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מינהל הסיעוד מקיים פעילות בתחומי הכשרה, רישוי, פיתוח מקצועי והנחיות 

 מקצועיות. בין הפעילויות השוטפות בלטו הפעולות הייחודיות הבאות: 
 

 הנעת הליך האקדמיזציה
 

הושגה הסכמה ותמיכה רחבה לתהליך האקדמיזציה כמגמה שיש לקדם. בין 
המסכימים היו: ראשי מערכת הבריאות, מנהיגות הסיעוד וראשי המועצה 

 להשכלה גבוהה )מל"ג(, הממונים על פיתוח תכניות אקדמיות חדשות.
על מנת להניע את התהליך בהקדם, נקבעו מדדים לחישוב מספר אחיות 

רש להכשיר בעתיד. מאחר שכמות זו גדולה ממספר האחיות אקדמאיות שנד
המוכשרות כיום באוניברסיטאות, נראה כי יהיה מקום לפתיחת מסגרות 

 נוספות להכשרה אקדמית בסיעוד.
מסגרות אלה תמוסדנה במכללות, אשר תפתחנה חוגים לסיעוד, בהתאם לדגם 

 מנחה שנקבע בועדה משותפת בין אנשי הסיעוד והמל"ג.
 

  וז עבודת מטה בנושא כוח אדם בסיעודריכ
 

, מינה מנכ"ל משרד הבריאות 2002בעקבות דו"ח מבקר המדינה לשנת 
ועדה לבחינת "תמהיל כוח האדם הסיעודי ופיתוחו, בהיבטים של 

אקדמיזציה והיחס הנדרש של כוח אדם סיעודי מוסמך, כוח אדם סיעודי 
 מעשי וכוחות עזר". 

למנכ"ל וראש מינהל הרפואה, כללה אנשי הועדה, בראשותו של המשנה 
 סיעוד בכירים, מנהלי כוח אדם ומנהלי בתי חולים.

 דיוני הועדה התבססו על מסמכים מהארץ ומהעולם הדנים בכוח אדם.
 מסקנות והמלצות הועדה התייחסו לתחומים הבאים:

 

 :אקדמיזציה 
יתוח אקדמיזציה במסגרת חשיבות רבה ראתה הועדה בפ

חינוך אחיות והמליצה על האצת הליך פיתוח מסגרות 
 אקדמיות.

 

 :תארים אקדמיים גבוהים 
הועדה מצאה כי בתחומי עיסוק ותפקידים ייחודיים, ניתן 

(, בהלימה A.M ,D.Phורצוי לדרוש תארים ברמות גבוהות )
לדיסציפלינות האקדמיות הרלוונטיות. חשיבות רבה רואה 

 ה בהכשרה לתארים גבוהים בתחום  הסיעוד.הועד
 

 :רמות בסיעוד 
רמות הסיעוד הקיימות כיום הן: אחות מוסמכת, אחות 

 מעשית וכוח עזר. 
לאור הצרכים הנובעים מהתמורות שחלות במערכת ברמה 

הטכנולוגית, המליצה הועדה לייצב את מקצוע הסיעוד בשתי 
 מיומנות. רמות: אחיות מוסמכות אקדמאיות ולידן סייעות

 



 תוצאות בקרת החלטות 
 

החלטות מינהל הסיעוד נבדקות בצורה מובנית לצורך הפקת לקחים 
 ושיפור תהליכים.

 נבחן יישומן של שתי הנחיות:  2004בשנת 
 

 :"בקרת יישום ההנחיה ל"אומדן כאב 
ההנחיה מחייבת ביצוע אומדן כאב למטופל ותיעודו בהתאם 

 לכללים.
בקרת יישום ההנחיה לאומדן כאב הממצאים העיקריים של 

מהמחלקות  65% -הראו כי ההנחיה מבוצעת במלואה ב
 שנבדקו.

 

  בקרת יישום ההנחיה לאחות אחראית משמרת ביחידה
 לטיפול מיוחד ביילוד:

ההנחיה מחייבת איוש תפקיד אחראית משמרת, על ידי 
אחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת בטיפול נמרץ פ.י.ת.י 

 ים, תינוקות וילדים(. )פגים,ילוד
במסגרת הבקרה נערך איסוף נתונים בכל היחידות לטיפול 

מיוחד ביילוד )פגים(, במדינת ישראל. ניתוח הנתונים והפקת 
 לקחים יבוצעו בשנה הקרובה. 

 

 רישוי אחיות מוסמכות
 

על פי תחשיבי תכנון, המנחים את עבודת מינהל הסיעוד, הדרישה לאחיות בכל 
 2004. בפועל, בשנת 1368הייתה  2004ות בישראל, בשנת שירותי הבריא

 אחיות מוסמכות על פי הפרוט הבא:   1662הוסמכו 
 
 בוגרות בעלות תואר ראשון בסיעוד   394 
 בוגרות תוכניות הסמכה לתעודה   552 
 בוגרות חו"ל     19 
 אחיות מעשיות ששודרגו למעמד אחות מוסמכת   697 
 

 התנהגות של צוותים ריכוז סקר ארצי בנושא
 

ועדה ארצית בה לקח הסיעוד חלק נכבד מאד, בדקה נורמות התנהגות של צוותים 
במוסדות אשפוז פסיכיאטריים. למסקנות הועדה השלכות ישירות על עבודת 

הצוותים. מינהל הסיעוד, בשיתוף עם האגף לפסיכיאטריה, מפעיל תכנית רחבה 
ר קשירות מטופלים באשפוז של פעולות מתקנות וביניהם "הפחתת מספ

 הפסיכיאטרי".
 

 בניית מסד של תוכניות הכשרה ולמתן ייעוץ בחו"ל
 

מינהל הסיעוד התנסה בשנים האחרונות במתן ייעוץ והדרכה לצוותי סיעוד 
במדינות מתפתחות. הפעלת התכניות נעשית בשיתוף משרד החוץ ביוזמה 

 ובתאום של שגרירויות ישראל ברחבי העולם.
 תוכניות הכשרה בתחומים שונים, אשר קובצו בחוברת בשם: 33ו נבנו למטרה ז
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בחוברת מפורטים תמצית תכניות הלימוד לרבות תכנים קליניים, סדנאות 
 רלוונטיות והגדרת האוכלוסיות המתאימות להכשרה.

שיתוף פעולה בינינו חוברת זו תופץ לשגרירויות ברחבי העולם ותהווה משאב ל
 לבין מדינות אלה בתחום הבריאות. 

 
 חשיפת ציבור האחיות לידע מחקרי במדיניות בסיעוד

 
במסגרת אתר האינטרנט של מינהל הסיעוד, נבנה מאגר מידע, הכולל מחקרים 

 מחקרים בתחום. 14קובצו   2004בתחום מדיניות סיעוד מהעולם. בשנת 
  מטרתנו להרחיב מאגר זה במאמרים רלוונטיים ועדכניים מדי שנה.

 

 מיסוד החלפת דעות בתחום מדיניות בסיעוד
 

הוקמה במה להחלפת דעות בנושאי פיתוח ומדיניות בסיעוד, באמצעות פורום 
באתר מינהל הסיעוד באינטרנט. הפורום משמש כערוץ תקשורת לציבור 

 העוסקים בסיעוד. 
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מינהל הסיעוד, כיחידת מטה בהנהלת משרד הבריאות, מחויב לחזון המשרד 
וליעדיו. על פי החלטת ההנהלה, תמוקדנה הפעילויות בשיפור השירות ללקוחות 

 פנימיים וחיצונים. 
מינהל הסיעוד, בתוקף תפקידו, יעסוק בנוסף גם בסוגיות ייחודיות כמו רישוי 

  והכשרה מקצועית.
 

 : שיפור השירות ללקוח

 חלק חשוב בתפקיד מינהל הסיעוד הוא מתן שירותים לציבור. 
על מנת לשפר את איכות השירות, ייקח מינהל הסיעוד חלק בפרויקט ממשל זמין 

 של משרדי הממשלה, במגוון נושאים:
 

 :שירותי תשלום באמצעות האינטרנט 
ות יופעל שירות תשלומים לבחינות ממשלתיות גם באמצע

 האינטרנט.
 

 :"מידע בנושא "רישוי בסיעוד 
 תופק חוברת מידע על הליך הרישוי בסיעוד, בשפות שונות.

 

 :הליכי קליטה 
במטרה לקצר הליכי  קליטה, ייבנה הליך לבדיקת מסמכים 

 מקצועיים בארץ המוצא, טרם עליתם של העולים ארצה. 
 בנוסף, נבחנת אפשרות להפקת  בחינות רישוי בשפות זרות,

 )מותנה בתקצוב משרד הקליטה(. 

  



 :בקרה תקציבית

 מינהל הסיעוד נערך לקראת מעקב ישיר אחר הכנסות באמצעות מערכת "בוחן". 
 מערכת זו תאפשר בקרת הכנסות בזמן אמת.

 
 :בקרת החלטות

בכל הרמות,  בסמכותו של מינהל הסיעוד להבנות סטנדרטים מקצועיים בסיעוד
אשר יבטיחו את איכות העשייה. החלטות אלו מופצות לשטח בחוזרים ובהנחיות, 

 המבוקרים באופן שוטף לבדיקת רמת העשייה והפקת לקחים.
 

 בשנה זו תבוצענה הפעילויות הבאות:  
 

  ניטור היקף יישום נוהל "מדריך קליני מורשה", )נוהל
המגדיר את הפרופיל והתפקיד של האחות העוסקת 

 בהדרכה(.
 
 .בדיקת שדות קליניים להדרכה, בהשוואה לסטנדרט הנדרש 

 
 :בדיקת הליך מתן הרשאות לביצוע פעולות חריגות 

פעולות שהואצלו מרופאים לאחיות בהתאם לכללים 
 2004המחויבים בתקנות. )יעד זה נדחה משנת העבודה 

לטובת  בקרה ביחידות לטיפול מיוחד בילוד לאור דו"ח מבקר 
 המדינה(.

 
 :וג רמת העשייה בסיעודשדר

  הפחתת מספר קשירות במסגרת אשפוז פסיכיאטרי- 
 העלאת המודעות לנושא בקרב הצוות הסיעודי.

 

  הבטחת טיפול נכון ואיכותי במצבי חירום-   
 רענון ידע תקופתי לצוותי הסיעוד בהחייאה. 

 

 שיפור מערך האחיות ביחידות לטיפול מיוחד בילוד- 
דם מקצועי ביחידות לטיפול מיוחד יישום לקחי בקרת כוח א

 .2004בילוד, בקרה שנערכה בשנת 
 

 :שדרוג רמת העוסקים בסיעוד

  פיתוח מקצועי-  
 בניית מסלול למומחיות בתחום מניעת זיהומים.

 

 :    הסדרה של עיסוק בסיעוד לאנשי מקצוע המתארחים בישראל

מי ידע ייחודיים במדינת ישראל, עקב מורכבותה הפוליטית והחברתית, נבנו תחו
ברפואה ובסיעוד. בשנים האחרונות גדל מספר הפניות של אחיות וסטודנטים 

מחו"ל לבוא  להשתלמויות שונות. לאור הביקוש המתגבר, ולשם  הבטחת רמת 
העוסקים בסיעוד המוזמנים לישראל לתקופות קצרות, מתכנן מינהל הסיעוד 

 למסד הליכים אלה: 



 

 ים לסיעוד מחו"ל.פיתוח הליך חילופי סטודנט 
 

  מיסוד הליכי הרשאה זמנית לעיסוק בסיעוד, לאחיות
 אורחות מחו"ל .

 
 :מחקר וסקרים

מינהל הסיעוד עורך סקרים ועוסק במחקר רלוונטי למדיניות בסיעוד. ממצאי 
סקרים אלה מהווים בסיס למסקנות והחלטות בתחומי מדיניות, מתוך מגמה 

 לפתח ולקדם את המקצוע.
 

  הידע והתאמת ההכשרה בנושא כאב לאחיות ברמות שדרוג
 -שונות 

נבדקים, בדק את השונות בידע ובגישה  1143מחקר הכולל 
לכאב בין הרמות השונות בסיעוד, מתוך כוונה להפיק לקחים 

 ולשפר את תכניות הלימוד בנושא. 
 
  הסתייעות בנתונים בין לאומיים לצורכי קבלת החלטות

  -הפיתוח המקצועי ל"ניווט" 
מערכות סיעוד בעולם עוברות שינוי מהותי הן בתחום 

ההכשרה והן בתחום הפרופיל המקצועי. השוואות בין 
לאומיות והפקת לקחים מתהליכים שקרו בעולם, הופכים 

להיות בסיס משמעותי לקבלת החלטות, על שינויים במערך 
 הסיעוד בישראל. 

דע השוואתי מארצות במהלך שנה זו יערך סקר שיאסוף מי
 שונות בעולם, באשר למאפייני הפיתוח המקצועי בסיעוד. 

 
 

 :שיפור תשתית נתונים

  נתונים על רמת ההכשרה של העוסקים בסיעוד הם  בעלי
 חשיבות רבה לצורכי תכנון הכשרה. 

בשנת העבודה הקרובה ימסד מינהל הסיעוד הליכי קבלת 
את מאגר הנתונים  נתונים ממוסדות להשכלה גבוהה וירחיב

 הקיים.
 

 
 



 2004-ב.   אחיות במדינת ישראל 
 

 מצאי כוח אדם בישראל   .1ב.
 

נעשתה בניכוי פטירות ומהגרים המוכרים על ידי  2004הצגת נתוני כוח אדם לשנת 
 רד הפנים.מש

נתוני השנים הקודמות כללו את כל האחיות הרשומות, כולל נפטרים ומהגרים, 
 , למאגרי הנתונים הקודמים.2004לפיכך לא ניתן להשוות בין מסד הנתונים של 

 .2004דו"ח זה יציג רק את נתוני 

 
 כלל האחיות  הרשומות בפנקס: 

 
 אחיות. 51,382 –סה"כ רשומות 

 

 34,692 - אחיות מוסמכות  
 16,690 -  אחיות מעשיות  

 
 

 12/2004 -תמהיל אחיות מוסמכות ומעשיות רשומות ב: 1תרשים מס' 
 

 
 

 ,עפ"י קבוצות גיל 65התפלגות אחיות רשומות בישראל עד גיל :  2תרשים מס' 
 12/2004 -ב

 

  

 לא ידוע +65גיל  60-64גיל  55-59גיל  45-54גיל  30-44גיל  18-29גיל 

4454 

13346 

7672 

3046 
1878 

3489 

807 

1820 

5293 

3288 

1898 
1186 

2594 

611 

 אחיות מוסמכות

 אחיות מעשיות

16,690
32%

34,692
68%

אחיות מוסמכות

אחיות מעשיות

 51,382 -סה"כ  



 . 43,881 –סה"כ  65רשומות בפנקס עד גיל 
 

 30,396 – אחיות מוסמכות 

  13,485 – אחיות מעשיות 
 

 
 12/2004 -ב 65התפלגות אחיות מוסמכות רשומות בישראל עד גיל : 3תרשים מס' 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 12/2004 -ב 65התפלגות אחיות מעשיות רשומות בישראל עד גיל :  4תרשים מס' 
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 30,396 -סה"כ  

 13,485 -סה"כ  



  



 

 12/2004 -אחיות מוסמכות בעלות תואר אקדמי ב   -  
11,563 

 
פרטי הרשומה המקצועית המחייבת, עפ"י תקנות 

בריאות העם, אינה כוללת השכלה אקדמית. הנתונים 
הקיימים מייצגים אך ורק את ההכשרה האקדמית 

ת ובעלי תואר אקדמי אשר השלימו את השכלתם הגנרי
 ודיווחו באופן אישי. 

השערתנו היא כי אחיות נוספות להן הכשרה אקדמית, 
 לא דיווחו על כך. לכן לא קיים תיעוד בפנקס האחיות.

 )בהתאם לכך יוצגו הנתונים בהסתייגות(.
 

 להלן הפרוט:
 B.A -   9,664אחיות בעלות 
 M.A -   1,831אחיות בעלות 
 Ph.D -   68אחיות בעלות 

 
על פי נתונים אלה, אחיות מוסמכות, בעלות תואר 

מסה"כ האחיות המוסמכות  33%אקדמי מהוות 
 במערכת הבריאות.

 

 

 

 

שיעור אחיות מוסמכות בעלות תואר אקדמי מתוך סה"כ אחיות  :5תרשים מס' 
 12/2004 -מוסמכות ב
 
 

23,129
67%

11,563
33%

אחיות מוסמכות

אחיות מוסמכות אקדמאיות

 34,692סה"כ: 



 
 

  2004תוספת אחיות ברמת אחות מוסמכת בשנת  
 מהן:  1662 –סה"כ אחיות מוסמכות חדשות 

 
 בוגרות בעלות תואר אקדמי  394
 בוגרות תוכניות הסמכה לתעודה  552

 בוגרות חו"ל    19
 מעשיות ששודרגו למעמד אחות מוסמכתאחיות   697

 
 

 

 

 

 

 
  2004התפלגות אחיות מוסמכות חדשות שנרשמו בשנת  :  6תרשים מס' 

  

394 
24% 

19 
1% 

552 
33% 

697 
42% 

 בוגרות בעלות תואר אקדמי

 בוגרות תוכניות הסמכה אחרות

 ל"בוגרות חו

 מעשיות ששודרגו למוסמכות

 1,662סה"כ 



 שדרוג אחיות מוסמכות לתארים אקדמיים 

אחיות מוסמכות  לאחת מהרמות   146דווח על שדרוג של   4002בשנת 

 האקדמיות הבאות:

 

 B.A -   224תואר 

 M.A -   672תואר 

 Ph.D -   4תואר 

 
 
 
 
 
 
 

תמהיל התארים האקדמיים בקרב אחיות מוסמכות ששודרגו  :7תרשים מס' 
 2004בשנת 

 

  

72% 
445 

28% 
174 

0% 
2 

B.A.

M.A.

Ph.D

 621סה"כ 



 

 

  2004פעילות קליטת עולים ובוגרי הכשרה מחו"ל בשנת 
 

מאופיינת בירידה בולטת במספר האחיות  2004שנת 
שה להכרה מקצועית. מסתמנת העולות, אשר פנו בבק

עליה במספר האחיות המוסמכות מחו"ל וירידה 
 משמעותית במספר האחיות המעשיות העולות.

 
 עיקר הפעילויות בתחום זה הן:

 
 129-אחיות מוסמכות ו 19אחיות מהן  148רישום  -

 אחיות 
 מעשיות   
 פניות חדשות של עולים 221 -טיפול ב -
ת לרמת אחות מוסמכת שדרוג אחיות מעשיות עולו -

 אחיות 248
רופאים  43 -הסבת רופאים לתואר אחות מוסמכת  -

 עולים
 

  



 . הכשרה ופיתוח על בסיסי 2.ב
 

פיתוח מקצועי בסיעוד מחייב הכשרה על בסיסית, אשר משדרגת את העשייה על 
 ידי הוספת מיומנויות, סמכויות ותחומי אחריות. 

 קורסים על בסיסיים בתחומי התמחות ייחודיים שונים.  12הופעלו  2000עד שנת 
 כל קורס הופעל כתוכנית עצמאית.

 

 גובשה תפיסה חדשה לפיתוח הכשרה על בסיסית בסיעוד.  2000החל משנת 
 על פי תפיסה זו מתמחות אחיות מוסמכות בחמישה תחומים:

 .תחום הטיפול בחולה עם חולי כרוני 

  וקריטי.תחום הטיפול בחולה במצב אקוטי 

 .תחום הטיפול במניעה וקידום בריאות 

 .תחום המיילדות 

  .תחום חדר ניתוח 

 

 בכל תחום אוכלוסיות מטופלים הדומות ביניהן, בצורכי הטיפול הסיעודיים.

מעבר להכשרה המקיפה באותם צרכים כוללניים, מתמחות האחיות גם בצורכי 
 הטיפול הייחודיים בתת התחומים הקליניים.

 

 ומים לתת התחומים:פירוט התח

 תחום: הטיפול בחולה עם חולי כרוני.

 תת התחומים:

 נפרולוגיה 

 פסיכיאטריה 

 אונקולוגיה 

 גריאטריה 

 רפואה ראשונית 

 

 תחום: הטיפול בחולה במצב אקוטי וקריטי.

 תת התחומים:

 טיפול נמרץ משולב 

 טיפול נמרץ ילדים 

 טיפול נמרץ פגים 

 רפואה דחופה 



 

 בריאות.תחום: מניעה וקידום 

 תת התחומים:

 מניעת זיהומים 

 .מניעה וקידום בריאות באוכלוסיות בריאות בסיכון 

 

מתכונת זו של הפעלת הכשרה על בסיסית מאפשרת פיתוח תת התמחויות 
בנושאים חדשים. כמו כן שיטה זו מאפשרת ניידות של אחיות בין שטחי 

 ההתמחות על ידי תוספת הכשרה קצרה ועניינית.

 

לים במתכונת זו בארבע השנים האחרונות, הוכחה כיעילה, הפעלת מסלו
 הן בהיבט המקצועי והן בהיבט הכלכלי. 

  



  מספר אחיות מוסמכות בעלות  2004בסיומה של שנת
השתלמות מוכרת על בסיסית, על בסיס התחומים שנקבעו 

 . 14,687במודל החדש הוא 
אחיות, אשר הוכשרו בתחומים  1,097)בנוסף קיימות עוד 

 וספים, אשר הוכרו בעבר(נ
   

 
 שיעור אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת )על בסיסית(, :  8תרשים מס' 

 12/2004 -מכלל האחיות המוסמכות ב          

 

 
 

  -ב 65התפלגות בוגרי השתלמות מוכרת )על בסיסית(, עד גיל :  9תרשים מס' 
12/2004 

 
 

 

 

 

515 
4% 

5,996 
46% 

4,251 
32% 

1,499 
11% 

892 
7% 

 גיל האחיות

   18-29    30-44 

   45-54    55-59 

   60-64 

14,687
42%

20,005
58%

אחיות מוסמכות

אחיות מוסמכות בעלות
התמחות מוכרת

 

 34,692סה"כ 

 13,153סה"כ: 



 

 

 

 

  אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות על בסיסית מוכרת 
 
 
 
 
 
 
 
 

התפלגות אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת )על  :10תרשים מס' 
 בסיסית(, על פי

 12/2004 -תחומים עיקריים ב                             

  

4,114 
30% 

3,850 
28% 

2,265 
17% 

1,894 
14% 

1,498 
11% 

 בחולה עם חולי כרוני. ט

 בחולה במצב אקוטי. ט

 רפואה מונעת וקידום בריאות

 חדר ניתוח

 מיילדות

 

 13,621סה"כ 



 
 

 פירוט תחום הטיפול בחולה במצב אקוטי וקריטי 
 

סה"כ אחיות בוגרות השתלמות מוכרת בתחום האקוטי 
3850, 
 מהן:

   2299  ט.נ. משולב
 1150  ט.נ. פיתי   

 401  רפואה דחופה
 
 
 
 
 
 

התפלגות אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת בתחום  :11תרשים מס' 
 האקוטי

 12/2004 -ב
 

 
 

 

 

  

2,299 
60% 

1,150 
30% 

401 
10% 

 טיפול נמרץ משולב

,  תינוקות, ילודים, פגים)י "נ פית.ט
 (ילדים

 רפואה דחופה

 3,850סה"כ 



 פירוט תחום הטיפול בחולה עם חולי כרוני 
 

 ,4114וכרת בתחום הכרוני סה"כ אחיות בוגרות השתלמות מ
 מהן:

   959  בריאות הנפש
 1014  גריאטריה  
 904  אונקולוגיה
 611   נפרולוגיה

 556  רפואה ראשונית
 70   שיקום 

 
 
 
 
 
 
 

התפלגות אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת בתחום  :12תרשים מס' 
 12/2004 -הטיפול בחולה עם חולי כרוני ב

 
 

 
 

  

959 
23% 

1,014 
25% 

904 
22% 

611 
15% 

556 
13% 

70 
2% 

 בריאות הנפש

 גריאטריה

 אונקולוגיה

 נפרולוגיה

 רפואה ראשונית

 שיקום

 4,114סה"כ 



 פירוט תחום רפואה מונעת 
 

 סה"כ אחיות בוגרת השתלמות מוכרת בתחום מניעה וקידום 
 , מהן:2265בריאות 

 
   2173 מניעה וקידום בריאות באוכלוסיות בריאות בסיכון

 92      מניעת זיהומים  
 
 
 
 
 
 
 

התפלגות אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת בתחום  :13תרשים מס' 
 12/2004 -רפואה מונעת ב

 
 

2,173
96%

92
4%

 מניעת זיהומים

מניעה וקידום בריאות
באוכלוסיות בריאות בסיכון

 

 
 

  

 2,265סה"כ 



 
 
 
 

 תכנון הכשרת כוח אדם בעתיד בהתבסס על מצאי ועל צרכים .3ב.
 
 

דל לתכנון כוח אדם, בשיתוף משרד הבריאות, האוצר בשנה האחרונה, נבנה מו
 והות"ת.

 אחיות מוסמכות חדשות. 1300 -על פי מודל זה, יש צורך מדי שנה בכ
 

אחיות מעשיות המוסבות לאחיות  450 -אחיות חדשות וכ 850 -תכנון זה כולל כ
 מוסמכות.

שנים רבות הונחתה על בסיס תחושת מחסור של אחיות הכשרת כוח אדם במשך 
 בשטח.

שנים רבות,כל בוגרת הכשרה בסיעוד,נהנתה מהיצע של מקומות עבודה שניתן 
 היה לבחור ביניהם.

 
בשנים האחרונות, בעקבות קשיים כספיים מחד גיסא והעדר תקני העסקה בשרות 

 טלים.הציבורי מאידך גיסא, לראשונה נכללות אחיות במעגל המוב
 

 הצורך בתכנון כוח אדם בכמות המתאימה,הופך לדרישה הכרחית. 
 

בנושא סיעוד ניתן לאמץ כבסיס לתכנון כוח אדם, מודל אשר נבנה בשנה האחרונה 
בשיתוף משרד הבריאות, האוצר והות"ת,)ועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה 

ע הסיעוד. להשכלה גבוהה(. המודל נותן חיזוי להיקף ההכשרה הנדרש למקצו
 )המודל נבנה כרקע לבחינת היתכנות אקדמיזציה מלאה במקצוע הסיעוד(. 

 
אחיות מוסמכות חדשות מדי שנה, בטווח  1400 – 1300-על פי מודל זה יידרשו כ

 השנים הקרובות. 10של 
 

 נוסחאות החישוב מבוססות על המדדים המשפיעים על תכנון כוח אדם: 
 
 שיעור גידול האוכלוסייה -
 שיעור גידול מיטות אשפוז -
 שינוי מאפייני הטיפול באשפוז ובקהילה -
 נפש. 1000-שיעור כוח אדם סיעודי ל -
 תמהיל כוח האדם הכולל אחיות מוסמכות ואחרים. -
 

חלק מהמדדים )כמו שיעור גידול מיטות אשפוז, שיעור כוח האדם הסיעודי 
 שרד הבריאות.ותמהיל כוח האדם(, הם פונקציה של החלטות מדיניות מ

 
אחיות  697 -אחיות חדשות ו 965. מתוכן: 1662סך הבוגרים הוא  2004בשנת 

 מעשיות משודרגות, שהוא מעל היעד המצופה.
 

 -אחיות חדשות ו 1157. מתוכן 1851סך הבוגרים המצופה הוא  2005לקראת סוף 
 אחיות מעשיות המוסבות לאחיות מוסמכות. 694

  



 ג.  כשירות מקצועית 
 

באחריות משרד הבריאות להבטיח כשירות מקצועית של כל העוסקים בבריאות, 
כולל אחיות. מנכ"ל המשרד רשאי על פי פקודת בריאות העם לשלול, להתלות או 

 להגביל רישום של עוסק כאח/ות, אשר נמצא/ה לא כשיר/ה.
 המנכ"ל מפעיל סמכות זו לאחר ייעוץ והמלצה של ועדת משמעת, או ועדה רפואית.

 
  2004. פעילות ועדות משמעת בשנת 1ג.
 

 נושאים שטופלו על ידי ועדת משמעת:

  בתום הליך המשמעת נקבעה התליה ל –זיוף מעמד מקצועי- 
 שנים. 4
  בתום הליך המשמעת נקבעה  –זיוף מרשמי תרופות 

 חודשים. 3 -התליה ל

  בתום הליך המשמעת נקבעה  –הצגת מסמכים מזויפים 
 שנה. 1 -התליה ל

 
 נושאים הנמצאים בטיפול של ועדת משמעת וטרם הסתיים ההליך:

 .)חבלה ברשלנות )נפילת פג ממשקל 
 זיוף מסמכים. 

 .הכאת חולה 

 .מסירת מידע על מטופלים לגורם מסחרי 
 .עיסוק ביילוד ללא רישיון 
 .טעות במתן תרופה 

 .גרימת חבלה וניסיון אינוס 
 .טעות בהדרכת משפחה למתן תרופות 

 
  2004. פעילות ועדות רפואיות בשנת 2ג.
 

 בקשות לדיון. להלן פירוט תוצאות הדיון בועדה: 49לועדה הוגשו 
 

 אחיות הסתיימו הדיונים.  46לגבי 
 אחיות רישיונן הותלה עד להופעתן בפני ועדה חוזרת. 21

 כל השאר נמצאו כשירות לעסוק בסיעוד במגבלות של פיקוח רפואי. 
 
 

 בי מעמדן המקצועי של כל האחיות נמצא ברשומה הממוחשבת מידע מעודכן לג
 באתר האינטרנט של מינהל הסיעוד.

מינהל הסיעוד מפיץ מדי שישה חודשים רשימה עדכנית של כל העוסקים 
בסיעוד שרישיונם הותלה וכל אלה שהיו בעבר עוסקים רשומים אך רישיונם 

 נשלל. 
 
 

 



 

 

 ד. פעילות בין לאומית
 
 

מינהל הסיעוד מקיים פעילות בינלאומית מקצועית בשיתוף משרד החוץ וארגון 
JHI Jewish Healthcare International).) 

 
 

 . פעילות בשיתוף משרד החוץ:1ד.
 

 הפעלת קורסים ומתן ייעוץ מקצועי במדינות מתפתחות.
 

  1מתוארת בטבלה  2004פעילות בשנת 
 

 2004הפעלת קורסים ומתן ייעוץ במדינות מתפתחות בשנת : 1טבלה 
 

 

 

  2005טרם גובשו סופית היעדים והנושאים לשנת. 
  

 נושא  מדינה

 סיעוד מתקדם  קזחסטאן 

 רפואה דחופה  קניה 

 סיעוד ילדים:  ראשוני ושניוני איי סיישל

 ( P.T.S.Dתסמונת בתר חבלתית )  ארגנטינה



 

 JHI (Jewish Healthcare. פעילות בשיתוף ארגון 2ד.

International) 
 

ייעוץ, הנחיה ומתן הרצאות מקצועיות על ידי רופאים ואחיות, מישראל ומארה"ב 
 למדינות חבר העמים.

 
  2מתוארת בטבלה  2004פעילות בשנת 

 

 2004בשנת  JHIפעילות בשיתוף ארגון : 2טבלה 
 

 תחום הייעוץ וההדרכה מדינה

 ריגה –לטביה 

 קישינב –מולדובה 

 בריאות הציבור 

 

 אודסה –אוקראינה 
 קישינב  –מולדובה 
 קישינב  –מולדובה 
 קישינב  –מולדובה 

 קידום בריאות:

 האישה -

 הקשיש -

 הגיל הרך -

 הילד -

 אודסה –אוקראינה 

 ריגה –לטביה 

 שיקום לב

 אודסה –אוקראינה 

 בלרוס –מינסק 

 בריאות הנפש

 טיפול נשימתי קישינב  –מולדובה 

 

  2005טרם גובשו סופית היעדים והנושאים לשנת. 
 
 

  



 2004דו"ח ביצוע יעדים כפי שהוצהרו בשנת  .ה
 2004דו"ח ביצוע יעדים : 3טבלה 

מס'  היעדים תחום תוצאים / ביצוע
 סידורי

חקיקה ראשית של    לא חל קידום
 אחיות

1.  

התקבלה הסכמה בנושא 
 האקדמיזציה

נבנה מודל לבחינת היקף הכשרה 
הנדרשת במקצוע הסיעוד במסגרת 

 ועדה בות"ת

 קידום האקדמיזציה  מינהלה

 
2.  

נכתבה טיוטה ראשונית של כלי 
 הבקרה.

הבקרה נדחתה לטובת בקרה 
ביחידות לטיפול מיוחד בילוד לאור 

 "ח מבקר המדינהדו

הנחיות 
 מקצועיות

בקרה על הליך 
ההרשאה לפעולות 

 חריגות

 –בקרת החלטות 
בדיקת עשייה על פי 

 סטנדרטים

3.  

סוכמו הנתונים ונכתבו הממצאים 
 העיקריים וסוגיות לדיון.

הנחיות 
 מקצועיות

בקרת יישום 
 ההנחיה לאומדן כאב

  

 54ח מבקר המדינה מס' בעקבות דו"
ב' בנושא יחידות לטיפול מיוחד 

ביילוד, בוצעה בקרה ונאספו נתונים 
 בכל היחידות במדינת ישראל.

הנחיות 
 מקצועיות

בקרת יישום 
ההנחיה לאחריות 
משמרת ביחידות 

לטיפול מיוחד 
 ביילוד )פגים(

  

בקרה ונאספו נתונים בכל בוצעה 
בתי הספר הממשלתיים, הציבוריים 

 ובחוגים לסיעוד.

 הסמכה

 

בקרה בנושא 
התנסות קלינית 

 בבתי הספר לסיעוד

  

הופץ שאלון לאיסוף נתונים למס' 
מוסדות וקופות חולים כפיילוט, 
נתקבלו נתונים מקופה מבטחת 

 אחת

כלים לאיסוף פיתוח  מינהלה
 נתוני העסקה

פיתוח מערכות 
 מחשוב

4.  

 4 -בוצע איסוף נתונים מ
 אוניברסיטאות על השכלה אקדמית

בניית מאגרי מידע  מינהלה
של כוח אדם 

 באינטרנט

  

נבנה אפיון לצורך תשלום עבור 
 בחינות באמצעות האינטרנט

שירותים פיתוח  מינהלה
מקוונים במסגרת 

 ממשל זמין

  

הנחיות  טיוטת הנחיה הועברה לחוות דעת
 מקצועיות

פיתוח הנחיה לרענון 
 ידע בהחייאה

  .5 פיתוח מקצועי

נבנתה יחידת הוראה ייחודית 
 בהמשך לחטיבה הכרונית

פיתוח 
 מקצועי

הבניית גוף ידע 
ייחודי לאחיות 

 העוסקות בשיקום 

  

כניסת כוחות עזר לתפקיד משודרג 
נמצאת בהליך המונע באמצעות 

 ההנהלות המקומיות

הנחיות 
 מקצועיות

קביעת תמהיל כוח 
 אדם בסיעוד

עיצוב מחדש של 
תפקידי סיעוד 

 בתמהיל מחודש

6.  

הוגשה תוכנית הכוללת תמחור 
 למשרד הקליטה.

הקליטה דחה ביצוע התוכנית משרד 
 עקב אילוצי תקציב. 2005לשנת 

הבניית מסלול הכנה  הסמכה
לבחינות הסמכה 

 לאחיות עולות

פיתוח ושדרוג כוח 
 אדם

7.  

שדרוג אחיות  הסמכה קורסים 2הופעלו 
מעשיות בתחום 

גריאטריה למעמד 
 אחות מוסמכת

  

 -עולות ותוכניות לאחיות  6הופעלו 
 תוכניות לאחיות ישראליות. 15

שדרוג אחיות  הסמכה
מעשיות למעמד 

 אחות מוסמכת

  



 


