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תקציר 

רקע 
מחסור ברופאים הוא אתגר לא מבוטל בהספקת שירותי רפואה הולמים בפריפריה. כדי להקל על המחסור, ניתנו במהלך העשור 
האחרון מענקים כספיים למתמחים שבחרו להתמחות בבתי חולים בפריפריה. בשנת 2015 נערך במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, 
בשיתוף משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל, מחקר שבחן את ההשפעה של מתן המענקים על בחירת אזור העבודה 
)מרכז או פריפריה( ועל מקצוע ההתמחות של המתמחים. המחקר הראה עלייה במספר התחלות ההתמחות בבתי חולים בפריפריה, 
שנבעה כנראה משילוב של כמה גורמים, לרבות המענקים. עם זאת, מבחינה מעמיקה של מאפייני המתמחים בפריפריה הסיקו 
החוקרים כי רובם היו מתמחים בפריפריה גם לולא המענקים. כמו כן נמצא כי הגידול במספר המתמחים בפריפריה לא לווה 
בשינוי תמהיל האיכות של המתמחים, כפי שבא לידי ביטוי בשיעור בוגרי לימודי רפואה בארץ לעומת שיעורי בוגרי לימודי רפואה 
בחו”ל. במחקר הנוכחי חזר צוות המחקר אל אותם מתמחים, שהם כיום מומחים צעירים, כדי לבחון את ההשפעה של המענקים 
שניתנו על בחירת אזור העבודה ומקום עבודה בתקופה שלאחר ההתמחות וכדי לתאר את מסלול הקריירה של רופאים במעבר 

בין התמחות למומחיות. 

מטרות 
לתאר את מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות.. 1

לתאר את הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום העבודה בתום ההתמחות.. 2

לבדוק אילו משתנים משפיעים על הבחירה לעבוד בפריפריה, ובאיזו מידה מי שקיבלו מענקים להתמחות בפריפריה נשארו . 3
לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות. 

שיטה 
סקר בקרב 534 מומחים צעירים בשנה שלאחר השלמת חובות ההתמחות. הסקר בוצע באינטרנט או בטלפון, לפי העדפת 

המשיבים. הנתונים נאספו בארבעה מחזורים, בין ינואר 2019 לאוקטובר 2020. שיעור ההיענות עמד על 65% )346 משיבים(. 

ממצאים 
רופאים בפריפריה ובמרכז זוכים למגוון הצעות עבודה ולתנאים מיוחדים בשיעורים דומים, ודפוסי העבודה שלהם דומים לאחר 
ההתמחות. השיקולים לבחירת מקום עבודה, שדורגו כחשובים ביותר, הם אתגר והתפתחות מקצועית ושילוב בין משפחה ובין 
קריירה. נמצא כי משתני רקע בפריפריה – הורים המתגוררים בפריפריה, ביצוע סטאז’ בפריפריה, ובעיקר התמחות בפריפריה, 
הם המנבאים החזקים ביותר לעבודה בפריפריה. עם זאת, שיעור המומחים הצעירים שנשארו לעבוד באותו אזור גאוגרפי שבו 

ביצעו את ההתמחות היה נמוך יותר בקרב מי שהתמחו בפריפריה. 
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מסקנות 
ממצאי המחקר תומכים בתפיסה ולפיה יש להשקיע מאמצים במשיכת רופאים לפריפריה בשלב ההתמחות כדי להגדיל את 
הסיכוי שישארו לעבוד באזורים אלו גם כמומחים. עם זאת, כפי שנמצא במחקר קודם, למענקים הכספיים, במתכונת שבה ניתנו, 
הייתה תרומה קטנה בלבד למשיכה לפריפריה של מתמחים, שלולא המענקים היו בוחרים להתמחות במרכז. בהתאם לכך, מספר 

המומחים שנשארו בפועל אינו גדול, זאת למרות הנטייה של מתמחים להישאר באזור הגאוגרפי של ההתמחות. 

המלצות
יש להפנות משאבים לבניית עתודת רופאים איכותיים מקרב אוכלוסיית הפריפריה. יש לשקול מתן תמריצים ייעודיים לסטודנטים 
מצטיינים כדי שיבחרו להתמחות ולעבוד בפריפריה. יש לשים דגש על הזדמנויות לשילוב מחקר או הוראה ועל יצירת סביבה 

התומכת במשפחות צעירות כאמצעים לשימור רופאים במקום העבודה. 
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תמצית מנהלים 

רקע 
אחד התנאים הבסיסיים ליכולת לספק שירותי בריאות באיכות, זמינות ונגישות ראויים הוא הימצאות כוח אדם רפואי מיומן בהיקף 

הדרוש למתן השירותים. כמדינות רבות בעולם, מדינת ישראל, מתמודדת עם מחסור ברופאים בפריפריה. 

במטרה לתת מענה למחסור זה, כלל ההסכם הקיבוצי בין הרופאים למעסיקים שנחתם בשנת 2011 מתן תמריצים – תוספות 
שכר ומענקים חד-פעמיים למתמחים שיבחרו להתמחות בבתי חולים בפריפריה. בשנת 2015 נערך במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, 
בשיתוף משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל, מחקר שבחן את השפעות המענקים הללו על בחירת המתמחים באזור 
העבודה )מרכז או פריפריה( ומקצוע ההתמחות1. המחקר הראה עלייה במספר התחלות ההתמחות בבתי חולים בפריפריה, 
שנבעה כנראה משילוב של כמה גורמים, לרבות המענקים. עם זאת, מבחינה מעמיקה של מאפייני המתמחים בפריפריה הסיקו 
החוקרים כי רובם היו מתמחים בפריפריה גם לולא המענקים. כמו כן נמצא כי הגידול במספר המתמחים בפריפריה לא לווה בשינוי 
תמהיל האיכות של המתמחים, כפי שבא לידי ביטוי בשיעור בוגרי לימודי רפואה בארץ לעומת שיעורי בוגרי לימודי רפואה בחו”ל. 
במחקר הנוכחי חזר צוות המחקר אל אותם מתמחים, שהם כיום מומחים צעירים, כדי לבחון את השפעת המענקים שניתנו על 
בחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום עבודה בתקופה שלאחר ההתמחות וכדי לתאר את מסלול הקריירה של רופאים 

במעבר בין התמחות למומחיות. 

מטרות המחקר
לתאר את מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות.. 1

לתאר את הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום העבודה בתום ההתמחות.. 2

לבדוק אילו משתנים משפיעים על הבחירה לעבוד בפריפריה, ובאיזו מידה מי שקיבלו מענקים להתמחות בפריפריה נשארו . 3
לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות. 

שיטה
סקר בקרב 534 מומחים צעירים אשר השתתפו במחקר המתמחים בשנת 2015 וסיימו את חובות ההתמחות שלהם בעת ביצוע 
המחקר. כדי להגיע אל המשיבים במהלך השנה שלאחר תום ההתמחות, הנתונים נאספו בארבעה מחזורים, בין ינואר 2019 

לאוקטובר 2020. 346 מומחים צעירים השיבו לסקר באינטרנט או בטלפון )לפי העדפתם(, שיעור היענות של 65%. 

1  אשכנזי, י., גורדון, מ., ינקלביץ’, א. ורוזן, ב. )2017(. משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי משנת 

2011. דמ-17-744. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.
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כהכנה לסקר בוצעו עשרה ראיונות עומק עם מתמחים, מומחים צעירים ומנהלים בבתי חולים ובקופות החולים שעסקו בתהליך 
גיוס המומחים ובתהליך המעבר מהתמחות לעבודה כמומחה.

שאלון הסקר כלל שאלות על הרקע המקצועי של הרופאים, שביעות הרצון מן ההתמחות, מידת ההתבססות של המתמחה 
באזור הגאוגרפי של ההתמחות, תהליך חיפוש העבודה בתום ההתמחות, תפיסות בנוגע לשיקולים שהנחו את ההחלטה על 
מקום עבודה, מידע על מקום העבודה ומסגרת העבודה )פרטית או ציבורית( בתום ההתמחות, דפוסי העבודה של המומחים 

הצעירים ומידע דמוגרפי. 

ממצאים עיקריים
המעבר מהתמחות למומחיות: תהליך חיפוש העבודה והשיקולים המנחים את החיפוש

96% מן המשיבים דיווחו כי הם עוסקים בעבודה קלינית. 71% מן המשיבים קיבלו הצעות עבודה ביוזמת מקומות עבודה שונים )בתי 
 )fellowship( וחלקן הגדול כלל תוספת של תנאים מיוחדים, כגון אפשרות לצאת להתמחות-על ,)חולים או מסגרות רפואה בקהילה
בחו”ל )57%( או שכר גבוה מן הסטנדרט הקבוע בהסכם העבודה הקיבוצי של הרופאים )37%(. בו בזמן, רבים מבין המשיבים 
יזמו בעצמם פנייה למקומות עבודה שונים )62%( ורובם המוחלט )92%( התקבלו לאחד או יותר ממקומות העבודה שאליהם פנו.  

75% מן המשיבים הביעו שביעות רצון רבה מן ההתמחות. שיעור גבוה יותר מבין מי שהתמחו בבתי חולים במרכז הארץ דיווחו 
כך לעומת מי שהתמחו בבתי חולים בפריפריה )82% לעומת 61%, בהתאמה(. 74% מן המשיבים ציינו כי בתום ההתמחות הם 
מעוניינים להמשיך לעבוד כמומחים בבית החולים שבו התמחו, ו-86% ציינו כי הם מעוניינים להמשיך לעבוד באותו אזור גאוגרפי 

שבו התמחו. בהיבטים אלה לא נמצאו הבדלים בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז. 

השיקולים לבחירת מקום עבודה שדורגו כחשובים מאוד היו אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית )94%(, אווירה במקום העבודה 
)88%( ושילוב בין משפחה ובין קריירה )82%(. שני השיקולים בבחירת האזור הגאוגרפי של מקום העבודה שדורגו כחשובים 
בשיעורים הגבוהים ביותר היו קרבה למקום המגורים ומערכת חינוך טובה לילדים )79% בשניהם(. יותר משיבים שהתמחו 
בפריפריה )לעמת מי שהתמחו במרכז( דירגו כחשובים את השיקולים הנוגעים להיבט הכלכלי, כגון יכולת ההשתכרות הראשונית 
)69% בפריפריה לעומת 56% במרכז(, יכולת ההשתכרות בעתיד )82% לעומת 68%, בהתאמה( ויוקר המחיה באזור הגאוגרפי 

של מקום העבודה )54% לעומת 38%, בהתאמה(. 

מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המומחים הצעירים בתום ההתמחות

כ-60% מן המשיבים ציינו כי הם עובדים בבית חולים, 18% ציינו כי הם עובדים במרפאות בקהילה ו-23% ציינו כי הם משלבים 
בין עבודה בבית חולים ובין עבודה בקהילה. 33% מן המשיבים ציינו כי הם מחלקים את זמנם בין יותר ממסגרת עבודה אחת, 
ו-23% ציינו כי הם עובדים הן כשכירים הן כעצמאיים. המומחים הצעירים ציינו כי הם משקיעים את רוב שעות עבודתם בעבודה 
הקלינית )77% מזמנם בממוצע(, אך עוסקים גם בעבודה מנהלית, במחקר והוראה ומעט בניהול. ממוצע שעות העבודה בשבוע 
עומד על 47 שעות בתוספת 32 שעות כוננות בממוצע. מי שהתמחו בפריפריה ציינו כי הם עובדים במסגרות פרטיות בשיעור 
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גבוה יותר ממי שהתמחו במרכז )18% לעומת 9%, בהתאמה(. לא נמצאו הבדלים מובהקים נוספים במאפייני ההעסקה ובדפוסי 
העבודה של שתי הקבוצות. 

שביעות רצון ממקום העבודה וסיכויי עזיבה בתום ההתמחות

שיעור גבוה )76%( מקרב המשיבים דיווחו על שביעות רצון רבה ממקום עבודתם. עם זאת, שיעור שבעי הרצון בפריפריה נמוך 
משיעור זה במרכז )69% לעומת 79%, בהתאמה(. 55% מן המשיבים דיווחו שסביר שיעזבו את מקום עבודתם בשנתיים הקרובות. 
בניתוח רב-משתני שנעשה לניבוי הכוונה להישאר במקום העבודה, המשתנים שנמצאו קשורים לכוונה להישאר במקום העבודה 
היו שביעות רצון מן האווירה ומן ההזדמנות להתפתחות מקצועית שמקום העבודה מציע. לא נמצא הבדל בין העובדים בפריפריה 

ובין העובדים במרכז בניבוי הכוונה לעזוב את מקום העבודה. 

המשתנים המשפיעים על הבחירה לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות

86% מן המשיבים נשארו לעבוד באזור הגאוגרפי שבו התמחו. שיעור זה גבוה הן במרכז הן בפריפריה, אך גבוה יותר במרכז )91% 
לעומת 79%(. בחינת מאפייני הרקע של המתמחים בפריפריה העלתה כי 32% מהם  הגיעו במקור ממרכז הארץ. מהם, 68% 
נשארו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות ורובם גם ביצעו את הסטאז’ שלהם בבית חולים בפריפריה, כלומר אף על פי שהם 
במקור ממרכז הארץ הם נחשפו לעבודה בפריפריה טרם ההתמחות. לעומת זאת,  מאפיון העוזבים בתום ההתמחות בפריפריה, 
נראה שלרובם רקע במרכז הארץ: ל-63% הורים במרכז ו-64% ביצעו את הסטאז’ במרכז )לעומת 30% ו-25% בקרב מי שהתמחו 

בפריפריה ונשארו לעבוד בה כמומחים(. 

ניתוח רב-משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית העלה כי אכן המשתנים המשפיעים ביותר על הסיכוי של מומחים צעירים לעבוד בפריפריה 
 OR=3.82( ביצוע סטאז’ בפריפריה ,)י95%CIי;1.6-10.25יOR=4.05( בתום ההתמחות הם רקע בפריפריה: מגורי ההורים בפריפריה

;CI 1.63-8.94י95%( ובעיקר העובדה שהם התמחו בפריפריה )OR=27.72י;11.24-68.34יCIי95%(. 

דיון ומסקנות
המחקר הנוכחי מוסיף על ממצאי מחקרם של אשכנזי ואח’ )2017( ומעלה כי הסיכוי לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות קשור 
קשר הדוק למגורי ההורים בפריפריה, לביצוע סטאז’ בפריפריה ובעיקר להתמחות בפריפריה. הממצאים תואמים את הידוע מן 
הספרות המקצועית ותומכים בתפיסה ולפיה יש להשקיע מאמצים במשיכת רופאים לפריפריה בשלב ההתמחות כדי להגדיל 
את הסיכוי שישארו לעבוד באזורים אלו גם כמומחים. עם זאת, כפי שנמצא במחקר קודם, למענקים הכספיים, במתכונת שבה 
ניתנו, הייתה תרומה קטנה בלבד למשיכה לפריפריה של מתמחים שלולא המענקים היו בוחרים להתמחות במרכז. כתוצאה מכך, 
מספר המומחים שנשארו בפועל בפריפריה אינו גדול. זאת למרות הנטייה של מתמחים להישאר באזור הגאוגרפי של ההתמחות. 

המשך המעקב אחר מגמות התעסוקה של מומחים צעירים בשנים שלאחר המומחיות יוכל לסייע לזהות את המשתנים הקשורים 
לשימור ולעזיבה של רופאים את מקומות העבודה לאורך זמן, בדגש על ההבדלים בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז. 
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המלצות
ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של ההיכרות המוקדמת עם הפריפריה בהגדלת הסיכוי לבחור לחיות ולעבוד בה. מומלץ אם 
כן להפנות משאבים לבניית עתודת רופאים איכותיים מקרב אוכלוסיית הפריפריה, כך שיוכלו לעמוד בדרישות הקבלה והלימודים 
בארץ. תוכנית כזו מקודמת במשרד הבריאות מאז 2021. נוסף על כך אפשר לשקול מתן תמריצים ייעודיים לסטודנטים מצטיינים 
כדי שיבחרו להתמחות ולעבוד בפריפריה. ולבסוף, מומלץ לשים דגש על הזדמנויות לשילוב מחקר או הוראה ועל יצירת סביבה 

התומכת במשפחות צעירות כאמצעים לשימור רופאים במקום העבודה. 
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1. מבוא 

1.1 רקע 
אחד התנאים הבסיסיים ליכולת לספק שירותי בריאות באיכות, זמינות ונגישות ראויים הוא הימצאות כוח אדם רפואי מיומן בהיקף 
הדרוש למתן השירותים. כמו מדינות רבות בעולם, מדינת ישראל, למרות שטחה הקטן, מתמודדת עם בעיה של פיזור גאוגרפי לא 
אחיד של רופאים; בעוד במרכז הארץ יש בממוצע 4.1 רופאים לאלף נפש, בפריפריה יש רק 2.1 רופאים לאלף נפש )משרד האוצר, 
2021(. המחסור ברופאים הוא אחד האתגרים הבולטים בהספקת שירותי רפואה נגישים וזמינים בפריפריה )בוורס וצ’רניחובסקי, 

2016; ברמלי-גרינברג וויצברג, 2014; משרד האוצר, 2021(.

בעיית הפיזור הגאוגרפי של רופאים צפויה להחריף עוד יותר בשנים הקרובות. בשנת 2019 העביר משרד הבריאות רפורמה 
ובמסגרתה הלימודים במוסדות בחו”ל שאינם עומדים בתקן לא יוכרו לצורך קבלת רישיון רפואה בישראל החל משנת 2026. 
הרפורמה צפויה להשפיע בעיקר על מספר הרופאים בפריפריה, לשם מגיעים לעבוד בדרך כלל תלמידים ממוסדות אלו. לדוגמה, 
כ-56% מן המתמחים במחוז דרום בשנת 2019 הוכשרו במדינות שבהן לא יוכרו הלימודים. נוסף לכל זאת, בשנים הקרובות 

מתוכננים לקום שני בתי חולים חדשים בצפון ובדרום, והם ידרשו כוח אדם נוסף )משרד האוצר, 2021(. 

במטרה לתת מענה לבעיית המחסור ברופאים בפריפריה, בשנת 2011 נחתם הסכם קיבוצי בין הרופאים למעסיקים והוא כלל 
תמריצים – תוספות שכר ומענקים חד-פעמיים למתמחים שבחרו להתמחות בבתי חולים בפריפריה. נוסף על כך, בהסכם נקבעה 
תוספת של 1,000 תקנים לרופאים בבתי החולים הציבוריים, תוך מתן עדיפות לבתי החולים בפריפריה. תוספת התקנים והמענקים 
אמורים היו למשוך כוח אדם לפריפריה. עם זאת, בד בבד עם הגידול במספר התקנים, שיעורי האיוש של תקני הרופאים בפריפריה 

נמצאים במגמת ירידה מאז שנת 2016 )משרד האוצר, 2021(.   

בשנת 2015 נערך במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, בשיתוף משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית בישראל, מחקר על מתמחים 
בפריפריה ובמקצועות במצוקה לשם בחינה של השפעת המענקים שהוצעו בהסכם הקיבוצי שנחתם בשנת 2011 על בחירת 
אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקצוע ההתמחות של המתמחים )אשכנזי ואח’, 2017(. המחקר התבסס על סקר ארצי שנערך 
בקרב מתמחים ועל ניתוח מגמות של מידע מנהלי בנוגע להתחלות התמחות בשנים 2014-2005. ניתוח המידע המנהלי הצביע 
על כך שלאחר שנת 2011 אכן חלה עלייה בשיעור התחלות ההתמחות בפריפריה, והיא נבעה כנראה משילוב של כמה גורמים, 
ובהם תוספת התקנים בפריפריה, עלייה במספר הכולל של מתמחים ומתן המענקים. עם זאת, ממצאי המחקר העלו כי 69% 
מקרב המתמחים בפריפריה גרו בילדותם בפריפריה או שהוריהם גרים בפריפריה. בסך הכול 36% מן המתמחים שהשתתפו 
במחקר הגיעו במקור מן הפריפריה, והם היוו כ-80% מן המתמחים בצפון וכ-60% מן המתמחים בדרום. לעומת זאת, רק 11% 
מן המתמחים שהגיעו במקור מן המרכז בחרו להתמחות בפריפריה. המחקר העלה עוד כי 76% מקרב המתמחים בפריפריה הם 
בוגרי לימודי רפואה בחו”ל, הנחשבים מסורתית לבעלי הכשרה טובה פחות מזו של בוגרי הלימודים בארץ. כלומר הגידול במספר 
המתמחים בפריפריה לא הביא להגדלת שיעורם של מי שלמדו בארץ בקרב העובדים בפריפריה. החוקרים סיכמו כי נוכח מאפייני 

המתמחים בפריפריה, כפי שנמצאו במחקר, ניתן לשער שרבים מהם היו מגיעים לפריפריה בכל מקרה, גם לולא התמריצים. 
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מחקר של הממונה על שכר שירות המדינה וגופי הביטחון )משרד האוצר, 2019( בחן את השפעת הסכם הרופאים על משיכת 
מתמחים לפריפריה והעלה מסקנות דומות. ממצאיו העלו כי גם בשנים שלאחר הסכם הרופאים )לעומת התקופה שקדמה להסכם(, 
הסיכוי של מתמחים להתמחות בפריפריה גבוה יותר אם הם במקור מן הפריפריה מאשר אם הם במקור מן המרכז. במחקר עלה 
עוד כי הסיכוי של בוגרי לימודי רפואה בחו”ל להתמחות בפריפריה גבוה משל בוגרי לימודי רפואה בישראל. כאשר הוכנס למודל 
משתנה תקינת הרופאים, כבר לא נמצאה השפעה מובהקת למשתנה “התחלת התמחות אחרי 2011 )שנת ההסכם(”. החוקרים 
סיכמו זאת בכותבם: “ההסתברות של מתמחה להתמחות בבית חולים פריפריאלי גדלה בין 7% ל-12% ביחס לתקופה שלפני 
ההסכם. גם בהתייחס לטווח העליון, נראה כי השפעת ההסכם על משיכת הרופאים לפריפריה איננה גבוהה בהיקפה” )משרד 
האוצר, 2019, עמ’ 135(. במילים אחרות, לכלל הרפורמות שיושמו במטרה למשוך יותר מתמחים לפריפריה )לרבות התמריצים 
הכספיים( הייתה השפעה חיובית, ואכן נמצא גידול במספר המתמחים באזורים אלו אך לא נמצא שינוי ניכר בתמהיל המתמחים.

בשנים 2020-2019, כאשר מי שקיבלו מענק להתמחות בפריפריה סיימו את תקופת ההתמחות והחלו לעבוד כמומחים צעירים, שב 
צוות המחקר ממכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל אל אותם משיבים כדי לבחון את ההשפעה ארוכת הטווח של המענקים על בחירת 
מקום עבודתם ואזור עבודתם וכדי לתאר את מסלול הקריירה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות. נבדק אם מי שהגיעו 
להתמחות בפריפריה נשארו לעבוד בה בתום ההתמחות, ואם מי שהתמחו באזורים אחרים עברו לפריפריה בתום ההתמחות. 
המידע חשוב הן כתשומה להחלטות עתידיות על מתן תמריצים הן למטרות של תכנון כוח אדם. מידע נוסף שחשוב לתכנון כוח 
אדם הוא מידע על המסלול שעושים המומחים הצעירים בתום ההתמחות – כיצד הם מחפשים ומוצאים עבודה, באילו מסגרות 
הם עובדים, מהם מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה שלהם בתום ההתמחות ואילו שיקולים מנחים אותם בקבלת ההחלטות 

לאורך מסלול זה. 

1.2 סקירת ספרות: גורמים המשפיעים על בחירת מקום העבודה של רופאים
מחקרים רבים בדקו את הסיבות לפיזור גאוגרפי לא אחיד של רופאים בין מרכז לפריפריה וזיהו גורמים שונים לכך, ובהם פוטנציאל 
ההכנסה והיכולת להשתכר מעבודה פרטית, מיקומם של בתי הספר לרפואה, הבדלים בעומס העבודה ובתמיכה המקצועית 
 הזמינה, מחסור בתשתיות, הזדמנויות תעסוקה לבני הזוג, איכות מערכת החינוך, שירותים חברתיים ירודים ובידוד חברתי 

.)Barr et al., 2005; Dussault & Franceschini, 2006; Dauphinee, 2006; Larkins & Gupta, 2013; Rosenthal et al., 2005(

למרות חשיבותם של שיקולים כלכליים, מחקרים מצאו כי הם אינם תמיד השיקול הראשון בחשיבותו בהחלטתם של רופאים 
על בחירה לעבוד במרכז או בפריפריה. נמצא כי עומס העבודה והיכולת לשלוט בשעות העבודה, האפשרות לצאת לחופשה, 
 היכולת להתפתח מקצועית, האתגר האינטלקטואלי והגיוון בעבודה הם לעיתים שיקולים חשובים יותר משיקולים כלכליים 

.)Abbiati et al., 2020; Holte et al., 2015; Li et al., 2014; Yang, 2003(

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על הבחירה באזור גאוגרפי לעבודה הוא האזור שבו גדלו הרופאים. מי שגדלו בפריפריה נוטים 
יותר מאחרים לעבוד בתום ההתמחות באזורים אלה )Gupta et al., 2014; McGrail et al., 2011; Stagg et al., 2009(. גם הרקע 
הגאוגרפי של בני הזוג יכול להשפיע על הבחירה באזור העבודה. גורם נוסף שיכול להשפיע על ההחלטה לעבור לפריפריה הוא 
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התנסויות הסטודנטים במהלך לימודי הרפואה; מי שלומדים בתוכניות ייעודיות להכשרת רופאים לעבודה בפריפריה או בתוכניות 
 Chan et al., 2005; Glasser et al., 2008; Johnson et( הכוללות סבבים בפריפריה נוטים יותר לעבוד באזורים אלו בתום הלימודים
al., 2018; Larkins & Gupta, 2013; Woloschuk & Tarrant, 2002(. הגברת החשיפה של סטודנטים לפריפריה מחזקת את הקשר 
 Forster et al., 2013; Kitchener et al., 2015; Kondalsamy‐Chennakesavan( בין כוונה לעבוד בפריפריה ובין עבודה כזו בפועל
et al., 2015(, והשילוב בין רקע בפריפריה וחשיפה לסביבה פריפריאלית במהלך הלימודים מגביר את הסבירות לבחירת הפריפריה 

.)Playford et al., 2017( כאזור עבודה בעתיד

גם להעדפות האישיות והתרבותיות של הרופא, ובהן תחושת שליחות ורמת דתיות )O’Connell et al., 2018(, יש חשיבות בבחירת 
אזור העבודה בתום הלימודים. ההעדפה האישית בתחום המקצועי אשר נמצאה כמנבא מפתח של כוונה לעבודה בפריפריה 
בראשית תקופת הלימודים היא כוונת הסטודנט להתמחות כללית )Kwan et al., 2017; Roberts et al., 2012(. מחקרים מצאו 
 Gupta et al., 2014;( גם כי סטודנטים שמעידים בתחילת לימודיהם כי בכוונתם לעבוד בפריפריה נוטים יותר לממש כוונות אלה
Rabinowitz et al., 2001; Stagg et al., 2009(, ולמעשה, הכוונה לעבוד בפריפריה לפני תחילת הלימודים נמצאה כמשתנה מנבא 
חזק יותר מן ההתערבויות שנבחנו )Herd et al., 2017; Jamar et al., 2014; MacDowell et al., 2013(. כמו כן מי שנמשכים לסגנון 

 .)Chan et al., 2005; Stagg et al., 2009( החיים בפריפריה נוטים יותר לבחור לעבוד באזורים אלה

פיזור לא אחיד של רופאים יכול להיות תוצאה של קושי בגיוס רופאים לעבוד באזורים מסוימים וכן של קושי בשימור הרופאים 
העובדים באזור. מדינות שונות מפעילות מגוון אסטרטגיות כדי לפתור את שתי הבעיות הללו. אסטרטגיות אלו כוללות במקרים 
רבים תמריצים כספיים, כמו מלגות לסטודנטים, החזר הלוואות לרופאים צעירים בתמורה להתחייבות לעבודה באזור מסוים או 
מענקים כספיים חד-פעמיים או תקופתיים, לעיתים בד בבד עם שיפור תנאי העבודה. עם זאת, מחקרים מעטים בדקו את יעילות 
התוכניות, במיוחד לטווח ארוך. נמצא כי תוכניות שכן לוו בהערכה העלו ממצאים מעורבים: גם אם רופאים הגיעו לפריפריה 
.)Buykx et al., 2010; Verma et al., 2016; Wilson et al., 2009( בעקבות תמריצים, הם לא תמיד נשארו בפריפריה לאורך זמן
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2. מטרות המחקר
לתאר את מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות.. 1

לתאר את הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום העבודה בתום ההתמחות.. 2

לבדוק אילו משתנים משפיעים על הבחירה לעבוד בפריפריה, ובאיזו מידה מי שקיבלו מענקים להתמחות בפריפריה נשארו . 3
לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות. 
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3. שיטה

3.1 מערך המחקר 
סקר אינטרנטי או טלפוני, לפי העדפת המשיב, בקרב מומחים צעירים בשנה שלאחר תום ההתמחות. כהכנה לסקר בוצעו עשרה 
ראיונות עם מתמחים, מומחים צעירים ומנהלים בבתי חולים ובקופות החולים. הראיונות עסקו בתהליך גיוס המומחים על ידי 

המעסיקים, בתהליך שעוברים רופאים במעבר מהתמחות לעבודה כמומחה ובסוגיות הקשורות למעבר זה. 

3.2 אוכלוסיית המחקר והמדגם 
במחקר הנוכחי נעשתה פנייה לאותם 736 הרופאים שהשתתפו במחקר המתמחים בשנת 2015 )אשכנזי ואח’, 2017(1 והחלו את 
התמחותם בשנים 2012 עד 2014, לאחר החתימה על הסכם הרופאים בשנת 2011, שבו הוחלט על מתן התמריצים להתמחות 
בפריפריה. איסוף הנתונים תוכנן כך שהפנייה לרופאים תיעשה במהלך השנה הראשונה לאחר תום ההתמחות, שנמשכת ארבע 
עד שש שנים. כדי להגיע בנקודת זמן זו למומחים צעירים ממחזורי התמחות שונים וממגוון התמחויות, הנתונים נאספו בארבעה 
מחזורים: בינואר 2019, בינואר 2020, ביולי 2020 ובאוקטובר 2020. במחזור הראשון השיבו לסקר 124 מומחים צעירים; במחזור 

השני – 111; במחזור השלישי – 100; ובמחזור הרביעי – 11. סך הכול השיבו לסקר 346 מומחים צעירים.

מבין מי שנעשתה אליהם פנייה להשתתף במחקר, 202 )27%( לא סיימו את ההתמחות או לא קיבלו את התואר עד למועד איסוף 
הנתונים האחרון ולכן הם אינם שייכים לאוכלוסיית המחקר הנוכחי. מבין 534 הנותרים, השיבו לשאלון במלואו, כאמור, 346 
מומחים צעירים, שיעור היענות של 65%. מבין 188 הרופאים שלא השיבו לסקר, 46 סירבו להשתתף )9%(, 131 לא אותרו )24%(, 

ו-11 השיבו חלקית )2%(. 

3.3 כלי המחקר 
שאלון הסקר התבסס על סקירה של ספרות מקצועית בנוגע לגורמים המשפיעים על בחירת מקום העבודה של רופאים ועל 
הסוגיות שעלו בראיונות המקדימים. נוסף למידע דמוגרפי ורקע מקצועי, כלל השאלון שאלות על: שביעות הרצון מן ההתמחות, 
מידת ההשתקעות של המתמחה באזור הגאוגרפי של ההתמחות, תהליך חיפוש העבודה בתום ההתמחות, תפיסות בנוגע 
לשיקולים שהנחו את ההחלטה על בחירת מקום העבודה, מידע על מקום העבודה ומסגרת העבודה )פרטית או ציבורית( בתום 
ההתמחות וכן מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המומחים הצעירים. השאלות שעסקו בשביעות הרצון ושיקולים שהנחו את 
תהליך חיפוש העבודה נמדדו על סולם ובו חמש דרגות ) 1– “כלל לא”, 2 – “במידה מועטה”, 3 – “במידה בינונית”, 4 – “במידה 

רבה”, 5 – “במידה רבה מאוד”(.

1  מדגם זה כלל מתמחים מהתמחויות שונות המבוצעות כולן בבתי חולים. מתמחים ברפואת משפחה נדגמו בנפרד בשנת 2015 ואינם כלולים 

במחקר הנוכחי בשל ההבדלים במסלול הקריירה בין רפואת משפחה ובין שאר ההתמחויות. 
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3.4 איסוף הנתונים
הפנייה הראשונה למומחים הצעירים נעשתה באמצעות מכתב בדואר האלקטרוני )דוא”ל( מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל 
)הר”י( ובו הסבר על המחקר ובקשה להשתתף בו. לנמענים ניתנה אפשרות לסרב להשתתף במחקר על ידי הודעה טלפונית או 

בדוא”ל חוזר. 

אל מי שלא הביעו סירוב להשתתף במחקר נשלח דוא”ל מצוות המחקר ובו קישור כניסה לשאלון. למשיבים ניתנה גם האפשרות 
להתראיין בטלפון. מילוי השאלון המקוון ארך כ-15 דקות. הריאיון הטלפוני ארך כ-20 דקות. הראיונות נערכו בעברית.

3.5 עיבוד הנתונים
 .χ2  ממצאי  הסקר  נותחו באמצעות  לוחות  צולבים.  מידת  קיום  תלות  בין  המשתנים,  במשתנים  קטגוריאליים ,  נבדקה בעזרת  מבחן
 מובהקות  ההבדל  בין  ממוצעי  משתנים  כמותיים  נבדקה בעזרת  מבחן t. המובהקות  של  מידת  ההשפעה  העצמאית  של  משתנים  
נבדקה באמצעות  ניתוחים  רב-משתניים )רגרסיות  לוגיסטיות(. על  חלק  מן  השאלות  בשאלון  ניתנה  אפשרות  לענות  יותר  מתשובה 
 אחת.  במקרים  אלו  האחוזים  המוצגים  בלוחות  מסתכמים  ליותר  מ-100%.  ההבדלים שיוצגו בפרק הממצאים הם מובהקים, אלא 

.IBM-SPSS version 24 אם יצוין אחרת. כל העיבודים נערכו באמצעות תוכנת

3.6 זיהוי הטיות אפשריות של המדגם  
המדגם הנוכחי התבסס על קובץ המשיבים למחקר המתמחים שבוצע בשנת 2015, במטרה להגיע אל מי שהשלימו את ההתמחות 
וקיבלו תואר מומחה. כזכור, 27% ממי שהשתתפו במחקר הקודם דיווחו כי טרם סיימו את ההתמחות ולכן לא השיבו לשאלון. כדי 
לברר האם יש הטיה של המדגם היה חשוב להבין אם מי שלא השיבו לשאלון בשל סירוב או בשל בעיות איתור שייכים לאוכלוסיית 
המחקר )בעלי תואר מומחה( או שטרם השלימו את ההתמחות ועל כן אין הם שייכים לאוכלוסיית המחקר. במקרה הראשון, יש 
לשקלל את המאפיינים שלהם כדי להשיג ייצוגיות של המדגם, ואילו במקרה השני אין צורך לתקן עבור אי-השתתפותם. לשם כך 
בוצעה רגרסיה לוגיסטית לניבוי אי-השתייכות לאוכלוסיית המחקר. נמצא כי למשתנים מגדר )CI 1.09-2.36; OR=1.6 95%( ולימודים 
 בחו”ל )CI 1.77-3.87; OR=2.6 95%( השפעה עצמאית על הסיכוי שלא להשלים התמחות. על סמך ההסתברות החזויה של אי-השלמת 
ההתמחות, הושוותה הקבוצה שמעמד המומחיות שלה לא ידוע )המסרבים והלא מאותרים( לשאר המומחים הצעירים שאליהם 
פנינו )מי שהשיבו למחקר ומי שדיווחו כי לא סיימו את ההתמחות(. לא נמצא הבדל מובהק בין שתי הקבוצות, ולכן ניתן להסיק 
שבהתחשב בגורמים שקשורים לסיכוי השלמת ההתמחות, הקבוצה שלא השתתפה במחקר המומחים לא הייתה צריכה להיכלל 

בו בשל אי-השלמת ההתמחות. 

3.7 אתיקה
המחקר אושר על ידי ועדת האתיקה של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל.
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4. ממצאים
ממצאי המחקר יוצגו בדגש על הבדלים בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז. לעיתים, על פי השאלה הנבחנת, יוצגו 

הבדלים שבין מי שציינו הן עובדים בפריפריה ובין מי שציינו כי הם עובדים במרכז.

4.1 מאפייני רקע 
מבין כלל המשיבים במחקר, 68% התמחו באזור המרכז ו-32% התמחו בפריפריה )מהם 51% בדרום ו-49% בצפון(. בלוח 1 מוצגים 
מאפייני הרקע האישי והמקצועי של המשיבים, בהשוואה בין המתמחים בפריפריה והמתמחים במרכז. שפת האם של 54% מן 
המשיבים היא עברית, שפת האם של 30% היא ערבית ושפת האם של 9% היא רוסית. 62% הם גברים ורוב המשיבים דיווחו כי 
הם נשואים או נמצאים בזוגיות )90%( וכי יש להם ילדים )86%(. מבין מי שדיווחו שיש להם ילדים, ל-91% ילדים מגיל לידה ועד 
גיל גן )כולל(, ל-39% ילדים בגילי בית הספר היסודי ול-9% ילדים בגילי תיכון ויותר. 52% מן המשיבים למדו רפואה בישראל . מבין 

המתמחים בפריפריה, 96% דיווחו כי קיבלו מענק התמחות. 

השוואת התפלגות מאפייני הרקע האישי והמקצועי בין מי שהתמחו בפריפריה למי שהתמחו במרכז מעלה כי שיעור גבוה יותר 
מקרב מי שהתמחו בפריפריה הם דוברי ערבית כשפת אם )50%( לעומת מי שהתמחו במרכז )21%(, וכי שיעור נמוך יותר מקרב 
מי שהתמחו בפריפריה הם דוברי עברית כשפת אם )38%( לעומת מי שהתמחו במרכז )62%(. נוסף על כך, שיעור גבוה יותר 
מבין מי שהתמחו בפריפריה למדו רפואה בחו”ל )67%( לעומת מי שהתמחו במרכז )40%(. לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות 

בשיעור הנשים או במצב המשפחתי של המשיבים. 

לוח 1: מאפייני הרקע האישי והמקצועי של המשיבים, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

מרכזפריפריהסך הכולמאפיין
*)n=336( 100100100שפת אם

543862עברית
305021ערבית
999רוסית
738אחר

)n=346( 100100100מין
626560גבר

383540אישה
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מרכזפריפריהסך הכולמאפיין
)n=346( 100100100מצב משפחתי

8610רווק
909288נשוי/נשואה או בזוגיות

222גרוש/ה או חי/ה בנפרד
)n=335( 100100100ילדים

869084יש
141016אין

^)n=289( גיל הילדים
918893לידה עד גן

393343בית ספר יסודי
796תיכון

102לאחר סיום תיכון
100100100מקום לימודים*

523360ישראל 
486740חו”ל

-96-שיעור מקבלי מענק )מבין המתמחים בפרפריה(
453שיעור בעלי התמחות בסיס נוספת

 p < 0.05 *
^ סך המשיבים בשאלה זו גדול מ-100% מכיוון שיש משיבים שלהם יותר מילד אחד

רוב המשיבים התמחו ברפואה פנימית )33%( או ברפואת ילדים )22%(. לא נמצא הבדל מובהק בהתפלגות מקצועות ההתמחות 
בין מי שהתמחו במרכז ובין מי שהתמחו בפריפריה. התפלגות מקצועות ההתמחות מוצגת בלוח 2.
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לוח 2: התפלגות מקצועות ההתמחות, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

)n=346( מרכזפריפריהסך הכולמקצוע התמחות
100100100סך הכול

333533רפואה פנימית
222620רפואת ילדים

989כירורגיה
897פסיכיאטריה ונוירולוגיה

768יילוד וגינקולוגיה
536הרדמה

453רדיולוגיה אבחנתית
352מחלות עיניים

9312אחר^

^ אונקולוגיה, אנטומיה פתולוגית, גריאטריה, מחלות עור ומין, קרדיולוגיה, רפואה גרעינית, רפואה דחופה, רפואה פיזיקלית ושיקום. 

4.2 תהליך חיפוש העבודה

פנייה יזומה למקומות עבודה וקבלת הצעות עבודה 
המשיבים נשאלו על פנייה למקומות עבודה, קבלת הצעות ממקומות עבודה )לרבות הצעות לתנאים מיוחדים( וההיענות להצעות 
אלו. 11% ממי שהתמחו בפריפריה ו-3% ממי שהתמחו במרכז דיווחו כי תקן ההתמחות שלהם כלל התחייבות למקום עבודה 

מסוים בתום ההתמחות, ולכן לא השיבו לחלק זה בשאלון.

המשיבים נשאלו אם לקראת סוף ההתמחות פנו ביוזמתם למקומות עבודה וכן אם קיבלו הצעות ממקומות עבודה. 23% מן 
המשיבים דיווחו כי יזמו פנייה למקום עבודה אחד לפחות וכי לא קיבלו הצעות עבודה. 33% דיווחו כי קיבלו הצעת עבודה אחת 
לפחות וכי לא יזמו כל פנייה בעצמם. 44% דיווחו כי קיבלו הצעת עבודה אחת לפחות ובה בעת יזמו בעצמם פנייה למקום עבודה 

אחד לפחות )לוח 3(. 

לוח 3: פנייה יזומה למקומות עבודה וקבלת הצעות עבודה, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

)n=304( סך הכול)n=92( פריפריה)n=212( מרכז
100100100סך הכול

232124יזמו פנייה 
333432קיבלו הצעה 

444544גם יזמו פנייה וגם קיבלו הצעה
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בסך הכול, 77% מן המשיבים דיווחו כי קיבלו הצעת עבודה אחת לפחות לקראת סוף ההתמחות. מהם, אל 73% פנו מבית החולים 
שבו ביצעו התמחות, אל 38% פנו מבית חולים אחר ואל 51% פנו מקופת חולים )סך ההצעות גדול מ-100%(. ל-59% מן המתמחים 
שפנו אליהם הוצעו תנאים מיוחדים; מהם, ל-57% הוצעה אפשרות להתמחות-על )fellowship( בחו”ל, ל-37% הוצע שכר גבוה 
מן המקובל על פי הסכם העבודה הקבוצתי עם הר”י, ל-21% הוצעה אפשרות לעסוק במחקר, ל-17% הוצעה אפשרות לחלקיות 
משרה ול-15% הוצעה אפשרות לניהול יחידה. 74% נענו לאחת מן ההצעות שהופנו אליהם; מהם, 55% קיבלו את הצעת בית 
החולים שבו ביצעו התמחות, 16% נענו להצעה מבית חולים אחר ו-24% נענו להצעה של קופת חולים לתפקיד בקהילה. בה בעת, 
67% מן המשיבים יזמו בעצמם פנייה למקום עבודה אחד או יותר. מהם, 59% פנו לבית החולים שבו ביצעו התמחות, 40% פנו 
לבית חולים אחר, 37% פנו לקופת חולים ו-13% פנו להתמחות-על בחו”ל. 92% מן היוזמים התקבלו לפחות לאחד מן המקומות 
שאליהם פנו. מהם, 55% התקבלו לבית החולים שבו ביצעו את ההתמחות, 33% התקבלו לבית חולים אחר, 35% התקבלו לקופת 
חולים או לעבודה בקהילה, ו-9% התקבלו להתמחות-על בחו”ל. לא נמצאו הבדלים בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו 

במרכז בשאלות הנוגעות לתהליך חיפוש העבודה )לוח 4(.

לוח 4: קבלת הצעות עבודה, יוזמה בחיפוש מקום עבודה וקבלת תנאים מיוחדים, לפי אזור ההתמחות )באחוזים( 

מרכזפריפריהסך הכול
)n=304( 100100100קבלת הצעות עבודה
777976קיבלו פנייה עם הצעת עבודה

222124לא קיבלו פנייה עם הצעת עבודה 
 ^)n=235( גורמים מציעים

737174בית החולים שבו ביצעו התמחות
383639בית חולים אחר

515947קופת חולים
10811אחר^^

)n=174( 747773שיעור הנענים בחיוב לאחת ההצעות
)n=174( 100100100למי נענו בחיוב

554161בית החולים שבו ביצעו התמחות
161814בית חולים אחר

243420קופת חולים
675אחר^^

)n=228( 100100100האם הוצעו תנאים מיוחדים
)n=136( 606259הוצעו

)n=92( 403841לא הוצעו
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מרכזפריפריהסך הכול
 ^)n=136( תנאים שהוצעו

576153אפשרות להתמחות-על בחו”ל 
373042שכר גבוה

211624עיסוק במחקר
17922עבודה בחלקיות משרה

151515ניהול יחידה
9118אחר^^^

  )n=328( 100100100יוזמת הפנייה
)n=204( 676767מומחים שיזמו פנייה

)n=124( 333333מומחים שלא יזמו פנייה
^)n=204( מקומות העבודה שאליהם פנו

595959בית החולים שבו ביצעו התמחות
403841בית חולים אחר

374335קופת חולים
131014התמחות-על בחו”ל

628אחר
)n=204( 928993התקבלו למקום עבודה אחד לפחות מבין המקומות שאליהם פנו

^)n=187( מקומות עבודה שאליהם התקבלו בעקבות פנייה יזומה
555655בית החולים שבו ביצעו התמחות

333034בית חולים אחר
354432קופת חולים / עבודה בקהילה

9137התמחות-על בחו”ל
648אחר#

^ האחוזים לא מסתכמים ל-100 מכיוון שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת 
^^ למשל מרפאות, מעסיקים ומכונים פרטיים, בית אבות, עמותות

^^^ למשל שעות גמישות, תואר שני בניהול מערכות בריאות, ימי השתלמות, אפשרות לשלב עבודה נוספת, עבודה כרופא בכיר
# למשל לימודים לקראת תואר Phd, מכון ויצמן, קבוצות ספורט, מעבדות מחקר
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השיקולים והגורמים הקשורים לבחירת מקום עבודה בתום ההתמחות 
המשיבים נשאלו על גורמים שבספרות המקצועית נמצאו קשורים לבחירת מקום עבודה בתום ההתמחות: )1( שביעות הרצון מן 
ההתמחות ומבית החולים שבו היא בוצעה; )2( השתקעות באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות; )3( שיקולים הקשורים הן 

למאפייני מקום העבודה עצמו הן למאפייני האזור הגאוגרפי של מקום העבודה.

שביעות הרצון מן ההתמחות ומבית החולים 
המשיבים נשאלו על מידת שביעות הרצון שלהם מן ההתמחות וכן אם היו מעוניינים להישאר ולעבוד באותו בית החולים בתום 
ההתמחות. 75% מן המשיבים הביעו שביעות רצון רבה2 מן ההתמחות. שיעור גבוה יותר מבין מי שהתמחו במרכז דיווחו כך לעומת 
מי שהתמחו בפריפריה )82% לעומת 61%, בהתאמה(. 74% מן המשיבים ציינו כי בתום ההתמחות הם היו מעוניינים להמשיך 
לעבוד כמומחים בבית החולים שבו התמחו, 21% לא היו מעוניינים להמשיך באותו בית חולים ול-5% לא הייתה העדפה. לא נמצא 

הבדל בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז.

השתקעות באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות
המשיבים נשאלו כמה שאלות הקשורות להשתקעות באזור הגאוגרפי שבו התמחו )לוח 5(. 72% מהם דיווחו כי בזמן ההתמחות 
התגוררו באזור הגאוגרפי של בית החולים שבו התמחו, ול-35% היה בית בבעלותם באזור זה. 82% דיווחו כי לבני זוגם הייתה עבודה 
שהם היו מרוצה ממנה, 90% דיווחו כי ילדיהם למדו במסגרות חינוך משביעות רצון ו-84% דיווחו כי היו להם חברים שהתגוררו 
באזור ההתמחות. 86% ציינו כי בתום ההתמחות הם היו מעוניינים להמשיך לעבוד באותו אזור גאוגרפי שבו התמחו. לא נמצאו 
הבדלים במידת ההשתקעות באזור הגאוגרפי של ההתמחות בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז, למעט שיעור 
גבוה יותר מקרב מי שהתמחו במרכז שהיו מרוצים ממסגרות החינוך של ילדיהם )94%( לעומת מי שהתמחו בפריפריה )84%(. 

לוח 5: ההשתקעות באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

סך הכול 
פריפריה 

)n=111(
מרכז 

)n=235(
727371מקום מגורים באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות, בזמן ההתמחות

354033בעלות על בית באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות
827685לבן/בת הזוג הייתה עבודה שהוא/היא מרוצה ממנה

908494שביעות רצון ממסגרות חינוך של הילדים*
848484חברים שהתגוררו באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות

868387רצון לעבוד באזור הגאוגרפי שבו בוצעה ההתמחות

p < 0.05 *

2  במידה רבה או במידה רבה מאוד 
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שיקולים הקשורים הן למאפייני מקום העבודה עצמו הן למאפייני האזור הגאוגרפי 
בלוח 6 ניתן לראות, בנוגע לכל שיקול הקשור למאפייני מקום העבודה, את שיעור המשיבים שציינו שהוא היה חשוב להם במידה 
רבה. השיקולים שצוינו כחשובים ביותר הם: אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית )94%(, אווירה במקום העבודה )88%(, שילוב 
בין משפחה ובין קריירה )82%(, עיסוק במגוון בעיות רפואיות )81%(, יכולת השתכרות בעתיד )72%( וקרבה למקום המגורים 
)66%(. שלושת השיקולים שהמשיבים ציינו כחשובים בשיעור הנמוך ביותר היו יכולת השתכרות ראשונית )61%(, הזדמנויות 
לשילוב מחקר ו/או הוראה אקדמית )56%( ומסלול קידום לניהול )39%(. שיעור גבוה יותר מבין מי שהתמחו בפריפריה דירגו את 
השיקולים הנוגעים ליכולת השתכרות בעתיד וליכולת השתכרות ראשונית כחשובים לעומת מי שהתמחו במרכז )82% לעומת 

68% ו-69% לעומת 56%, בהתאמה(. 

לוח 6: שיעור המדרגים את חשיבות השיקולים בתהליך חיפוש עבודה כחשובים במידה רבה^, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

סך הכול 
פריפריה 

)n=110(
מרכז 

)n=235(
949593אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית 

888688אווירה טובה במקום העבודה 
828480יכולת שילוב בין משפחה ובין קריירה 

818182עיסוק במגוון בעיות רפואיות
728268יכולת ההשתכרות בעתיד**

666467קרבה למקום המגורים 
616956יכולת ההשתכרות הראשונית*

565855הזדמנויות לשילוב מחקר / הוראה אקדמית
394637מסלול קידום לניהול 

p < 0.05 ** p < 0.01 *
^במידה רבה או במידה רבה מאוד

כשנשאלו מהו השיקול החשוב ביותר, 40% מן המשיבים ציינו את השיקול אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית, ו-21% ציינו את 
 השיקול יכולת שילוב בין משפחה ובין קריירה. שאר השיקולים צוינו כחשובים ביותר על ידי 7%-2% בלבד מן המשיבים )לוח 7(. 
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז בדירוג השיקול החשוב ביותר שהנחה אותם 

בעת חיפוש עבודה. 
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לוח 7: השיקול החשוב ביותר בתהליך חיפוש העבודה, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

 
סך הכול
)n=339(

פריפריה 
)n=109(

מרכז 
 )n=230(

100100100סך הכול
403342אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית 
212619יכולת שילוב בין משפחה ובין קריירה 

767יכולת ההשתכרות הראשונית
768אווירה טובה במקום העבודה 

666יכולת ההשתכרות בעתיד 
434עיסוק במגוון בעיות רפואיות

464הזדמנויות לשילוב מחקר / הוראה אקדמית
343קרבה למקום המגורים 

222מסלול קידום לניהול 
796אחר^

^ שיקולים אחרים הם: פיתוח ואפשרות להתמחות על, תנאי עבודה והעסקה, עניין, סיפוק ומשמעות בעבודה, אידאולוגיה לפיתוח הפריפריה.

שני השיקולים בבחירת אזור גאוגרפי של מקום העבודה שצוינו בשיעורים הגבוהים ביותר הם קרבה למקום המגורים ומערכת חינוך 
טובה לילדים )79% בשניהם(. גם כאן, בשיקולים הקשורים ליכולת השתכרות וכן ליוקר המחיה באזור נמצאו הבדלים מובהקים 

בין מי שהתמחו בפריפריה למי שהתמחו במרכז )79% לעומת 67% ו-54% לעומת 38%, בהתאמה; לוח 8(.  

לוח 8: שיעור המדרגים את חשיבות השיקולים בבחירת אזור גאוגרפי לעבודה כחשובים במידה רבה^, לפי אזור ההתמחות 
)באחוזים(

סך הכול 
פריפריה 

)n=110(
מרכז 

)n=235(
798278קרבה למקום המגורים

798377מערכת חינוך טובה לילדים
717967אפשרויות ההשתכרות בעתיד* 

696670אפשרויות תעסוקה לבן/בת הזוג
656764מגוון אפשרויות תעסוקה 

595561השתייכות לקהילה / חברים
464945קרבה למקום המגורים של ההורים )שלך או של בן/בת הזוג(

454247אפשרויות בילוי ותרבות
435438יוקר המחיה והדיור באזור**

p < 0.05 ** p < 0.01 *
^במידה רבה או במידה רבה מאוד
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4.3 מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המומחים הצעירים בתום תקופת ההתמחות
המשיבים נשאלו מהו סטטוס התעסוקה שלהם )מועסקים, מחפשים עבודה או לא מועסקים כרופאים( ואם הם שכירים או 
עצמאים. הם נשאלו גם באיזו מסגרת הם עובדים, היכן בארץ ממוקם מקום העבודה שלהם, כמה שעות שבועיות הם עובדים 
בכל מסגרת עבודה וכיצד הם מחלקים את הזמן בין משימות שונות במקום העבודה. נוסף על כך נשאלו כמה זמן נמשכת הנסיעה 

מביתם אל מקום העבודה העיקרי שלהם ביום עבודה רגיל.  

מקרב כלל המשיבים, 96% עוסקים בעבודה קלינית, מהם  52%הם רופאים מומחים בתחום שבו סיימו התמחות ו-37% המשיכו 
להתמחות-על בארץ. 4% הנותרים )14 רופאים מומחים( דיווחו כי הם נמצאים בתהליכי חיפוש עבודה, מחכים להתחיל עבודה 

שהתקבלו אליה או שהחליטו לעשות הפסקה בתום ההתמחות ומתכוונים לחפש עבודה כרופאים בהמשך. 

בלוח 9 אפשר לראות כי מבין מי שעוסקים בעבודה קלינית, 69% עובדים במרכז ו-31% עובדים בפריפריה )18% בדרום ו-13% 
בצפון(. בנוגע לסוג ההתקשרות של העובדים, 72% הם שכירים, 5% עצמאים ו-23% עובדים הן כשכירים הן כעצמאים. 67% דיווחו 
כי הם מועסקים במקום עבודה יחיד, 28% מועסקים בשני מקומות עבודה ו-5% מועסקים בשלושה או ארבעה מקומות. בחינת 
התפלגות המשיבים בין מסגרות העבודה מעלה כי 59% מהם עובדים בבית חולים, 18% עובדים בהקהילה ו-23% משלבים בין 
עבודה בבית חולים ובין עבודה בקהילה. בסך הכול, 89% מן המשיבים דיווחו כי לפחות אחת ממסגרות העבודה שלהם היא בית 
חולים, בחלוקה הזו: 42% נשארו לעבוד בבית החולים שבו התמחו, 10% עובדים בבית חולים אחר מזה שהתמחו בו, 24% נשארו 
להתמחות-על בבית החולים שבו התמחו ו-13% נמצאים בהתמחות-על בבית חולים אחר מזה שהתמחו בו בהתמחות הבסיס. 
46% מן המשיבים דיווחו כי הם עובדים בקהילה, בחלוקה הזו: 34% עובדים במרפאה או במכון של קופת חולים ו-12% עובדים 

במסגרות פרטיות.

השוואה בין מי שהתמחו בפריפריה ובין מי שהתמחו במרכז מעלה ששיעור גבוה מן המומחים נשארו לעבוד באזור הגאוגרפי 
שבו התמחו, אם כי השיעור נמוך יותר בקרב מי שהתמחו בפריפריה )79%( לעומת מי שהתמחו במרכז )91%(. מבין הרופאים 
שהתמחו בפריפריה, 42% עובדים בדרום, 37% עובדים בצפון ו-21% עובדים במרכז. ממצאים דומים עולים גם מהשוואה בין 
כוונות המתמחים בתחילת התמחותם בנוגע למקום עבודתם כמומחים. במסגרת המחקר הקודם )אשכנזי ואח’, 2017(, נשאלו 
המתמחים היכן בכוונתם לעבוד בתום ההתמחות. במחקר הנוכחי נמצא קשר בין הכוונה המוצהרת בנוגע לאזור עבודה מועדף 
בעת ההתמחות לעבודה באזור זה כמומחה, אך השיעורים שונים בין הפריפריה למרכז: 69% מן המתמחים שדיווחו כי בכוונתם 
לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות אכן עובדים כיום בפריפריה, בעוד 89% מן המתמחים שדיווחו כי בכוונתם לעבוד במרכז 

בתום ההתמחות עובדים כיום במרכז.  

בחינת מסגרות העבודה של המומחים הצעירים מעלה כי מי שהתמחו בפריפריה עובדים במסגרות פרטיות בשיעור גבוה יותר 
)18%( ממי שהתמחו במרכז )9%(. לא נמצאו הבדלים מובהקים נוספים בין הקבוצות בהתפלגות סוג מסגרת העבודה או מספר 

מסגרות העבודה שבהן עובדים המומחים.
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לוח 9: מסגרת העבודה של המומחים הצעירים בתום ההתמחות, לפי אזור ההתמחות )באחוזים(

מרכזפריפריהסך הכולמשתנה
)n=346( 969895שיעור העובדים בעבודה קלינית

)n=329( 100100100אזור עבודה
692191עובדים במרכז

31799עובדים בפריפריה 
מהם: 

)n=43( 13372עובדים בצפון
)n=60( 18427עובדים בדרום
)n=340( 100100100סוג התקשרות

727172שכירים
565עצמאים

232423שכירים ועצמאים
 )n=340( מסגרות עבודה

100100100סך הכול
595462בית חולים

182414קהילה
232224שילוב של בית חולים וקהילה

898192סך הכול שיעור העובדים בבית חולים^
423843עובדים בבית החולים שבו התמחו

101110עובדים בבית חולים אחר
242125התמחות-על בבית החולים שבו התמחו

131114התמחות-על בבית חולים אחר
465840סך הכול שיעור העובדים בקהילה

344031מרפאה/מכון של קופת חולים בקהילה
12189מסגרות פרטיות*

)n=340( 100100100מספר מקומות עבודה
676767אחד

282530שניים
574שלושה או יותר

p < 0.05 *
^ סך המשיבים בשאלה זו גדול מ-100% מכיוון שלחלק מן המשיבים יותר ממסגרת עבודה אחת
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לוח 10 מציג את פירוט שעות העבודה השבועיות של המשיבים במסגרות העבודה השונות. אפשר לראות כי בממוצע, המומחים 
הצעירים עובדים כ-47 שעות בשבוע )ללא כוננויות( בכל מסגרות העבודה שלהם. עובדים בבתי החולים דיווחו על 43 שעות עבודה 
שבועיות בממוצע וכן על 32 שעות כוננויות. העובדים בקהילה דיווחו על 21 שעות עבודה שבועיות בממוצע בקופות החולים 
בקהילה. העובדים במסגרות פרטיות דיווחו על 9 שעות עבודה שבועיות בממוצע במסגרות אלו. לא נמצאו הבדלים בין העובדים 

במרכז ובפריפריה בסך שעות העבודה השבועיות וכן בחלוקת שעות העבודה בין המסגרות השונות.

לוח 10: שעות עבודה שבועיות במסגרות העבודה השונות, לפי אזור העבודה )ממוצע וסטיית תקן(

ממוצע סך הכול מסגרות עבודה 
)סטיית תקן(

ממוצע, עובדים 
בפריפריה )סטיית תקן(

ממוצע, עובדים 
במרכז )סטיית תקן(

)n=323( )12( 48)10( 45)11( 47סך הכול שעות עבודה בכל המסגרות )ללא כוננות(
)n=266( 43בית חולים – ללא שעות כוננות )13( 44)13( 40)13(

 )n=134( 32בית חולים – שעות כוננות מחוץ לבית החולים )33( 32)30( 33)32(
)n=133( 21קופת חולים בקהילה )13( 20)15( 24)14(

)n=59( 9מסגרת פרטית )10( 11)5( 8)8(

בחינת חלוקת הזמן של המומחים במקום העבודה בין משימות שונות מעלה כי בממוצע, המומחים מקדישים 77% מזמנם לעבודה 
קלינית. יתר הזמן מוקדש לעבודה מנהלית (10%(, למחקר והוראה )10%( ולניהול )3%(. לא נמצאו הבדלים בחלוקת הזמן בין 

העובדים בפריפריה לעובדים במרכז )לוח 11(.

לוח 11: חלוקת זמן בין משימות במקום העבודה, לפי אזור העבודה )ממוצע וסטיית תקן(

)n=292( משימות)ממוצע, מרכז )סטיית תקן(ממוצע, פריפריה )סטיית תקן(ממוצע סך הכול )סטיית תקן
)19( 78)19( 76)19( 77עבודה קלינית

)8( 3)7( 3)8( 3ניהול^
)12( 10)9( 9)11( 10מחקר והוראה
)12( 9)12( 9)12( 10עבודה מנהלית

^ רק 22% מן המומחים הצעירים דיווחו כי הם עוסקים בניהול, וכי הם מקדישים בממוצע 13% מזמנם לפעילות הקשורה לניהול 

59% מן המשיבים דיווחו כי זמן הנסיעה שלהם למקום העבודה העיקרי עומד על חצי שעה או פחות ביום רגיל. 30% נוסעים בין 
חצי שעה לשעה ול-11% זמן נסיעה העולה על שעה. לא נמצאו הבדלים מובהקים בזמני הנסיעה בין העובדים בפריפריה לעובדים 

במרכז )לוח 12(. 



18

לוח 12: זמן נסיעה לעבודה ביום רגיל, לפי האזור של מקום העבודה העיקרי )באחוזים(

)n=323( סך הכולזמן הנסיעה)n=102( פריפריה)n=221( מרכז
100100100סך הכול

595262עד חצי שעה
303429חצי שעה עד שעה
10129שעה עד שעה וחצי

121יותר משעה וחצי

4.4 שביעות הרצון ממקום העבודה ותכנון המשך הקריירה
המשיבים נשאלו על מידת שביעות הרצון הכללית שלהם ממקום העבודה העיקרי, על המידה שבה הם שבעי רצון מהיבטים שונים 
במקום העבודה העיקרי שלהם, על תוכניות לעזיבת מקום העבודה בטווח של שנתיים ועל האופן שבו הם שואפים לחלק את זמן 
העבודה שלהם בין משימות שונות בעתיד. כמו כן הם נשאלו אם בכוונתם להתמחות בהתמחות בסיס נוספת או בהתמחות-על. 

76% מן המשיבים דיווחו על שביעות רצון רבה באופן כללי ממקום העבודה העיקרי, כאשר העובדים בפריפריה דיווחו על כך 
בשיעור נמוך יותר )69%( מן העובדים במרכז )79%(. נוסף לכך, שיעור נמוך יותר מבין מי שזמן הנסיעה שלהם למקום עבודתם 

הוא יותר מחצי שעה דיווחו על שביעות רצון רבה )68%( ממי שזמן הנסיעה שלהם הוא עד חצי שעה )82%(.

המשיבים נשאלו שוב על השיקולים שהנחו אותם בבחירת מקום עבודתם )המוצגים בלוח 6(; הפעם הם נשאלו באיזו מידה הם 
שבעי רצון מהם במקום עבודתם העיקרי. ההיבטים שמהם המומחים הצעירים שבעי רצון בשיעורים הגבוהים ביותר הם “אווירה 
טובה במקום העבודה” )80%(, “עיסוק במגוון בעיות רפואיות” )73%( ו-”אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית” )72%(. ההיבט 
שממנו הם שבעי רצון בשיעורים הפחותים ביותר הוא “מסלול קידום לניהול” )36%(. לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור המדרגים 

את ההיבטים השונים כמשביעי רצון בין מי שעובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז )לוח 13(. 
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לוח 13: שביעות רצון רבה^ מהיבטים שונים במקום העבודה העיקרי, לפי אזור העבודה )באחוזים( 

מרכז )n=226(פריפריה )n=103(סך הכול 
766979שביעות רצון כללית*

808279אווירה טובה במקום העבודה
737074עיסוק במגוון בעיות רפואיות

726973אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית
696969יכולת שילוב משפחה וקריירה

666466קרבה למקום המגורים
566054יכולת ההשתכרות בעתיד

495646יכולת ההשתכרות הראשונית
504452הזדמנויות לשילוב מחקר או הוראה אקדמית

363039מסלול קידום לניהול

p < 0.05 *
^ במידה רבה או רבה מאוד

כדי לבחון את הפער בין מידת החשיבות שיוחסה לכל אחד מן ההיבטים ובין המידה שבה מקום העבודה עונה עליהם יצרו 
החוקרים משתנה המכמת את הפער בין שביעות הרצון מן ההיבט ובין החשיבות המיוחסת לו. הציונים בסולמות המקוריים של 
המשתנים נעים בין 1 )“כלל לא”( ל-5 )“במידה רבה מאוד”( ולכן נעים במשתנה זה בין מינוס 4 )במקרה ששביעות הרצון עמדה 
על 1 ומידת החשיבות המיוחסת לאותו היבט עמדה על 5( לפלוס 4 )במקרה שבו שביעות הרצון מן ההיבט עמדה על 5 ומידת 
החשיבות המיוחסת לו עמדה על 1(. כלומר, ציון חיובי מעיד על שביעות רצון רבה יותר מן החשיבות המיוחסת להיבט וציון שלילי 
מעיד על שביעות רצון פחותה מחשיבות ההיבט; ציון 0 מעיד על התאמה בין שביעות הרצון מן ההיבט ובין החשיבות המיוחסת 
לו. לוח 14 מראה כי באופן כללי המומחים הצעירים מרוצים מעט פחות ממקום העבודה שלהם ביחס למידת החשיבות שייחסו 
לשיקולים השונים במהלך חיפוש העבודה. נמצא הבדל בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז בשיקולים של קרבה 
למקום המגורים, מסלול הקידום לניהול וההזדמנויות לשילוב מחקר או הוראה במקום העבודה העיקרי, כאשר בממוצע העובדים 

בפריפריה מרוצים פחות. 
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 )n=300( )לוח 14: הפער בין שביעות הרצון מן ההיבט ובין החשיבות המיוחסת לו, לפי אזור העבודה )ממוצע וסטיית תקן

ממוצע סך הכול 
)סטיית תקן(

ממוצע, פריפריה 
)סטיית תקן(

ממוצע, מרכז 
)סטיית תקן(

)1.2( 15.-)1.2( 35.-)1.2( 22.-יכולת השתכרות ראשונית
)1.2( 36.-)1.2( 28.-)1.2( 34.-יכולת ההשתכרות בעתיד

)0.9( 61.-)1.1( 82.-)1.0( 67.-אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית
)1.1( 41.-)0.9( 58.-)1.0( 47.-יכולת שילוב משפחה וקריירה

)1.0( 08.)1.1( 23.-)1.1( 02.-קרבה למקום המגורים*
)0.9( 21.-)0.9( 36.-)0.9( 26.-אווירה טובה במקום העבודה
)0.9( 13.-)1.0( 23.-)1.0( 16.-עיסוק במגוון בעיות רפואיות

)1.2( 07.)1.3( 32.-)1.3( 05.- מסלול קידום לניהול**
)1.2( 04.-)1.4( 50.-)1.3( 18.-הזדמנויות לשילוב מחקר ו/או הוראה**

 p < 0.05 ** p < 0.01 *

המשיבים התבקשו להעריך את מידת הסבירות שיעזבו את מקום עבודתם בשנתיים הקרובות. 17% דיווחו כי זה סביר מאוד, 38% 
דיווחו כי זה סביר במידת מה, ו-45% דיווחו כי זה כלל לא סביר. לא נמצא הבדל בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז. 

המשיבים התבקשו לתאר את חלוקת הזמן הרצויה מבחינתם בין משימות בעבודה בעתיד )עוד חמש שנים(. בממוצע, המומחים 
מעוניינים לבלות כ-63% מזמנם בעבודה קלינית, כ-20% מזמנם בעבודת מחקר והוראה, כ-13% מזמנם בניהול וכ-4% מזמנם 
בעבודה מנהלית. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז בהעדפותיהם בנושא זה. השוואה 
בין חלוקת הזמן הרצויה בעתיד ובין חלוקת הזמן במקום העבודה הנוכחי מעלה כי המומחים מעוניינים להקדיש יותר זמן למחקר 

והוראה ולניהול על חשבון זמן של עבודה קלינית. 

באשר לתוכניותיהם לעתיד של המשיבים, וללא הבדל בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז, 68% ציינו שהם מתכננים 
התמחות-על או התמחות בסיס נוספת.

4.5 המשתנים המשפיעים על בחירת מקום עבודה בפריפריה ועל שימור העובדים
מעברים לאורך מסלול הלימודים והקריירה  

אחת ההנחות שעמדו מאחורי ההחלטה למתן תמריצים למי שיבחרו להתמחות בפריפריה הייתה כי מעבר לפריפריה יגדיל את 
הסיכוי שהעוברים יבחרו להישאר ולעבוד בפריפריה גם בתום תקופת ההתמחות. תרשים 1 מציג את היסטוריית המעברים של 



21

המומחים הצעירים בארבע נקודות זמן במהלך תקופת הלימודים ופיתוח הקריירה3: מאזור מגורי ההורים לסטאז’, מאזור הסטאז’ 
לאזור ההתמחות ומאזור ההתמחות לאזור העבודה כמומחה. האחוזים בכל תא משקפים את שיעור המומחים הצעירים שעברו 
לשלב זה מתוך סך המומחים הצעירים בשלב המופיע בתא הקודם. מן התרשים אפשר לראות כי באופן כללי, שיעור הולך וקטן 
של מומחים עברו אזור בכל נקודת זמן לאורך מסלול הקריירה. 31% מהם ביצעו את הסטאז’ באזור השונה מאזור מגורי ההורים 
)מעבר מן המרכז לפריפריה או להפך(. בשלב ההתמחות, רק 21% עברו מאזור הסטאז’. שיעור העוברים נמוך עוד יותר בשלב 
בחירת מקום העבודה בתום ההתמחות ועומד על 14% בלבד. בחינת המעברים מן המרכז לפריפריה ולהפך מעלה כי שיעורים 
נמוכים יותר מן המומחים הצעירים ביצעו מעבר מן המרכז לפריפריה בכל אחת מנקודות הזמן שנבדקו, לעומת מי שביצעו מעבר 

מן הפריפריה למרכז.  

תרשים 1: היסטוריית המעברים של המשיבים מן המרכז אל הפריפריה ולהפך )באחוזים( 

מגורי הוריםעבודה כמומחה סטאז' התמחות

שיעור העוברים אזור 31 21 14

מן המרכז לפריפריה 20 15 9

מן הפריפריה למרכז 49 28 21

מאפייני הנשארים בפריפריה, העוזבים את הפריפריה והעוברים אל הפריפריה בתום ההתמחות 
מבין 106 המומחים שהתמחו בפריפריה וקיבלו את המענק הכספי, 84 )79%( נשארו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות ו-22 
)21%( עברו לעבוד במרכז. רק 19 מבין מי שהתמחו במרכז )9%( עברו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות. בחינת מאפייני הרקע 
של המתמחים בפריפריה העלתה כי 34 מהם )32%( הגיעו במקור ממרכז הארץ, כלומר העתיקו את מקום מגוריהם מן המרכז 
לפריפריה לצורך ההתמחות. מהם, 23 )68% מקרב קבוצה זו( נשארו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות. נוסף על כך, 15 מבקרב 
ה-23 שנשארו בפריפריה בתום ההתמחות ביצעו את הסטאז’ שלהם בבית חולים בפריפריה, כלומר אף על פי שהם במקור 

ממרכז הארץ הם נחשפו לעבודה בפריפריה טרם ההתמחות.

3  הנתונים על משתני אזור הסטאז’ ואזור מגורי ההורים הם נתוני הסקר הקודם שבוצע בשנת 2015 )אשכנזי ואח’, 2017(
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לוח 15 מציג את מאפייני המשיבים שנשארו לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות ואת מאפייני מי שעברו מן הפריפריה למרכז או 
מן המרכז לפריפריה. מן הלוח אפשר לראות כי לעומת מי שעברו אזור מגורים בתום ההתמחות, לשיעור גבוה מקרב מי שהתמחו 
בפריפריה ונשארו לעבוד בה הורים המתגוררים בפריפריה )70% לעומת 37% בקרב מי שעברו למרכז בתום ההתמחות ו-53% 
בקרב מי שהתמחו במרכז ועברו לפריפריה(. בדומה, שיעור גבוה מקרב מי שנשארו לעבוד בפריפריה ביצעו סטאז’ בפריפריה )75% 
לעומת 36% שהתמחו בפריפריה ועברו למרכז ו-28% שהתמחו במרכז ועברו לפריפריה(. לא נמצאו הבדלים נוספים בין הקבוצות. 

לוח 15: מאפייני המשיבים שנשארו בפריפריה בתום ההתמחות ושל משיבים שעברו מן המרכז לפריפריה או מן הפריפריה 
למרכז בתום ההתמחות )באחוזים(

מאפיין 
 התמחו בפריפריה 
)n=84( ונשארו בה

 התמחו בפריפריה 
 )n=22( ועברו למרכז

 התמחו במרכז 
)n=19( ועברו לפריפריה

100100100שפת אם 
393650עברית
504628ערבית
10911רוסית
1911אחר

מאפיינים אישיים
363632נשים 

958294נשואים/בזוגיות 
908694עם ילדים 

705547בוגרי לימודי רפואה בחו”ל 
100100100אזור מגורי ההורים*

306347מרכז 
20029דרום
503724צפון

100100100אזור הסטאז’
256472מרכז 
371311דרום 
382317צפון

665574שביעות רצון רבה^ מן ההתמחות 
718372קיבלו הצעות עבודה 

616777הוצעו תנאים מיוחדים 

p < 0.05 *
^ במידה רבה או רבה מאוד
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ניבוי הסיכוי לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות
 כדי לזהות את המשתנים בעלי ההשפעה העצמאית על הסיכוי להישאר לעבוד בפריפריה בתום ההתמחות בוצע ניתוח רב-משתני 
מסוג רגרסיה לוגיסטית ובו המשתנה התלוי היה עבודה בפריפריה )לעומת עבודה במרכז(. המשתנים הבלתי תלויים היו: משתני 
רקע אישי )מגדר, שפת אם, אזור מגורי ההורים(, משתני רקע מקצועי )לימודים בחו”ל/בארץ, אזור ביצוע הסטאז’, אזור ביצוע 
ההתמחות(, משתני שביעות רצון מהיבטים שונים של ההתמחות4 )אווירה במחלקה שבה בוצעה ההתמחות והמידה שבה 
ניתנו משוב והערכה על העבודה במהלך ההתמחות( והשיקולים להשתלב במקום העבודה )מידת החשיבות המיוחסת ליכולת 
ההשתכרות הראשונית וליכול ההשתכרות בעתיד במקום העבודה והקרבה של מקום העבודה למקום המגורים(. מודל הרגרסיה 
היה מובהק )𝜒2)12( = 196.61, p < .001, Nagelkerke R2 = .684, Cox & Snell R2 = .486(, וכל המשתנים יחד תרמו לסיווג נכון של 

89.5% מן המקרים. תוצאות הרגרסיה מופיעות בלוח 16. 

נמצא כי למשתני השיקולים בנוגע ליכולת ההשתכרות בעתיד במקום העבודה והקרבה למקום המגורים השפעה עצמאית על 
הסיכוי לעבוד בפריפריה. ככל שההשתכרות בעתיד נתפסת חשובה יותר, יורד הסיכוי לעבוד בפריפריה וככל שהקרבה למקום 
המגורים נתפסת חשובה יותר עולה הסיכוי לעבוד בפריפריה. כמו כן למשתנה מגורי הורים בפריפריה, סטאז’ בפריפריה והתמחות 
בפריפריה השפעה עצמאית על הסיכוי לעבוד בפריפריה לאחר ההתמחות. כלומר, גם כאשר מחזיקים את שאר המשתנים 
קבועים, למי שהוריו מתגוררים בפריפריה סיכוי של פי 4.05 לעבוד בפריפריה לעומת מי שהוריו מתגוררים במרכז. למי שביצע 
סטאז’ בפריפריה סיכוי של פי 3.82 לעבוד בפריפריה לעומת מי שביצע סטאז’ במרכז. למי שהתמחה בפריפריה סיכוי של פי 

27.72 להמשיך לעבוד בפריפריה לעומת מי שהתמחה במרכז. 

4  משתנים אלו, על סולם ובו חמש דרגות, נלקחו מנתוני הסקר הקודם שנערך בשנת 2015 )אשכנזי ואח’, 2017(. 
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  )n=295( לוח 16: רגרסיה לוגיסטית לניבוי עבודה בפריפריה

B
יחס צולב

)Odds Ratio(
רווח בר סמך

p-value עליוןתחתון
0.440.650.241.760.39-שפת אם ערבית )לעומת כל השאר(

0.832.290.945.610.69לימודים בחו”ל )לעומת בארץ(
0.300.950.402.360.97-גבר )לעומת אישה(

0.300.750.481.150.18-אווירה במחלקה
0.231.260.821.920.29קבלת משוב/הערכה על העבודה

0.351.410.802.490.23יכולת השתכרות ראשונית
0.670.510.270.960.04-יכולת ההשתכרות בעתיד

0.461.581.042.400.03קרבה למקום המגורים
0.170.850.511.400.52-שביעות רצון מן ההתמחות

0.001>1.404.051.6010.25מגורים של ההורים בפריפריה )לעומת במרכז(
0.001>1.343.821.638.94סטאז’ בפריפריה )לעומת במרכז(

0.001>3.2327.7211.2468.34התמחות בפריפריה )לעומת במרכז(
3.200.040.05-קבוע

כדי לבחון הבדלים אפשריים בין מתמחי הדרום למתמחי הצפון, ערכו החוקרים את אותו ניתוח כרגרסיה מולטינומינאלית, כאשר 
להשוואת  הניתוח  “מרכז”.  הייתה  )הבסיס(  ההשוואה  קטגוריית  ו”מרכז”.  “דרום”  “צפון”,  לקטגוריות  חולק  משתנה ההתמחות 
 B = 2.52, OR = 12.41( לעומת מתמחי הצפון )B = 4.50, OR = 90.14 [23.183, 350.472], p < .001( האפקטים של מתמחי הדרום
p < .001 ,[34.723 ,4.436]( העלה שלמתמחי הדרום יש סיכוי גבוה יותר מן הסיכוי של מתמחי הצפון להישאר ולעבוד בפריפריה 

.)wald = 51.47, df = 2, p < .001(

ניבוי הסיכוי להבעת נכונות להישאר במקום העבודה
כדי לזהות את המשתנים הקשורים לנכונות של המומחים הצעירים להישאר במקום העבודה בשנתיים הקרובות בוצע ניתוח רב-
משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית שבו המשתנה התלוי היה הערכת הסיכוי לעזיבה כ-”כלל לא סביר” )לעומת סביר במידת מה וסביר 
מאוד(. המשתנים הבלתי תלויים היו: משתני בקרה )מחויבות למקום העבודה, והתמחות-על(; משתני רקע אישי )מגדר ושפת אם(; 
משתני רקע מקצועי )לימודים בחו”ל/בארץ, עבודה בבית חולים [לעומת קהילה](; משתני שביעות רצון מהיבטים שונים במקום 
העבודה )עיסוק במגוון בעיות רפואיות, אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית, אווירה טובה במקום העבודה והזדמנויות לשילוב 
הוראה ומחקר(; משתנה הפער בין הזמן שמוקדש לעבודה מנהלית בעבודה הנוכחית ובין הזמן הרצוי למשימה זו בעבודה בעתיד; 
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זמן נסיעה של עד חצי שעה לעבודה )לעומת יותר מחצי שעה(; ועבודה בפריפריה )לעומת במרכז(. מודל הרגרסיה היה מובהק 
)𝜒2)14( = 67.661, p < .001, Nagelkerke R2 = .261, Cox & Snell R2 = .196(, וכל המשתנים יחד תרמו לסיווג נכון של 69.1% מן 

המקרים. תוצאות הרגרסיה מופיעות בלוח 17. 

נמצא כי למשתני שביעות הרצון מן האווירה במקום העבודה וממידת האתגר וההזדמנות להתפתחות מקצועית בעבודה, השפעה 
עצמאית על הסיכוי להביע נכונות להישארות במקום העבודה בשנתיים הקרובות. למשיבים במחקר שהיו יותר שבעי רצון מן 
האווירה היה סיכוי גדול פי 1.6 להביע נכונות להישאר במקום העבודה. למי שהיו יותר שבעי רצון ממידת האתגר וההזדמנות 
להתפתחות מקצועית היה סיכוי גדול פי 1.5 להביע נכונות להישאר במקום העבודה. נוסף על כך, למשתנה המתאר את הפער 
בין משך הזמן שמוקדש לעבודה מנהלית במקום העבודה הנוכחי ובין משך הזמן הרצוי למשימות אלו בעבודה בעתיד נמצאה 
השפעה עצמאית. למי שעבודתו כוללת יותר זמן המוקדש לעבודה מנהלית לעומת הזמן שהיה מעוניין להקדיש לתחום, סיכוי 
נמוך מעט יותר )0.97( להביע כוונה להישאר במקום העבודה לעומת מי שהזמן המוקדש לעבודה מנהלית בעבודתו הנוכחית 
תואם את שאיפותיו גם לעבודה בעתיד. לא נמצא הבדל מובהק בין העובדים בפריפריה לעובדים במרכז בניבוי הסיכוי להישאר 

במקום העבודה. 

)n=307( לוח 17: רגרסיה לוגיסטית לניבוי הנכונות להישאר במקום העבודה

B
יחס צולב

)Odds Ratio(
רווח בר סמך

p-value עליוןתחתון
0.241.270.334.900.73מחויבות למקום העבודה מתחילת ההתמחות

0.181.200.672.130.54התמחות-על )לעומת עבודה בשאר המסגרות(
0.131.130.592.180.70שפת אם ערבית )לעומת כל השאר(

0.060.940.551.620.83-גבר )לעומת אישה(
0.411.510.862.650.15לימודים בחו”ל )לעומת בארץ(

0.561.750.923.350.09עבודה בבית חולים )לעומת בקהילה(
0.291.340.931.910.11עיסוק במגוון בעיות רפואיות

0.401.481.052.140.03אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית
0.481.611.132.290.01אווירה טובה במקום העבודה

0.271.310.991.74.0.06הזדמנויות לשילוב הוראה ומחקר
הפער בין משך הזמן שמוקדש לעבודה מנהלית 

במקום העבודה הנוכחי ובין משך הזמן הרצוי 
0.030.970.940.990.01-למשימות אלו בעבודה בעתיד

0.280.760.441.300.31-זמן נסיעה לעבודה של עד חצי שעה
0.330.920.401.280.26-עבודה בפריפריה )לעומת במרכז(

0.001>6.140.00-קבוע
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5. מגבלות המחקר והצעות למחקרי המשך
כאמור, במחקר נעשתה פנייה למי שהשתתפו במחקר המתמחים שבוצע בשנת 2015. איסוף הנתונים למחקר תוכנן לפי משך 
ההתמחויות השונות כדי להגיע אל המומחים הצעירים במהלך השנה שלאחר תום ההתמחות שלהם. עם תחילת איסוף הנתונים 
התברר כי 27% מן מומחים הצעירים לא סיימו את ההתמחות בזמן הצפוי ולכן לא נכללו במחקר. ייתכן שלהם מאפיינים שונים 
מאלו של מי שהשלימו את ההתמחות במסגרת הזמן הצפויה. יש מקום לבחון את הסיבות לחריגה מזמן ההתמחות ואת מאפייני 

המומחים הצעירים כתשומה משלימה לתכנון כוח האדם הרפואי בישראל. 

בדומה, 24% )131( מן המשיבים שהשתתפו במחקר המתמחים לא אותרו במחקר הנוכחי. בדיקה שנערכה חזתה כי הקבוצה 
כוללת שיעור של רופאים שלא סיימו את ההתמחות, בדומה לשיעור בכלל אוכלוסיית המשיבים למחקר. עם זאת, סביר שקבוצה 
זו כוללת גם את מי שסיימו את ההתמחות ועזבו את הארץ לטובת התמחות-על בחו”ל. גם להם עשויים להיות מאפיינים, העדפות 

ושיקולים שונים מאלו של מי שהשיבו לסקר.

שאלון המחקר כלל, בין השאר, התייחסות למגוון גדול של גורמים העשויים להשפיע על בחירת מקום העבודה של הרופאים. 
מטבע הדברים, ישנו יחס תמורה )trade off( בין רוחב היריעה ובין העמקה בפרטים, וייתכנו גורמים נוספים המשפיעים על 
בחירות הרופאים שלא נכללו בשאלון או שניתן היה לבחון יותר לעומק. למשל, בחלק שעוסק בדפוסים של חיפוש עבודה בתום 
ההתמחות, המשיבים נשאלו אילו מקומות עבודה פנו אליהם אך לא נשאלו כמה הצעות קיבלו מכל סוג של מקום עבודה. בדומה, 
השאלון כלל מידע על קבלת הצעות עבודה הכוללות תנאים מיוחדים, אך לא כלל התייחסות למספר ההצעות שכללו תנאים 
אלו או לטיב התנאים )לדוגמה, כמה שכר הציעו? האם יש אפשרות לעסוק במחקר, באילו היקפים ועם אילו תנאי עבודה?(. יש 
אפוא מקום לבחון שאלות אלו במחקר בעתיד כדי לזהות את גורמי המשיכה למקומות עבודה שונים. מידע רב יותר על הצעת 
תנאים מיוחדים או על מספר הצעות עבודה יוכל גם לתת אינדיקציה למידת האיכות הנתפסת של המתמחים באזורים השונים.   

אחת השאלות שעליה ביקש המחקר הנוכחי לענות הייתה עד כמה מי שהגיעו להתמחות בפריפריה נשארו לעבוד באזור בתום 
ההתמחות. כזכור, ממצאי מחקר המתמחים )אשכנזי ואח’, 2017( העלו כי לרוב המתמחים היה קשר קודם לפריפריה או שהם למדו 
בחו”ל וכנראה היו בוחרים להתמחות בפריפריה גם לולא קיבלו את מענקי ההתמחות. לפיכך צוות המחקר ביקש לבחון לעומק את 
מאפייני המתמחים שעבורם לא הייתה צפויה התמחות בפריפריה )ושאפשר להניח כי למענקים הייתה השפעה גדולה יותר על 
החלטתם להתמחות בפריפריה( ולהשוות אותם לשאר המתמחים בפריפריה. עם זאת, מספרם הקטן של המשיבים שענו לתנאי 
זה לא אפשר לבצע עיבודים סטטיסטיים אשר דורשים מספר מינימלי של משיבים מאותו סוג. לדוגמה, אי אפשר היה להשוות בין 

 .)n=22( ובין מתמחים בפריפריה שעברו לעבוד במרכז )n=19( המתמחים במרכז שעברו לעבוד בפריפריה
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6. דיון, מסקנות והמלצות

6.1 דיון ומסקנות
המחקר עסק בשלוש סוגיות שכמעט לא קיבלו תשומת לב במחקר בישראל: )1( מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המתמחים 
הצעירים בשלב הראשון שלאחר קבלת המומחיות; )2( הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום 

העבודה בתום ההתמחות; )3( ההשפעה ארוכת הטווח של המענקים שניתנו למי מהם שעבר לפריפריה. 

מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המתמחים הצעירים בשלב הראשון שלאחר קבלת המומחיות
החוקרים בחנו את תהליך חיפוש העבודה של המשיבים לקראת תום תקופת ההתמחות, את מאפייני מקום העבודה הנוכחי 
שלהם ואת תוכניותיהם לעתיד. הממצאים הנוגעים לתהליך חיפוש העבודה מראים כי בתום ההתמחות, המשיבים לא התקשו 
למצוא עבודה בתחום התמחותם. הרוב דיווחו כי הם עוסקים בעבודה קלינית )96%( או מחכים להתחיל עבודה שהתקבלו אליה 
)2%(. 71% קיבלו הצעות עבודה ביוזמת מקומות עבודה שונים, וחלקן הגדול של ההצעות כלל תוספת של תנאים מיוחדים, כגון 
אפשרות לצאת להתמחות-על )57%( או שכר גבוה מן הסטנדרט הקבוע בהסכם העבודה הקיבוצי של הרופאים )37%(. על פי 
מחקרם של אשכנזי ואח’ )2017(, תנאים אלו נחשקים במיוחד. בה בעת, רבים מבין המשיבים יזמו בעצמם פנייה למקומות עבודה 

שונים )62%( ורובם המוחלט )92%( התקבלו לאחד או יותר ממקומות העבודה שאליהם פנו.  

הממצאים לא לימדו על הבדלים בין מי שהתמחו בפריפריה למי שהתמחו במרכז באף לא אחת מן השאלות הנוגעות לתהליך 
חיפוש העבודה, למגוון הצעות העבודה ולתנאים המיוחדים שהוצעו להם. עם זאת, כאמור, ייתכן כי יש הבדלים שלא עלו במסגרת 

המחקר הנוכחי. 

בחינת נתוני מאפייני ההעסקה ודפוסי העבודה של המשיבים העלתה כי כשליש )33%( מהם מחלקים את זמנם בין יותר ממסגרת 
עבודה אחת. כרבע )23%( עובדים הן כשכירים הן כעצמאיים, או משלבים בין עבודה בבית חולים לעבודה בקהילה. במסגרת 
עבודתם, הם משקיעים את רוב זמנם בעבודה הקלינית )77% מזמנם בממוצע(, אך עוסקים גם בעבודה מנהלית, במחקר והוראה 
ומעט בניהול. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מי שעובדים בפריפריה ובין מי שעובדים במרכז, אך שיעור המומחים הצעירים 
בפריפריה העובדים במסגרות פרטיות גבוה משיעורם במרכז )18% לעומת 9%(, דבר היכול להעיד על מחסור בשירותים ציבוריים 

בפריפריה כמו גם על ההזדמנויות הרבות יותר העומדות בפני המומחים הצעירים בפריפריה לעומת במרכז. 

כשנשאלו על תוכניותיהם לעתיד, 55% מן המשיבים דיווחו שסביר שיעזבו את מקום עבודתם בשנתיים הקרובות, ללא הבדל 
בין העובדים בפריפריה ובין העובדים במרכז. המשתנים שנמצאו קשורים לנכונות להישאר במקום העבודה היו שביעות רצון מן 
האווירה ומן ההזדמנות להתפתחות מקצועית שמקום העבודה מציע. ייתכן שאף על פי שנמצאה שביעות רצון כללית רבה ממקומות 
העבודה, חלק מן המומחים הצעירים שוקלים עזיבה כחלק מתכנון הקריירה והזדמנויות הקידום המקצועי שלהם. הסבר זה עולה 
בקנה אחד עם הנתון ולפיו 68% מן המשיבים דיווחו כי בכוונתם לפנות להתמחות נוספת או להתמחות-על. יש מקום להמשיך 
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לעקוב אחר מגמות התעסוקה של המומחים צעירים בשנים שלאחר ההתמחות כדי לזהות את המשתנים הקשורים לשימור 
ולעזיבה של רופאים את מקומות העבודה לאורך זמן, בדגש על ההבדלים בין מי שעובדים בפריפריה ובין מי שעובדים במרכז. 

הגורמים הקשורים לבחירת אזור העבודה )מרכז או פריפריה( ומקום העבודה בתום ההתמחות
החוקרים שאלו את המומחים הצעירים על השיקולים שהנחו אותם בחיפוש מקום עבודה, על תנאי עבודתם ועל מידת שביעות 
הרצון שלהם מהיבטים שונים של מקום עבודתם שנמצאו בספרות כקשורים לבחירת מקום עבודה: מידת העומס המוטלת על 

הרופאים, מידת האתגר וההזדמנויות להתפתחות מקצועית, מידת הגיוון בעבודה והיכולת לשלב בין משפחה ובין קריירה. 

ממצאי המחקר בנוגע לשיקולים המנחים את הרופאים בתהליך חיפוש העבודה שלהם מעלים כי השיקולים הנתפסים חשובים 
על ידי רוב המומחים הצעירים הם אתגר והזדמנות להתפתחות מקצועית והיכולת לשלב בין משפחה ובין קריירה. נמצא כי 
שיקולים כלכליים, כגון יכולת ההשתכרות הראשונית במקום העבודה או יכולת ההשתכרות בעתיד וכן שיקולים הקשורים למאפייני 
 מקום העבודה, כגון מסלול קידום לניהול, נתפסים חשובים פחות עבורם. ממצא זה תואם את המוכר מן הספרות המקצועית 
)Abbiati et al., 2020; Holte et al., 2015; Li et al., 2014; Yang, 2003( עם זאת, שיעור גבוה יותר מבין מי שהתמחו בפריפריה 

דירגו את השיקולים הנוגעים ליכולת ההשתכרות הראשונית וליכולת השתכרות בעתיד כחשובים.

השיקולים הקשורים לבחירת האזור הגאוגרפי של מקום העבודה, שדורגו כחשובים על ידי שיעור גבוה מן המשיבים )79%( היו 
“קרבה למקום המגורים” ו-”מערכת חינוך טובה לילדים”. שיקולים נוספים היו “אפשרויות ההשתכרות בעתיד” )71%( ו-”אפשרויות 
תעסוקה לבן/בת הזוג” )69%(. גם כאן, נמצאו הבדלים בין מי שהתמחו בפריפריה למי שהתמחו במרכז בשיקולים הקשורים לפן 
הכלכלי: 79% מן המתמחים בפריפריה דירגו כחשובים את “אפשרויות ההשתכרות בעתיד” ו-54% דירגו כך את השיקול “יוקר 

המחיה והדיור באזור” לעומת 67% ו-38% מן המתמחים במרכז )בהתאמה(.   

בשאלות על עומס העבודה כפי שבא לידי ביטוי במספר שעות עבודה ושעות כוננות ובחלוקת הזמן בין משימות שונות, לא נמצאו 
הבדלים גדולים בין מי שעובדים בפריפריה ובין מי שעובדים במרכז. עם זאת, ייתכן שלבתי החולים המבוססים יותר במרכז יש 
אפשרות להציע תנאים שעליהם לא שאלו החוקרים. כמו כן מידת האיוש של תקנים, שנוטה להיות גבוהה יותר במרכז, עשויה 

להשפיע על עומס העבודה בפועל. 

אף על פי שנמצאו בספרות כמי שמשפיעים על בחירת מקום עבודה, לא נמצאו הבדלים בין העובדים בפריפריה ובין העובדים 
במרכז בכל הנוגע לשביעות הרצון ממידת האתגר והזדמנויות להתפתחות מקצועית )72% שבעי רצון במידה רבה(, עיסוק במגוון 
בעיות רפואיות )73%( או שילוב בין קריירה ובין משפחה )69%(. עם זאת, נראה כי המומחים הצעירים בפריפריה שבעי רצון 
פחות מן המומחים הצעירים במרכז מכמה מאפיינים של מקום העבודה לעומת החשיבות שייחסו למאפיינים אלו בתהליך חיפוש 
העבודה. כך למשל, בקרב המומחים הצעירים בפריפריה נמצא פער גדול יותר בכל הנוגע לקרבה למקום המגורים, למסלול לקידום 

לניהול ולהזדמנויות שמקום העבודה מציע לשילוב מחקר והוראה. 

76% מקרב המומחים הצעירים דיווחו על שביעות רצון רבה ממקום עבודתם. שביעות הרצון הכוללת מן ההתמחות לא נמצאה 
קשורה להערכת הסבירות לעזוב, לרצון להמשיך ולעבוד בבית החולים שבו בוצעה ההתמחות או לניבוי עבודה בפריפריה. זאת 
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אף על פי שנמצא הבדל בשיעורי שביעות הרצון בין העובדים במרכז ובין העובדים בפריפריה: שיעור נמוך יותר מקרב העובדים 
בפריפריה )69%( שבעי רצון לעומת עובדים במרכז )79%(. נראה גם כי המומחים הצעירים פחות שבעי רצון מחלוקת הזמן בין 
המשימות בעבודתם. בממוצע, המומחים היו מעדיפים להשקיע פחות זמן בעבודה קלינית ומנהלית ולהשקיע יותר זמן במחקר, 

הוראה וניהול. 

ההשפעה ארוכת הטווח של המענקים על מומחים צעירים שעברו לפריפריה
ממצאי המחקר העלו כי רוב המומחים הצעירים נשארו לעבוד באזור שבו התמחו, אך דפוס זה מאפיין פחות מתמחים מן 
הפריפריה )79%( לעומת מתמחים מן המרכז )91%(. המשתנים שנמצא כי הם המשפיעים ביותר על הסיכוי לעבוד בפריפריה 
בתום ההתמחות הם משתני הרקע האלה: מגורי ההורים בפריפריה, סטאז’ בפריפריה ועצם ההתמחות בפריפריה. ממצאים אלו 
 Chan et al., 2005; Glasser et al., 2008; Gupta et al., 2014; Johnson( תואמים את הידוע מן הספרות המקצועית העולמית
et al., 2018; Larkins & Gupta, 2013; McGrail et al., 2011; Stagg et al., 2009; Woloschuk & Tarrant, 2002(. מאפיון מי 
שעזבו את הפריפריה בתום ההתמחות, נראה שלרובם רקע במרכז הארץ )מגורי ההורים או סטאז’(. לעומת זאת, ל-53% ממי 
שהתמחו במרכז ועברו לפריפריה הורים המתגוררים בפריפריה. ממצאים אלו תואמים את הספרות המקצועית בנושא, שהציעה 
שככל שסטודנטים נחשפים יותר לפריפריה במהלך שלבי החיים והלימודים שלהם כך עולה הסיכוי שיעבדו בפריפריה בשלבים 
 )Forster et al., 2013; Kitchener et al., 2015; Kondalsamy-Chennakesavan et al., 2015; Playford et al., 2017( מאוחרים יותר 
ותומכים בתפיסה ולפיה יש להשקיע מאמצים במשיכת רופאים לפריפריה בשלב ההתמחות כדי להגדיל את הסיכוי שישארו 

לעבוד באזורים אלו גם כמומחים. 

כעת נשאלת השאלה אם המענקים הכספיים שחולקו במסגרת הסכם הרופאים של שנת 2011 היו כלי יעיל למשיכת רופאים 
לפריפריה, כמתוכנן. מחקרם של אשכנזי ואח’ )2017( מצא כי בעקבות הסכם הרופאים שבמסגרתו הוחלט על מתן המענקים 
למתמחים בפריפריה אכן עלה שיעור המתמחים באזורים אלו, ושיעור גבוה מהם העידו כי למענקים הייתה השפעה על החלטתם 
להתמחות בפריפריה )20% דיווחו כי למענקים הייתה השפעה במידה בינונית ו-50% דיווחו כי למענקים הייתה השפעה רבה על 
החלטתם(. עם זאת, שקלול כלל הגורמים המשפיעים, ובהם תוספת התקנים בפריפריה ומאפייני המתמחים, העלה את הסברה 
כי רובם היו מתמחים בפריפריה גם לולא המענקים. כמו כן נמצא כי הגידול במספר המתמחים בפריפריה לא לווה בשינוי תמהיל 
האיכות של המתמחים, כפי שבא לידי ביטוי בשיעור בוגרי לימודי רפואה בארץ לעומת שיעורי בוגרי לימודי רפואה בחו”ל. מחקר 
נוסף )משרד האוצר, 2019( הראה אף הוא כי השפעת ההסכם על משיכת הרופאים לפריפריה איננה גבוהה ומוסברת בעיקר 
על ידי הגידול במספר תקני המתמחים בפריפריה. הכותבים מסבירים כי ייתכן שאופן מתן המענקים השפיע על בחירת אזור 
ההתמחות:”סביר להניח כי אי-הוודאות הגדולה שליוותה את קבלת המענקים, בעקבות מיצוי התקציב בשנת 2014 ודיון על חידושו 
בכל שנה, השפיעה לרעה על מתמחים אשר המענק היה שיקול מרכזי בבחירתם להתמחות בפריפריה או במקצוע מצוקה” )משרד 
האוצר, 2019; עמ’ 135(. בבדיקה שנערכה במשרד הבריאות עלה כי בסך הכול שיעור הרופאים המומחים העובדים בפריפריה 
עלה ב-5 נקודות אחוז בלבד בתקופה שלאחר קבלת המענקים )מ-18% ל-23%(, היו )2 נקודות אחוז( שהתגוררו במקור באזור 
המרכז והשאר )3 נקודות אחוז( התגוררו במקור בפריפריה )א. בלינסקי, תקשורת בין-אישית, 10.3.2021(. מסקנה דומה עולה גם 
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מממצאי המחקר הנוכחי: n=34( 32%( מן המתמחים בפריפריה הגיעו במקור ממרכז הארץ. מהם, 23 בלבד )68%( נשארו לעבוד 
בפריפריה. מדובר בקבוצה קטנה מקרב כלל המתמחים בפריפריה. נוסף על כך יש לציין כי 15 מבין ה-23 שנשארו בפריפריה 
בתום ההתמחות ביצעו את הסטאז’ שלהם בבית חולים בפריפריה, כלומר אף על פי שהם במקור ממרכז הארץ הם נחשפו 

לעבודה בפריפריה טרם ההתמחות. 

לסיכום, הן מן המחקר הנוכחי הן מן המחקרים הקודמים שנערכו בנושא עלה שלמענקים הכספיים, במתכונת שבה ניתנו, הייתה 
השפעה קטנה יחסית על משיכת רופאים שאינם במקור מן הפריפריה להתמחות בפריפריה ולעבודה בה, ושהם לא תרמו לאיכות 
המתמחים והמומחים באזור. יתרה מכך, הגידול הקטן בשיעור המומחים בפריפריה מעלה כי למענקים, כפי שניתנו, הייתה עלות 
גבוהה ביחס לתמורה שהושגה. ממצא זה תואם את הידוע מן הספרות המקצועית: מכיוון שקשה לתכנן מערכת תמריצים רק 
עבור מי שלא היו בוחרים בפריפריה לכתחילה, תוכניות תמריצים נוטות להיות כרוכות בעלויות גבוהות שאינן מתורגמות לרווחים 

 .)Dolea et al., 2010( במונחי תוספת רופאים לפריפריה

6.2 המלצות 
טיפוח הפוטנציאל המקומי מקרב אוכלוסיית הפריפריה. ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של ההיכרות העמוקה עם 
הפריפריה ושל ההשתקעות בה לאורך שלבי החיים והקריירה, להגדלת הסיכוי של רופאים לבחור לחיות ולעבוד באזורים אלו. 
מכיוון שנמצא במחקר זה שההשפעה של הסטאז’ וההתמחות בפריפריה חזקה במיוחד בקרב מי שגדלו בפריפריה, הפניית 
משאבים לבניית עתודת רופאים איכותיים מקרב אוכלוסיית הפריפריה מסתמנת כאסטרטגיה יעילה לעתיד. הכוונה היא זיהוי 
וטיפוח בעלי פוטנציאל ללימודי רפואה שבשל תנאי הקבלה התחרותיים ללימודי רפואה בישראל פונים כיום ללימודים בחו”ל או 
לתחומי עיסוק אחרים, והבאתם למצב שבו הם כשירים לעמוד בהצלחה בתוכנית הלימודים בישראל )ללא הקלות אקדמיות(, 
באמצעות מכינה ייעודית, קורסי הכנה למבחני מו”ר/מרק”ם5, או סיוע בשיפור בגרויות וציוני פסיכומטרי. בעת כתיבת הדוח, תוכנית 
כדוגמת זו מקודמת במשרד הבריאות. במסגרת התוכנית מוצע להקים שתי תוכניות עתודה רפואית שיתקיימו בשני בתי ספר 
לרפואה – באוניברסיטת בן גוריון בנגב ובבית הספר לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת – וייועדו לסטודנטים אשר מרכז 

חייהם בפריפריה הקרובה למוסד הלימודים שאליו הם מבקשים להתקבל. 

שימת דגש על התערבויות שמעבר לתמריצים כלכליים
נתונים המחקר בנוגע לשיקולים שהנחו את המומחים הצעירים בבחירת אזור העבודה ומקום העבודה מצביעים על כך שבחשיבה 
על משיכת רופאים ושימורם במקומות העבודה יש מקום לשקול התערבויות הנוגעות להיבטים מגוונים יותר, נוסף להיבטים 
כלכליים. כך למשל, ממצאי המחקר העלו כי מומחים צעירים בפריפריה חווים פער גדול יותר )לעומת מומחים צעירים במרכז( בין 
מידת החשיבות שהם ייחסו להזדמנויות למחקר ולהוראה לעומת המידה שבה מקום עבודתם מספק להם הזדמנויות כאלו. ייתכן 
שמתן יותר הזדמנויות לשילוב הוראה ו/או מחקר בעבודת המומחים בפריפריה יוכל לתרום למשיכה שלהם לעבודה באזורים 

אלו ולשימורם במקום העבודה. 

5  מערכות לאפיון המועמדים ללימודי רפואה במסלולים השש־שנתיים לפי משתנים אישיים, שאינם נמדדים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית. 
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בדומה, רוב המומחים הצעירים דיווחו כי יש להם ילדים צעירים וכי שיקולים חשובים בבחירת אזור העבודה ומקום העבודה 
שלהם היה מערכת חינוך טובה לילדים והיכולת לשלב בין משפחה ובין קריירה. כמחצית מן המומחים דיווחו כי הקרבה למקום 
המגורים של ההורים הייתה שיקול חשוב בבחירת אזור העבודה שלהם. ממצאים אלו מעלים את הצורך לייצר סביבה התומכת 
במשפחות צעירות, למשל על ידי פתיחת מסגרות חינוך לגיל הרך בתוך המרכזים הרפואיים בפריפריה או בקרבתם, שיסייעו 

למתמחים ולמומחים העובדים בהם במקרה של התרחקות מן התמיכה המשפחתית של ההורים.  

מתן מענקי הצטיינות. ממצאי המחקר העלו כי למענקי ההתמחות שניתנו באופן גורף לכלל המתמחים בפריפריה הייתה עלות 
גבוהה ותמורה נמוכה מן הצפוי. עם זאת, מומלץ לשקול מתן תמריצים ייחודיים המיועדים לסטודנטים מצטיינים, שבפניהם פתוחה 
האפשרות להתמחות ולעבוד במרכז, במטרה לעודד אותם לבחור בבתי החולים בפריפריה כמקום התמחות ובהמשך כמקום עבודה. 
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