הדבר האחרון. בעשור סיעודי אדם בכוח השינוי מגמות של וניתוח סיכום
הסיעודי האדם כוח ועל הרשום הסיעודי האדם כוח על נתונים המכילים קבצים מספר של

המועסק.

המידע מקורות .2
מידע המכיל קובץ המינהל בידי בישראל. אחיות ורישוי רישום על אחראי הבריאות במשרד הסיעוד מינהל
הסיעוד במקצוע לעבוד רשיון קיבלו ואשר והרישום ההכשרה תהליכי את שעברו האחיות כל על
שחיות אחיות על נתונים כולל והוא התושבים מרשם לנתוני הקבלה שנה מדי עובר הקובץ בישראל.
מהנתונים חלק .19951986 בשנים אחיות על נתונים עובדו רשומות אחיות מקובץ בישראל. וגרות
הסתמכה העבודה לסיום כמועד 60 גיל קביעת .(60 גיל (עד העבודה בגיל אחיות לגבי רק הוצגו
על הנתונים עיבוד לנשים. הרשמי הפרישה גיל היה זה גיל האחרונה התקופה שעד כך על
שהן סיכוי שיש רשומות אחיות על נתונים קבלת אפשר עבודה בגיל הרשומות האחיות אוכלוסיית
של וברישום בהכשרה מגמות בחן רשומות אחיות מקובץ הנתונים ניתוח העבודה. בשוק פעילות
1995 לשנת עדכניים דמוגרפיים נתונים להצגת הקובץ נתוני נוצלו בנוסף, האחרון. בעשור אחיות

בו. הרשומות האחיות מאפייני על

1991 ,1988 ,1986 בשנים אדם כוח מסקרי נתונים על שנערכו עיבודים היה מועסקות אחיות על המידע סקור
בעבורנו בוצעו אלה נתונים על שנערכו העיבודים מן חלק לסססיססיקה. המרכזית הלשכה של 219941

אדם כוח סקר (נתוני וחלקם בירושלים העברית באוניברסיטה החברה מדעי של הנתונים במאגר
פני על האחרון בעשור אחיות בתעסוקת המגמות נבחנו הנתונים ניתוח בעזרת במכון. בוצעו (1994
אחר שוטף למעקב המשמש שנתי משפחות סקר הוא אדם כוח סקר זמן. נקודות מספר
כ22,000 שנה מדי נחקרים הסקר במסגרת ותכונותיו. גודלו בישראל, העבודה בכוח ההתפתחויות
סיווג כי יצוין ומעלה.3 15 בני הקבועה האוכלוסייה כל את כוללת הסקר אוכלוסיית משקיבית.
עליה שדיווח כפי עבודתו במקום המרואיין שביצע העבודה לפי נקבע אדם כוח בסקר משלחהיד
יצוין עוד רשומות. אחיות שאינן כאלו גם כלולות המועסקות האחיות שבסך שייתכן כך למראיין
כוח מסקרי הנתונים בניצול לאוכלוסייה. ממדגם ניפוח לאחר הם בדוח המובאים המספרים כי
של הכולל למספר יחסית קטן הוא שנה מדי שנדגמות האחיות שמספר מכיוון מגבלה יש אדם
עבודה שעות לאומדני שכיחויות, לאומדני אחוזים, (לאומדני הדגימה טעויות מועסקות. אחיות

אדם. כוח סקר של זמינים נתונים מצויים לגביה האחרונה השנה היא 1994 שנת 2

ובשנת אחיות 670 במדגם היו 1988 בשנת בהתאמה. אחיות ו932 994 כלל ו1991 1994 בשנים המדגם 3

הלשכה בפרסומי ראה והאמידה הנתונים עיבוד הדגימה, שיטת על פירוט אחיות. 775 במדגם היו 1986
.1994 עד 1986 אדם כוח סקרי לסטטיסטיקה המרכזית

2

1



אדם, כוח סקרי בפרסומי המפורט כפי לחשבן שאפשר בשבוע) עבודה שעות ולממוצע לשבוע
טעויות בסקר להיות עשויות אדם, כוח סקרי בפרסומי שמצוין כפי בנוסף, גדולות. להיות עלולות

העיבוד. בשלבי ומטעויות בתשובות מטעויות היענות, מאי הנובעות אלו כגון מדגמיות לא

קופותחולים: משלוש שקיבלנו 1995 בשנת מועסק סיעודי אדם כוח על נתונים הם נוסף מידע מקור
המבוטחים, לאוכלוסיית בקהילה שירותים מספקות קופותהחולים ו"לאומית". "מכבי" "כללית",
בקופותהחולים המועסקות אחיות על הנתונים אשפוז. שירותי גם מספקת הכללית קופתחולים
במערכת אחרים במגזרים אחיות תעסוקת על מהם להסיק ואיאפשר זה למגזר רק מוגבלים

בקופותהחולים. אחיות תעסוקת של ההיבט את מאירים שהם בכך יתרונם הבריאות.

19951986 בשנים רשום סיעודי אדם כוח .3
קיבלו ואשר והרישום ההכשרה תהליכי את שעברו האחיות כל את כולל רשום סיעודי אדם כוח
הרשום הסיעודי אדם כוח כלל על נתונים מוצגים 1 בלוח בישראל. הסיעוד במקצוע לעבוד רשיון
בגיל רשום סיעודי אדם כוח על נתונים מוצגים 1 ובתרשים 2 בלוח הגילים). (בכל 19951986 בשנים
היא התרשים ומן הלוחות מן שעולה התמונה האחרון. בעשור בכלל) ועד ,60 גיל (עד העבודה
במיוחד ניכרת העלייה \\995 בשנת לכ42,500 עד רשומות אחיות של הכולל במספר עלייה שחלה
(60 (עד העבודה בגיל המוסמכות האחיות שיעור מכך, כתוצאה המעשיות. האחיות של במספרן

.(2 (לוח 1995 בשנת ל£ל56 השמונים בשנות %62n השנים במשך ירד

19951986 בשנים רשום סיעודי אדם כוח :1 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות אחיות סה"כ שנה

10,356 16,227 26,583 1986
10,670 16,846 27,516 1987
11,088 17,516 28,604 1988
11,563 18,122 29,685 1989
12,316 18,658 30,974 1990
14,462 19,452 33,914 1991
15,631 20,440 36,071 1992
16,423 21,526 37,949 1993
17,500 22,637 40,137 1994
19,019 23,471 42,490 21995

רשומות. אחיות קובץ הוא 111 ללוחות המקור 1

כולן, הרשיון. קבלת של מלא תאריך אין שלגביהן מעשיות אחיות כ500 יש רשומות אחיות בקובץ 2
כבר שחלקן ייתכן כי אף ,1995 לשנת המעשיות האחיות למספר אותן הוספנו להסמכה. השלמה בתהליך

לכן. קודם רשומות היו

אחיות של הכולל בסך כלולה שאינה מטפלות 2,606 של קבוצה יש רשומות אחיות בקובץ כי יצוין 4
מכשיר אינו הסיעוד מינהל בסיעוד. האדם כוח ממערך חלק הן אולם אחיות אינן המטפלות רשומות.
נתונים הסיעודי. האדם בכוח מטפלות יהיו לא הבאות השנים עשר שבתוך היא והתחזית מטפלות יותר

א'. בנספח ראה שנים לפי מטפלות התפלגות על

3



19951986 בשנים (60 גיל (עד רשום סיעודי אדם כוח :2 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות אחיות סה"כ שנה

סוחלסיםי במספרים
9,270 15,091 24,361 1986
9,497 15,624 25,121 1987
9,837 16,171 26,008 1988
10,220 16,619 26,839 1989
10,850 16,984 27,834 1990
12,844 17,574 30,418 1991
13,888 18,354 32,242 1992
14,495 19,187 33,682 1993
15,358 20,059 35,417 1994
16.654 20,609 36,763 21995

באחוזים
38 62 100 1986
38 62 100 1987
38 62 100 1988
38 62 100 1989
39 61 100 1990
42 58 100 1991
43 57 100 1992
43 57 100 1993
43 57 100 1994
44 56 100 1995

אינן והן גילן את לחשב ניתן לא כן על שלהן לידה תאריך בידינו שאין אחיות כ1,400 היו 1995 בסוף 1

וכ£4 המעשיות מהאחיות כ>$3 בממוצע מהוות הן בלוח. שנה בכל העבודה בגיל האחיות בסך כלולות
השנים. לאורך מהמוסמכות

כולן, הרשיון. קבלת של מלא תאריך אין שלגביהן מעשיות אחיות כ500 יש רשומות אחיות בקובץ 2
כבר שחלקן ייתכן כי אף ,1995 לשנת המעשיות האחיות למספר אותן הוספנו להסמכה. השלמה בתהליך

לכן. קודם רשומות היו

4 ד .



19951986 ,60 גיל עד רשום סיעודי אדם כוח ;1 תרשים

ן  
40.000 1 י 1 1 1

^^^ 0ה"כ
35,000  ^^*****

י ^^^^^ ^ מוסמכות
30,000  ^^''' ""

. ■' מעשיות
25,000 " _ . _ . _

20,000  , ., 1

, י

a■■"■.""™"*"™™  ."* t ו

15,000  _.^ .."■ ; _, ' ,

10,000 _._._._.■.■"■"""

5 000 L ' ' ' ' ' ' ' ' ^
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

שנה
7 ■ ■

בישראל לעומת בחול לסיעוד בתיספר םגרות עולות
בישראל לסיעוד בתיספר בוגרות שניים. הם בישראל הסיעודי האדם לכוח העיקריים המקורות
בתיהספר בוגרות התפלגות את מציג 3 לוח עולות. ככולן שרובן ברוו"ל לסיעוד בתיספר ובוגרות
בוגרות התפלגות את מציג 4 לוח האחרון. בעשור הסיעודי האדם בכוח (60 גיל (עד בחו"ל לסיעוד
אדם בכוח השינוי את מציג 2 ותרשים השנים, באותן גילים באותם בישראל, לסיעוד בתיהספר

בישראל. לעומת בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות לפי סיעודי
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19951986 בשנים (60 גיל (עד הרשום הסיעודי האדם בכוח בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות :3 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות אחיות סה"כ שנה

מוחלטים1 במספרים
1,169 2,354 3,523 1986
1,160 2,468 3,628 1987
1,202 2,623 3,825 1988
1,257 2,761 4,018 1989
1,556 2,883 4,439 1990
3,249 3,135 6,384 1991
4,069 3,584 7,653 1992
4,535 3,930 8,465 1993
5,337 4,280 9,517 1994
6,462 4,463 10,425 21995

באחוזים
33 67 100 1986
32 68 100 1987
31 69 100 1988
31 69 100 1989
35 65 100 1990
51 49 100 1991
53 47 100 1992
54 46 100 1993
55 45 100 1994
57 43 100 1995

,198988 בשנים ל1696 ,19867 בשנים בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות המוסמכות האחיות מן ל£179 1

האחיות מן לכ£ל14 כמוכן, מלא. לידה תאריך אין ,199592 בשנים ולכ>?129 199190 בשנים ל1496
199594 בשנים ולכ696 199391 בשנים לכ^8 ,199086 בשנים בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות המעשיות
בתי בוגרות האחיות במספר כלולות אינן הן גילן, את לחשב אפשר שאי מאחר מלא. לידה תאריך אין

השנים. לאורך (60 גיל (עד בחו"ל לסיעוד ספר

הרשיון. קבלת של מלא תאריך אין שלגביהן מעשיות אחיות כ500 יש רשומות אחיות בקובץ כאמור, 2
ייתכן כי אף ,1995 לשנת המעשיות האחיות למספר אותן הוספנו להסמכה. השלמה בתהליך כולן,

לכן. קודם רשומות היו כבר שחלקן
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19951986 בשנים (60 גיל (עד רשום סיעודי אדם בכוח בישראל לסיעוד בתיספר בוגרות :4 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות אחיות סה"כ שנה

סוחלסיםי במספרים
8,101 12,737 20,838 1986
8,337 13,156 21,493 1987
8,635 13,548 22,183 1988 ;
8,963 13,858 22,821 1989
9,294 14,101 23,395 1990 י.
9,595 14,439 24,034 1991
9,819 14,770 24,589 1992
9,960 15,257 25,217 1993 ,
10,121 15,779 25,900 1994
10,192 16,146 26,338 1995

באחוזים
39 61 100 1986
39 61 100 1987
39 61 100 1988
39 61 100 1989
40 60 100 1990
40 60 100 1991
40 60 100 1992
39 61 100 1993
39 61 100 1994
39 61 100 1995

לסיעוד בתיספר בוגרות המעשיות האחיות מן וכ£?1 המוסמכות האחיות מכלל כ0.496 של גילן 1

השנים. לאורך האחיות גיל בחישוב נכללה לא זו אוכלוסייה ידוע. אינו בישראל

מהאחיות באה המעשיות האחיות בשיעור לעלייה התרומה עיקר כי מעלה 2 ובתרשים בלוחות עיון
רב במספר ונקלטו מבריתהמועצות, האחרון העלייה בגל שהגיעו בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות
1991 משנת החל ו4, 3 מלוחות שעולה כפי לפיכך, מעשיות. אחיות של במעמד מרביתן במקצוע,
בעוד ל£579, עד בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות בקרב העבודה בגיל המעשיות האחיות שיעור עלה
לערך, £399 קבוע, נשאר גילים, באותם בישראל, לסיעוד בתיספר בוגרות המעשיות האחיות ששיעור

השנים. לאורך
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בוגרות לעומת בישראל לסיעוד בתיספר בוגרות ,60 גיל עד רשום סיעודי אדם כוח :2 תרשים
19951986 ברוו"ל, בתיספר

50,000 r  1 r 1

j"/7n

40000  ^^^ בתיספר ^בוגרות " בישראל לסיעוד
30,000  ., י ^  בתיספר בוגרות

בוזו"ל לסיעוד
20,000  ~ ■ " ■

10,000  _.."■"

0 L 1 1 1 1 1 1 1 1 11
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

שנה

'19951986 נפש אלף למאה (60 גיל (עד רשומות אחיות :5 לוח
למאה אחיות שיעור אוכלוסייה סה"כ אחיות מספר

נפש אלף (באלפים)2 (באלפים) שנה
563 4,331.3 24.4 1986
570 4,406.5 25.1 1987

. 581 . 4,476.8 . 26.0 1988
588 4,559.6 26.8 1989
577 4,821.7 27.8 1990
601 5,058.8 30.4 1991
620 5,195.9 32.2 1992
633 5,327.6 33.7 1993
647 5,471.5 35.4 1994
655 5,619.0 36^8 1995

כלולות אינן והן לידה תאריך רשום לא לגביהן אחיות כ1,400 יש רשומות אחיות בקובץ כי לזכור יש 1

מכלל וכ470 המעשיות האחיות מכלל 3 כ70 מהוות הן בלוח. שנה לכל העבודה בגיל האחיות בסךכל
גבוה נפש אלף למאה העבודה בגיל הרשומות האחיות ששיעור כן, אם ייתכן, השנים. לאורך המוסמכות

בלוח. המוצג מן

.1995 לישראל, סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור: 2
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באוכלוסייה נפש אלף למאה רשומות אחיות שיעור
5 לוח האוכלוסייה. לגודל ביחס גם וקיימת שרירה הרשומות האחיות במספר שנמצאה העלייה
עולה מהלוח האחרון. בעשור נפש אלף למאה (60 גיל (עד הרשומות האחיות שיעור את מציג (לעיל)
נפש אלף למאה העבודה בגיל רשומות אחיות ל655 מ563 האחיות במספר ריאלי גידול חל כי

.1995 בשנת לעומת 1986 בשנת

בשיעור והן המעשיות האחיות בשיעור הן חל נפש אלף למאה הרשומות האחיות בשיעור הגידול
המוסמכות האחיות שבשיעור בעוד המעשיות. האחיות בשיעור יותר גדול הוא אולם המוסמכות.
האחיות בשיעור הרי ב1995, ל367 1986 בשנת נפש אלף למאה אחיות מ354 גידול היה הרשומות
ב1995. ל296 1986 בשנת נפש אלף למאה אחיות מ218 יותר: רב היה הגידול הרשומות המעשיות
המעשיות האחיות במספר שהגידול קודמים, בלוחות שעלה לממצא בדומה עולה אלה מנתונים גם

הרשומות. האחיות של הכולל במספר לגידול יותר רבה במידה תרם

ב1995 מצב תמונת לשעבר: סבר'תהמועצות חדשות עולות שהן בחול לסיעוד בתיספר םגרות אחיות
כי עולה הנתונים מן עולות. אחיות של רב מספר עמו הביא מבריתהמועצות האחרון העלייה גל
לעבוד רשיון שקיבלו בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות האחיות מכלל אחיות) ל8,000 (קרוב כ8770
במקצוען לעבוד שמעוניינות עולות אחיות לשעבר. מבריתהמועצות עלו ואילך 1989 משנת בישראל
למעמד רישוי בחינת ולאחריו קצר קורס לעבור הבריאות, למשרד ומסמכים תעודות להגיש צריכות
זכאית הבחינה את שעוברת מי בישראל. במקצוען לעסוק זכות להן המקנה מעשית אחות של
את עברה אם כזה מעמד לקבל ועשויה מוסמכת, אחות של למעמד השלמה בקורס להשתתף

ההסמכה. בחינות

שעלו לשעבר מבריתהמועצות עולות היו הרשומות האחיות מכלל כ£ל16 1995 שנת בסוף כי נמצא
אחוזים ושניים שמונים בישראל. לעבוד רשיון וקיבלו ואילך, מ1989 האחרון, העלייה בגל לישראל
עולה עוד .(6 (לוח מוסמכות אחיות הן מהן ו1870 מעשית אחות של מקצועי במעמד היו מהעולות
חדשות עולות היו בישראל במעשיות הרשומות האחיות מן כ^30 1995 בסוף כי הנתונים מן
מכלל כ0?6 החדשות העולות היו עת באותה האחרון. העלייה בגל שעלו לשעבר מבריתהמועצות

הרשומות. המוסמכות האחיות

מ1989 החל רשיון שקיבלו לשעבר, מבריתהמועצות בחו"ל, לסיעוד בתיספר בוגרות אחיות :6 לוח
(באחוזים)' 1995 בשנת מקצועי, מעמד לפי האחרות, כל לעומת ואילה
בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות

האחרות כל לשעבר מבריתהמועצות אחיות סה"כ
(N=34/790) (N=7/7OO) (N=42,490)

100 100 סהכ
60 18 מוסמכות
40 82 מעשיות

תאריך על מידע לגביהן שאין מעשיות אחיות 5000 הוספנו 1995 סוף עד הרשומות האחיות לסךכל 1

מברית בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות האחיות מספר לחישוב נכנסו לא אלה אחיות הרשיון. קבלת
של שמספרן מכאן, מבריתהמועצות. עלו אכן אם גם ואילך 1989 משנת רשיון שקיבלו לשעבר המועצות

בלוח. מהמצוין מה במידת גבוה להיות עשוי האחרונות
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מבריתהמועצות שעלו בחו"ל לסיעוד בתיספר בוגרות האחיות בארץ נקלטו היכן לבחון עניין יש
תמיד לא העולות האחיות שמסרו שהכתובות בכך מוגבלת הגאוגרפי הפיזור בחינת לשעבר.
גאוגרפי פיזור על למידע להתייחס שיש מכאן העולים. של הגאוגרפית הניידות בשל מעודכנות
בצפון מהן \2Jc בירושלים, גרות העולות האחיות מבין 870 כי עולה הנתונים מן בלבד. כאומדן

מהאחיות כ^20 גרות והדרום, אביב תל המרכז, מהמחוזות: אחד בכל בחיפה. מהן 15^0
העולות האחיות מהוות שבדרום שבידינו הנתונים מן עולה עוד ושומרון. ביהודה גרות יתרן העולות.
בחיפה בעיר, הגרות האחיות מכלל כ^22 הן אביב בתל במחוז, שגרות הרשומות מהאחיות כ^30
$14< רק הן העולות האחיות ובירושלים ובצפון האחיות, מכלל לכ^17 האחוז יורד ובמרכז

שם. שגרות הרשומות מהאחיות

ומין גיל
בלוח עיון שנים. 43 הוא 1995 בשנת בקובץ הרשומות האחיות כל של החציון והן הממוצע הגיל הן
האחיות מן גבוה שיעור יחסי באופן כי מעלה גיל, קבוצות לפי האחיות התפלגות את המציג ,7

אשר זו. גיל בקבוצת המוסמכות האחיות בקרב £179< לעומת 30 גיל עד צעירות הן  >?ל26  המעשיות
99S ורק נשים הן (91^) הגדול הרוב כי הנתונים מן עולה מין, לפי הסיעודי האדם כוח להתפלגות

גברים. הם

(באחוזים) 1995 גיל, לפי רשום, סיעודי אדם כוח התפלגות :7 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות אחיות סה"כ

(N=19,019) (N=23,471) (N=42,490)

100 100 0הכ

25 16 30 עד
32 40 4431
22 24 5545
9 8 6056
10 9 +60
2 3 ידוע לא

עלב0'0ית הכשרה עם אחיות
ידע מקנה כזו הכשרה הבסיסית. להכשרתו בנוסף נוספת, הכשרה יש הסיעודי האדם מכוח לחלק
ההכשרה צורכי השונים. ההתמחות בתחומי מקצועיות סמכויות מגבה וכן נוספות ומיומנויות
ולמדיניות הטכנולוגיה להתפתחות הבריאות, מערכת לצורכי בהתאם נקבעים השונות להתמחויות

הבריאות.

10



האחיות מן ו£359 1995 בשנת הרשומות האחיות מכלל £189 שהן אחיות, לכ8,300 כי נמצא
מהכשרה יותר עברו מהן כ^10 כלשהו.5 התמחות במקצוע עלבסיסית הכשרה יש המוסמכות,
על הכשרה שעברו (60 גיל (עד העבודה בגיל האחיות סך על נתונים מציג 8 לוח אחת. בסיסית

19951986 (60 גיל (עד עלבסיסית הכשרה בעלות אחיות :8 לוח
1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

7,451 6,924 6,611 6,235 5,911 5,625 5,361 5,041 4,765 4,449 מוחלטים במספרים 0הכ
1,392 1,234 1,160 1,050 957 886 807 742 676 619 נמרץ' טיפול
353 271 220 169 134 79 59 34 18 0 פית"י נמרץ טיפול .

488 453 422 382 370 360 348 338 321 303 הנפש בריאות
71,49 1,416 1,453 1,429 81,43 1,454 1,416 1,368 1,326 1,238 הציבור בריאות
902 880 862 839 817 806 792 750 730 695 מיילדות
240 164 128 77 56 0 0 0 0 0 אונקולוגי סיעוד

אחיות ניתוח חדר
820 764 745 741 715 704 692 673 665 653 מוסמכות
276 258 240 221 197 182 170 158 146 130 נפרולוגיה
340 300 203 174 150 114 93 64 17 0 גריאטריה
577 599 583 543 474 440 422 389 372 325 מינהל

אחיות ניתוח חדר
327 333 339 343 333 321 302 262 254 343 מעשיות
132 136 136 140 142 144 123 123 99 99 מתקדם סיעוד
4 666666666 תעסוקתית בריאות
93 97 102 116 122 127 131 134 135 138 והדרכה הוראה
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 באחוזים 0הכ
19 18 18 18 16 16 15 15 14 14 נמרץ' טיפול
5 4 3 3 211 1 0 0 פית"י נמרץ טיפול
7 766666777 הנפש בריאות
20 20 22 22 24 26 26 27 28 28 הציבור בריאות
12 13 13 13 14 14 15 15 15 16 מיילדות
3222110000 אונקולוגי סיעוד

אחיות ניתוח חדר
11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 מוסמכות
4444433333 נפרולוגיה
5433332 100 גריאטריה
8999988 887 מינהל

אחיות ניתוח חדר
4555666555 מעשיות
2222232222 מתקדם סיעוד
0000000000 תעסוקתית בריאות
1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 והדרכה הוראה

ומשולב. לב כללי, 1

ניתוח. בחדר הכשרה שעברו מעשיות אחיות 327 בהן כלולות 5

11



העבודה) (בגיל האחיות במספר שחלו השינויים את מנתח 9 לוח .19951986 בשנים בסיסית
במספר £649. של עלייה שחלה עולה מהלוחות הנדונה. בתקופה עלבסיסית הכשרה שקיבלו
נמרץ בטיפול כי בנוסף, עולה אלה מלוחות העשור. במשך עלבסיסיות הכשרות שעברו האחיות
לב (כללי, נמרץ ובטיפול אונקולוגי בסיעוד בגריאטריה, וילדים), תינוקות יילודים, (פגים, פית"י
כשבוחנים ל1986. בהשוואה ההכשרה בעלות האחיות במספר ניכר גידול 1995 בשנת חל ומשולב),
כי עולה הכשרה סוג לפי הכשרה שקיבלו האחיות במספר הכללי מהגידול האחוז את 9 בלוח
ומשולב). לב (כללי, נמרץ בטיפול הכשרה שעברו האחיות במספר היא לגידול העיקרית התרומה
1995 בשנת עלבסיסית הכשרה להן שהיתה האחיות במספר מהגידול ל2796 תרמה זו קבוצה

.1986 לעומת

1986 לעומת ב1995 (60 גיל (עד עלבסיסית הכשרה בעלות האחיות במספר השינוי :9 לוח
מהגידול אחוז השינוי אחוז

הכללי3 האבסלוטי2 השינוי1

100 2,901 64 0הכ
27 773 125 ומשולב) לב (כללי, נמרץ טיפול
12 335 *1,861 פית"י נמרץ טיפול
6 185 61 הנפש בריאות
9 259 21 הציבור בריאות
7 207 30 מיילדות
6 184 *329 אונקולוגי סיעוד
6 167 26 מוסמכות אחיות ניתוח חדר
5 146 112 נפרולוגיה
11 323 *1,900 גריאטריה
9 252 78 מינהל
3 84 35 מעשיות אחיות ניתוח חדר
1 33 33 מתקדם סיעוד
0 2 33 תעסוקתית בריאות
1 ;45 ;33 והדרכה הוראה

.1986 לעומת ב1995 האחיות מספר השתנה אחוז באיזה  השינוי אחוז 1

ב1986. האחיות למספר ב1995 האחיות מספר בין מוחלטים במספרים ההפרש  אבסולוטי שינוי 2
כל במספר האבסולוטי בשינוי מחולק זו בקבוצה האחיות במספר האבסולוטי השינוי  מהגידול אחוז 3

בסיסית. הכשרה שעברו האחיות
ובטיפול בגריאטריה זה: התמחות בתחום אחיות הוכשרו שבה הראשונה לשנה ביחס היא ההשוואה *

.1991  אונקולוגי בסיעוד ,1987  פית"י נמרץ

הרלוונטיות במחלקות המיטות למספר ביחס עלבסיסית בעלותהכשרה האחיות מספר את בדקנו
לב (כללי, נמרץ בטיפול למיטה האחיות שיעור כי עלה מהבדיקה .1995 בשנת אלה להכשרות
ובנפרולוגיה פית"י נמרץ בטיפול למיטה. הכשרה בעלות אחיות 1.8  יחסית גבוה הוא ומשולב)
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זה יחס לבדוק יכולנו לא אחרות בהתמחויות למיטה. הכשרה בעלות אחיות כ0.8 הוא היחס
וקהילה.6 אשפוז  משולבים בשירותים מועסקות בהן הכשרה בעלות שאחיות מכיוון

בעלות הן העלבסיסית ההכשרה בעלות האחיות כי מעלה 1995 בשנת האחיות רישום נתוני ניתוח
במקצוע שלהן הממוצע הוותק האחיות: מכלל יותר קצת ומבוגרות הסיעוד במקצוע יותר רב ותק
שנים 45 הוא (והחציוני) הממוצע וגילן האחיות), כלל בקרב 16 (לעומת שנים 20 הוא הסיעוד
העלבסיסית הכשרה בעלות כל כמעט כי מהנתונים עולה כמוכן האחיות). כלל בקרב 43 (לעומת
בחו"ל. לסיעוד בתיספר בוגרות הן בלבד ומעטות בישראל, לסיעוד בתיספר בוגרות הן (9296)
לסיעוד בתיספר בוגרות הן בארץ המוסמכות האחיות שרוב לכך רבה במידה קשור זה ממצא
כי נמצא, עוד מעשיות. אחיות הן האחרון העלייה בגל העולות האחיות (8170) ומרבית בישראל
מאז שעבר הממוצע הזמן משך קרי, העלבסיסית, בהכשרה ההתמחות בתחום הממוצע הוותק

שנים. 13 הוא ההכשרה, סיום

העלבסיסית: ההכשרה סוגי לפי האחיות של הממוצע בגיל הבדלים יש כי עולה להלן 10 מלוח
הגבוה הוא ובמינהל, הציבור בבריאות והדרכה, בהוראה הכשרה שעברו מי של הממוצע הגיל
נמרץ בטיפול הכשרה שעברו מי של הממוצע גילן ואילו בהתאמה), שנים ו52 שנים 58) ביותר

שנים). 35) ביותר הנמוך הוא משולב

העל ההכשרה תחומי לפי ההתמחות במקצוע בוותק הבדלים שיש גם עולה 10 מלוח בנוסף,
גם הכשרתן, בתחום בממוצע ותק שנות 25 בעלות הן והדרכה בהוראה הכשרה שעברו מי בסיסית:
הוותק בממוצע. שנים 19  הכשרתן בתחום מאוד ותיקות הציבור בבריאות הכשרה שעברו האחיות
שנים 18) הוא אף רב ניתוח בחדר מוסמכות אחיות ושל מיילדות של ההכשרה בתחום הממוצע
בטיפול או בגריאטריה הכשרה שעברו מי של ההתמחות בתחום הממוצע הוותק לעומתן, בממוצע).

בממוצע). שנים 3) מועט הוא פית"י נמרץ

גאוגרפי פיזור
הגאוגרפי לפיזורן מאוד דומה עלבסיסית הכשרה להן שיש אחיות של הגאוגרפי הפיזור כי נמצא
197 במרכז, 2470 בחיפה, 1770 בצפון, 157 בירושלים, מהן 1196 בקובץ: הרשומות האחיות שאר של

ועזה. שומרון ביהודה וכ370 בדרום, 970 אביב, בתל

לב כללי נמרץ בטיפול המיטות למספר ביחס נבדק נמרץ בטיפול ההכשרה בעלות האחיות מספר 6
נמרץ בטיפול למיטות ביחס נבדק הוא פית"י נמרץ בטיפול ולב. חזה וכירורגיית נוירוכירורגיה, נשימתי,
מספר על הנתונים דיאליזה. עמדות למספר ביחס נבדק הוא בנפרולוגיה ביילוד. מיוחד וטיפול ילדים
שיעור בחינת הבריאות. משרד ,1995 בישראל. יום לטיפול והיחידות האשפוז מוסדות על מבוססים מיטות

אפשרית. אינה אחרים הכשרה בתחומי למיטה אחיות
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ההתמחות במקצוע ממוצע וותק ממוצע גיל :1995 בשנת עלבסיסית הכשרה בעלות אחיות :10 לוח
ההתמחות בתחום ממוצע ותק ממוצע גיל

שנים 13  סה"כ שנים 45  סה"כ
4 35 משולב1 נמרץ טיפול
3 37 פית"י נמרץ טיפול
12 40 לב1 נמרץ טיפול
11 43 כללי1 נמרץ טיפול

,< 11 47 הנפש בריאות
19 52 הציבור2 בריאות
5 46 הקהילה2 בריאות
18 44 מיילדות
3 42 אונקולגי סיעוד
18 44 מוסמכות אחיות ניתוח חדר
8 41 נפרולוגיה
3 45 גריאטריה
11 52 בסיעוד מינהל
16 43 מעשיות אחיות ניתוח חדר
11 52 מתקדם סיעוד
25 58 והדרכה הוראה

ההתמחות בתחום ובוותק הממוצע בגיל הבדלים בשל נמרץ. טיפול של הקטגוריות אוחדו קודם בלוח 1

בנפרד. זה בלוח הקטגוריות מוצגות
בגיל ההבדלים בשל שוב, אחת. כקטגוריה קודמים בלוחות מופיעים הקהילה ובריאות הציבור בריאות 2

זה. בלוח בנפרד אלה התמחויות מוצגות ההתמחות בתחום ובוותק הממוצע

19941986 בשנים מוע0ק סיעודי אדם כוח .4
על עומד 1994 בשנת במשק המועסק הסיעודי האדם כוח שאומדן עולה, 1994 אדם כוח מסקר
בכוח ירידה שנה מדי היתה השמונים שנות שבסוף שבעוד עולה 3 ומתרשים 11 מלוח איש. כ38,701
שהחל הרי שלילי, היה מועסק סיעודי אדם בכוח השנתי השינוי ושיעור המועסק הסיעודי האדם
חיוביים.7 כלל בדרך הם השנתיים השינוי ושיעורי המועסק, העבודה בכוח גידול חל 1989 משנת
בעשור הסיעודי האדם בכוח הממוצע העלייה שיעור מעשיות. אחיות עבודת לגבי בעיקר נכון הדבר
בממוצע היה תקופה באותה מעשיות אחיות של בתעסוקה העלייה שיעור כאשר £ל6, היה האחרון
מגל אחיות של בעבודה קליטתן הוא המועסקות האחיות במספר לעלייה אפשרי הסבר .1296

לשעבר. מבריתהמועצות האחרון העלייה

(בסיעוד). במקצועו שעובד סיעודי אדם לכוח נוגעים להלן המובאים הנתונים שכל יצוין 7
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שנתיים' שינוי שיעורי  19941986 בשנים מועסק סיעודי אדם כוח :11 לוח
אחיות

מעשיות מוסמכות סה"כ שנה
(באלפים) מוחלטים מספרים

8.7 16.3 25.0 1986
7.8 15.4 23.2 1987
8.3 14.7 23.0 1988
11.0 15.9 26.9 1989
12.9 17.3 30.2 1990
15.3 16.7 32.0 י 1991
15.6 16.0 31.6 1992
17.7 18.3 36.0 1993
20.5 18.3 38.7 1994

(באחוזים) סיעודי אדם בכח שנתי שינוי שיעור
10 6 7 1987
651 1988
33 8 17 1989
17 9 12 1990
19 3 6 1991

* 2 4 1 1992
י 13 14 14 1993

15 0 8 1994
12 2 6 בתקופה הממוצע השינוי שיעור

,1993 אדם כוח סקרי התשנ''ב; ירושלים, ,1990 אדם כוח סקרי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור: 1

התשנ"ו. ירושלים, ,1994 אדם כוח סקרי התשנ"ה; ירושלים,

19941986 בשנים מועסק סיעודי אדם כוח :3 תרשים

45, וון
סה"כ

40  . ^^
^'^''"^ מוסמכות

35 ./^
30 _י ^^* מעשיות

20 יי;:.."■*■*

15 ,. "ל י"

10 . .■■"
c |_j i i i 1 ! 1 ! lJ
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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מקבלת מבנהו, את שינתה המועסק הסיעודי העבודה בכוח העלייה לפיה 11 בלוח שעלתה המגמה
משנת השתנה מעשיות לאחיות מוסמכות אחיות בין היחס :12 בלוח המוצגים בנתונים תוקף משנה
מוסמכות אחיות 47 ל70 מעשיות ושליש מועסקות מוסמכות אחיות משנישלישים ל1994 1986

....... מעשיות. £539. לעומת

(באחוזים) אחות סוג לפי מועסק סיעודי אדם כוח :12 לוח
אחיות

מעשיות מוסמכות סה"כ שנה
34 66 100 1986
36 64 100 1988
48 52 100 1991
53 47 100 1994

,1993 אדם כוח סקרי התשנ"ב; ירושלים, ,1990 אדם כוח סקרי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
התשנ"ו. ירושלים, ,1994 אדם כוח סקרי התשנ"ה; ירושלים,

בקופות במשק. הסיעודי האדם בכוח הכללית המגמה של תמונה מציגים לעיל שהנתונים יצוין
מן שלוש על הנתונים מן שונה. היא התמונה במשק, הסיעודי מכוח כרבע מועסק שבהן החולים,
בשנת הקופות בשלוש שעובדות האחיות מכלל £649. כי עולה ו"לאומית") "מכבי" ("כללית", הקופות

מעשיות. אחיות הן ו^36 מוסמכות אחיות הן 1995

נפש אלף למאה מועסקות אחיות mvvj
עולה 13 מלוח בישראל. באוכלוסייה לעלייה ביחס גם נצפתה המועסקות האחיות במספר העלייה

נפש. אלף למאה מועסקות אחיות ל707 מ586 עלה המועסקות האחיות מספר כי

'19941986 בשנים נפש אלף למאה מועסקות אחיות שיעור :13 לוח
למאה אחיות שיעור אוכלוסייה סה"כ אחיות מספר

נפש אלף (באלפים)3 (באלפים)2 שנה
586 4,266.2 25.0 1986
527 4,406.3  ■ 23.2 1987
514 4,476.8 23.0 1988
590 4,559.6 26.9 1989
626 4,821.7 30.2 1990
633 5,058.8 32.0 1991
608 5,196.9 31.6 1992
676 5,327.6 36.0 1993
707 5,471.5 38/7 '1994

מועסקות. אחיות על נתונים יש לגביה האחרונה השנה היא 1994 שנת 1

יי רשומות. אחיות קובץ מקור: 2
.1995 לישראל, 000'0טי שנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור: 3
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ששיעור בעוד כי עולה נפש אלף למאה המועסקות האחיות שיעור על הנתונים את כשבוחנים אולם,
האחיות ששיעור הרי ל1994, 1986 בין ל373 ס204 עלה נפש אלף לסאה המועסקות המעשיות האחיות

נפש. אלף לסאה ל334 ס382 שנים באותן ירד המועסקות המוסמכות

בשבוע עםדה שעות
שעות ו36 בקהילה עבודה שעות 40 בן הוא העבודה, הסכמי פי על האחיות, של העבודה שבוע
כאשר בשבוע8 שעות 35 אחיות של העבודה שעות ממוצע היה 1994 בשנת כי נמצא בבתיהחולים.
בשבוע. עבודה שעות 38 היה המועסקות) האחיות מן מחצית מצויה אליה שעד (הנקודה החציון
עבודה שעות מספר לפי 1994 בשנת המועסק הסיעודי האדם כוח התפלגות את מציג 14 לוח
לשבוע. ויותר שעות 40 עבדו 1994 בשנת המועסקות האחיות *49מכלל כי עולה מהלוח בשבוע.

.£469.  המעשיות ושיעור £529 היה כך שעבדו המוסמכות האחיות שיעור

(באחוזים) 1994 בשנת בשבוע עבודה שעות לפי מועסק סיעודי אדם כוח :14 לוח
אחיות

מעשיות מוסמכות סה"כ עבודה שעות
20,379 18,298 38,677 סוחלסים במספרים סהייכ

52 47 100 באחוזים סה"כ

100 100 100 סהכ
2 1 1 14 עד
13 10 12 2115
11 10 11 2922
12 15 13 3430
16 12 14 3935
29 36 32 4440
17 16 17 +45

.1994 אדם כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

בסיעוד. המקובלים המשרה היקפי לפי בשבוע עבודה שעות על הנתונים את להציג בחרנו 15 בלוח
(כ£139), משרה חצי עד של שעות בהיקף ב1994 עבדו אחיות של נמוך שיעור כי עולה מהלוח
המועסקות האחיות ומרבית המשרה לשלושהרבעים משרה חצי בין עבדו מהאחיות 28 כ96

לכך. מעבר ואף מלאה במשרה עבדו (%60d)

שבאותו מועסקים בחשבון נלקחו לא שבוע. באותו שעבדו מי לגבי רק חושב לשבוע העבודה שעות ממוצע 8
עבודה. שעות להם היו לא שבוע
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(באחוזים) 1994 בשנת המשרה היקף לפי מועסק סיעודי אדם כוח :15 לוח
אחיות

מעשיות מוסמכות סה"כ משרה היקף
20,379 18.298 38.677 סוחלסים במספרים סהכ

52 47 100 באחוזים סה'יכ

100 100 100 סה'כ
'יי 15 10 13 שעות) 201) משרה חצי עד

27 28 28 שעות) 3521) משרה 3/4 עד
35 39 36 שעות) 4036) מלאה משרה
23 _23 23 שעות) 41+) מלאה משרה מעל

.1994 אדם כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

הוא בשבוע) שעות ל20 (מתחת חלקית במשרה שעובדות האחיות שיעור לפיה המגמה כי יצוין
.(16 לוח (ראה שנבדקו9 השנים מן אחת בכל קיימת נמוך

עבודה שעות לפי ו1994, 1991 ,1988 ,1986 בשנים מועסק סיעודי אדם כוח :16 לוח
1994 1991 1988 1986 עבודה שעות
100 100 100 100 סהכ
121 101

11 17 16 15 2011
19 22 23 25 3021
44 35 37 35 4031
24 24 23 24 41 +

...... .1994 אדם כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

17 מלוח בשבוע. שעות 20 עד של משרה בחלקיות עובדות האחיות מן 139& ,15 מלוח שעולה כפי
הלוח מן עולה עוד מעשיות. אחיות היו כזו חלקית בעבודה שעבדו מהאחיות כשנישלישים כי עולה
$40 ;4435 גילאיות בקרב בעיקר היתה המוסמכות האחיות בקרב חלקית לעבודה הנטייה כי
עבודה שעבדו ומעשיות, מוסמכות האחיות, שיעור בנוסף, כזה. עבודה בהיקף עבדו זו גיל מקבוצת

■ שנים. 34 שמעל הגיל בקבוצות יותר גבוה היה חלקית,

,1986 השנים שלגבי מאחר אחיות של משרה להיקפי הקודמת החלוקה את חופף אינו השעות קיבוץ 9
עבודה. שעות של זה קיבוץ לפי נתונים בידינו אין ו1991 ,1988
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.1994 גיל, לפי בשבוע) עבודה שעות 20 (עד חלקית עבודה :17 לוח
אחיות

מעשיות מוסמכות סה"כ גיל

2,733 1,620 4,353 מוחלטים במספרים j'no
63 37 100 באחוזים סהכ

100 100 100 0הכ
14 8 12 2418
13 15 14 3425
28 40 32 4435
22 12 18 5445
20 25 22 6455
3 : 2 +65

.1994 אדם כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

קופות משלוש שהתקבלו הנתונים מתוך אחיות בעבודת משרה היקפי על הנתונים נבחנו כאשר
כלל מבקרב יותר גבוה בקופותהחולים חלקית במשרה שעובדות האחיות שיעור כי נמצא החולים
קופות ובשתי לערך ל2470 זה שיעור מגיש הכללית בקופתחולים במשק: המועסקות האחיות

האחיות כלל על לנתון בניגוד כי קופותהחולים מנתוני עולה עוד לערך. ל4096 האחרות החולים
מוסמכות אחיות הן משרה חצי של בהיקף שעובדות האחיות מן גבוה שיעור במשק, המועסקות
העבודה כוח כלל לגבי שנמצא כפי בנוסף, ב"כללית"). וכ6ל58 וב"לאומית" ב"מכבי" %40d)
גילאיות בקרב היא בקופותהחולים המועסקות בקרב חלקית לעבודה הנטייה המועסק, הסיעודי

.5435

קשורים גדול משרה בהיקף שעובדות אחיות של יחסית, הגבוה, השיעור על הממצאים כי ייתכן
והשכר העבודה תנאי בשיפור השמונים, שנות מאמצע החל מלאה לעבודה שניתנו בתמריצים

הפרטי. בשירות והן הציבורי בשירות הן נוספת לעבודה מסגרות ובהתפתחות

גאוגרפ' פיזור
22 9S בחיפה, 1670 בצפון, \3y0 בירושלים, עבדו הסיעודי האדם מכוח £139 1994 בשנת כי נמצא
הסיעודי האדם כוח התפלגות בחינת ושומרון. ביהודה ו396 בדרום, 1370 אביב, בתל 2096 במרכז,
לאורך משמעותי שינוי שאין מראה ו1991, ,1988 ,1986 מהשנים אחת בכל עבדו בהם המחוזות לפי
שנבדקו. השנים בכל 1994 שנת של לזו דומה מחוז לפי הסיעודי האדם כוח והתפלגות השנים,

האוכלוסייה של הגאוגרפי לפיזור בהתאם הצרכים את הסיעודי האדם כוח פיזור תואם כמה עד
אחיות בשיעור המחוזות בין ניכרים פערים נמצאו האחיות כלל של הנתונים בבחינת בישראל?
נפש, אלף למאה אחיות מ800 למעלה הוא זה שיעור שבירושלים בעוד נפש. אלף למאה מועסקות
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עבודת שעות את בוחנים כאשר גם נפש. אלף למאה מועסקות אחיות כ500 רק הוא שבצפון הרי
עבודת שעות מספר המחוזות: בין ההבדלים שוב עולים מחוז, לפי נפש אלף למאה לשבוע אחות
הצפון במחוז השעות ממספר ניכר באופן גבוה (31,090) בירושלים נפש אלף למאה לשבוע אחות

.(18,811)

בין ניכרים הבדלים עולים (18 (לוח מוסמכות אחיות לגבי רק אלה נתונים על מסתכלים כאשר גם
ובמרכז שבירושלים בעוד נפש. אלף למאה המועסקות המוסמכות האחיות בשיעור ^וזות ו

במספר הפערים ל259. רק מגיע הוא בצפון נפש, אלף למאה מוסמכות אחיות 371 הוא השיעור
בירושלים 13,744  בהתאם הם המחוזות בין נפש אלף למאה לשבוע מוסמכת אחות עבודת שעות

בצפון. 9,789 לעומת

נפש, אלף למאה לשבוע מוסמכת אחות עבודת ושעות מועסקות מוסמכות אחיות שיעור :18 _*לוח 1994 מחוז, לפי
עבודת שעות שעות סך

אחות עבודת שעות ממוצע אחיות מספר
מוסמכת אחיות אחות עבודת מוסמכות אחיות

למאה לשבוע מוסמכות לשבוע למאה מועסקות מוסמכות אוכלוסייה
נפש אלף לשבוע (באלפים)2 נפש אלף (באלפים)2 (באלפים)' מחוז
12,274 672 36.5 336 18.4נ 5,471.5 מהכ
13,744 89 37.0 371 2.4 646.1 ירושלים
9,789 91 37.8 259 2.4 926.8 צפון
13,214 95 36.7 360 2.6 722.1 חיפה
13,378  157 36.5 367 4.3 1,173.2 מרכז
10,792 123 34.2 316 3.6 1,140.8 תלאביב
11,117 82 38.9 286 2.1 734.8 ירים

(10,994) (14) (28J) (391) (05) 127.8 ושומרון" יהודה

.1995 לישראל, הסטטיסטי השנתון מקור: 1

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על עיבודים מקור: 2
הוגדר. לא עובדות הן בו שהמחוז אחיות גם כולל המועסקות האחיות סה"כ 3

לצורך רק בלוח מוצגים הם מסקנות. הסקת מאפשרים שאינם קטנים מספרים הם בסוגריים המספרים 4
הנתונים. שלמות

ששעות העובדה לעין בולטת גאוגרפי מחוז לפי המעשיות האחיות פיזור את 19 בלוח בוחנים כאשר
אחיות של מאלה המחוזות בכל יותר רבות נפש, אלף למאה לשבוע מעשית אחות עבודת
שיעור כאשר המחוזות, בין ניכרים פערים מוצאים אנו מעשיות אחיות בקרב גם בנוסף, מוסמכות.
248 לעומת נפש אלף למאה מעשיות אחיות לכ450 מגיע ובירושלים בחיפה המעשיות האחיות
בירושלים שעות ל17,415 מגיעות נפש אלף למאה לשבוע מעשית אחות עבודת שעות כן, כמו בצפון.

בצפון. 9,480 לעומת בחיפה, ו15,035
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לפי נפש, אלף למאה לשבוע, מעשית אחות עבודת ושעות מועסקות מעשיות אחיות שיעור :19 לוח
1994 מחוז,

עבודת שעות שעות סך שעות ממוצע אחיות
לשבוע אחות עבודת אחות עבודת מועסקות
אלף למאה אחיות לשבוע אלף למאה אחיות מספר אוכלוסייה

נפש לשבוע (באלפים)2 נפש (באלפים)2 (באלפים)1 מחוז
13.542 741 36.5 371 20.3י3 5,471.5 0הכ
17,415 113 38.8 449 2.9 646.1 ירושלים
9,480 88 38.2 248 2.3 926.8 צפון
15,035 109 32.9 457 3.3 722.1 חיפה
12,745 150 35.6 358 4.2 1,173.2 מרכז
10,768 123 33.2 324 3.7 1,140.8 תלאביב
12,162 89 33.1 367 2.7 734.8 דרום

(19,992) (26) (36.5) (548) (07) 127.8 ושומרון4 יהודה
.1995 לישראל, הסטטיסטי השנתון מקור: 1

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על עיבודים הם מקור: 2
הוגדר. לא עובדות הן בו שהמחוז אחיות גם כולל המועסקות האחיות סה"כ 3

שלמות לצורך רק בלוח מוצגים הם מסקנות. הסקת מאפשרים שאינם קטנים מספרים הם בסוגריים המספרים 4
הנתונים.

בין פערים היא אף מראה ,20 בלוח למיטה בבתיחולים המועסקות האחיות שיעור בחינת
י' אחיות, 0.95 הוא בדרום למיטה בבתיחולים המועסקות האחיות ששיעור בעוד המחוזות.

עולה עוד בלבד. אחיות 0.42 על עומד זה שיעור שבמרכז הרי אחיות, 0.72 על עומד הוא ובירושלים
בשבוע: למיטה אחות עבודת שעות סך את כשבוחנים גם נשאר המחוזות בין הפער כי 20 מלוח
עומד שבמרכז הרי בשבוע, שעות 32 ובירושלים בשבוע שעות כ40 הוא השעות סך שבדרום בעוד

בלבד. שעות כ17 על זה מספר

מחוז', לפי למיטה, אחות עבודת ושעות למיטה, בבתיחולים המועסקות האחיות שיעור :20 לוח
1994

שעות סך אחיות סך
עבודת שעות אחיות עבודת שעות ממוצע שיעור מועסקות
למיטה אחות לשבוע אחות עבודת אחיות בביתחולים מיטות מספר

לשבוע (באלפים) לשבוע למיטה (באלפים)3 (באלפים)2 מחוז
241 793 41 0.59 19.3 32.94 0הכ
32.0 136 44 0.72 3.1 4.25 ירושלים
18.0 55 39 0.45 1.4 3.04 צפון
23.4 148 41 0.58 3.6 6.31 חיפה
16.9 193 41 0.42 4.7 11.43 מרכז
24.5 144 38 0.64 3.8 5.88 אביב תל
402 82 43 095 1^9 2.03 דרום

ישראלית. בבעלות בתיחולים אין בהם ושומרון יהודה את כולל אינו הלוח 1

.1995 בישראל, יום לטיפול והיחידות האשפוז מוסדות הבריאות, משרד מקור: 2

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על שערכנו עיבודים מקור: 3
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מן משנישלישים למעלה (שהן בבתיחולים המועסקות מוסמכות אחיות בקרב רק הנתונים בבחינת
האחיות בשיעור הן המחוזות, בין דומים פערים נמצאו בבתיהחולים) המועסקות האחיות
שיעור למיטה: מוסמכת אחות עבודת שעות בסך והן למיטה, בבתיחולים שעובדות המוסמכות
0.56  המחוזות מבין הגבוה הוא בדרום למיטה בבתיחולים המועסקות המוסמכות האחיות
שיעור בחיפה למיטה. אחיות 0.40 מעל הוא השיעור בהם אביב ותל ירושלים אחריו, למיטה. אחיות
מוסמכת אחות עבודת לשעות אשר אחיות. 0.31  ביותר הנמוך הוא למיטה המוסמכות האחיות
שעות, כ14 אביב בתל שעות, כ17 בירושלים ,21.7 הוא בדרום השעות סך כי נמצא  בשבוע למיטה

שעות. כ9.5 בשבוע למיטה אחות עבודת שעות סך היה ובמרכז ובצפון שעות, כ12 בחיפה

זאת ועם למחוז, המיטות לסה"כ ביחס מוצגים למיטה אחות עבודת שעות על הממצאים כי יצוין
הדוק בקשר קשורים הממצאים כמוכן, מיטה. סוג לפי בחלוקה המחוזות בין שונות קיימת
אולם מחוז, בכל ממושכות) מחלות נפש, (כלליות, המיטות סוג לפי אחיות עבודת להתפלגות
בנספח זאת, עם המיטה. סוג לפי אחיות עבודת על נתונים אין הלמ"ס של אדם כוח סקר בנתוני
מחלות או נפש, כלליות, מיטה: סוג לפי מחוז בכל המיטות מספר התפלגות את לראות אפשר ב'
(אחיות הסיעודי האדם כוח לתמהיל גם בוודאי קשורים הממצאים כי יצוין, עוד ממושכות.

.(21 לוח (ראה מחוז בכל מעשיות) לעומת מוסמכות

(באחוזים)' שנים לפי אחות, סוג ולפי מחוז לפי מועסקות אחיות :21 לוח
1994 [991 1988 1986 אחיות וסוג מחוז

ארצי סהכ
47 י 52 64 66 מוסמכות
53 48 36 34 מעשיות

ירושלים
46 61 70 59 מוסמכות
54 39 30 41 מעשיות

צפון
51 46 39 53 מוסמכות
49 54 61 47 מעשיות

חיפה
44 51 75 71 מוסמכות
56 49 25 29 מעשיות

מרכז
51 59 65 64 מוסמכות
49 41 35 36 מעשיות

אביב תל
50 54 65 67 מוסמכות
50 46 35 33 מעשיות

דרום
43 35 60 73 מוסמכות
57 65 40 27 מעשיות

המקרים. מיעוט בשל מוצגת אינה ושומרון ביהודה ההתפלגות 1

המוצגות. לשנים אדם כוח סקרי נתוני על עיבודים מקור:
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(לוח זמן פני על האחות, סוג ולפי עובדות הן בו המחוז לפי המועסקות האחיות התפלגות בבחינת
העבודה בכוח המעשיות האחיות בשיעור עלייה של כללית מגמה ברור באופן שוב עולה ,(21

המעשיות. האחיות באחוז העלייה בשיעור שוני יש המחוזות שבין אלא האחרון, בעשור הסיעודי

ירד בה בירושלים, חדים שינויים חלו למעשיות מוסמכות אחיות שבין ביחס כי עולה 21 מלוח
 המוסמכות שיעור ירד בו בדרום, ב1994; ל^46 1991 בשנת מ^70 המוסמכות האחיות שיעור
המוסמכות האחיות שיעור בו ובצפון, ב1994; 439?< על והתייצב וחזר ב1991 ל£359 ב1988 מ6070
אנו בנוסף, .1994 בשנת 5170 של לרמה עלה (3970) 1988 בשנת המחוזות לשאר יחסית נמוך שהיה
בחיפה בדרום, המועסקות המוסמכות האחיות שיעור היה 1994 בשנת כי 21 מלוח לומדים
מושפעים אלה נתונים המועסקות. המוסמכות האחיות כלל בקרב משיעורן נמוך ובירושלים,
במחוזות. בעבודה נקלטו גבוה) בהן המעשיות (ששיעור עולות אחיות בה מהמידה גם בוודאי

גיל
מלוח שעולה כפי אולם, .4425 בני היו 1994 בשנת המועסק הסיעודי העבודה כוח (5870) מרבית
לעומת ,5445 בגילים (26^ יותר גבוה שיעור נמצא המוסמכות האחיות בקרב להלן, 22

.(£189.) אלה בגילים המעשיות האחיות עמיתותיהן

(באחוזים) 1994 גיל, לפי מועסק, סיעודי אדם כוח :22 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות סה"כ

20,379 18,298 38,677 מוחלטים במספרים סהייכ
52 47 100 באחוזים 0הכ

100 100 100 סהייכ
10 4 7 2418
29 30 29 3425
30 28 29 4435
18 26 22 5445
12 12 12 6455
1  1 +65

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

מאוד דומה שנבדקו, האחרות מהשנים אחת בכל גיל, לפי הסיעודי העבודה כוח התפלגות
בקבוצת המועסקות המוסמכות האחיות אחוז כי אף ,1994 בשנת שנמצאה גיל לפי להתפלגות

.1994 מבשנת האחרות בשנים יותר נמוך היה 5545 הגיל

השכלה
בסקר דיווחו 27מהן * כי מעלה 1994 בשנת מועסקות מוסמכות אחיות של ההשכלה רמת בחינת
של ההתפלגות את המציג 23 מלוח עולה זה ממצא כלשהי. אקדמית השכלה להן שיש אדם כוח
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(אלו תעודה בעלות לבין אוניברסיטאית השכלה בעלות בין הבחנה תוך מועסקות מוסמכות אחיות
מבעלות £759 כי הנתונים מן עולה עוד אקדמי). תואר מעניק שאינו לסיעוד ביתספר שסיימו
האחיות אחוז קופותהחולים נתוני שלפי יצוין שנים. 44 עד הגיל בקבוצות הן האקדמי התואר

.£189, הוא אקדמית השכלה להן שיש המוסמכות

1994 השכלה, ולפי גיל לפי מועסקות מוסמכות אחיות :23 לוח
עלתיכוני ביתספר

אחר לאחיות) (ביתספר אקדמית השכלה סה"כ
1,081 12,331 4,886 סוחלסים במספרים 0ה"כ

6 67 27 באחוזים סה"כ

100 100 100 סהכ
4 4 6 2418
15 28 36 3425
38 25 33 4435
23 29 18 5445
17 14 7 6455
3 : : +65

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

בקהילה שירותים לבין אשפוז שירות' בין אחיות עםדת התפלגות
התפלגות על בנתונים הצורך את מחזקת בקהילה סיעודי אדם בכוח הצורך של הצפויה ההרחבה
נעזרנו זו להבחנה בבתיהחולים. המועסק זה לעומת בקהילה המועסק הסיעודי האדם כוח

.1994  אדם כוח סקר מתוך כלכלי ענף לפי עבודה מקום על בנתונים

עולה כלכלי, ענף לפי 1994 בשנת סיעודי אדם כוח של התעסוקה נתוני את המציג להלן, 24 מלוח
רפואה מכוני במרפאות, עבדו מהן ו>$31 בבתיחולים עבדו המוסמכות האחיות 62מן £9 כי
בענפי במקצוען מועסקות המוסמכות האחיות מן קטן שיעור בקהילה. אחרים רפואיים ושירותים
אחיות של התעסוקה תמונת בתעשייה. ואף וסיעוד רווחה שירותי חינוך, כגון אחרים, כלכלה
1170 ועוד בבתיחולים מועסקות המעשיות מהאחיות 3470 כי עולה מהלוח שונה. הינה מעשיות
וסעד, רווחה בשירותי שמועסקות מהן יחסית, גבוה, שיעור יש בנוסף, בקהילה. בריאות בשירותי
מהאחיות $20< כי נמצא כמוכן, וכר. ממושך לטיפול מוסדות חסות, מעונות אבות, בתי קרי
לרוב הנראה, כפי לבית, עזר ככוח במקצוען מועסקות >?ל16 ועוד חינוך בשירותי מועסקות המעשיות
המעשיות, האחיות מן גבוה אחוז כי עולה אלה מנתונים סיעוד. ביטוח חוק במסגרת טיפול במתן

הבריאות. למערכת המשיקה הטיפולית במערכת עובדות חדשות, עולות מהן שרבות
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(באחוזים) 1994  כלכלה ענפי לפי המועסק הסיעודי האדם כוח התפלגות ;24 לוח
מעשיות אחיות מוסמכות אחיות סה"כ כלכלי ענף

100 100 100 סהכ
34 62 47 בתיחולים
11 31 19 בקהילה רפואיים שירותים
15 3 9 וסעד רווחה שירותי
20 111 חינוך שירותי
16  9 לבית עזר כוח
4 3 5 אחר

.1994 אדם, כוח סקר נתוני על עיבודים מקור:

האדם כוח חלוקת על מידע מספקים כללית בקופתחולים הסיעודי העבודה כוח על הנתונים
בקהילה. קופתהחולים עלידי הניתנים השירותים מערכת לבין הקופה של בתיהחולים בין הסיעודי
אינן הן שכן קופותהחולים בשאר הסיעודי האדם כוח חלוקת על אלה מנתונים להחיל שאין מובן
בבתי מועסקות הכללית בקופתחולים מהאחיות >£ל67 כי עולה הנתונים מן בתיחולים. מפעילות
הסיעודי האדם כוח חלוקת כי הנתונים מן עולה עוד בקהילה. המועסקות 3370 לעומת החולים
הן £609< מעל המגזרים בשני ובקהילה: באשפוז דומה מקצועית רמה לפי הכללית בקופתהחולים
לעומת מעשיות אחיות של גבוה יותר קצת שיעור יש בבתיהחולים זאת עם מוסמכות. אחיות
מי כי הכללית קופתרוולים מנתוני עולה עוד בהתאמה). 359S לעומת 38^ בקהילה שיעורן
הסיעודי האדם מכוח >?ל25  בקהילה שעובדות מאלו יותר צעירות הן בבתיהחולים שעובדות

בקהילה. המועסקות זה גיל בנות 670 לעומת שנים 29 עד בנות הן בבתיהחולים המועסק

מועסק סיעודי אדם כוח על לנתונים רשום סיעודי אדם כוח על נתונים בין השוואה .5
המועסק לזה רשום סיעודי אדם כוח בין השוואה באמצעות מענה עליה לקבל שניתן השאלות אחת
במשרד הרשום הסיעודי האדם כוח כל של המאגר מתוך בסיעוד שעובדות האחיות אחוז מהו היא
שיש המאמץ מידת ובקביעת למקצוע, ההכשרה מערך בתכנון רבה חשיבות יש זו לשאלה הבריאות.

שונים. ממקורות למקצוע אדם כוח בגיוס להשקיע

מגבלות יש מועסקות אחיות ועל רשומות אחיות על הנתונים בין המוצגת להשוואה כי לציין עלינו
רשיון בידם שיש מי כל את כוללים רשומות אחיות מקובץ הנתונים שונים. קבצים בשני מדובר שכן
חיפשו או עבדו והם סיעוד הוא שמשלחידם מי כל את מציג אדם כוח סקר ואילו בסיעוד, לעסוק

הסקר. בזמן עבודה

המרואיינים. בידי תיאורם לפי נעשה היד משלחי סיווג המידע, מקורות על בפרק שצוין כפי בנוסף,
שציינו כפי כמוכן, רשומות. אחיות שאינן מי גם כלולות המועסקות האחיות שבין ייתכן כן, על
נכללה שלא סיעודי אדם ככוח המועסקות מטפלות של קבוצה יש ,3 מס' שוליים בהערת לכן קודם
לא האחיות מן שחלק ייתכן אולם, במדגם. הכלולות מהן שיש ייתכן הרשומות. האחיות בסךכל
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נכללו לא כן ועל האזרחי, העבודה בכוח היו שלא או אדם, כוח בסקר כלשהן מסיבות נמצאו
עובדות. מספר ממנה ללמוד אפשר ההשוואה מגבלות אף על זאת, עם המועסק. האדם בכוח

ל£909 $80. בין היה הרשומות מכלל המועסקות המוסמכות האחיות אחוז כי נמצא כללי באופן
אחיות בקרב כי עולה 26 מלוח .(25 לוח (ראה 810/0 על עומד הוא 1994 ובשנת השנים כל במשך
אולם, .1987/88 בשנים הרשומות המעשיות האחיות מכלל כ£759 היה המועסקות שיעור מעשיות
משמע הרשומות. המעשיות האחיות מכלל ומעלה 1000/0 עד המועסקות, שיעור מאוד עלה 1989 מאז
האחיות מן שחלק ייתכן צוין, שכבר כפי כמוכן, עובדות. מעשיות אחיות יותר זו משנה שהחל

רשומות. אינן אדם כוח בסקר מועסקות שנמצאו המעשיות

הרשומות המוסמכות האחיות סך מתוך מועסקות מוסמכות אחיות שיעור :25 לוח
מתוך המועסקות אחוז מוסמכות אחיות מוסמכות אחיות

האחיות כלל מועסקות רשומות
הרשומות המוסמכות (באלפים)2 (באלפים)' שנה

100 16.3 16.2 1986
92 15.4 16.8 1987
84 14.7 17.5 1988
88 15.9 18.1 1989
93 17.3 18.7 1990
86 16.7 19.5 1991
78 16.0 20.4 1992
85 18.3 21.5 1993
81 18"3 226 1994

רשומות. אחיות קובץ מקור: 1

,1993 אדם כוח סקרי התשנ"ב; ירושלים, ,1990 אדם כוח סקרי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור: 2
התשנ"ו. ירושלים, ,1994 אדם כוח סקרי התשנ"ה; ירושלים,

הרשומות המעשיות האחיות סך מתוך מועסקות מעשיות אחיות שיעור :26 לוח
המועסקות אחוז מעשיות אחיות מעשיות אחיות

האחיות כלל מתוך מועסקות רשומות
הרשומות המעשיות (באלפים)2 (באלפים)' שנה

80 8.3 10.4 1986
73 7.8 10.7 1987
75 8.3 11.1 1988
95 11.0 11.6 1989
105 12.9 12.3 1990
106 15.3 14.5 1991
100 15.6 15.6 1992
108 17.7 16.4 1993
H7 204 17^ 1994

רשומות. אחיות קובץ מקור: 1

,1993 אדם כוח סקרי התשנ"ב; ירושלים, ,1990 אדם כוח סקרי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור: 2
התשנ"ו. ירושלים, ,1994 אדם כוח סקרי התשנ"ה; ירושלים,
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סיכום .6
ממספר נתונים באמצעות 19951986 בשנים סיעודי אדם בכוח השינוי מגמות נותחו זה בדוח
הסיעודי האדם בכוח הן עלייה היתה הנבדקת בתקופה כי עולה הקבצים נתוני מניתוח קבצים.
היתה בהן המוקדמות השמונים לשנות בניגוד כי נמצא, המועסק. הסיעודי האדם בכוח והן הרשום,
הגידול גידול. בו חל 1989 משנת שהחל הרי המועסק, הסיעודי האדם בכוח שנה מדי יחסית ירידה
עלה נפש אלף למאה המועסקות האחיות שיעור לאוכלוסייה: ביחס גם חל הסיעודי העבודה בכוח
היתה תקופה באותה העלייה עיקר כאשר 1994 בשנת ל707 ב1986 מ586 האחרון בעשור
ושיעור המועסק הסיעודי האדם כוח מבנה השתנה מכך כתוצאה מעשיות. אחיות בתעסוקת
בקליטה לתלות אפשר השינוי עיקר את השמונים. שנות בסוף משהיה גבוה בו המעשיות האחיות
הבריאות למשרד פנו האחרון, העלייה בגל שעלו מבריתהמועצותלשעבר עולות אחיות של מסיבית

במקצוע. בעבודה מעשיות, כאחיות רובן ונקלטו, ולרישוי לרישום

שעות ממוצע כי נמצא לחשוב. שנהוג ממה גבוה אחיות של העבודה היקף כי הנתונים מן עולה עוד
בשנת המועסקות מהאחיות כ>£609 כי נמצא עוד בשבוע. שעות 35 היה 1994 בשנת בשבוע העבודה
מעשיות אחיות בקרב יותר שכיחה חלקית במשרה לעבוד הנטייה וכי מלאה במשרה עבדו 1994

ומעלה. 35 גילאיות ובקרב

כי נמצא אחיות. של המקצועית הרמה היא כיום הסיעוד מקצוע את שמעסיקות הסוגיות אחת
יכול זו השכלה כלשהי. אוניברסיטאית השכלה יש 1994 בשנת המועסקות האחיות מכלל ל2770

בקופות האקדמית ההשכלה בעלות האחיות ששיעור (יצוין אחר במקצוע או בסיעוד שתהיה
האחיות מן (ו£359 הרשומות האחיות מן 189& בנוסף, בלבד). 1896 יותר, נמוך נמצא החולים
האחיות במספר הגידול את בוחנים כאשר עלבסיסית. הכשרה בעלות הן הרשומות) המוסמכות
ומשולב), לב כללי, (פית"י, נמרץ בטיפול חל העיקרי הגידול כי נמצא עלבסיסית, הכשרה שקיבלו
יותר קצת הן עלבסיסית הכשרה להן שיש אחיות כי נמצא עוד ובגריאטריה. אונקולוגי בסיעוד
בגיל ניכרים הבדלים נמצאו הרשומות. האחיות מכלל מבוגרות יותר וקצת במקצוע ותיקות
מצריכה זו עובדה השונים. ההתמחות בתחומי אחיות בין ההתמחות במקצוע ובוותק הממוצע
בכל וההעסקה ההכשרה לצורכי התייחסות תוך בנפרד, הכשרה מקצוע כל לגבי ודיון מחשבה

התמחות. מקצוע

חשיבות יש מחוז, בכל ומעשיות מוסמכות אחיות של השונה לחלוקה ובמיוחד הגאוגרפי, לפיזור
מאוד ירד ל1994 1986 בין כי נמצא המחוזות. מן אחד בכל תפקיד רמות לפי העבודה כוח בתכנון
האחיות שיעור בצפון ואילו ובדרום, בירושלים המעשיות לאחיות ביחס המוסמכות האחיות אחוז
בירושלים, כי הנתונים מן לומדים עוד .(5170) המחוזות בשאר הממוצעת לרמה הגיע המוסמכות
בקרב הכללי משיעורן נמוך 1994 בשנת המועסקות המוסמכות האחיות שיעור היה ובחיפה בדרום
אחיות בה מהמידה גם מושפעים אלה שנתונים להניח מקום יש זו. בשנה המועסקות האחיות
הנתונים מן עלה עוד אלה. במחוזות בעבודה נקלטו גבוה) בקרבן המעשיות האחיות (ששיעור עולות
בעוד למשל, כך, נפש. אלף למאה המועסקות האחיות בשיעור המחוזות בין גדולים פערים יש כי
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הוא בצפון זה שיעור ,370 הוא נפש אלף למאה המועסקות המוסמכות האחיות שיעור שבירושלים
אלף למאה המועסקות המעשיות האחיות בשיעור גם נפש. אלף למאה מוסמכות אחיות 259 רק
אלף למאה מעשיות אחיות 450 על עומד זה שיעור ובירושלים בחיפה המחוזות. בין פערים יש נפש
למאה אחות עבודת שעות כשנבדקו גם נמצאו המחוזות בין דומים פערים בצפון. 248 לעומת נפש
למשל, למיטה. בבתיחולים המועסקות האחיות בשיעור המחוזות בין פערים גם נמצאו נפש. אלף
שיעור שבמרכז הרי אחיות, 0.95 הוא למיטה בביתחולים המועסקות האחיות שיעור שבדרום בעוד
למיטה אחות עבודת שעות בסך המחוזות בין פערים נמצאו כמוכן .0.42 רק הוא למיטה האחיות
שעות ו32 40) ביותר הגבוה היה לשבוע למיטה אחות עבודת שעות סך ובירושלים בדרום לשבוע.
כשנבדקו גם נמצאו המחוזות בין דומים פערים שעות). (כ17 ביותר הנמוך  ובמרכז בהתאמה),
המחוזות בין שהשונות סביר בבתיחולים. המועסקות מוסמכות אחיות לגבי רק אלה שיעורים
גם אלא עולות, אחיות מקליטת גם כאמור, שמושפע, הסיעודי האדם כוח לתמהיל רק לא קשורה

מחוז. בכל ממושכות) או נפש (כלליות, המיטות סוג להתפלגות

כוח סקר מתוך מועסקות אחיות התפלגות על לנתונים בזהירות להתייחס שיש ולהזהיר לשוב עלינו
קטן מדגם על שנה בכל מבוססים היותם מפאת זאת, ושנה. שנה לכל בנפרד מוצגים כשהם אדם
פערים של מגמה בולטת הממצאים מן זאת, עם גדולה. להיות עלולה הדגימה טעות שבו יחסית
אחות עבודת ולשעות מיטות, למספר לאוכלוסייה, ביחס האדם כוח בחלוקת המחוזות בין ניכרים
באופן אותם לבדוק חשוב הסיעודי, האדם כוח אלהבתכנון להבדלים משמעות שיש מאחר למיטה.

בהמשך. יותר מעמיק

הכשרתו בתכנון רבה חשיבות יש לבתיהחולים הקהילה בין המועסק האדם כוח של לחלוקתו גם
מהאחיות £629 כי עלה אדם כוח סקר מנתוני הבאות. בשנים הסיעודי האדם כוח של והעסקתו
במסגרות (ויתרן בקהילה בריאות בשירותי עובדות וכשליש בבתיהחולים עובדות המוסמכות
בריאות בשירותי \\70 בבתיהחולים, עובדות המעשיות האחיות מן £349. רק לעומתן, אחרות).
חינוך. ובשירותי סיעוד ביטוח חוק במסגרת עזרה במתן אבות, בבתי במוסדות, ויתרן בקהילה,
שהן במסגרות בעבודה נקלטו לא עולות, מהן שרבות המעשיות, האחיות מן גבוה שאחוז מכך עולה

לה. המשיקה הטיפולית במערכת אלא הבריאות, ממערכת חלק

האחיות כלל מנתוני שונים הם כי מעלים בקופותהחולים אחיות של התעסוקה דפוסי על הנתונים
הסיעודי האדם מכוח שכמחצית בעוד למשל, כך, האדם. כוח מסקרי עולים שאלה כפי במשק
כוח מבנה נשמר בקופותהחולים כי נמצא מעשיות, אחיות הן המשק בכלל 1994 בשנת המועסק
בקופות המועסקות האחיות מכלל כ6470 ה80: בשנות המשק בכלל שהיה כפי הסיעודי האדם
חלקי בהיקף שעובדות האחיות שיעור כי העלו הקופות נתוני בנוסף, מוסמכות. אחיות הן החולים
שיעור כמוכן, במשק. שמועסקות האחיות כלל לגבי אדם כוח בסקר שנמצא מזה גבוה משרה של
בעוד מוסמכות, אחיות בקרב יותר גבוה משרה חצי של בהיקף שעובדות בקופותהחולים האחיות
בממצאים השוני מעשיות. לאחיות אופיינית משרה חצי של בהיקף עבודה אדם כוח סקר שלפי
בכלל האחיות לעומת בקופותהחולים האחיות של התעסוקה בדפוסי הבדלים בוודאי משקף
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מעשיות), (שרובן עולות אחיות מעט קלטו שקופותהרוולים כך על מרמז שהוא ייתכן בנוסף, המשק.
הבריאות. במערכת אחרים במגזרים קליטתן לשיעור יחסית

היצע מתוך הסיעוד במקצוע המועסקות האחיות שיעור בדבר השאלה על אור שופכים גם הנתונים
האחיות אחוז כי עולה המקצועית הרמה לפי זאת בוחנים כאשר הרשום. הסיעודי האדם כוח
אחוז .8196 על עומד הוא וב1994 הנבדקות השנים בכל ל9070 807" בין היה שעובדות המוסמכות
בשנים הרשומות המעשיות האחיות מכלל מ7596 עלה המעשיות האחיות בקרב המועסקות
גבוה ששיעור משמע .1989 משנת החל הרשומות המעשיות האחיות מכלל ומעלה ל^100 1987/88

רשומות. מעשיות אחיות שאינן מי גם בהן שכלולות ייתכן כמוכן, מועסקות. מהן מאוד

ייתכן כאמור, הסיעוד. במקצוע עובדות האחיות מן גבוה ששיעור אפוא, עולה, הדוח מנתוני
בעלות אחיות שאינן מי גם המועסקות בסך כלולות אדם כוח שבסקרי מכך גם נובע זה שממצא
היא הנתונים מן שעולה הכללית התמונה זאת, עם מעשיות. כאחיות המסווגות כאלו בעיקר רשיון,
אחיות שקליטת נראה במקצוען. עובדות אכן ושהן האחיות במספר עלייה חלה כללי באופן כי
קליטת זאת, עם סיעודי. אדם בכוח המחסור בעיית לפתרון תרמה העבודה ובשוק במקצוע עולות
שיעור את שהעלתה בכך הסיעודי האדם כוח תמהיל את שינתה הסיעוד במקצוע העולות האחיות

המוסמכות. האחיות שיעור לעומת המעשיות האחיות

בעבודה המוצגים 1995 בשנת מאפייניו וניתוח האחרון בעשור סיעודי אדם בכוח המגמות בחינת
של לתהליך כהכנה נערכה זו בחינה בישראל. הסיעודי האדם כוח היצע לבדיקת ראשון צעד הם זו,
זה. אדם לכוח וההדרכה ההכשרה צורכי ובדיקת הבריאות במערכת הסיעודי האדם כוח תכנון

29



19951986 בשנים (60 גיל (עד העבודה בגיל רשומות מספלות על נתונים אי: נ0פח

מטפלות מספר שנה

2,921 1986

2,912 1987

2,899 1988

2,876 1989

2,868 1990

2,865 1991

2,835 1992

2,794 1993

2,721 1994

2^06 1995

י.
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י 1994 לשנת מחוז ולפי מיטה סוג לפי מיסות מספר בי: נספרו

שיקום מחלות מיטות
כללי ממושכות2 נפש כלליות סה"כ

מוחלטים במספרים
496 12,311 7,083 13,052 32,942 הארץ כל
100 1,295 752 2,111 4,258 ירושלים
8 1,056 420 1,554 3,038 צפון
39 2,095 1,972 2,201 6,307 חיפה

265 5,164 2,875 3,121 11,425 מרכז
84 2,245 670 2,883 5,882 תלאביב
0 465 394 1,182 2,032 דרום

באחוזים

2 37 22 40 100 הארץ כל
2 30 18 50 100 ירושלים
0 . 35 14 51 100 צפון
1 33 31 35 100 חיפה
2 45 25 27 100 מרכז
1 38 11 49 100 תלאביב

0 22 19 58 100 דרום

על 000י0טיים נתונים בישראל: יום לטיפול והיחידות האשפוז מוסדות .1995 ומחשוב, מידע שירותי מקור: 1

ירושלים. הבריאות, משרד ,1994 בשנת מחלקות ולפי מוסדות לפי החולים תנועת

טיפול מורכבת, סיעודית סיעודית, גריאטריה מורכב, סיעוד שיקומית, גריאטריה שחפת, הנסן,  כולל 2
נפש. תשושי טרמינלי, תומך
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Major Findings

Israel's health system has undergone many changes in recent years, among them medical and
technological developments which allow care for more of the seriously and complex ill, and
of the elderly; the enactment of the National Health Insurance Law; trends toward autonomy
in hospital financial management; the development of new health professions; and absorption
into the workforce of many immigrant professionals in the nursing, medical and paramedical
fields. These changes have had an effect on nursing manpower. As a first step in
determining the implications for nursing manpower planning in Israel, this report examines
trends in nursing manpower over the past decade, and surveys the supply and characteristics
of nursing manpower in 1995. It analyzes data on nursing manpower (registered nurses and
practical nurses) from 1986 to 1995. The data were drawn from three sources: 1) Ministry
of Health nursing rosters; 2) Central Bureau of Statistics manpower surveys from 1986,
1988, 1991 and 1994; and 3) 1995 nursing manpower data from three sick funds: Kupat
Holim Clalit, Kupat Holim Macabi and Kupat Holim Leumit.

The following trends emerged from analyses of the data:

■ A rise in the number of licensed nurses  It was found that the number of licensed nurses
rose during the last decade, reaching approximately 42,500 in 1995. There was also an
increase relative to population, with licensed nurses per 100,000 population increasing form
624 in 1986 to 733 in 1995. Similarly, the number of licensed nurses of working age (60
or below) per 100,000 population rose from 572 in 1986 to 647 in 1994. It was also found
that the rate of increase for practical nurses was greater than that for registered nurses: While
the number of registered nurses per 100,000 population rose from 354 to 367 between 1986
and 1994, the number of practical nurses per 100,000 population went from 218 to 281.
These data show that the increase in practical nurses accounted for a larger part of the overall
rise in licensed nurses.

■ The absorption of a large number of immigrant nurses  The increase in licensed nurses
was due also to the absorption of nurses who came to Israel with the latest wave of
immigration from the former Soviet Union. Some 8,000 graduatesof foreign nursing schools
who immigrated to Israel as part of this large wave underwent the process of licensing and
have been absorbed into the profession. Eightyone percent are listed as being practical
nurses. As a result, at the end of 1995, some30% of Israel's licensed practical nurses were
new immigrants from the former Soviet Union. At the same time, the new immigrants
comprised approximately 670 of Israel's licensed registered nurses.

■ An increase in employed nursing manpower  The increase in nursing manpower was
also expressed in data on employed nursing manpower. While at the end of the 1980s there
had been yearly decreases in employed nursing manpower, a rise began in 1989. The
average annual increase in employed nursing manpower over the last decade has been 670\
most of this increase was in the employment of practical nurses, which rose by an average
of 12$ annually.



The sole source for data on nursing employment was the Central Bureau of Statistics. CBS
surveys may have overestimated the extent of nursing employment, possibly including
caregivers employed as nurses, as well as trainees and others employed in similar work, who
are not licensed nurses. The CBS surveys also include nurses who have turned 60 and are
still working.

The number of employed nurses also increased relative to the population. The number per
100,000 persons rose from 586 in 1986 to 707 in 1994. These data show that most of the
increase was in employed practical nurses, whose numbers rose from 204 to 373 per 100,000
population between 1986 and 1994. In contrast, the number of employed registered nurses
per 100,000 population dropped during the same period, from 382 to 334.

■ A proportional increase in employed nurses among all licensed nurses  The percentage
for registered nurses remained at between 8096 and 9096 during the years which were
surveyed, measuring 8196 in 1994, while the percentage of practical nurses who were
employed rose from 7596 in 1987/88 to 10096 and more starting in 1989. The manpower
surveys probably include among the employed practical nurses people who are not licensed
practical nurses. Still, a very high rate of licensed practical nurses are employed.

■ Change in the composition of nursing manpower  During the past decade there was a
decrease in the rate of registered nurses who were of working age, from 6296 in 1986 to
5696 in 1995. The composition of employed nursing manpower also changed, going from
twothirds registered nurses and onethird practical nurses in 1986 to 4796 registered nurses
and 5396 practical nurses in 1994. It is noteworthy that in 1995, 6496of all sick fund nurses
were registered nurses, and 3696 were practical nurses, figures which resembled the overall
health system ifgures for the 1980s.

■ Hospital vs. community nursing manpower  Data from a 1994 manpower survey showed
that 6296 of all employed registered nurses worked in hospitals, and that about a third
worked in the community health field (the rest worked in other frameworks). Thirtyfour
percent of employed practical nurses worked in hospitals, 1196 in community health, and the
rest at institutions, institutions for the elderly, providing home care within the framework of
the Nursing Care Insurance Law, and in educational services. This means that a high
percentage of practical nurses, many of them new immigrants, are employed in the
caregiving system which is tangential to the health system.

■ A relatively high percentage of nurses work full time  It was found that the average
number of weekly working hours for nurses in 1994 was 35. Similarly, some 6096 of those
employed in 1994 worked full time or even more. In addition, for every year studied it was
found that the rate of nurses working part time (up to 20 weekly working hours) was low.
Twothirds of the nurses working part time were practical nurses, and the tendency to work
part time was particularly strong among those aged 35 and up. Sick fund data showed that
the rate of nurses working part time at the three sick funds participating in the study was
higher than rates determined by manpower surveys among all employed nurses. And in
contrast to data from the manpower surveys, a high rate of sick fund nurses working part
time were registered nurses.



■ Differences among districts as to numbers and types of nursing manpower  וז1 1994,
1370 of the employed nurses worked in Jerusalem, 139& in the south,42 % in Tel Aviv and
the center, 29?£ in Haifa and the north, and the remainder in Jewish settlements in the West
Bank and Gaza Strip. There were wide gaps among districts in the number of employed
nurses per 100,000 population. For instance, while the number of employed registered
nurses per 100,000 persons in Jerusalem was 370, there were only 259 per 100,000
population in the north. There were also wide interdistrict gaps in the numberof employed
practical nurses relative to the population. In Haifa and Jerusalem there were 450 per
100,000 population, while there were 248 per 100,000 persons in the north. Similar gaps
were found in nurse working hours per 100,000 population. Interdistrict gaps were found
in total weekly hospital nurse working hours per hospital bed. The total in Jerusalem and
the south was the highest (40 and 32 hours respectively), while the total for the center (17
hours) was lowest. Comparable gaps were found in these areas when data on registered
nurses employed in hospitals was examined. Interdistrict differences were also noted in the
way registered nurse/practical nurse ratios changed between 1986 and 1995. In Jerusalem
and the south there was a sharp drop in the proportion of registered nurses to practical
nurses, while in the north, where at the end of the 1980s the percentage of registered nurSes
)3970) was low relative to the remaining districts, the percentage had attained parity with
national averages (5170). These data were certainly affected by the extent to which new
immigrant nurses (among whom the rate of practical nurses is high) were absorbed inot
district work forces.

■ Specialty training  In 1995, approximately 8,300 nurses  1870of all licensed nurses and
3570 of all licensed registered nurses  had received specialty training. Among nurses of
working age this represented an increase of64 9S since 1986. Most of the training which
accounts for this rise was in neonatal and pediatric intensive care, oncology, geriatrics and
intensive care (general, combined and cardiac). Nurses who underwent specialty training
were found to be characterized by having worked slightly longer at nursing and by being
older on average than the other licensed nurses, while the vast majority (9270) weer
graduates of Israeli nursing schools. There were also major differences in the average ages
of nurses who had received different types of specialty training, and in the lengths of time
they had been working in their fields.

■ Education  Twentyseven percent of employed registered nurses reported in a 1994
manpower survey that they had also received academic training degrees; according to sick
fund data from 1995, the rate of registered sick fund nurses with academic degrees was 18%.
It was also found that75 X of those employed registered nurses who had received academic
degrees were no more than 44 years old.

This report is the first phase in a process of data collection and joint consideration of nursing
manpower supplies and training needs.
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