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 מבוא

מינה מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו ועדה לבדיקת הצרכים  29.12.2011בתאריך 

רפואי במערכת הבריאות. בכתב המינוי ביקש המנכ"ל לבחון, למפות -העתידיים בכוח האדם פרא

ולדווח על מצב כוח האדם הנוכחי והעתידי במקצועות הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, דיאטנים 

 . וקלינאי תקשורת

רפואיים הבאים:  פיזיותרפיסטים, -בעלי המקצועות הפרא סקירת מצב בדוח ביניים זה מובאת 

עד לשנת ו 2011משנת ותחזיות  2011לשנת ועד  1995משנת דיאטנים, מרפאים בעיסוק ותזונאים 

מקצוע הרשומים המאגר משרד תעודות המבוססים על מספר בעלי  2011עד לשנת . הנתונים 2025

 . 2011בסוף שנת  הבריאות

הרישום  .הנמצאות בתוקף הרישום במאגר משרד הבריאות מבוסס על כמות תעודות המקצוע

כאשר התעודות הראשונות  חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות התשס"ח מתבצע ע"פ

ללא תעודת  כי לא חל איסור על עוסקים במקצועות פרא רפואיים , יש לציין .2009הונפקו בשנת 

. יחד עם זאת, לרוב תעודת מקצוע בתוקף מהווה תנאי לעיסוקם מםבתחו סוקלע מקצוע

וחל עליהם איסור להציג עצמם כבעלי  כשכירים במרפאות קופות החולים ובשאר המוסדות

פרסם את כל שמות בעלי התעודות מתכוון למשרד הבריאות  2012שנת לקראת סוף . מקצוע

 1בתוקף באתר המשרד.

המבוססת על ההנחה כי מספר  2025ב כיום, מובאת התחזית להיצע עד לשנת בנוסף לסקירת המצ

בשנת בישראל לימודים המספר מסיימי יהיה זהה ל 2012-2025בשנים  מקצועהתעודות מקבלי 

. למספר זה הוספנו בוגרי המחזור הראשון ללימודים במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק 2010

 -ל 2012ית אונו וצפת אשר שיסיימו לימודיהם בין השנים וקלינאות תקשורת במכללות קרי

2014.  

היא שתוספת זו מהווה את הקירוב הטוב ביותר  2010הסיבה לשימוש במספר הבוגרים לשנת 

 תעודות מקצועלגידול בבעלי המקצוע המצטרפים לשוק בפועל בשנתון )זאת לעומת מספר ה

ין כי מספר זה אינו כולל בתוכו את מספר שאינם בהכרח מתעדכנים בהתאם לשנתון(. יש לצי

מוטה כלפי מעלה מפני שהוא כולל בוגרים , יתכן כי מספר זה מצד שנימסיימי הלימודים בחו"ל. 

 .הממשלתיים בתחומם שלא עברו את המבחנים

הצטרפות בעלי קצב נתונים על עקב חוסר בהתחזית מבוססת על פורשים עקב גיל ואמדן פטירה. 

שבעלי מקצוע התווספו בשנים אלו בקצב  הנחנוולכן  2011 -ל 2004בין השנים מקצוע חדשים 

 קבוע.

 2011  -ל 1995בכל מקצוע צירפנו שני גרפים: האחד מדגים את מספר בעלי המקצוע בין השנים 

תושבים  1,000 -. השני הוא גרף המדגים את שיעור בעלי המקצוע ביחס ל2025ותחזית עד לשנת 

 . 2025ותחזית לשנת  2011 -ל 1995 השניםבין באוכלוסייה 

 חישוב השיעורים לאלף נפש מתבסס על תחזית האוכלוסייה הבינונית של הלמ"ס.

                                                           

לתעודות כמות תעודות המקצוע עליה מבוססת התחזית אינה כוללת תעודות מקצוע שאינן בתוקף, התליות וזכאים  1

 .65שנים לא כוללים בני  65 -שטרם שילמו בעדן. בנוסף לכך, בעלי מקצוע שגילם מתחת ל
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אשר חלקו נאסף וממכבי שירותי בריאות הסיכום כולל מידע מקצועי משירותי בריאות כללית 

על ניסיון וחלקו מהווה רשמים "מהשטח" ומבוסס  ותת הקופולמטרות מחקר שוטף אותו מבצע

 אישי.
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 פיזיותרפיסטים .א

 

לימודי הפיזיותרפיה נמשכים ארבע שנים ומקנים תואר ראשון בפיזיותרפיה. מוסדות הלימוד 

גוריון וחיפה וכן מכללות -שבהם מכשירים סטודנטים לפיזיותרפיה הם אוניברסיטאות ת"א, בן

 שנה שלישית ושנה רביעית. שנים וההכשרה נעשית תוך כדי  4אריאל וצפת. משך הלימודים הוא 

צא אל השוק מחזור ראשון של סטודנטים לפיזיותרפיה שהוכשרו במכללת צפת. יי 2014בשנת 

מגעים לפתיחת מסלולי הכשרה במכללות בקריית אונו, בנתניה ובירושלים למגזר  ישנםבנוסף, 

 החרדי. 

יש לציין כי המכללות שהחלו במגעים לפתיחת חוגים בפיזיותרפיה, לא מופיעות בתחזית מטה. 

מידע שנמסר משירותי בריאות כללית בשנים האחרונות מספר הבוגרים המגיעים מירדן אשר לפי 

 עוברים בקופה מסלולי הכשרה כדי להשלים את ההכשרה הולך ועולה. 

 

 . 289,2נוספו  2010 שנתבו תעודות מקצוע 648נוספו  1120בשנת  :ותחדש תעודות מקצועמס' 

 .65מתחת לגיל  זיותרפיסטיםיפ 3,985היו רשומים  2011בסוף  :פיזיותרפיסטיםמספר 

 1,000-ל 51.0 -כ הוא 65 עד גיל  הפיזיותרפיסטיםשיעור  2011סוף נכון ל זיותרפיסטים:ישיעור הפ

 נפש.

 

 :1תרשים מס' 
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 :2תרשים מס' 

 
  כניסת פיזיותרפיסטים למערכת:

 -יהיה כ 2012החזוי החל משנת  תעודות מקצועהנחת העבודה של הועדה הינה כי מספר מקבלי ה

ההנחה היא כי מספר מקבלי  2014. החל משנת 2010בשנה, בדומה למספר הבוגרים בשנת  203

 .עקב התווספות מחזור ראשון של בוגרי מכללת צפת 253יהיה  תעודות מקצועה

 פרישת פיזיותרפיסטים:

מספר הפיזיותרפיסטים הפורשים בכל שנה, יתבסס כאמור על שנתון הפיזיותרפיסטים העוברים 

 .62הפורשים בשנה הוא  , בתוספת של פטירה והגירה. מספר ממוצע65את גיל 

ע"פ חיבור של נתוני הכניסה והפרישה החזויים של פיזיותרפיסטים מספרם יעלה ויגיע  עד לשנת  

 -ויגיע לשיעור של כ 33% -. שיעור הפיזיותרפיסטים ביחס לאוכלוסייה יעלה בכ6,556לכדי  2025

 .פיזיותרפיסטים לאלף נפש 0.68

 ביקוש:

ניכר כי יש בעיה לגייס בעלי מקצוע. יחד ע"פ הפיזיותרפיסטית הראשית של משרד הבריאות לא 

עם זאת, יש מחסור בתקנים, מה שגורר התארכות תורים וזמני המתנה. המתנה לתור לטיפול 

ראשון במכוני פיזיותרפיה בקהילה יכולה להגיע לחודשיים. ישנו צפי כי עקב הזדקנות 

 האוכלוסייה והגדלת הביקוש לפיזיותרפיסטים הבעיה תחמיר.

ימים.  משך  3-4מטופלים דחופים מתקבלים תוך  שנמסר משירותי בריאות כללית לפי המידע

יום.  אבחון ומיון ראשוני  21 -ימים ולתור רגיל כ 7-21ההמתנה לתור לאבחון ומיון הינו 

מאפשרים למטופל רגיל/כרוני לפגוש את המטפל בטווח זמן קצר יותר מאשר תור רגיל. ביחידות 

 ימי עבודה. 3ניתן תוך להמשך טיפול תור דחוף 
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 בתחום התפתחות הילד זמני ההמתנה בשירותי בריאות כללית הינם:

  שבועות בדרך כלל 3עד   -שנים  0-1תינוקות בני 

  שבועות בדרך כלל 9עד  3   -ילדים מעל גיל שנה 

  

 

ישנה הרחבה של המקצוע לתחומים שבעבר לא היה בהם צורך כגון מחלקות לשיווי משקל, 

 ת האישה וכן מתגבר הביקוש לפיזיותרפיסטים בקרב המגזר החרדי.בריאו

פיזיותרפיסטים מועסקים במסגרות פרטיות, ביניהן מכונים, מתנ"סים, חברות עסקיות 

ומפעלים, קבוצות ספורט, בריכות טיפוליות ועוד. יש לציין כי חלק גדול מהמכונים והבריכות 

נתונים מדויקים אודות העובדים בסקטור הפרטי. משמשים למיקור חוץ של קופות החולים. אין 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            , כולל חלקי משרות.                                                                                                           משרות 500משוער בסקטור הפרטי הוא העבודה המספר מקומות 

בקופ"ח כללית. מספר  1,500 -פיזיותרפיסטים עובדים בקופות החולים, מתוכם כ 2,000מעל 

איש.  700 -הפיזיותרפיסטים המועסקים בבתי חולים כלליים, שיקומיים וגריאטריים מגיע לכ

, במטה משרד 200הילד , במרכזי התפתחות 400מספר התקנים במוסדות הגריאטריים הוא 

 30, במשרד הביטחון 50, בצה"ל 300, במשרד הרווחה 300, במשרד החינוך 20הבריאות 

 , כולל חלקי משרות.4,050. מספר מקומות עבודה משוער בסקטור הציבורי הוא 50ובאקדמיה 

לפי המידע שנמסר משירותי בריאות כללית אין  כיום מחסור בפיזיותרפיסטים, למעט בתחום 

ע"פ מכבי שירותי בריאות קיימת בעיה סקטוריאלית  תפתחות הילד )במיוחד באזור הדרום(.ה

מיעוט מטפלים קיים  וכן יהודה ושומרון נוספת המתבטאת בקושי לגייס מטפלים בירושלים וב

 המתמחים ברצפת האגן הגברית. 

 

עבודתם עם  רבים מהפיזיותרפיסטים עובדים במוסד ציבורי אחד או יותר ו/או משלבים את

עבודה בסקטור הפרטי, זאת למעט מועסקים בקופת חולים כללית שלהם הסכם שכר מיוחד. 

 מסיבה זו אין אפשרות להעריך את הביקוש האמיתי למקצוע.

 

 :המתנה זמן

מהם  405איש,  29,000 -, בו השתתפו קרוב ל2009משנת  מתוך סקר שימושי בריאות של הלמ"ס

איש מכלל האוכלוסייה( דיווחו כי קיבלו טיפול של פיזיותרפיסט. לשאלה  99,000 -)המייצגים כ

מהם השיבו כי חיכו שבועיים לטיפול מרגע  70%מה זמן ההמתנה שחיכית לטיפול ראשון בסדרה, 

תינו חודשיים ומעלה. שלושת רבעי מכמות מהאנשים דיווחו כי המ 7%שקבעו אותו ורק 

המשיבים דיווחו כי  קיבלו טיפול ע"י קופות החולים )השאר: מסגרת פרטית, בי"ח, צבא ואחר(. 

יש לציין כי קיים חשש להטיה שכן לא כל המשתתפים בסקר מבחינים בין ריפוי בעיסוק לבין 

 פיזיותרפיה.
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 :השוואה בינ"ל –נקודת ייחוס 

גבוהה לשיעור הפיזיותרפיסטים בקרב מדינות מערביות בעולם ויש קושי באיסוף ישנה שונות 

בקנדה  0.5נפש הוא  1,000 -ל 2005הנתונים. ממוצע מהימן של שיעורי הפיזיותרפיסטים לשנת 

  0.5 -כ הוא 65עד גיל  2011נפש, נכון לשנת  1,000 -וארה"ב. שיעור הפיזיותרפיסטים בישראל ל

 ם במאגר משרד הבריאות(.)ע"פ מספר הרשומי

צרכני/מטופלי הפיזיותרפיה מכלל האוכלוסייה עומד על  מספרבבריטניה, אוסטרליה וקנדה 

  CSPבשנה.  המידע נלקח מארגוני הפיזיותרפיה ונתונים ממשלתיים במדינות אלה ) 0.75-0.8

,NHS    ,ASA   ,CPA .)2  ,איש  0.8 -שם כנתונים אלו דומים לנתונים שנמסרו משירותי בריאות

 –טיפולים.  שיעור מטפלים לנפש בקירוב  יםמקבלהאוכלוסייה המבוטחת  תוךמ נפשות 1,000 -ל

 .0.56:1,000, ישראל  0.67:1000, קנדה  0.83:1,000, אוסטרליה  1:1,000אנגליה 

 

 

 והמלצות: מסקנות

התחזית . לשנה בממוצע 3%-שיעור הפיזיותרפיסטים לאלף נפש עלה בשנים האחרונות ב .1

 0.68ימשיך שיעור הפיזיותרפיסטים לעלות ויעמוד על שיעור של  2025הינה כי עד שנת 

 .60% -, גידול של כ2003בשנת  0.42לאלף נפש לעומת שיעור של 

 , אין צורך בהגדלת כמות הסטודנטים הלומדים את המקצוע.ה לאומיתמבחינ .2

 את מספר והצפון, מומלץ להגדיל, עקב המחסור באזורי הדרום 2למרות האמור בסעיף  .3

  .בצפון גםלפתוח מסגרות  באזור הדרום ולשקול המוסדות ו/או את מספר הסטודנטים

 

  

                                                           

 מקור: שירותי בריאות כללית 2
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 דיאטנים .ב

 

בארץ הן הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית, מכללת למקצוע התזונה מסגרות ההכשרה 

בין מסגרות הרישוי בחינות חי ומכללת אריאל. קיים פער בין אחוזי הסטודנטים העוברים את -תל

שנים בנוסף לעוד  3. משך הלימודים לתואר הינו  העברית אוניברסיטההלטובת השונות  לימודה

 יכול להגיע סטאז'ל ועד התואר לימודי מסיום ההמתנה חצי שנה סטאז' בבי"ח ובקהילה. זמן

  (.שבועות 26 -ל ₪ 12,000 -כ)ו עבור לשלם הסטודנטים ועל שנתיים עד וחצי שנהל

 

 313נוספו  1201 -בו תעודות מקצוע 11,00נוספו  0201במהלך  :ותחדש תעודות מקצוע •

 . תעודות מקצוע

 .65עד גיל  דיאטנים 1,490 רשומים היו  2011בסוף  מספר דיאטנים: •

 נפש. 1,000 -ל 65דיאטנים עד גיל  190. ישנם 2011סוף נכון ל שיעור הדיאטנים: •

 

 :3תרשים מס' 
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 :4תרשים מס' 

 
 

  כניסת דיאטנים למערכת:

 -כיהיה   2012החזוי החל משנת  תעודות מקצועהנחת העבודה של הועדה הינה כי מספר מקבלי ה

 .בשנה 260

  

 פרישת דיאטנים:

 65מספר הדיאטנים הפורשים בכל שנה, יתבסס כאמור על שנתון הדיאטנים העוברים את גיל 

 .16הפורשים בשנה הוא  והגירה. מספר ממוצעבכל שנה, בתוספת של פטירה 

 2025ע"פ חיבור של נתוני הכניסה והפרישה החזויים של דיאטנים מספרם יעלה ויגיע  עד לשנת 

דיאטנים  0.51ויגיע לשיעור של  170%  -. שיעור הדיאטנים ביחס לאוכלוסייה יעלה בכ4,902לכדי 

 לאלף נפש.

במספר הבוגרים מיוחסת לקצב גידול הבוגרים שיותר  2012בשנת החל הקפיצה שניתן לראות 

חי והתרחבות החוג לתזונה -משילש את עצמו בשנה זו עקב פתיחת חוגים במכללות אריאל ותל

בוגרים  260 -בוגרים וכיום כאמור מסיימים כ 80 -היו כ 2005ברחובות. לצורך השוואה, בשנת 

 בשנה.   

 ביקוש:

 לטיפול הביקוש. ונפתחים מקומות עיסוק נוספים ובתנופה תפתחותבה נמצא התזונה מקצוע

 של המקצועית בתרומה נרחבת הכרה קיימת. מתמדת בעלייה נמצאוייעוץ תזונתי, קליני ומנהלי 

  .לפרט ולאוכלוסייה וכן לניהול מערכת ההזנה וההסעדה תחלואה ממניעת כחלק תזונה

 חצי  משרה או במספר מוסדות עבודה.חלק ניכר מהעוסקים בתחום עובדים בשליש עד 
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 בעיקר, בפריפריה בדיאטניות מחסור בקופה קיים כללית בריאות משירותי שנמסר המידע לפי

מכבי שירותי בריאות מדווחים על לעומת זאת,  .ערבית דוברות בדיאטניות מחסור וכן בדרום

אכילה, הפרעות אכילה אונקולוגיה, נפרולוגיה, הפרעות קושי בגיוס תזונאים לפי התמחות ב

 ניהול מקצועי.בבינקות ו

כן מי שבוחר -יש לתעדף תזונאים שמעוניינים לעבוד בנגב ועל 16/11ע"פ חוזר מנכ"ל  מספר 

יש לציין כי . לא צריך לעבור הגרלה וזמן המתנה להכשרתו המקצועית מתקצרבאזור זה  רלעבו

 ותית בביקוש להכשרה בנגב. למרות שנוהל זה מיושם כבר היום לא ניכרת עלייה משמע

 

 :נלאומיתיהשוואה ב –ייחוס  נקודת

 הבינלאומי הדיאטטי הארגון מדוח ((ICDA הדיאטנים שיעור כי עולה 2008 לשנת 

 הינו: המפותחות במדינות

 מדינות נפש 1,000 -ל טניםאדי שיעור

 .טורקיהו ספרד, אפריקה םדרו, סלובניה 0.05-0.02

 טייוואן. הונגריה, איסלנד, פורטוגל, צרפת 0.1-0.06

 ואנגליה.

 שוויצריהזילנד -ניו, אוסטריה 0.15-0.11

 "בוארה הולנד, אירלנד, אוסטרליה 0.2-0.16

 קנדה 0.25-0.21

 ודנמרק יפן, ישראל 0.25 מעל

 

 :יותר מעודכנים פרטניים נתונים

 2011לשנת  הקנדי הדיאטטי האיגוד אתר מדוח: קנדה (The Dietitian 

Workforce in Canada Meta-Analysis Report MARCH 2011  )כי עולה 

 .נפש 1,000 -ל דיאטנים 0.25 הוא הארצי הממוצע

 לאוכלוסיית לחלק 2011 לנובמבר הדיאטנים מספר של מחישוב: אוסטרליה 

 0.21.3 הוא נפש 1,000 -ל הדיאטנים מספר כי עולה המדינה

 המדינה לאוכלוסיית לחלק 2011 למאי הדיאטנים מספר של מחישוב: ב"ארה 

 0.184 הוא נפש 1,000 -ל הדיאטנים מספר כי עולה

 

 

 

                                                           

 sub061.pdfhttp://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/10/329מקור:  3

 http://www.bls.gov/oes/current/oes291031.htmמקור:  4

http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/10329/sub061.pdf
http://www.bls.gov/oes/current/oes291031.htm
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 מסקנות והמלצות:

התחזית הינה כי עד שנת . נשאר דומה בשנים האחרונותלאלף נפש  שיעור הדיאטנים .1

 0.20לאלף נפש לעומת שיעור של  0.51שיעור הדיאטנים ויעמוד על שיעור של יעלה  2025

 .153%, גידול של 2003בשנת 

-לדיאטנים, אך יש קושי לצפות האם ביקוש זה ייענה בקלות על בביקוש לגידול צפי ישנו .2

ידי העלייה המשמעותית בהיצע. לפי התחזיות הנוכחיות, אין צורך בפתיחת מסגרות 

 .המעניקות תואר ראשון נוספות

ה ארוך לביצוע ההכשרה המעשית. נושא זה השתפר בשנים ישנה בעיה של זמן המתנ .3

)אחת  האחרונות אך הבעיה עדין לא נפתרה ויש להמשיך ולפעול כדי להקל על סטודנטים

 .האפשרויות לפיתרון הינה הכללת ההכשרה המעשית כחלק מהלימודים לתואר(

עודד פנייה ללימודים לדוברי ערבית וכן לעודד תעסוקת דיאטנים המשיך וליש ל .4

קיצור משך זמן המתנה להכשרה  נוהל המשךבפריפריה. דרכים מומלצות לעשות כן הן 

בכלל  ביישובים במגזר הערביכמו כן יש לעודד פנייה למקצוע  .פריפריהנגב ובכלל בב

 . סיית היעדמתן מלגות ותמריצים נוספים לאוכלו ע"י בדואי בפרטהו
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 קלינאי תקשורת .ג

 

מכללת  הם אוניברסיטת ת"א, אוניברסיטת חיפה, בישראל המוסדות להכשרת קלינאי תקשורת

הדסה, מכללת קריית אונו, מכללת אריאל, המכללה החרדית בני ברק )המסונפת לאוניברסיטת 

לימודי התואר הראשון בקלינאות ת"א( והמכללה החרדית בירושלים )המסונפת למכללת הדסה(. 

 שנים, במהלכן יש עבודה מעשית. וחצי תקשורת נמשכים שלוש 

יצא אל השוק מחזור ראשון של סטודנטים לקלינאי תקשורת שהוכשרו במכללת  2012בשנת 

מגיעים מירדן הקריית אונו. בנוסף, משרד הבריאות מכיר בתואר קלינאי תקשורת של סטודנטים 

 ני הרישוי של משרד הבריאות. ועוברים את מבח

 . 661,2נוספו  2010 -, בתעודות מקצוע 501 נוספו 2011במהלך  :ותחדש תעודות מקצוע •

 קלינאי תקשורת. 2,715היו רשומים   2011בסוף   מספר קלינאי תקשורת: •

 נפש 1,000-ל 65קלינאי תקשורת עד גיל  שיעורהיו  2011בסוף  שיעור קלינאי התקשורת: •

 .0.35 -עמד על כ

 

  :5תרשים מס'   
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  :6תרשים מס' 

 

 

  כניסת קלינאי תקשורת למערכת:

יהיה  2012החזוי החל משנת  תעודות המקצועהנחת העבודה של הועדה הינה כי מספר מקבלי 

 מחזור ראשון של בוגרי מכללת קריית אונו.הכולל  בשנה 213

 פרישת קלינאי תקשורת:

התקשורת הפורשים בכל שנה, יתבסס כאמור על שנתון קלינאי התקשורת מספר קלינאי 

 .40הפורשים בשנה הוא  , בתוספת של פטירה והגירה. מספר ממוצע65העוברים את גיל 

.  ע"פ חיבור של נתוני הכפיל את עצמוהתקשורת מספר קלינאי  שנים 11תוך ניתן  לראות כי 

. 5,140לכדי  2025ת מספרם יעלה ויגיע  עד לשנת הכניסה והפרישה החזויים של קלינאי תקשור

קלינאי  0.53ויגיע לשיעור של  53% -שיעור קלינאי התקשורת ביחס לאוכלוסייה יעלה בכ

 תקשורת לאלף נפש.

 ביקוש:

לפי המידע שנמסר משירותי בריאות כללית קיים מחסור בקלינאי תקשורת בתחומים של 

בתחומים של שפה, גמגום ואוטיזם. השימוש בשירותים טיפולים במבוגרים, בטיפולים בילדים 

עולה בהתמדה בעקבות עליה במודעות, הזדקנות האוכלוסייה, עלייה באחוז הילדים האוטיסטים 

 בולט בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית )בדרום ובצפון(. מחסור בשירותיםוהכנסת השירותים לסל. ה

 פלים לטיפולי בית ולהתפתחות הילד. מכבי שירותי בריאות מדווחים על קושי לגייס מט

 בכללית בעיקר לשכר במגזר הציבורי. מיוחסהקושי בגיוס קלינאי תקשורת 



 מדינת  ישראל                   
STATE OF ISRAEL           

 משרד הבריאות                                  סמנכ"ל לכלכלה וביטוח בריאות

Deputy Director General                                Ministry of Health                             

Of  Health Economics                             ירושליםJerusalem   

14 

 

 :5באוכלוסייה תקשורת בעיות שכיחות

 אחוזים % סוג

 3 גמגום בגיל הצעיר

 1 גמגום במבוגרים

 10 שגיאות פונולוגיות

 3-9 בעיות קול

 8-12 בעיות שפה לפני ביה"ס

 30 ש' 65שמיעה מעל ירידת 

 50 ש' 75ירידת שמיעה מעל 

 

 משך המתנה:

 חודשים . 11-לפי המידע שנמסר משירותי בריאות כללית משכי המתנה לטיפול נעים בין חודש  ל

 :בינלאומית השוואה -נקודת ייחוס 

מבוטחים משוקללים  55,000אחד לכל על תקן  1995: עומד מאז בישראלמפתח התקינה 

(1:55,000 .)6 

 :A.S.H.Aספרות מתוך  תקינה נדרשת לפי מפתח עולמי

 1:15,000  קלינאי תקשורת בתחום הדיבור השפה והבליעה.עבור 

 1.65:100,000  קלינאי תקשורת בתחום השמיעהעבור . 
 

 

 :והמלצות מסקנות

. לשנה בממוצע 6%-לאלף נפש עלה בשנים האחרונות ב שיעור קלינאי התקשורת  .1

ימשיך שיעור קלינאי התקשורת לעלות ויעמוד על שיעור  2025עד שנת התחזית הינה כי 

 .120%, גידול של 2003בשנת  0.24לאלף נפש לעומת שיעור של  0.53של 

אנו ממליצים לבחון שוב בעוד  .הלאומית ברמה תקשורת בקלינאי מחסור כיום אין .2

התעסוקה מחקר אודות מאפייני  לאחר שיסתיים הליך הרישום ויסתיים כשנתיים,

  במקצוע, את נושא הרחבת מסגרות ההכשרה.

 פעול. יש לאוכלוסייה הבדואיתבקרב הובמיוחד דרום קלינאי תקשורת בבמחסור  קיים .3

 .באזור הדרוםת לקלינאי תקשורת ופתיחה או הסבה של תוכניל

 יש לפעול לעידוד סטודנטים מהמגזר הבדואי לפנות למקצוע .4

  

                                                           

 שירותי בריאות כללית :מקור 5

 מקור: שירותי בריאות כללית 6
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 מרפאים בעיסוק .ד

 

אוניברסיטאות   3 -בלימודי המקצוע ריפוי בעיסוק  נמשכים ארבע שנים ומקנים תואר ראשון. 

שנים. המקצוע מאופיין  3.5משך הלימודים הינו תואר שלישי. לעד  קיימת אפשרות ללימודים

. 1:9בתנאי קבלה קשים: שיעור הקבלה של סטודנטים המבקשים ללמוד בעדיפות ראשונה הוא 

הקלינית נעשית תוך כדי הלימודים בשנים השלישית והרביעית בקבוצות  תנסותההשעות  1,000

מכלל הלומדים ממשיכים  50% -, שעות הנחשבות לסטאז'. קרוב לשבועות 4-8זמן של למשכי 

 לתארים גבוהים יותר.

מוסדות הלימוד שבהם מכשירים סטודנטים הם אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת ת"א, 

האוניברסיטה העברית וכן מכללת הקריה האקדמית אונו ומכללת מבח"ר בבני ברק. מכללת 

 מנת לפתוח חוגים נוספים והן לא מופיעות בתחזית. -אריאל ומכללת ספיר נמצאות במגעים על

מגיעים בעיקר מהרשות הפלסטינית ומירדן. לפי מידע אקדמים בעלי תארים מחו"ל  בוגרים

, אך מקצוע תעודות לקבלתשנמסר משירותי בריאות כללית בוגרים אלו אמנם עוברים בחינות 

יש לרוב הם מגיעים עם חוסרים בידע ובמיומנויות, אותם הם נדרשים להשלים תוך כדי עבודה. 

 נית במוסדות מוכרים.מחסור במקומות  להכשרה קלילציין כי קיים 

 

 . 185נוספו  2010 -, בתעודות מקצוע 362נוספו  2011: במהלך ותחדש תעודות מקצוע •

 .65עד גיל  מרפאים בעיסוק רשומים 309,3היו  2011: בסוף מספר מרפאים בעיסוק •

 נפש. 1,000-ל 65מרפאים בעיסוק עד גיל  42.0 -כהיו  2011בסוף  שיעור מרפאים בעיסוק: •

  :7מס' תרשים 
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  :8תרשים מס' 

 

 

 

  כניסת מרפאים בעיסוק למערכת:

יהיה  2012החזוי החל משנת  דה של הועדה הינה כי מספר מקבלי תעודות המקצועהנחת העבו

 עקב התווספות מחזור ראשון של בוגרי מכללת קריית אונו.בשנה  225

 פרישת מרפאים בעיסוק:

יתבסס כאמור על שנתון המרפאים בעיסוק מספר המרפאים בעיסוק הפורשים בכל שנה, 

 .39הפורשים בשנה הוא  , בתוספת של פטירה והגירה. מספר ממוצע65העוברים את גיל 

ע"פ חיבור של נתוני הכניסה והפרישה החזויים של מרפאים בעיסוק מספרם יעלה ויגיע  עד לשנת 

ויגיע לשיעור של  44% -כ. שיעור המרפאים בעיסוק ביחס לאוכלוסייה יעלה ב5,917לכדי  2025

 מרפאים בעיסוק לאלף נפש. 0.61

 ביקוש:

רבים מהעוסקים בתחום עובדים בחלקיות משרה ובמספר מסגרות. מסגרות עבודה ממשלתיות 

וא חולים, מרפאות, מסגרות טיפול ושיקום בקהילה. מסגרות עבודה נוספות ניתן למצ-הינן בתי

ע במשרדים ממשלתיים כגון משרד הרווחה, ביטוח עלי מקצובקופות חולים. כמו כן נדרשים ב

 לאומי, משרד הביטחון ובשוק הפרטי.

בשנים האחרונות עולה הביקוש למקצוע הריפוי והעיסוק עקב התרחבותו לתחומים שונים בתוך 

חריפות לצעירים, מחלקות -מערכות הבריאות, לדוגמא: מחלקות שיקום נשימתי, מחלקות תת

 י כוויות ארציים, ועוד.לטיפול פליאטיבי, מרכז
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בתי  400 -ישנה זליגה של בעלי מקצוע מהסקטור הציבורי לסקטור הפרטי, בעיקר לבתי אבות )כ

אבות בארץ מחויבים בהעסקת מרפאים בעיסוק(, מכונים ויחידות להתפתחות הילד, מסגרות 

מות שיקום בריאות הנפש בקהילה, אבחונים והתאמות בתחום העבודה ועוד. במרבית המקו

תנאי השכר טובים יותר. שירותים ייחודיים נוספים שהתפתחו בשוק הפרטי: אבחונים הפרטיים 

והתאמות בעולם העבודה, נגישות, שיקום נהיגה, בריאות העובד, ארגונומיה, בריאות בעבודה, 

 מניעה וקידום בריאות, מתן חוות דעת משפטיות.

נם בתי חולים כגון משרד החינוך וקופות למוסדות ציבוריים שאי גידול בביקושבנוסף,  חל 

 החולים המציעות הסדרי עבודה אטרקטיביים.

 מקצוע הריפוי בעיסוק  הינן:הביקוש לבעיות נוספות המאפיינות את 

 .משך המתנה גבוה לטיפול בקופות חולים במיוחד לאוכלוסיית המבוגרים 

  מקצועיות בקהילה.-מחסור במכונים ויחידות שיקום רב 

  פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר אינן -טיפולים במסגרת סל השירותים עלמכסות

טיפולים בשנה בעוד שמספר  12עונות על הצרכים הקיימים )קופות החולים מכסות 

 טיפולים בשנה(. 24הטיפולים המומלצים למטופלים שיקומיים הוא לפחות 

 ר מקומות.שכר נמוך המהווה חסם מפני כניסה לתפקיד וגורם לעבודה במספ 

 

המקצוע מאופיין בתקנים ממשלתיים רבים לא מאוישים בתחומי הילדים, גריאטריה, שיקום 

 ובריאות הנפש. קיים מחסור חמור במיוחד באזור שבין ב"ש לאילת. 

 :המתנה זמן

ע"פ מידע שנמסר משירותי בריאות כללית, משכי ההמתנה למרפאים העיסוק במקצועות השונים 

 הם כדלקמן:

 משך המתנה מקצועיתחום 

 חודשים 6 -3טווח:  התפתחות הילד 

 חודשים 4 –שבוע  שיקום*

 מספר חודשים –מיידי  טיפולי בית*

שיקום ושימור תפקוד 

 בגריאטריה

 מספר חודשים –מיידי 

 יפיזיקאלמכונים לשיקום 

 בקהילה*

 חודשים 6 –שבוע 

 

 או עם המתנה של עד שבוע. מקרים דחופים מתקבלים באופן מיידי* 

 

איש בקרב אוכלוסייה  29,000 -שנעשה על כ 2009מתוך סקר שימושי בריאות של הלמ"ס משנת 

איש מכלל האוכלוסייה( שביקרו אצל  6,250  -איש )המייצגים כ 25המייצגת את כלל האנשים ענו 

מהמטופלים השיבו כי זמן ההמתנה  %50מרפא בעיסוק, מחצית מהם טופלו בקופות החולים. 

מהמטופלים דיווחו כי היה עליהם  25%לטיפול הראשון בסדרה היה פחות משבועיים ומעל 
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איש בלבד  25לחכות חודשיים ויותר. יש לציין כי קיים חשש להטיה שכן כמות המדגם היא 

 וההנחה היא שלא כל המטופלים מבחינים בין ריפוי בעיסוק לפיזיותרפיה.  

ע"פ דיווחי כללית עיקר מחסור הוא בפריפריה חברתית וגיאוגרפית ובמיוחד בתחום התפתחות 

ע"פ מכבי שירותי בריאות קיים קושי לגייס הילד. המחסור בולט באזור דרום הארץ וחיפה. 

מרפאים בעיסוק המתמחים במבוגרים, בטיפול אורתופדי, בטיפול נוירולוגי ובטיפולי בית בכל 

 הארץ. 

, עולה כי שיעור ממוצע 2009( משנת WFOTסקר של ארגון המרפאים בעיסוק העולמי )מתוך 

לאלף  0.5 -לאלף איש. בישראל שיעור זה מגיע ל 0.25מדינות הוא  42המרפאים בעיסוק בקרב 

איש. יש לציין כי קיים חשש להטיה שכן הסקר בודק את אוכלוסיית המרפאים החברים בארגון 

 בלבד. 

 השוואה בינלאומית: -נקודת ייחוס 

 :2010משנת  WFOTמנתונים שהעבירה כללית אודות סקר של ארגון 

 אחוז מועסקים במגזר הציבורי נפש 1000מס' מטפלים ל  מדינה

 80% 0.5 ישראל

 90% 0.3 ארה"ב

 77% 0.4 קנדה

 90% 0.5 אנגליה

 60% 0.7 אוסטרליה

 95% 0.6 נורווגיה

 94% 1 שוודיה

 95% 1.1 דנמרק

 

 :והמלצות מסקנות

התחזית . לשנה בממוצע 2%-לאלף נפש עלה בשנים האחרונות ב שיעור המרפאים בעיסוק .1

 0.61לעלות ויעמוד על שיעור של  מרפאים בעיסוקימשיך שיעור ה 2025הינה כי עד שנת 

 .67%, גידול של 2003בשנת  0.37לאלף נפש לעומת שיעור של 

אנו ממליצים לבחון שוב בעוד  .הלאומית ברמה במרפאים בעיסוק מחסור כיום אין .2

מחקר אודות מאפייני התעסוקה  לאחר שיסתיים הליך הרישום ויסתיים כשנתיים,

  במקצוע, את נושא הרחבת מסגרות ההכשרה.

פתיחה ל פעול. יש לאוכלוסייה הבדואיתבקרב הודרום ב במרפאים בעיסוק מחסור  קיים .3

 .באזור הדרום למרפאים בעיסוקת ואו הסבה של תוכני

לבחון  יש. לעומת כמות הבוגרים בעיה במספר ההכשרות המעשיות מסתמן כי קיימת .4

 .נושא מסגרות ההכשרה המעשית במקצוע

למתן , יש לבחון צעדים ממושכיםההמתנה הבשל הפער בין היצע בעלי המקצוע לבין זמני  .5

  צע. התערבות בהירק בתחום התמריצים לקופות החולים בתחום ההעסקה ולא 
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 סיכום .ה

 

קלינאות פיזיותרפיסטים, דיאטנים,  -ניתן לראות כי בקרב כל בעלי המקצועות שנבדקו 

בהנחה שקצב בוגרי ההכשרות החדשים מדיי שנה יהיה דומה לזה  -מרפאים בעיסוק  תקשורת, 

בצורה  נפשות, יגדל 1,000 -, היצע שיעור בעלי המקצוע באוכלוסייה ביחס ל2010שהיה בשנת 

 . משמעותית

 

העזר רפואיים )כל המקצועות יחד( נמוך יותר בצפון  במקצועות  מספר המועסקיםיש לציין כי 

נתון זה נתמך ע"י מכבי שירותי בריאות אשר מעידים על .  7ובדרום לפי סקר כוח אדם של הלמ"ס

 הם מעידים כיבנוסף, קושי בגיוס כוח אדם מאשדוד וגדרה דרומה וכן מאזור הקריות צפונה. 

 קיים קושי לגייס כוח אדם בכפרי המשולש, כפרי הצפון וביישובים הבדואים בדרום.

 

פי -כמו כן, בחלק מהמקצועות ישנה זליגה לסקטור הפרטי עקב שכר גבוה יותר. לפיכך, אף על

מחלקי המדינה כן מורגשים קשיים לגייס עוסקים שמבחינה לאומית לא קיים מחסור, בחלק 

 אלו. במקצועות

 

יש לציין, כי בזמן עבודת הוועדה עלה כי בכל המקצועות שסקרנו כי יש זמן המתנה ארוך בתחום 

לעומק את נושא זה באופן ייעודי, כולל ההשפעה של לבחון . אנו ממליצים התפתחות הילד

ע"י מנהל הרפואה של משרד הבריאות בחוזר מספר  הסטנדרטים לזמני ההמתנה שנקבעו בנושא

51/2006. 

 

 

                                                           

 , תחום מידע משרד הבריאות2010כוח אדם במקצועות הבריאות  7


