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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. 



vi

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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