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 פתח דבר

 תנאי. בריאותהת מערכבתכנון  מרכזי נדבך מהווה במקצועות הבריאות אדם כוח תכנון

 נתונים. בתחום המגמות זיהוי גם כמו, הקיים המצב הכרת הוא, לתכנון הכרחי מקדים

 .טוב עתידי תכנון ביצוע לצורך חיוניים אמין ומידע מפורטים

 תחזיות הקיים, כמו גם המצב תיאור, בעבר. בישראל רופאיםהמחקר המוצג כאן מתמקד ב

 רפואהב לעסוקהמורשים  רשיונותעל קובץ בעלי  התבססו ,רפואהבאדם  כוח בתחום

הוא אולם , רשיוןבעלי  של ונתונים על ההשכלה דמוגרפיים קובץ זה כולל פרטים. בישראל

 נתונים נוספים אודות הרופאים. כמו גם תעסוקתיים מידע על מאפיינים חסר

מוסיף על הנתונים שבקובץ  ,על הרופאים בישראל בפעם השנייה המתבצע ,המחקר הנוכחי

ייחודו בשילוב ובהצלבת נתונים בין מקורות מידע נתונים ממקורות נוספים.  רשיוןבעלי 

 הלשכה נמצאים בידי וחלקם ,הבריאות משרד באחריות מצויים שונים. חלק מהנתונים

ובוצע במשותף על ידי  תוכנן המחקר. , או במקומות נוספים(ס"למ) לסטטיסטיקה המרכזית

  .המשולב המחקר צוות עם בתיאום ס"בלמ התבצעו העיבודים. ס"הבריאות והלמ רדמש

 היקף כח האדםשל  םבישראל; אומדני הרופאיםבדפים הבאים מפורטים נתונים רבים על 

במקצוע בפועל עובדים הרשיון בעלי והן בקרב  ,ברפואהלעסוק  רשיוןהן בקרב בעלי  -

נתוני השכלה, צורת , של מקומות המגורים גיאוגרפי פיזור, דמוגרפיםמאפיינים  ;בישראל

לעסוק ברפואה המחזיקים ברשיון  מספרלתחזית  ,בנוסף ועוד. העיסוק במקצוע, הכנסה

כמו כן, ניתן למצוא בפרסום מידע השוואתי לפרסום הקודם אודות . בעשור הקרובבישראל 

 הרופאים.

ייחודי האנו מודים לפרופ' טוביה חורב שיזם והוביל בתחילת הדרך את המודל המחקרי 

. הפרסום הראשון דן במאפיינים תעסוקתים של מתפרסם כעת זו הפעם החמישיתה ,זהה

 (2016) ארבע מקצועות בריאות(, השלישי על 2014(, השני על האחיות )2012הרופאים )

 ככלי המשרד את ימשיך לשמש המתואר המחקרי מודלה. (2016הרביעי על פסיכולוגים )ו

 תכנון שיתרום ליכולת המשרד בתחום דבר בריאות, מקצועות לקבלת נתונים ומידע במגוון

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד . בישראל במקצועות הבריאות השונים אדם כוח

שמחקר יתבצע לכל כך  ,ס באופן שנתי"הלמ עם הבריאות, מתכנן לבצע מחקר זה בשיתוף

  מקצוע אחת לכמה שנים, ולאחר זמן ייערכו מחקרים חוזרים לפי הצורך.

 ניר קידר                                         
 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי     

 משרד הבריאות                                              
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 עיקרייםממצאים 
 

בעלי  32,775 נמצאומשרד הבריאות, בקובץ בעלי הרשיון לעסוק ברפואה שב ,2012בשנת 

, מדובר 2008בישראל. בהשוואה לנתוני שנת חיים ( 90%) 29,129 מתוכםרשיון ברפואה. 

לא היו  (17%) 4,868החיים בישראל,  רופאיםה מתוך( רופאים. 2.87%) 813בגידול של 

, העובדים 24,261מתוך . להם הכנסה מעבודה או מעסק ולא היתהבשוק העבודה,  פעילים

 בענף הבריאות. עבדו (95%) 23,094

 ילידי ישראל.   היו( מהעובדים בענף הבריאות 10,317) 44.7%

בקרב  .ערבים %11.7-ו 1יהודים ואחריםמכלל העובדים בענף הבריאות הם  %88.3

בהתאמה(. בקרב  44%-ו 56%שיעור הגברים גבוה מזה של נשים ) היהודים ואחרים

 נשים.  13.7% -גברים ו 86.3%יותר;  ההערבים התוצאה גבוה

 3.82ירידה משיעור של  , 3.68על  2012בשנת מד פר הרופאים לאלף נפש באוכלוסיה עמס

וז תל חיים במרכז הארץ, במח - 14,317כמחצית מהרופאים החיים בישראל, .2008בשנת 

 .3.14לאלף נפש באוכלוסיה עמד על  65שיעור הרופאים עד גיל  אביב ובמחוז המרכז.

 2012בשנת  שהו מהם 82% .לפחותבמשך שנה  בחו"ל 2012בשנת  שהורופאים מה 10%

 שנים או יותר. 5בחו"ל במשך 

. הגידול אצל הרופאים 2012-2008בין השנים  40%-בכ , בממוצע,הכנסות הרופאים גדלו

 הגידול בהכנסות .40%-היה סביב ה -המהווים את הקבוצה הגדולה ביותר  – השכירים

הרופאים העצמאיים והעובדים גם כעצמאיים וגם כשכירים היה בשיעורים גבוהים 

 בהרבה.

בעלי  (16,286) 56%(, 29,129) מתוך כלל בעלי הרשיון לעסוק ברפואה החיים בישראל

 בתחומי הבריאות.עובדים ( 13,632) מאלו 84%מומחיות אחת לפחות. 

הם בעלי  (13,632)  59%רופאים(,  23,094מבין כלל הרופאים העובדים בתחומי הבריאות )

, גידול של 2008מומחים לעומת שנת  816מומחיות אחת לפחות. נתון זה מהווה עליה של 

6% . 

 .בחו"לשוהים ( ברפואה 2מומחה )התמחות אחרונה תתעודמבעלי  %10 -כ

                                                           
 יהודים ואחרים" על פי הגדרת הלמ"ס. יהודים ובעלי לאום אחר שאינם ערבים. 1
 להלן.( 13הגדרת "התמחות אחרונה", ראו בע'  2
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 מבוא

 
 הוא מקצוע הרפואה נמצא בליבת העיסוק של מערכת הבריאות בארץ ובעולם. הרופא 

הן הדמות המרכזית האחראית על קבלת ההחלטות הרפואיות. ההחלטות יכולות לחול 

והן בטיפול בחולה הבודד בכל ההיבטים  ,בהיבטי מניעת מחלות ,על כלל האוכלוסיה

 המתלווים לתחלואה.

 

וכוללת חלקים תאורטיים וחלקים  מורכבת, ארוכהההכשרה המקצועית של הרופא 

קיימים כיום מסלולי לימוד בישראל . קליניים ולימודים קלינים-; לימודים פרהמעשיים

שנתיים. לאחר תום הלימודים ועמידה בבחינות, על הבוגר לעבור -שנתיים או ארבע-שש

רישיון לעסוק שבסיומה יוכל לקבל  – התנסות מעשית בבית החולים - "סטאז'שנה של 

 ברפואה מטעם משרד הבריאות.

 

גוריון, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן  -בתי ספר לרפואה 5כיום  פועלים בארץ 

 .האוניברסיטה העברית, הטכניון ובית הספר לרפואה בצפת
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 רקע

לא ניתן לקבל בשל סיבה זו . רופאיםבישראל אין חובה לרישוי חוזר או לרישום חוזר של 

רשיונות נעשה רק . רישום של בעלי הרופאיםמידע שוטף ועדכני על העיסוק בפועל של 

מאגר הרשיונות מתנהל באגף רישוי במשרד הבריאות, בהתאם לתנאי  .בעת קבלת הרשיון

 קבלת הרשיון. 

 רשיונות ברפואה בעלי מספרנתוני  על של הרופאים, התבססו האדם כוח תחזיותבעבר, 

 מספר האומדנים נעשו על פי .הבריאות משרד של המידע במאגרי רשומיםהם ש כפי

של מחזיקי רשיונות  הפרישה גילל עהועל ההג ,שנה בכל שהונפקו רשיונות חדשים

 כללצורך ביצוע תחזיות אלו, הונח כי . , בהתאם לנתונים האישיים של הרופאיםקיימים

 . בישראל במקצועבגילאי העבודה, עובדים  הרשיון, בעלי

בישראל, וביחוד  הרופאיםמטרת המחקר המובא כאן היא לפרוש את הנתונים אודות 

של את המאפיינים  לבחון נתונים אלו מאפשרים .הרפואה במקצוע עובדיםלגבי אלו ה

מחקר זה,  תוצרילתת כלים לחיזוי ותכנון כוח האדם בתחום זה. ללא ו רופאים אלו,

החיזוי יכול להתבסס על נתוני הרישוי בלבד, כפי שהם רשומים במאגר הרשיונות 

שבמשרד הבריאות, וכן על נתונים דמוגרפיים כלליים. המחקר מאפשר לקבל את תמונת 

, ולספק למקבלי החלטות במשרד הבריאות של הרופאים בישראלהמצב התעסוקתית 

ה מתבצע בפעם השניה, כאשר הפעם הקודמת מחקר ז בסיס לתכנון ולקבלת החלטות.

 .2012על נתוני  –, והפעם 2008בוצעה על נתוני שנת 

 המחקר יעדי

רופאים בדגש על הנתונים של ה . בישראל הרופאיםלקבל תמונת מצב של  הואהמחקר יעד 

 הספציפיות הן הבאות:המטרות  .ברפואה העובדים

 בישראל הרופאיםעל המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והגיאוגרפיים של  עמודל ; 

  במערכת הבריאות בישראל העובדיםהרופאים למדוד את מספר; 

  הרופאיםלתאר את המאפיינים התעסוקתיים של; 

  ;לאמוד את היקף הנטישה והפרישה המוקדמת של הרופאים 

  2025עד שנת  בעלי הרשיון ברפואהאת מספר לחזות; 

  ולזהות סימני מחסור.בעלי רשיוןלבחון האם יש מספיק , 
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 מקורות המידע

 מקורות עיקריים:משלושה הנתונים המפורטים במחקר הופקו 

  בישראל. קובץ זה מנוהל במשרד הבריאות, וכולל  ברפואהקובץ בעלי רשיון לעסוק

מועד כגון וכן פרטים על הרשיון עצמו,  השכלה אודותפרטים דמוגרפיים, נתונים 

 וכדומה.  וקבלת

 מועבר ללמ"ס ו ,קובץ הכנסות מעבודה ומעסק, המנוהל ומופק על ידי רשות המיסים

סוג ההעסקה, ענף כלכלי  על הכנסות,על נתונים על שכר,  אחת לתקופה. הקובץ כולל

 ועוד.

  ,משרד של הנתונים ממחסןעל בעלי רשיון המופקים  נתוניםמערכת פנורמה נקטו 

 .המידע אגף בניהולש הבריאות

 תהליך

 תהליך העבודה והקישור בין קובץ הרשיונות לבין קובץ ההכנסות היה כדלקמן:

  הועבר קובץ הרשיונות ממשרד הבריאות אל הלמ"ס.  2014בחודש פברואר

היו של רשומות  1,004. של בעלי רשיון רשומות 33,779הקובץ המקורי כלל 

רשומות הן של רופאים שקיבלו רשיון  32,775 ,2013רשיונות שהתקבלו בשנת 

  .2012שנת סוף  דע

  קושרו עם מרשם האוכלוסין באופן תקין 32,372הרשומות,  32,775מתוך כלל ,

רשומות מספר ת.ז  403 -ב ללא תקלות או טעויות באחד מהפרמטרים שנבדקו.

פעולות שונות בוצעו על רשימת מספרי הזהות השגויים, כדי . חסר או שגויהיה 

קושרו בקישור  לאחר ביצוע פעולות הזיהוי,לפי פרמטרים אחרים.  לאמת זיהוי

 רשומות נוספות, ועודכן עבורן מספר הזהות. 115ודאי 

  בקובץ החדש, בו יש רק רשומות מקושרות למרשם האוכלוסין, לאחר ביצוע

 . מהקובץ המקורי( 99%)רשומות  32,487ו הפעולות האמורות, נותר
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  אשר נכון הרופאים  אותרו של הלמ"ס, 3ם בחו"לילפי מאגר תושבים ישראלי

מרכז חייהם לא היה בישראל. הגדרת הלמ"ס תואמת את ההגדרה  2012לשנת 

כלל הפרטים הפעילים במרשם לאומי, ומבוססת על נבי למהגר הבינלאומית

במהלך אותה ש פרט גבולות ישראל למשך שנה לפחות.האוכלוסין שיצאו את 

לאחר ימים, עדיין ייחשב מהגר.  90ו לא עלה על משכביקור ש ישראלשנה ביקר ב

 . 29,129 -הגיע ל החיים בישראל הרופאיםמספר , המתגוררים בחו"לסינון 

  עבר זיוּוג מלא עם קובץ הכנסות של רשות  החיים בישראלבעלי הרשיון קובץ

ולכל אחת מהרשומות צורפו הנתונים מקובץ זה. לאחר הזיווג בוצעה  המיסים,

  ( בהתאם לכללי הלמ"ס.De-identificationהתממה )

קובץ הכנסות של רשות המיסים כולל את כל נתוני התשלומים לשכירים 

וכן את נתוני ההכנסות של  הנובעים מעבודה במסגרת יחסי עובד מעביד.

 פי חוק.-סים עלעצמאים המדווחים לרשות המי

  95% .עובדים( 83%) 24,261 החיים בישראל הרופאיםכלל  29,129מתוך 

 .בענפים אחרים - 5%- והשאר בענף הבריאות, עובדים - 23,094 - עובדיםמה

 האפשרויותלפי אחד משלוש  נקבע צורת העיסוק: 

o  מי שכל הכנסתו היא משכר עבודה בלבד. –שכיר בלבד 

o  מי שכל הכנסתו היא כעוסק עצמאי. –עצמאי בלבד 

o  מי שיש לו גם הכנסה כשכיר וגם כעצמאי. –שכיר ועצמאי 

  לענף כלכלי  העסק שיוךנעשה בהתאם ל בענף הבריאותזיהוי עובדים כעובדים

 עצמאיםבענף הכלכלי של המעסיק, ואצל  –אצל שכירים . המיסים רשותב

שויות מידע על העיסוק יובהר כי אין בידי הר בשיוך של העסק שבבעלותם.

בפועל של העובד. מבחינה תיאורטית, יכול להיות כי מעסיק או עסק רשומים 

בענף מסויים, אך חלק מהעובדים עובדים בפועל בתחום אחר מאשר התחום 

", הבריאות בענף עובדיםהעיקרי של העסק. בכל מקום בפרסום זה בו מצוין "

הבריאות, לפי הרישום ברשות הכוונה היא שהמעסיק או העסק שייך לענף 

 המיסים.

                                                           
( מאגר תושבים ישראלים בחו"ל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תחום פיתוח מתודולוגיה 2012סבח מ' ) 3

 מפקדית, אגף דמוגרפיה ומפקד. 
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  בשירות צה"ל. המועסקים רשיוןהנתונים במחקר זה אינם כוללים בעלי 

 בלמ"ס נעשתה בדיקה כדי  .דומאמקיף  המיסים רשות קובץב המעסיקים כיסוי

. הבדיקה נעשתה רק לגבי בריאות מענף מעסיקים שלא חסרים בקובץ לוודא

 לגביהם שאין מעסיקים קיימים כי תכןיי. עובדים 100 מעלשיש להם  מעסיקים

 .קטנה הנתונים על ההשפעה ולכן יחסית עובדים מעט מעסיקים הם אך, דיווח

  ניתוח המומחים ברפואה, נעשה לפי ההתמחות האחרונה. רופאים רבים התמחו

מדובר במסלול  –ביותר מאשר התמחות אחת, כאשר בחלק מההתמחויות 

התמחות. למשל, רופאה -או תת -אחריה התמחות על מובנה; התמחות בסיס ו

מומחית באנדוקרינולוגיית ילדים, חייבת להיות מומחית ברפואת ילדים כדי 

להתחיל את ההתמחות. הרישום שלה יכלול רשיון מומחית ברפואת ילדים 

 ורשיון מומחית באנדוקרינולוגיית ילדים. 

מכפילויות, נתחשב בניתוח ההתמחויות שנעשה במחקר זה, כדי להימנע 

אנדוקרינולוגיית ילדים בדוגמא זו. הבחירה לעשות  –בהתמחות האחרונה בלבד 

כך נשענת על ההנחה כי על פי רוב, העיסוק בפועל של רופא שיש לו יותר 

דיווח על פי מספר  ממומחיות אחת, הוא בהתמחות שנעשתה אחרונה.

עודות מומחה ולא ההתמחויות, עלול להביא להטעיה, משום שאז נספרות ת

הרופאים עצמם, ומספר המומחים המוצג, יהיה גבוה ממספר הרופאים בעלי 

 ההצגה היא לפי התמחות אחרונה. –ההתמחות. מסיבות אלו 
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הקודם שהתבצע על ידי המחקר ממעט שונה במחקר זה באופן ענף הבריאות הוגדר 

הענפים הכלכליים  2008שנת במחקר של . 20084 בשנתמינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי 

 . 5ענף כלכלי בריאות" ול"ענפים כלכליים אחרים""לחולקו 

כן עיסוקים ו הבריאות ענף את כוללת" הבריאות בענף עובדים"ההגדרה  ,במחקר זה

בענף הבריאות עובדים הרשיון . החלוקה בין בעלי לתחום הבריאות יםהמשיק קרובים

 .נעשתה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלןבענפים אחרים עובדים לבין אלו ה

 :שעבודתם היתה באחד מהבאים רשיוןבענף הבריאות נכללו בעלי 

  בתי חולים, מרפאות, שירותי בריאות  –למ"ס ההגדרת הענף לפי בריאות הענף

 ; אחרים ועזרה ראשונה )מלבד רפואת שיניים(

 משרד הבריאות; 

 )עיריית חיפה )בית חולים בני ציון; 

 )עיריית ת"א )בי"ח איכלוב; 

 שרות בתי הסוהר; 

 בתי אבות. 

 

כל שאר העיסוקים או המעסיקים, לא נכללו בתוך הגדרת עיסוק בתחומי הבריאות 

 במחקר זה.

  

                                                           
תעסוקתיים של הרופאים בישראל, משרד הבריאות ע. שמש, נ. רותם, צ. חקלאי, ג. מוריה, ט. חורב, מאפיינים  4

 .2012והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
בענף כלכלי בריאות נכלל: ענפי המשנה "בתי חולים" "ומרפאות ומכוני רפואה" מתוך ענף ראשי "שרותי בריאות"  5

ידי הרשויות המקומיות,  על עובדיםוכן ענף ראשי "מנהל ציבורי של המדינה". לא נכללו בפילוחים השונים רופאים ה
בעיקר בבתי חולים עירוניים ממשלתיים איכילוב בתל אביב ובני ציון בחיפה, אך רופאים אלו נכללו בסה"כ הרופאים 

 .בענף הבריאות עובדיםה
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  2012שקיבלו רשיון בישראל עד שנת  רופאים, זרימהתרשים : 1 תרשים

 

 

 

בעלי רשיון 

לפי רשומות 

משרד 

הבריאות 

)100%(

32,775

רשומות שלא 

קושרו עם 

מרשם 

האוכלוסין 

)1%(

רשומות 

שקושרו עם 

מרשם 

האוכלוסין 

)99%(

28832,487

בעלי רשיון 

ברפואה 

החיים 

בישראל )שקיבלו 
רשיון עד סוף 2012( 

)90%(

בעלי רשיון 

ברפואה 

החיים 

בחו"ל או 

שנפטרו 

)10%(

29,1293,358

עובדים 

)83%(

לא עובדים 

)17%(

24,2614,868

עובדים בענף 

הבריאות 

)95%(

עובדים 

בענפים 

אחרים )5%(

23,0941,167
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 החיים בישראל ברפואההרשיון כלל בעלי  :ממצאי המחקר .1

 

 על כלל בעלי הרשיון החיים בישראל נתונים דמוגרפיים 1.1

 12,207-גברים ו הם (58.1%) 16,922חיים בישראל.  ברפואהבעלי רשיון  29,129

מפורטת  1בלוח  .66-הוא מתחת ל (84%) 24,339מתוכם, גילם של  נשים. (41.9%)

  תפלגות לקבוצות גיל.הה

 

 .  2.87% –רופאים 813, מדובר בגידול של 2008בהשוואה לנתוני שנת 

 : בעלי רשיון לפי מין וקבוצות גיל1 לוח

קבוצת 
 גיל

 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר  אחוז מספר אחוז מספר

29-24 444 3% 374 3% 818 3% 

34-30 1,112 7% 1,068 9% 2,180 7% 

39-35 1,550 9% 1,321 11% 2,871 10% 

44-40 1,508 9% 1,345 11% 2,853 10% 

49-45 1,700 10% 1,376 11% 3,076 11% 

54-50 2,129 13% 1,553 13% 3,682 13% 

59-55 2,411 14% 1,548 13% 3,959 14% 

64-60 2,273 13% 1,256 10% 3,529 12% 

66-65 917 5% 454 4% 1,371 5% 

69-67 682 4% 287 2% 969 3% 

74-70 852 5% 563 5% 1,415 5% 

79-75 583 3% 435 4% 1,018 3% 

80+ 761 4% 627 5% 1,388 5% 

 100% 29,129 100% 12,207 100% 16,922 סה"כ
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, ניתן לזהות עליה בגיל הרופאים. בשנת 2008הגילאים לנתוני קבוצת בהשוואת 

רופאים  6,161, 2012ומעלה. בנתוני  65היו בני  (18.98%)רופאים  5,373, 2008

 .2ראו לוח היו באותה קבוצת הגיל.  (21.15%)

 

 2012-ו 2008לפי קבוצת גיל בשנים  : בעלי רשיון2 לוח

 2012 2008 קבוצת גיל

44-25 8,574 8,722 

64-45 14,369 14,246 

69-65 1,547 2,340 

70+ 3,826 3,821 

 29,129 28,316 סה"כ

 

 .ילידי חו"להם  (17,215)השאר ; הם ילידי ישראל( 11,914)מבעלי הרשיון  40.9%

  .4-ו 3מוצגים בלוח  הלידהמקומות על שנת העליה ו עלנתונים 

 : בעלי רשיון לפי שנת עליה3 לוח

 שנת עליה 
 מספר

אחוז 
 )יהודים ואחרים( מסה"כ

 3.1% 906 1954עד 

1955-1969  1,667 5.7% 

1970-1988  4,092 14.0% 

1989-1999  8,521 29.3% 

2000-2012  1,731 5.9% 

 40.90% 11,914 ילידי ישראל

 1.0% 298 לא ידוע

 100% 29,129 סה"כ

 (יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי)
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  הלידה: בעלי רשיון לפי מקום 4 לוח

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון מקום לידה

 40.9% 11,914 ישראל 

 3.7% 1,067 אסיה אפריקה 

 35.8% 10,418 בריה"מ לשעבר

 4.0% 1,154 מערב אירופה

 8.8% 2,573 מזרח אירופה

 6.9% 2,002 אמריקה

 0.003% 1 לא ידוע

 100% 29,129 סה"כ

 

 

 

ראו לוח  ערבים.הם  9.9%-הם יהודים ואחרים, ו ברפואהמכלל בעלי הרשיון  90.1%

5. 

 אוכלוסיה: בעלי רשיון לפי קבוצת 5 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

 מספר
אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

26,236 %90.1  

 9.9% 2,893 ערבים

 100% 29,129 סה"כ
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יהודיות  הןמכלל הנשים  96.6%-מכלל הגברים הם יהודים ואחרים, ו 85.3%

 .6לוח להלן  ראו ואחרות.

 ומין אוכלוסיה: בעלי רשיון לפי קבוצת 6 לוח

 
 מגדר 

 אחוז מספר

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים 

 סה"כ  ערבים 

 100% 14.7% 85.3% 16,922 2,483 14,439 גברים

 100% 3.4% 96.6% 12,207 410 11,797 נשים

 

בהתאמה(.  45% -ו  55%מזה של נשים )גבוה שיעור הגברים  ,בקרב היהודים ואחרים

 .7ראו לוח  .נשים 14.2%-גברים ו 85.8%; אחוז הגברים גבוה יותרבקרב הערבים 

 

 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  : בעלי רשיון7 לוח

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 85.8% 55.0% גבריםאחוז 

 14.2% 45.0% אחוז נשים

 100% 100% סה"כ
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חיים במרכז הארץ, במחוז תל אביב  ,14,317,כמחצית מהרופאים החיים בישראל 

 –ובמחוז המרכז. פיזור הרופאים, מבחינת מקום מגורים, לפי מחוזות ולפי נפות 

לתשומת לב, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים  .בתרשים ובלוח הבא

 בין השניים. סביר להניח כי קיים מתאם גבוהבהכרח, אם כי 

 

 

 : בעלי רשיון לפי מחוז מגורים2 תרשים

 

 

 

 

,  3,276, ירושלים
11%

,  3,531, צפון
12%

,  4,182, חיפה
14%

,  7,985, מרכז
28%

,  6,332, תל אביב
22%

,  דרום
3,144 ,11%

אזור יהודה  
,  671, והשומרון
2% 0%, 8, לא ידוע



 
 

 

21 

 

. 2008בשנת  3.82 -, ירידה מ3.68מספר הרופאים לאלף נפש באוכלוסיה עומד על 

 .3.14 –לאלף נפש באוכלוסיה  65שיעור הרופאים עד גיל 

 

 מגורים מחוז: בעלי רשיון לפי 8 לוח

 מחוז מגורים

 בעלי רשיון

 מחוז מגורים

 בעלי רשיון

 מספר 
לאלף  שיעור

 נפש
 מספר 

לאלף  שיעור
 נפש

 4.2 7,985 מרכז 3.4 3,276 ירושלים

 3.2 1,334 נפת השרון 3.4 3,276 נפת ירושלים

 5.4 3,461 נפת פתח תקוה 2.7 3,531 צפון

 2.8 870 נפת רמלה 2.3 257 נפת צפת

 4.4 2,320 נפת רחובות 2.0 210 נפת כנרת

 4.8 3,144 תל אביב 2.9 689 נפת עפולה

 6.9 3,761 נפת תל אביב 3.0 1,766 נפת עכו

 3.5 1,523 נפת רמת גן 2.2 503 נפת נצרת

 3.2 1,048 נפת חולון 2.4 106 נפת גולן

 2.8 3,144 דרום 4.5 4,182 חיפה

 2.6 1,284 נפת אשקלון 5.6 3,078 נפת חיפה

 2.9 1,860 נפת באר שבע 2.9 1,104 נפת חדרה

אזור יהודה 
 ושומרון

   8 לא ידוע 2.0 671
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  בחו"ל  השוהיםרשיון בעלי על נתונים  1.2

שנה ומעלה. חלק הארי מתוכם, במשך  2012בשנת  בחו"ל ששהורופאים ( 10%) 3,275

. לגבי קבוצת או יותר שנים 5 במשך 2012בשנת  בחו"ל שהו - 82%המהווים  2,694

גברים,  –שנים ומעלה: כשני שלישים  5 במשך בחו"ל שהושהרופאים הישראלים 

 כשלושה רבעים אינם ילידי ישראל, שני שליש מהם לא למדו רפואה בישראל,

  בלוחות הבאים:מופעים נתונים ה

 

 , לפי מין וקבוצת גילמעל שנה בחו"ל השוהים : בעלי רשיון9 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן,  

 

לגבי נתוני הרופאים הישראלים בחו"ל, יש להבהיר: אזרחים ישראלים שנסעו ללמוד 

לא נכללים בנתונים שכאן. בסיס  ,בלי שהוציאו רשיון בישראלבחו"ל ונותרו שם, 

רשיון לעסוק ברפואה בישראל בלבד, ומי שלא הוציאו רשיון בעלי הנתונים הוא 

  לא נכללו במחקר. –לעסוק ברפואה בישראל 

הערה: יש מקרים בהם השהות בחו"ל לא היתה רצופה, וההחלטה לגבי משך השהיה 

 .בחו"להתקבלה לפי מס' השנים הרצופות בהן שהה בארץ או 

  

קבוצת 
 גיל

 סה"כ נשים גברים

44-24 10% 8% 18% 

54-45 14% 8% 23% 

64-55 16% 7% 23% 

65+ 25% 12% 37% 

 .. .. .. לא ידוע

 100% 35% 65% סה"כ
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 העדרות מהארץ קבוצת גיל ומשך, לפי מעל שנה בחו"ל השוהיםבעלי רשיון : 10 לוח

 סה"כ גילקבוצת 
שנה עד 
 שנתיים

שלוש עד 
ארבע 
 שנים

חמש 
שנים 
 ומעלה

44-24 17.59% 6.41% 3.45% 7.73% 

54-45 22.66% 1.50% 1.83% 19.33% 

64-55 22.75% 0.73% 1.25% 20.76% 

65+ 36.92% 1.34% 1.19% 34.38% 

  .. .. .. .. לא ידוע

 82.26% 7.76% 9.98% 100% סה"כ

 (ולכן הנתונים לא מוצגיםהסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, )
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מקום ו קבוצת אוכלוסיהגיל, שנת עליה, קבוצת , לפי מין, מעל שנה בחו"ל השוהים: בעלי רשיון 11 לוח

  2012-ו 2008בשנים  קבלת תואר

 משתנה
2008 2012 

 אחוז  מספר אחוז  מספר

 סה"כ
  

3,580 100% 3,275 100% 

 מין
 65.0% 2,130 66.5% 2,382 גברים 

 35.0% 1,145 33.5% 1,198 נשים

 גיל

44-25 605 16.9% 576 17.6% 

54-45 917 25.6% 742 22.7% 

64-55 952 26.6% 745 22.7% 

65+ 1,100 30.7% 1,212 37.0% 

שנת עליה 
)יהודים 
 בלבד(

 5.5% 172 4.7% 163 1954עד 

1969-1955 366 10.5% 337 10.7% 

1988-1970 1,252 36.0% 927 29.2% 

1999-1989 945 27.2% 793 25.2% 

2012/2008-2000 71 2.0% 117 3.7% 

 24.6% 773 18.8% 653 ילידי ישראל

 0.8% 26  - -  לא ידוע

קבוצת 
 אוכלוסיה

 96.0% 3,145 97.0% 3,474 יהודים ואחרים

 4.0% 130 3.0% 106 ערבים

מקום קבלת 
 התואר

 35.5% 1,163 27.3% 976 ישראל

 2.8% 93 5.1% 160 אסיה אפריקה

 47.7% 1,561 49.6% 1,776 אירופה

 13.9% 454 18.4% 660 אמריקה

 0.1% 4 -   - ידוע לא

 (" משמעותו שאין נתונים-הסימון")
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לא הייתה התמחות  2012בשנת בחו"ל שהו ש ברפואהמבעלי הרשיון  57.4%-ל

  .2008בשנת  69.0%לעומת , רשומה בקובץ הרשיונות

  
 ראשונה , לפי שנת קבלת מומחיות מעל שנה בחו"ל השוהים: בעלי רשיון 12 לוח   

 משתנה
2008 2012 

 אחוז  מספר אחוז  מספר

שנת 
קבלת 

מומחיות 
 ראשונה

 2.1% 68 2.2% 78 1969עד 

1988-1970 430 12.0% 456 13.9% 

1999-1989 351 9.8% 401 12.2% 

2012/2008-2000 251 7.0% 471 14.4% 

הייתה התמחות לא 
רשומה בקובץ 

 הרשיונות
2,470 69.0% 1,879 57.4% 

 

לפי תקופת הנפקת  69עד גיל  מעל שנה חיים בישראל ושוהים בחו"ל : בעלי רשיון13 לוח                 

 רישיון

שנת קבלת 
 רישיון

בעלי 
 רישיון

חיים 
 בישראל

שוהים 
 בחו"ל

 אחוז
השוהים 
בחו"ל 
מסה"כ 
בעלי 
 רישיון

 13.2% 433 2,848 3,281 1979עד 

1984-1980 2,579 2,308 271 10.5% 

1989-1985 2,473 2,200 273 11.0% 

1994-1990 5,723 5,185 538 9.4% 

1999-1995 4,222 3,819 403 9.5% 

2004-2000 3,923 3,613 310 7.9% 

2009-2005 3,009 2,898 111 3.7% 

2012-2010 2,479 2,437 42 1.7% 
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 החיים בישראלבעלי רשיון כלל  אודות השכלתנתונים  1.3

 

 .14מפורטת בלוח  מקום הלימודיםלמדו בישראל. החלוקה לפי  מבעלי הרשיון 36.9%

 לפי מקומות לימוד : בעלי רשיון14 לוח     

 מקום הלימודים
מספר בעלי 
רשיון החיים 

 בישראל
 שיעור מסה"כ

 36.9% 10,746 ישראל 

 2.79% 814 אסיה אפריקה

 33.6% 9,788 בריה"מ לשעבר

 10.7% 3,105 מערב אירופה

 10.4% 3,024 מזרח אירופה

 5.6% 1,631 אמריקה

 0.1% 21 לא ידוע

 100% 29,129 סה"כ
 

 קבלת רשיונות עלנתונים   1.4

 
 לפי חלוקה של שנים ,: רשיונות חדשים ברפואה3 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני ספטמבר 
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 בענף הבריאותעובדים ה רופאים :ממצאי המחקר .2

 

 הבריאות בענף רופאים 2.1

כלל אינם משתתפים בשוק  (17%) 4,868החיים בישראל,  רופאים 29,129מתוך 

 (95%) 23,094, העובדים 24,261העבודה, ואין להם הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך 

ענף בעובדים ה רופאיםבמטבע הדברים, המחקר מתמקד  הבריאות. בענףעובדים 

 בריאות בישראל.ה

 בריאות ה בענף עובדיםהנתונים דמוגרפיים על  2.2

 -(40.5%) 9,344-גברים, ו הם (59.5%) 13,750. בענף הבריאות רופאים עובדים 23,094

העובדים  התפלגות מוצגת  15. בלוח  64-( הוא מתחת ל88.1%) 20,337 לש גילם נשים.

 קבוצות גיל.לפי מין ו

 לפי מין וקבוצות גיל בענף הבריאות עובדים: 15 לוח

קבוצת ל
 גיל

 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר  אחוז מספר אחוז מספר

29-24 356 3% 291 3% 647 3% 

34-30 984 7% 985 11% 1,969 9% 

39-35 1,370 10% 1,179 13% 2,549 11% 

44-40 1,320 10% 1,191 13% 2,511 11% 

49-45 1,518 11% 1,238 13% 2,756 12% 

54-50 1,945 14% 1,369 15% 3,314 14% 

59-55 2,185 16% 1,348 14% 3,533 15% 

64-60 2,026 15% 1,032 11% 3,058 13% 

66-65 779 6% 318 3% 1,097 5% 

69-67 497 4% 151 2% 648 3% 

74-70 457 3% 176 2% 633 3% 

79-75 211 2% 54 1% 265 1% 

80+ 102 1% 12 0.1% 114 0.5% 

 100% 23,094 100% 9,344 100% 13,750 סה"כ
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( נולדו 12,777) השארו  ,הם ילידי ישראל( 10,317) בענף הבריאות מהעובדים 44.7%

בענף הבריאות. עובדים מכלל ה 30.8%-, עלו לישראל כ1999-1989בין השנים  .חו"לב

 מכלל בהתאמה 6.6%-ו 35.5% מהווים פהומזרח איר וילידי לשעבר מ"בריה ילידי

 הלידהמקומות על שנת העליה ועל נתונים  .הבריאות בענףעובדים ה הרופאים

 . 17-ו 16בלוחות 

 לפי שנת עליה בענף הבריאות עובדים:  16 לוח

       שנת עליה 
 )יהודים ואחרים(

בענף  עובדים
 הבריאות

 אחוז מסה"כ

1954עד        506 2.2% 

1955-1969    956 4.1% 

1970-1988     2,454 10.6% 

1989-1999     7,112 30.8% 

2000-2012     1,491 6.5% 

 44.7% 10,317 ילדי ישראל      

 1.1% 258 לא ידוע        

 100% 23,094 סה"כ

 (יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי)

 

 לפי מקום הלידה  בענף הבריאותעובדים : 17 לוח      

 מקום לידה
 עובדים
בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 44.7% 10,317 ישראל        

 3.2% 747 אסיה אפריקה

ריה"מ לשעברב  8,199 35.5% 

 3.5% 815 מערב אירופה 

 6.6% 1,519 מזרח אירופה 

 6.5% 1,497 אמריקה 

ה"כס  23,094 100% 
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. ערביםהם  11.7%-ו ,בענף הבריאות  הם יהודים ואחרים העובדיםמכלל  88.3%

 .18כמפורט בלוח 

 
 אוכלוסיהלפי קבוצת  בענף הבריאות עובדים: 18 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

 מספר
אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

20,389 88.3% 

 11.7% 2,705 ערבים

 100% 23,094 סה"כ

 

 

 .מכלל הנשים הן יהודיות ואחרות 96%-ו ,יהודים ואחרים הםמכלל הגברים   83%
 .19כמפורט בלוח 

 

 ומין אוכלוסיהלפי קבוצת  בענף הבריאות עובדים: 19 לוח

 
 מגדר 

 אחוז מספר

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים

 סה"כ  ערבים

 100% 17.0% 83.0% 13,750 2,335 11,415 גברים

 100% 4.0% 96.0% 9,344 370 8,974 נשים

 

בהתאמה(.  44%-ו 56%מזה של נשים ) גבוהשיעור הגברים  ,בקרב היהודים ואחרים

  (.20)ראו לוח  נשים. 13.7% -גברים ו 86.3%; התוצאה גבוה יותר, בקרב הערבים 
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 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  בענף הבריאותעובדים : 20 לוח

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 86.3% 56.0% אחוז גברים

 13.7% 44.0% נשיםאחוז 

 100% 100% סה"כ

 

 

 

בתרשים הבא ובלוחות לפי אזור המגורים, מובאת  בענף הבריאותעובדים ההתפלגות 

סביר , מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי כאמור לעיל. שאחריו

 בין השניים. להניח כי קיים מתאם גבוה

 לפי מחוז מגורים בענף הבריאות עובדים: 4 תרשים
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 לפי אזור מגורים בענף הבריאות עובדים: 21 לוח

 

 מחוז מגורים
 עובדים בענף הבריאות

 מחוז מגורים
 עובדים בענף הבריאות

 מספר 
שיעור לאלף 

 נפש
 מספר 

שיעור לאלף 
 נפש

 3.3 6,362 מרכז 2.7 2,592 ירושלים

 2.5 1,039 נפת השרון 2.7 2,592 ירושלים נפת

 4.3 2,783 נפת פתח תקוה 2.3 3,077 צפון

 2.3 725 נפת רמלה 1.9 211 נפת צפת

 3.4 1,815 נפת רחובות 1.6 175 נפת כנרת

 3.6 4,664 תל אביב 2.5 594 נפת עפולה

 5.1 2,771 נפת תל אביב 2.6 1,551 נפת עכו

 2.6 1,143 גןנפת רמת  2.0 450 נפת נצרת

 2.3 750 נפת חולון 2.2 96 נפת גולן

 2.2 2,553 דרום 3.5 3,288 חיפה

 2.0 1,008 נפת אשקלון 4.4 2,393 נפת חיפה

 2.4 1,545 נפת באר שבע 2.3 895 נפת חדרה

אזור יהודה 
 ושומרון

   6 לא ידוע 1.7 552
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 בענף הבריאותעובדים ה על השכלתנתונים  2.3

, מקום הלימודיםבענף הבריאות למדו בישראל. החלוקה לפי  העובדיםמ 38.4%

 .22מפורטת בלוח 

 בענף הבריאות לפי מקומות לימודעובדים : 22 לוח

 מקום הלימודים
ברפואה בענף  עובדים

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 38.4% 8,872 ישראל 

 2.7% 613 אסיה אפריקה

 33.7% 7,777 בריה"מ לשעבר

 10.8% 2,487 מערב אירופה 

 9.5% 2,189 מזרח אירופה 

 4.9% 1,142 אמריקה 

 0.1% 14 לא ידוע 

 100% 23,094 סה"כ

 

 .2012-2000בין השנים  מהרופאים העובדים בענף הבריאות הפכו למומחים 28.4%

 ראשונה מומחיות קבלת שנת לפי הבריאות בענף עובדים :23 לוח

שנת קבלת 
 מומחיות ראשונה

 עובדים
, ברפואה
בענף 

 הבריאות

שיעור 
 מסה"כ

 1969-1955 94 0.4% 

 1988-1970  2,653 11.5% 

 1999-1989 4,333 18.8% 

 2012-2000 6,552 28.4% 

לא קיבלו 
 מומחיות

9,462 41.0% 

 100% 23,094 סה"כ
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 עיסוקגיל והתפלגות לפי  2.4

ניתן לראות , 24בלוח  .ענף הבריאותבעובדים , שיש להם הכנסות רופאיםמה 95%

הרופאים  בבריאות מסךעובדים קבוצות הגיל; שיעור הין שאין כמעט הבדל ב

ניתן לראות כי כמו כן,  .70 עד גיל , דומה בכל קבוצות הגילהפעילים בשוק העבודה

 אין כמעט נטישה של העיסוק במקצוע ומעבר לעבודה בענף אחר.

 לפי קבוצות גיל ותחום עיסוק רופאים: 24 לוח

קבוצת 
 גיל

סה"כ בעלי רשיון 
 בישראל

 עובדים
בענף עובדים 

 הבריאות

שיעור 
עובדים ה

 בבריאות
מכלל 

 העובדים

עובדים 
בענפים 
 אחרים

24-29  818 665 647 97% 18 

30-34  2,180 2,021 1,969 97% 52 

35-39  2,871 2,639 2,549 97% 90 

40-44  2,853 2,614 2,511 96% 103 

45-49  3,076 2,890 2,756 95% 134 

50-54  3,682 3,469 3,314 96% 155 

55-59  3,959 3,697 3,533 96% 164 

60-64  3,529 3,205 3,058 95% 147 

65-66  1,371 1,179 1,097 93% 82 

67-69  969 714 648 91% 66 

70-74  1,415 712 633 89% 79 

75-79  1,018 315 265 84% 50 

80+ 1,388 141 114 81% 27 

 1,167 95% 23,094 24,261 29,129 סה"כ

    100% 95%   5% 
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עובדיםסה"כ
 שיעור

העובדים

 עובדים

בבריאות

 שיעור

 העובדים

בבריאות

עובדיםסה"כ
 שיעור

העובדים

 עובדים

בבריאות

 שיעור

 העובדים

בבריאות

   29-2444436382%35680%37430281%29178%

34-301,1121,00891%98488%1,0681,01395%98592%

39-351,550141992%1,37088%1,3211,22092%1,17989%

44-401,5081,38692%1,32088%1,3451,22891%1,19189%

49-451,7001,59894%1,51889%1,3761,29294%1,23890%

54-502,1292,03996%1,94591%1,5531,43092%1,36988%

59-552,4112,28495%2,18591%15481,41391%1,34887%

64-602,2732,12193%2,02689%1,2561,08486%1,03282%

66-6591783591%77985%45434476%31870%

69-6768254480%49773%28717059%15153%

74-7085251661%45754%56319635%17631%

79-7558324141%21136%4357417%5412%

      80+76112116%10213%627203%122%

16,92214,47586%13,75081%12,2079,78680%9,34477%סה"כ

קבוצת גיל

נשיםגברים

 

הגעה לגיל הפרישה לפנסיה. ניתן לראות הההשתתפות בשוק העבודה יורדת עם 

באופן ברור כי נשים פורשות משוק העבודה לפני גברים, גם בתעסוקה בכלל, וגם 

בפרט. בגילאים שלפני הפרישה, אין הבדלים משמעותיים הבריאות בתעסוקה בענף 

 בין גברים לבין נשים בשיעורי התעסוקה בכלל, והתעסוקה ברפואה בפרט. 

בפרט, הבריאות נתונים על השתתפות בשוק העבודה בכלל, ובענף  מוצגים 25בלוח 

 .לפי מין וקבוצות גיל

 : רופאים לפי מין, קבוצות גיל ותחום עיסוק25 לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנתונים בטבלה לא כוללים רופאים בצה"ל
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בענף הבריאות, מתוך סך העובדים  69אין הבדל משמעותי בשיעור הרופאים עד גיל 

 העובדים, בחלוקה לפי שנת קבלת הרשיון.

 לפי שנת קבלת רשיון  69עד גיל  רופאים: 26 לוח

שנת קבלת 
 רישיון

בעלי 
 רישיון

חיים 
 בישראל

 עובדים
 בישראל

 עובדים
בענף 
 בריאות

בענף  עובדים אחוז
בריאות מסה"כ 

 בישראל עובדים

 94.6% 2,323 2,455 2,848 3,281 1979עד 

1984-1980 2,579 2,308 2,116 2,026 95.7% 

1989-1985 2,473 2,200 2,040 1,935 94.9% 

1994-1990 5,723 5,185 4,784 4,561 95.3% 

1999-1995 4,222 3,819 3,477 3,301 94.9% 

2004-2000 3,923 3,613 3,313 3,183 96.1% 

2009-2005 3,009 2,898 2,694 2,617 97.1% 

2012-2010 2,479 2,437 2,214 2,136 96.5% 

 95.6% 22,082 23,093 25,308 27,689 סה"כ

    100% 96%  

 

 

 

 לפי ענף כלכלי -בישראל רופאים  2.5

 הרבה הכי עבד שבו הענף לפי ,הרופא של הכלכלי הענף נקבע 2008 במחקר של שנת

 .ביותר הגבוה השכר בו הענף לפי של הרופא הענף הכלכלי בעבודה זו נקבע .חודשים

 .שכרה סך על להשפיע אמור לאזה  שינוי יש לציין כי

 הערביבשרותי בריאות גבוה במגזר עובדים שיעור הרופאים השמהנתונים עולה 

 .היהודילעומת המגזר 

שיש להם הכנסות בישראל,   , ערבים ויהודים,הרופאיםהתפלגות מציג את  26לוח 

 .לפי ענף כלכלי של הלמ"ס

 



 2012, רופאים בישראל

36 
 

 

 וקבוצת אוכלוסייה לפי ענף כלכלי רופאים: 27 לוח

 ענף כלכלי
סה"כ 
 עובדים

 אחוז
 ערבים יהודים ואחרים

  אחוז מספר אחוז  מספר

 97.5% 2,697 93.2% 20,034 93.7% 22,731 שרותי בריאות

שרותי רווחה 
 וסעד

441 1.8% 425 2.0% 16 0.6% 

רשויות 
מקומיות 

 ועיריות
26 0.1% 23 0.1% 

11 0.4% 

 0.3% 69 0.3% 77 עמותות

אחר כולל 
 חינוך

986 4.1% 944 4.4% 42 1.5% 

 100% 2,766 100% 21,495 100% 24,261 סה"כ

 

 שכירים ועצמאים: צורת עיסוק  2.6

 16,280הבריאות. מתוך אלו, בענף עובדים  23,094רשיון ברפואה, בעלי  29,129מתוך 

 1,614גם שכירים וגם עצמאיים, והשאר  הם  (23%) 5,200 שכירים.כ עובדים (70%)

 עובדים כעצמאיים בלבד.  (7%)

הגברים ( גבוה משיעור 84.4%ראוי לציין כי שיעור הנשים העובדות כשכירות )

  .28ראו לוח  (, 61.1%) העובדים כשכירים

  בענף הבריאות לפי צורת העיסוקעובדים : 28 לוח

 צורת העיסוק

 הרופאיםמספר 

 סה"כ
אחוז 
 מסה"כ

 גברים
אחוז 
 גברים

 נשים
אחוז 
 נשים

 70% 16,280 84.4% 7,882 61.1% 8,398 שכירים

 7% 1,614 4.6% 427 8.6% 1,187 עצמאים

גם שכירים וגם 
 עצמאים

4,165 30.3% 1,035 11.1% 5,200 23% 

 100% 23,094 100% 9,344 100% 13,750 סה"כ
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 הכנסות 2.7

 בנתונים .2008זו שונה מזה שבוצע בשנת  בעבודה בצורות העיסוקשמוצג  השכרחישוב 

 הכנסה, בלי כשכירים רק שעובדים רופאיםל חושב כשכיר מעבודה שכר, החדשים

הוגדרו בנפרד, בקטגוריה  כעצמאיים וגם כשכירים גם שעובדים רופאים. נוספת כעצמאי

בין  ופוצל ,עצמאייםכ וגם שכיריםכ גם עבדוש רופאים, הכנסות 2008 במחקר .ספציפית

שכר מעבודה כשכיר צורף להכנסות השכירים קבוצת השכירים לבין קבוצת העצמאיים, 

להכנסות העצמאים. מסיבה זו, אין לבצע השוואה בין  –והכנסות מעבודה כעצמאי 

, לבין נתוני מחקר זה, בלי 2008הכנסות לפי צורת העיסוק, כפי שהוצגו במחקר משנת 

לקחת בחשבון את האמור לעיל. לשינוי המתואר, אין השפעה כלשהי על הצגת נתוני 

 השכר הכולל אלא רק כשעוסקים בשכר לפי צורת העיסוק.

 6חציון השכר השנתי ברוטוו ברוטו ממוצעשנתי מוצגים נתונים של שכר  ןשלהלבלוחות 

לבחון את מאפשרת , הממוצע והחציון, אלו. השוואה בין שני מדדים במחירים שוטפים

יש לציין שיתכן כי  במקצוע.עובדים מידת השוויוניות של התפלגות השכר בין ה

 גיל וכו'. ,ההבדלים בשכר נובעים גם מאחוז משרה, מקום עבודה

 

 388על  2012ההכנסה הממוצעת השנתית, ברוטו, של הרופאים בישראל, עמדה בשנת 

, ואילו הכנסת הרופאות ₪אלף  443; כאשר הכנסת הרופאים הגברים היתה ₪אלף 

הכנסותיהם של הרופאים הכנסת גברים עולה על הכנסת נשים. ככלל, . 308 –הנשים 

השכירים גבוהות בממוצע מהכנסות הרופאים  העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים,

 בקרב מומחים ולא מומחים. בלבד ומהכנסות הרופאים העצמאיים בלבד 

  

                                                           
 .שכר גבוה מערך החציון %50-ול מערך החציון,מהרופאים שכר נמוך  %50-חציון הוא ערך המציין כי ל 6
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 לפי מין וצורת העיסוק ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 29 לוח

צורת 
 העיסוק

 מספר מין
  

 שכר ממוצע
 

 חציון השכר
בין הפרש 

 ממוצע וחציון

 שכירים

 64,287 321,410 385,697 8,398 גברים

 27,510 263,144 290,654 7,882 נשים

 48,425 291,257 339,682 16,280 סה"כ

 עצמאים

 72,999 239,305 312,304 1187 גברים

 41,448 236,742 278,190 427 נשים

 64,047 239,232 303,279 1,614 סה"כ

גם שכירים 
וגם 

 עצמאים

 38,236 557,678 595,914 4,165 גברים

 30,761 422,733 453,494 1035 נשים

 38,626 528,941 567,567 5,200 סה"כ

 

בחודש  .2012-ל 2008חציון בין השנים בממוצע ושכר הבלראות את הגידול  ניתן 30בלוח 

 2012, נחתם הסכם שכר חדש עם הרופאים בישראל. נתוני ההכנסות של שנת 2011אוגוסט 

 בהסכם זה. השכר שנקבעו תוספות חלק מכבר משקפים 

-גידול של כ נמצא, 2008הכנסות שנת עם  2012השוואת הממצאים על ההכנסות בשנת ב

למרות  –העצמאיים בשכר הרופאים השכירים, וגידול גבוה יותר אצל הרופאים  40%

הקוראים  תשומת לב .נכללו בהסכם השכר של הרופאים השכיריםשהכנסותיהם של אלו לא 

 .2012לבין המחקר על  2008ינוי בהגדרות בין המחקר על מופנית לש

 2012-ו 2008 בשנים ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 30 לוח

צורת 
 העיסוק

 2012נתוני שנת  2008נתוני שנת 
גידול 

 בממוצע
גידול 
 בחציון

 חציון ממוצע חציון ממוצע

 41% 40% 291,257 339,682 206,300 241,800 שכיר

 94% 54% 239,232 303,279 123,000 196,800 עצמאי

שכיר 
 ועצמאי

299,600 239,600 567,567 528,941 89% 121% 
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גבוה יותר. יש לזכור כי  השכר הממוצע ,בתוך גילאי העבודהעולה הרופאים גיל שככל 

  גיל מהווה מדד טוב למדי לוותק המקצועי.

, הם בעלי 64-55קבוצת הגיל הרופאים שב ,ריאותענף הבבעובדים בכלל הרופאים ה

 .31ראו לוח  .הגבוה ביותרהשכר 

 לפי מין וקבוצת גיל ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 31 לוח

 קבוצת גיל
 חציון ממוצע

"כסה נשים גברים סה"כ  נשים גברים 

34-24 218,892 247,173 189,194 212,685 239,955 187,451 

44-35 318,894 355,938 276,847 288,247 309,894 260,471 

54-45 446,094 510,508 360,530 402,292 469,595 334,002 

64-55 480,727 545,457 366,199 431,547 500,732 333,711 

74-65 359,418 398,533 254,324 286,954 331,960 196,806 

75+ 141,722 152,236 91,865 89,386 92,098 69,046 

 275,447 384,560 329,623 308,123 443,040 388,452 כלל הקבוצה

 

 

באופן כללי, ככל שגיל  .צורת העיסוקנתונים לפי מציגים  הבאיםשלושת הלוחות 

הרופאים העובדים בענף הבריאות עולה, כך חלק גדול יותר מהם מוסיפים על עיסוקם 

 או אף עוברים לעבודה כעצמאים בלבד.  –כשכירים עיסוק כעצמאי 
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  גיל וקבוצת מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, )שכירים בלבד(:  עובדים בענף הבריאות 32 לוח

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

 סה"כ
n=16,280 

 גברים
n=8,398 

 נשים
n=7,882 

 סה"כ
n=16,280 

 גברים
n=8,398 

 נשים
n=7,882 

34-24 
n=2,508 

215,746 243,650 187,753 210,769 237,635 186,534 

44-35 
n=3,928 

288,031 314,993 263,356 271,481 289,643 253,642 

54-45 
n=4,033 

392,831 449,107 341,185 352,239 401,717 316,196 

64-55 
n=4,312 

422,023 486,292 344,395 370,088 432,702 314,412 

74-65 
n=1,386 

317,509 356,069 248,536 252,175 298,724 195,813 

 75+   
n=113 

118,752 130,226 80,360 91,273 94,029 61,646 

 263,144 321,410 291,257 290,654 385,697 399,682 כלל הקבוצה

 

 

  גיל וקבוצת מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, )עצמאים בלבד(:  עובדים בענף הבריאות: 33 לוח

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

"כ הס  
n=1,614 

 גברים
n=1,187 

 נשים
n=427 

כסה"  
n=1,614 

 גברים
n=1,187 

 נשים
n=427 

34-24    
n=6 

157,570 145,497 .. 145,376 131,259 .. 

44-35 
n=125 

359,447 371,709 343,325 342,974 365,513 315,805 

54-45 
n=304 

390,209 418,750 339,874 382,908 406,452 320,403 

64-55 
n=469 

389,417 410,895 329,660 331,310 364,212 308,509 

74-65 
n=483 

235,992 250,610 180,707 180,883 192,337 123,067 

75+       
n=227 

124,985 130,828 94,981 72,301 75,437 67,095 

 236,742 239,305 239,232 278,190 312,304 303,279 כלל הקבוצה

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 מין לפי ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, (: גם כשכירים וגם כעצמאים) עובדים בענף הבריאות  :34 לוח

  גיל וקבוצת

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

 סה"כ
n=5,200 

 גברים
n=4,165 

 נשים
n=1,035 

 סה"כ
n=5,200 

 גברים
n=4,165 

 נשים
n=1,035 

34-24 
n=102 

299,850 309,597 266,372 290,811 298,308 280,290 

44-35 
n=1,007 

434,236 457,995 367,711 394,924 424,201 354,247 

54-45 
n=1,733 

579,843 612,298 469,542 540,089 572,345 436,736 

64-55 
n=1,810 

644,232 668,870 521,690 605,193 629,526 503,604 

74-65 
n=509 

590,646 602,541 473,717 550,635 557,929 439,095 

75+      
n=39       

305,650 318,358 .. 184,577 187,469 .. 

 422,733 557,678 528,941 453,494 595,914 567,567 כלל הקבוצה

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 

 

פער בין ממוצע וחציון מעיד על התפלגות ההכנסות בתוך הקבוצה. כשבוחנים את 

לפי מקום מגורים, בבריאות עובדים שכר הרופאים ההתפלגות הממוצע והחציון של 

 הגברים. ירושליםהפער הגדול ביותר בין השכר הממוצע לבין החציון, נמצא במחוז 

הוא השכר תל אביב  במחוז ואילו ביותר הגבוה השכר בעלי הם דרום במחוז הגרים

. הסיבות לכך גבוה יותר בירושלים ובדרום השכר ככלל, המחוזות מבין ביותר הנמוך

 ולצורת ההעסקה.עדיין לא ברורות, יתכן כי יש קשר לגיל 
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 לפי מחוז מגורים ומין ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 35 לוח

 מגורים מחוז
 חציון ממוצע

"כ סה   נשים  גברים  סה"כ  נשים  גברים 

 262,073 341,986 304,226 304,553 459,176 404,891 ירושלים

 288,299 391,221 348,458 316,649 434,167 397,693 צפון

 268,937 395,918 329,621 297,596 444,056 380,893 חיפה

 280,737 403,060 338,896 313,452 450,495 391,537 מרכז

 257,386 345,750 298,101 291,594 415,710 363,631 תל אביב

 313,773 418,516 368,861 338,570 464,256 407,838 דרום

 231,442 380,811 314,406 276,297 462,704 389,087 יהודה ושומרון

 

 

 העיסוקלפי מחוז מגורים וצורת  ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 36 לוח

 מגורים מחוז
 עצמאים בלבד   שכירים בלבד  

גם שכירים וגם  
 עצמאים 

 חציון    ממוצע  חציון   ממוצע  חציון   ממוצע

 465,826 508,412 218,612 286,754 281,550 392,926 יםירושל

 546,717 569,011 222,846 290,904 297,911 332,621 צפון

 545,993 576,694 192,532 258,498 288,588 327,598 חיפה

 539,421 575,444 295,032 336,846 293,133 334,156 מרכז

 525,151 575,783 219,725 292,652 267,627 310,661 תל אביב

 541,083 583,224 252,369 295,681 341,003 371,977 וםדר

 482,961 521,973 320,103 379,094 280,932 358,436 ודה ושומרוןיה
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 גילקבוצת לפי מחוז מגורים ו ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות:  :37 לוח

 מגורים מחוז
 חציון ממוצע

24-44  45-64  65+ 24-44  45-64  65+ 

 236,832 409,129 249,403 329,030 505,677 276,105 ירושלים

 313,260 427,619 278,676 371,341 468,943 296,027 צפון

 218,305 411,359 258,384 305,051 449,772 283,739 חיפה

 258,250 424,630 260,603 334,608 461,183 287,413 מרכז

 252,348 404,226 239,585 336,324 456,689 255,324 תל אביב

 235,095 411,848 316,901 302,543 459,414 342,219 דרום

 236,712 378,584 264,389 359,093 452,193 290,672 יהודה ושומרון
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 נפה ומין  ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו, עובדים בענף הבריאות: : 38 לוח

 ת מגוריםנפ
 חציון ממוצע

"כסה ה"כס  נשים  גברים    נשים  גברים 

 246,164 308,169 281,550 295,358 456,887 392,926 ירושלים

 288,628 335,608 317,572 312,156 402,451 365,205 צפת

 361,894 425,811 386,938 363,925 461,500 421,042 כנרת

 297,798 351,781 325,992 321,225 378,652 353,352 עפולה

 275,702 287,794 282,423 290,190 325,748 311,231 עכו

 249,843 328,007 289,510 255,542 371,858 327,362 נצרת

 186,476 315,306 292,491 193,705 338,689 300,311 גולן

 255,958 328,264 284,061 284,415 378,018 325,512 חיפה

 271,067 324,952 297,851 291,060 364,020 333,331 חדרה

 252,910 318,906 283,611 285,691 358,104 324,249 השרון

 263,402 321,598 293,256 291,972 380,358 334,862 פתח תקוה

 263,948 330,480 291,614 288,215 396,625 338,739 רמלה

 269,359 338,799 300,042 293,748 388,490 336,600 רחובות

 235,084 289,919 260,376 263,928 353,512 312,536 תל אביב

 258,043 307,921 278,187 275,293 348,960 312,781 רמת גן

 262,527 296,579 272,417 280,645 329,906 301,342 חולון

 267,355 341,866 291,892 291,976 371,297 325,896 אשקלון

 332,382 400,775 369,086 352,819 448,069 401,967 באר שבע

 

 



 
 

 

45 

 

 רופאים לפי עשירונים שכר

 

 :, כפי שהם מופיעים בטבלה בהמשךהגדרות עשירונים

 

 0P -  מהרופאים נמצאים בנקודה  %100ביותר בעשירון הראשון )השכר הנמוך

 ;זו או מעליה(

 10P בעשירון השני השכר הנמוך ביותר; 

 20P  ביותר בעשירון השלישיהשכר הנמוך; 

 30P -  הרביעיביותר בעשירון השכר הנמוך; 

 40P -  ביותר בעשירון החמישיהשכר הנמוך; 

 50P – ביותר בעשירון השישי השכר הנמוך; 

 60P -  ביותר בעשירון השביעיהשכר הנמוך; 

 70P -  ביותר בעשירון השמיניהשכר הנמוך; 

 80P -  ביותר בעשירון התשיעיהשכר הנמוך; 

 90P- ביותר בעשירון העשירי השכר הנמוך. 

משנת  בשכר 30%עליה של  נצפתהבאופן כללי, מהעשירון השלישי עד לעשירון השמיני 

בעשירון ( 51%)ה הגדולה ביותר בשכר נמצאת במחוז דרום יהעלי .2012לשנת  2008

 ,. בהשוואה לפי מין(72%) השישי והיא נמוכה רק ממחוז יהודה ושומרון בעשירון השני

גבוה יותר מהשיעור המקביל אצל הכנסת הנשים שיעור הגידול בנמצא כי בכל עשירון 

על פי רוב,  –גובה ההכנסה מושפע גם מהיקף המשרה, כלומר יש לציין כי הגברים. 

 הכנסתם של עובדים במשרה חלקית נמוכה מההכנסה של העובדים בהיקף גדול יותר.

 לוחות הבאים:בפירוט הנתונים לפי עשירונים 
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   2012-ו 2008בשנים : שכר לפי עשירונים )אלפים(, 39 לוח

 2012 2008  עשירונים
פער 

 באחוזים

0p 1 1  

10p 81 99 23% 

20p 131 175 33% 

30p 171 231 35% 

40p 202 276 37% 

50p 240 324 35% 

60p 289 388 34% 

70p 353 464 31% 

80p 436 561 29% 

90p 574 711 24% 

 

 

   2012-ו 2008בשנים : שכר לפי עשירונים )אלפים(, לפי מין 40 לוח

  עשירונים
 גברים נשים

 פער באחוזים 2012 2008 פער באחוזים 2012 2008

0p 1 1  1 1  

10p 66 84 28% 96 116 21% 

20p 108 145 34% 159 206 29% 

30p 141 196 39% 199 264 33% 

40p 169 235 39% 238 313 32% 

50p 193 271 40% 289 379 31% 

60p 224 313 40% 351 453 29% 

70p 267 371 39% 423 537 27% 

80p 324 438 35% 511 640 25% 

90p 410 547 33% 661 796 20% 
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   2012-ו 2008בשנים : שכר לפי עשירונים )אלפים(, לפי מחוז 41 לוח

  עשירונים

 חיפה צפון ירושלים

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 1  1 1  1 1  

10p 72 90 25% 98 112 15% 82 90 10% 

20p 122 152 24% 149 193 30% 128 171 33% 

30p 163 205 26% 183 252 38% 172 226 32% 

40p 196 255 30% 211 292 38% 204 272 33% 

50p 242 302 25% 244 341 40% 239 322 35% 

60p 295 368 25% 294 405 38% 286 385 35% 

70p 366 450 23% 357 481 35% 347 464 34% 

80p 465 559 20% 433 585 35% 431 562 30% 

90p 653 762 17% 566 719 27% 555 698 26% 

  עשירונים

 דרום מרכז תל אביב

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 1  1 1  1 1  

10p 73 90 23% 84 102 22% 82 121 47% 

20p 123 155 26% 136 180 33% 134 216 61% 

30p 159 214 34% 175 236 35% 177 270 53% 

40p 192 253 32% 206 282 37% 206 311 51% 

50p 229 296 29% 246 335 36% 240 363 51% 

60p 279 356 28% 298 400 34% 277 414 49% 

70p 347 429 24% 363 478 32% 329 482 47% 

80p 437 529 21% 446 570 28% 401 565 41% 

90p 596 683 15% 578 716 24% 508 709 39% 

 עשירונים 

       יהודה ושומרון

2008 2012 
פער 

       באחוזים

0p 2 1        

10p 64 110 72%       

20p 122 168 38%       

30p 157 217 38%       

40p 191 259 36%       

50p 230 313 36%       

60p 294 372 26%       

70p 361 454 26%       

80p 435 557 28%       

90p 538 709 32%       
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   2012-ו 2008בשנים מחוז ו: שכר לפי עשירונים )אלפים(, לפי גברים 42 לוח

 עשירונים 

 חיפה צפון ירושלים

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 2  4 1  2 1  

10p 79 95 20% 114 125 9% 97 115 19% 

20p 142 165 16% 173 219 27% 165 208 26% 

30p 184 224 22% 204 276 35% 205 266 30% 

40p 227 283 25% 240 321 34% 243 321 32% 

50p 286 335 17% 286 388 36% 297 389 31% 

60p 358 424 18% 344 455 32% 352 470 34% 

70p 444 512 15% 413 541 31% 425 554 30% 

80p 539 653 21% 494 637 29% 512 644 26% 

90p 731 870 19% 616 779 26% 647 787 22% 

 עשירונים 

 דרום מרכז תל אביב

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 1  1 1  1 2  

10p 86 98 13% 105 122 16% 102 150 47% 

20p 146 182 25% 169 218 29% 164 254 55% 

30p 187 241 29% 205 274 34% 206 303 47% 

40p 227 286 26% 245 331 35% 242 357 48% 

50p 278 340 22% 301 395 31% 278 412 48% 

60p 347 413 19% 365 472 29% 328 474 44% 

70p 422 495 17% 436 551 26% 391 547 40% 

80p 526 609 16% 523 653 25% 470 649 38% 

90p 688 772 12% 672 805 20% 585 795 36% 

  עשירונים

       יהודה ושומרון

2008 2012 
פער 

       באחוזים

0p 3 1        

10p 82 129 58%       

20p 153 225 47%       

30p 197 274 39%       

40p 240 324 35%       

50p 299 379 27%       

60p 358 466 30%       

70p 421 542 29%       

80p 489 631 29%       

90p 653 808 24%       
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   2012-ו 2008בשנים מחוז ו נשיםשכר לפי עשירונים )אלפים(, לפי  43 לוח

  עשירונים

 חיפה צפון ירושלים

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 1  1 2  1 1  

10p 66 77 17% 66 94 42% 70 79 12% 

20p 103 138 34% 119 152 28% 110 136 23% 

30p 140 180 29% 152 211 39% 139 187 35% 

40p 164 217 32% 177 246 39% 168 227 35% 

50p 190 258 36% 196 282 44% 193 263 36% 

60p 224 295 32% 223 322 44% 223 309 39% 

70p 272 359 32% 257 371 44% 260 362 39% 

80p 322 431 34% 315 431 37% 317 426 34% 

90p 408 540 32% 391 548 40% 405 522 29% 

  עשירונים

 דרום מרכז תל אביב

2008 2012 
פער 

 באחוזים
2008 2012 

פער 
 באחוזים

2008 2012 
פער 

 באחוזים

0p 1 1  1 3  1 1  

10p 60 83 38% 69 84 22% 69 104 50% 

20p 100 135 35% 110 148 34% 115 182 58% 

30p 134 183 37% 143 199 39% 150 239 59% 

40p 159 222 39% 171 238 39% 180 274 52% 

50p 185 254 37% 197 275 40% 201 307 53% 

60p 216 292 35% 233 322 38% 234 356 52% 

70p 259 346 34% 279 384 38% 270 404 50% 

80p 319 415 30% 336 453 35% 316 475 50% 

90p 418 527 26% 420 559 33% 395 572 45% 

 עשירונים 

       יהודה ושומרון

2008 2012 
פער 

       באחוזים

0p 2 4        

10p 53 88 65%       

20p 98 135 38%       

30p 125 168 35%       

40p 150 200 33%       

50p 166 226 36%       

60p 199 258 30%       

70p 237 307 29%       

80p 319 382 20%       

90p 423 490 16%       
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ניתן לראות כי אין הבדלים משמעותיים בהכנסות השכר של רופאים לפי  44בלוח 

 .והעשירי הראשוןההבדלים נמצאים בעיקר בעשירונים  עשירונים בין יהודים וערבים.

 

 2012בשנת   אוכלוסיה: שכר לפי עשירונים )אלפים(, ממוצע וחציון וקבוצות 44 לוח

 עשירונים
ממוצע 
 יהודים

חציון 
 יהודים

ממוצע 
 ערבים

חציון 
 ערבים

1 50.9 52.6 70.6 74.7 

2 137.3 137.6 140.3 139.4 

3 204.3 205.6 204.0 206.1 

4 253.4 253.8 256.3 256.1 

5 298.9 298.6 296.2 293.5 

6 356.1 356.0 350.6 349.8 

7 424.8 423.9 421.4 421.0 

8 509.4 507.5 506.5 504.5 

9 630.1 627.8 621.8 622.2 

10 972.3 864.2 887.9 815.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

51 

 

 הכנסות בעלי תעודת מומחה

הכנסותיהם של מומחים גבוהות מהכנסות רופאים שאינם מומחים בכל צורות העיסוק. 

רוב הרופאים שאינם מומחים  –יש לזכור כי קיים קשר ברור בין נתון זה לבין נתוני הגיל 

 הם מתמחים, וגילם צעיר יותר.

צורת לפי  ממוצע וחציון: שכר שנתי ברוטו, בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 45 לוח

 ומומחיותהעיסוק 

צורת 
 העיסוק

 חציון ממוצע

מומחים 
n=13,632 

לא מומחים 
n=9,462 

מומחים 
n=13,632 

לא מומחים 
n=9,462 

 סה"כ
n=23,094 

476,867 261,070 433,869 246,176 

 שכיר
n=16,280 

430,492 246,932 387,048 238,680 

 עצמאי
n=1,614 

319,050 271,650 252,709 213,475 

שכיר 
 ועצמאי

n=5,200 
604,243 385,277 563,513 352,636 

 

 

צורת לפי  ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  :בענף הבריאותהעובדים  בעלי תעודת מומחה: 46 לוח

 מומחיות ומין העיסוק

 

 

 

 

 

 

 



 2012, רופאים בישראל

52 
 

 

 ברפואהבעלי תעודת מומחה כלל  :ממצאי המחקר .3

 

 רקע 3.1

 30-מ באחד בהתמחות להתחיל רופא רשאי, ברפואה לעיסוק רשיון קבלת בעת

 לאחר'. וכו, אורתופדיה, כירורגיה, פנימית כגון, הבסיסיים ההתמחות מקצועות

המהווים  מקצועות 28-מ באחד להתמחותו להמשיך ניתן, ההתמחות השלמת

, שנים 4-7.25 ביןנע  ההתמחות תקופתאורך  כ"בסה. התמחות-על, או תת-התמחות

'"( א שלב)" תאורטית בבחינה הנדרש והקליני הרפואי הידע על הרופא נבחן במהלכן

, פעולות כגון) שונות במטלות לעמוד נדרש הוא בנוסף'"(, ב שלב)" מעשית ובבחינה

  .המומחהתעודת   את יקבל בטרם'( וכו ניתוחים

לגבי מומחיות של המוצגים במחקר זה, נתונים , ה13כפי שהוסבר לעיל בעמוד 

 . שבוצעהההתמחות האחרונה  מובאים כאן לפירופאים, 

 

 מומחה החיים בישראלתעודת נתונים דמוגרפיים על כלל בעלי  3.2

הם בעלי   (56%) 16,286 (, רופאים 29,129) הרשיון לעסוק ברפואהבעלי  מתוך כלל 

 בתחומי הבריאות.עובדים ( 13,632) 84%מומחיות אחת לפחות. 

 

הם  (13,632) 59%, (רופאים 23,094) הבריאותבענף עובדים מבין כלל הרופאים ה

 2008מומחים לעומת שנת  816ה של בעלי מומחיות אחת לפחות. נתון זה מהווה עלי

 קבוצות גיל. פי לההתמחויות התפלגות מפורטת  47בלוח . 6%גידול של  -

  



 
 

 

53 

 

 גילקבוצת ו לפי התמחות, החיים בישראל תעודת מומחה: בעלי 47 לוח

 התמחות אחרונה  
בעלי סה"כ 

תעודת 
 מומחה

 גיל

24-44  45-64  65+  

 79 1,009 547 1,635 משפחה

 285 730 447 1,462 רפואת ילדים

 222 658 515 1,395 פנימית

 291 736 222 1,249 יילוד וגניקולוגיה

 245 590 192 1,027 פסיכיאטריה

 143 341 104 588 כירורגיה כללית

 110 342 87 539 הרדמה

 49 226 33 308 גריאטריה

פסיכיאטריה של הילד 
 והמתבגר

216 49 128 39 

 60 123 25 208 אנטומיה פתולוגית

 24 105 34 163 אונקולוגיה

 34 91 26 151 טיפול נמרץ כללי

 29 96 21 146 רפואה פיסיקלית ושיקום

 34 88 21 143 ניאונטולוגיה

נוירולוגיית ילדים 
 והתפתחות הילד

141 32 85 24 

 22 90 24 136 רפואה דחופה

 31 50 10 91 כרורגיית כלי דם

 21 35 16 72 רפואה גרעינית

 11 48 10 69 מטואונקולוגיה ילדיםה

 22 42 .. 68 כירורגיית ילדים

 13 28 .. 50 קרדיולוגיה ילדים

 .. 33 .. 47 טיפול נמרץ ילדים

מיקרוביולוגיה 
 קלינית/כימיה קלינית

33 .. .. 22 

מסלול  -רפואה דחופה 
 ילדים

17 11 .. - 

 1,516 3,632 1,182 6,332 אחר

 3,335 9,321 3,630 16,286 סה"כ
 (" משמעותו שאין נתונים-, הסימון"ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 לפי התמחות לאלף נפש באוכלוסיה, החיים בישראלתעודת מומחה בעלי  :48 וחל

 

 

 

 התמחות אחרונה

מספר 
בעלי 

תעודת 
מומחה 
החיים 

 בישראל 

אחוז 
 מסה"כ

תעודת בעלי 
החיים  מומחה

בישראל 
 לאלף נפש

 0.1 10.0% 1,635 משפחה

 0.09 9.0% 1,462 רפואת ילדים

 0.09 8.6% 1,395 פנימית

 0.08 7.7% 1,249 יילוד וגניקולוגיה

 0.06 6.3% 1,027 פסיכיאטריה

 0.04 3.6% 588 כירורגיה כללית

 0.03 3.3% 539 הרדמה

 0.02 1.9% 308 גריאטריה

 0.01 1.3% 216 פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

 0.01 1.3% 208 אנטומיה פתולוגית

 0.01 1.0% 163 אונקולוגיה

 0.01 0.9% 151 טיפול נמרץ כללי

 0.01 0.9% 146 רפואה פיסיקלית ושיקום

 0.01 0.9% 143 ניאונטולוגיה

 0.01 0.9% 141 נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד

 0.01 0.8% 136 רפואה דחופה

 0.01 0.6% 91 כרורגיית כלי דם

 0.004 0.4% 72 רפואה גרעינית

 0.004 0.4% 69 מטואונקולוגיה ילדיםה

 0.004 0.4% 68 כירורגיית ילדים

 0.003 0.3% 50 קרדיולוגיה ילדים

 0.003 0.3% 47 טיפול נמרץ ילדים

 0.002 0.2% 33 מיקרוביולוגיה קלינית/כימיה קלינית

 0.001 0.1% 17 מסלול ילדים -רפואה דחופה 

 0.39 38.9% 6,332 אחר

   100% 16,286 סה"כ
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לפי ו ההתמחות האחרונה,לפי  בעלי תעודות מומחהניתן לראות את התפלגות  49בלוח 

 .מספר ההתמחויות שיש לכל רופא

 לרופא התמחות ומספר התמחויותלפי , )תחומים נבחרים( בישראלהחיים תעודת מומחה : בעלי 49 לוח

 התמחות אחרונה

 מספר התמחויות לרופא

התמחות 
 אחת בלבד

שתי 
 התמחויות

שלוש 
התמחויות 

 ומעלה

סה"כ בעלי 
תעודת 
מומחה 
החיים 
 בישראל

 1,635 - 8 1,627 משפחה

 1,462 2 67 1,393 רפואת ילדים

 1,395 2 158 1,235 פנימית

 1,249 - 4 1,245 יילוד וגניקולוגיה

 1,027 - 31 996 פסיכיאטריה

 588 - 8 580 כירורגיה כללית

 539 1 13 525 הרדמה

 308 6 151 151 גריאטריה

 216 2 87 127 פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

 208 - 9 199 אנטומיה פתולוגית

 163 1 30 132 אונקולוגיה

 151 8 143 - טיפול נמרץ כללי

 146 2 14 130 רפואה פיסיקלית ושיקום

 143 1 142 - ניאונטולוגיה

 141 80 60 1 נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד

 136 13 116 7 רפואה דחופה

 91 1 81 9 כרורגיית כלי דם

 72 2 9 61 רפואה גרעינית

 69 16 53 - וגיה ילדיםהמטואונקול

 68 1 36 31 כירורגיית ילדים

 50 7 40 3 קרדיולוגיה ילדים

 47 17 30 - טיפול נמרץ ילדים

 31 - 3 28 מיקרוביולוגיה קלינית

 17 - 17 - מסלול ילדים -רפואה דחופה 

 2 - - 2 כימיה קלינית

 9,954 162 1,310 8,482 סה"כ
 (" משמעותו שאין נתונים-הסימון")
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 מקום, לב לתשומת. 50לפי אזור המגורים, מובאת בלוח תעודת מומחה התפלגות בעלי 

 גבוה מתאם קיים כי להניח סביר כי אם, בהכרח זהים אינם, העבודה ומקום המגורים

 .השניים בין

 מגורים מחוזהתמחות ו , לפי(תחומים נבחרים) החיים בישראלתעודת מומחה בעלי  :50 לוח

 מחוז מגורים
 תעודת מומחהבעלי 

 -החיים בישראל
 התמחות אחרונה

 מחוז מגורים

תעודת בעלי 
החיים  מומחה
התמחות  -בישראל

 אחרונה

 1,460 רפואת ילדים 1,395 פנימית

 181 ירושלים 119 ירושלים

 195 צפון 152 צפון

 199 חיפה 176 חיפה

 404 מרכז 404 מרכז

 274 תל אביב 369 תל אביב

 161 דרום 145 דרום

 46 יהודה ושומרון 30 יהודה ושומרון

 588 כירורגיה כללית 1,027 פסיכאטריה

 58 ירושלים 146 ירושלים

 69 צפון 79 צפון

 88 חיפה 158 חיפה

 155 מרכז 275 מרכז

 149 תל אביב 264 תל אביב

 55 דרום 80 דרום

 14 יהודה ושומרון 25 יהודה ושומרון

 1,248 יילוד וגניקולוגיה 539 הרדמה

 148 ירושלים 69 ירושלים

 144 צפון 44 צפון

 164 חיפה 71 חיפה

 350 מרכז 187 מרכז

 311 תל אביב 93 תל אביב

 115 דרום 54 דרום

 16 יהודה ושומרון 21 יהודה ושומרון

 1,634 משפחה 163 אונקולוגיה

 135 ירושלים 26 ירושלים

 239 צפון .. צפון

 196 חיפה 29 חיפה

 484 מרכז 44 מרכז

 268 תל אביב 35 תל אביב

 252 דרום 19 דרום

 60 יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 מחוז מגורים
תעודת מומחה בעלי 

 -החיים בישראל
 התמחות אחרונה

 מחוז מגורים

תעודת בעלי 
החיים  מומחה
התמחות  -בישראל

 אחרונה

רפואה פיסיקלית 
 ושיקום

 208 אנטומיה פתולוגית 146

 26 ירושלים 20 ירושלים

 21 צפון .. צפון

 30 חיפה 15 חיפה

 59 מרכז 63 מרכז

 47 תל אביב 36 תל אביב

 19 דרום .. דרום

 .. יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

 308 גריאטריה 72 רפואה גרעינית

 47 ירושלים 11 ירושלים

 21 צפון .. צפון

 38 חיפה 13 חיפה

 119 מרכז 16 מרכז

 44 תל אביב 18 תל אביב

 35 דרום 12 דרום

 .. יהודה ושומרון - יהודה ושומרון

פסיכיאטריה של 
 הילד והמתבגר

 143 ניאונטולוגיה 216

 19 151 34 ירושלים

 23 148 16 צפון

 20 169 20 חיפה

 39 360 61 מרכז

 24 317 63 תל אביב

 14 118 18 דרום

 .. 17 .. יהודה ושומרון

 68 כירורגיית ילדים 91 רורגיית כלי דםיכ

 .. ירושלים 11 ירושלים

 .. צפון .. צפון

 10 חיפה 19 חיפה

 19 מרכז 24 מרכז

 12 תל אביב 20 תל אביב

 10 דרום .. דרום

 .. יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

 (" משמעותו שאין נתונים-, הסימון"ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 מחוז מגורים
 תעודת מומחהבעלי 

 -החיים בישראל
 התמחות אחרונה

 מחוז מגורים

תעודת בעלי 
החיים מומחה 

התמחות  -בישראל
 אחרונה

 136 רפואה דחופה 151 טיפול נמרץ כללי

 .. ירושלים 20 ירושלים

 12 צפון 19 צפון

 21 חיפה 27 חיפה

 40 מרכז 42 מרכז

 32 תל אביב 25 תל אביב

 13 דרום 17 דרום

 .. יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

נוירולוגיית ילדים 
 והתפתחות הילד

 136 רפואה דחופה 130

 .. ירושלים 20 ירושלים

 12 צפון 10 צפון

 21 חיפה 18 חיפה

 40 מרכז 39 מרכז

 32 תל אביב 31 תל אביב

 13 דרום 11 דרום

 .. יהודה ושומרון .. יהודה ושומרון

 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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  בחו"ל השוהים תעודת מומחהבעלי  לגבים ינתונים דמוגרפי 3.3

ים מפורט 51בלוח  .2012ל בשנת בחו"שהו  ברפואה תעודת מומחהמבעלי  1,396-כ

 בחו"ל מעל שנה. 2012בשנת שהו שרופאים של   תמחויות נבחרותהב נתוני מומחים

  לפי התמחות מעל שנה, בחו"ל השוהים )תחומים נבחרים( תעודת מומחהבעלי : 51 לוח

 מספר השוהים בחו"ל התמחות אחרונה

 רפואת ילדים
161 

 

 160 פנימית

 110 פסיכיאטריה

 94 הרדמה

 94 יילוד וגניקולוגיה

 66 כירורגיה כללית

 53 משפחה

 32 אנטומיה פתולוגית

מיקרוביולוגיה קלינית/כימיה 
 קלינית

16 

 15 אונקולוגיה

פסיכיאטריה של הילד 
 והמתבגר

11 

 584 אחר

 1,396 סה"כ

 

 לתשומת לב:

שנים.  69השוהים בחו"ל הם לרופאים שגילם עד במחקר הנוכחי, נתוני המומחים 

. השינוי בהגבלת הגיל נעשה לאור השינויים 64במחקר הקודם, המגבלה היתה גיל 

 שחלו בשוק העבודה בישראל.

הרחבת קבוצת הגיל גורמת לגידול בשיעור הרופאים השוהים בחו"ל מכלל הרופאים. 

ל אחוז השוהים בחו"ל מסה"כ ש 2012לנתוני  2008בין נתוני בכל השוואה  ,ךלפיכ

הגידול באחוז השוהים לפחות חלק מכי לקחת בחשבון יש  ,תעודת מומחהבעלי 

 כאמור.גיל קבוצת הבחו"ל נובע מהרחבת 

 



 2012, רופאים בישראל

60 
 

  

-ו 2008 בשנים תפי התמחול מעל שנה, השוהים בחו"ל )תחומים נבחרים( מומחהתעודת בעלי : 52 לוח

2012 

התמחות 
 אחרונה

2008 2012 

בעלי מספר 
תעודת מומחה 

 עד גיל 64

אחוז השוהים 
בחו"ל מסה"כ 

 תעודתבעלי 
 מומחה

בעלי מספר 
תעודת מומחה     

 עד גיל 69 

אחוז השוהים בחו"ל 
תעודת מסה"כ בעלי 
  מומחה

 8.3% 1,349 5.8% 1,312 פנימית

 9.1% 1,390 7.7% 1,244 רפואת ילדים

 7.6% 953 7.0% 860 פסיכיאטריה

 7.3% 545 6.5% 480 כירורגיה כללית

 14.8% 548 12.7% 520 הרדמה

יילוד 
 וגניקולוגיה

1,034 3.9% 1,154 5.9% 

 8.3% 168 5.7% 157 אונקולוגיה

 3.0% 1,647 2.3% 1,424 משפחה

רפואה 
פיסיקלית 

 ושיקום
115 3.5% 131 3.1% 

מיקרוביולוגיה 
קלינית/כימיה 

 קלינית
11 25.0% 14 21.4% 

 1.8% 283 1.6% 245 גריאטריה

פסיכיאטריה של 
 הילד והמתבגר

174 1.1% 202 3.5% 

 5.2% 135 4.1% 121 ניאונטולוגיה

 1.8% 55 1.9% 52 כירורגיית ילדים

טיפול נמרץ 
 כללי

111 4.5% 138 4.3% 

קרדיולוגיה 
 ילדים

34 5.9% 43 4.7% 

טיפול נמרץ 
 ילדים

47 6.4% 50 10.0% 
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מין, גיל,  סוג התמחות,לפי  ,מעל שנהשוהים בחו"ל ה )תחומים נבחרים( מומחה תעודתבעלי  :53 לוח

  , מקום קבלת תואר, שנת קבלת רשיון, שנת קבלת מומחיות ראשונהארץ לידה

 משתנה
 

 פנימית
רפואת 

 ילדים
 פסיכיאטריה

כירורגיה 
 כללית

 הרדמה
יילוד 

 וגניקולוגיה

 סה"כ
  

160 161 110 66 94 94 

 מין  
 64 72 60 73 100 116 גברים

 30 22 .. 37 61 44 נשים

 גיל

30-44  37 40 .. 16 11 24 

45-64  64 73 59 24 63 35 

65+ 59 48 47 26 20 35 

 ארץ לידה
)יהודים 
 ואחרים

 39 12 14 18 61 43 ילידי ישראל

 55 82 52 92 100 117 נולדו בחו"ל

מקום 
קבלת 
תואר 
)מקום 
 לימוד(

 50 19 23 24 92 69 ישראל

אסיה  
 אפריקה

.. .. .. .. .. .. 

 בריה"מ
 לשעבר

40 13 20 16 30 16 

 .. .. .. 16 12 10 מערב אירופה

 .. 12 .. 10 13 17 מזרח אירופה

 15 20 .. 38 26 20 אמריקה

שנת 
קבלת 
 רשיון

1969עד   21 25 13 10 .. 10 

 1970-1988  56 62 58 25 29 44 

 1989-1999  58 44 32 22 53 21 

2012-2000    23 30 .. .. .. 19 

שנת 
קבלת 

מומחיות 
 ראשונה

1969-1955   15 11 .. .. 

26 41 
1970-1988  50 53 44 26 

 1989-1999  40 40 39 10 39 18 

2012-2000    55 57 20 25 29 35 

 (ולכן הנתונים לא מוצגים משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן)הסימון ".." 
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  בענף הבריאות בעלי תעודת מומחה העובדיםעל כלל נתונים דמוגרפיים  3.4
 

בענף הבריאות. עובדים  -מכלל המומחים  84% - בעלי תעודת מומחה  13,632

הוא  (73%) 11,931 גילם של נשים. - (37%) 4,993-ו גברים הם (63%) 8,639בתוכם, 

מוצגת התפלגות  54בלוח . 69-( הוא מתחת ל80%) 13,003 גילם של .64 -מתחת ל

  בעלי תעודות מומחה העובדים בענף הבריאות לפי קבוצת גיל.

 גיל לפי ,בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 54 לוח

 אחוז מספר קבוצת גיל

34-30 159 1% 

39-35 1,296 10% 

44-40 1,859 14% 

49-45 2,136 16% 

54-50 2,344 17% 

59-55 2,223 16% 

64-60 1,914 14% 

66-65 683 5% 

69-67 389 3% 

74-70 337 2% 

79-75 199 1% 

80+ 93 1% 

 100% 13,632 סה"כ
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 התמחות וקבוצת גיל, לפי בענף הבריאות העובדים :בעלי תעודת מומחה 55 לוח

 סה"כ +65 64-45 44-30 התמחות אחרונה

 1,448 39 920 489 משפחה

 1,153 97 656 400 רפואת ילדים

 1,136 86 576 474 פנימית

 1,060 161 693 206 יילוד וגניקולוגיה

 796 110 518 168 פסיכיאטריה

 550 100 329 121 כירורגיה אורתופדית

 530 79 339 112 עיניים

 501 66 331 104 רדיולוגיה

 498 73 325 100 כירורגיה כללית

 483 67 329 87 קרדיולוגיה

 454 51 318 85 הרדמה

 292 46 188 58 נוירולוגיה

 280 25 223 32 גריאטריה

 262 41 167 54 דרמטולוגיה

 240 64 165 11 אף אוזן גרון

 231 51 137 43 כירורגיה אורולוגית

 225 21 144 60 גסטרואנטרולוגיה

 177 21 113 43 פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

 172 20 101 51 המטולוגיה

 161 24 112 25 אנטומיה פתולוגית

 152 22 94 36 נפרולוגיה

 147 17 99 31 אונקולוגיה

 146 16 95 35 אנדוקרינולוגיה

 138 22 85 31 כירורגיה פלסטית

 137 16 86 35 מחלות זיהומיות

 131 17 89 25 טיפול נמרץ כללי

 128 16 88 24 רפואה דחופה

 126 12 95 19 רפואה פיסיקלית ושיקום

 125 17 81 27 נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד

 119 15 83 21 ניאונטולוגיה

 110 34 71 .. מנהל רפואי

 109 20 71 18 מחלות ריאה

 80 22 48 10 כרורגיית כלי דם

 66 10 47 .. הימטו אונקולוגיה ילדים

 61 14 33 14 רפואה גרעינית

 59 14 41 .. כירורגיית ילדים

 1,149 175 727 247 אחר

 13,632 1,701 8,617 3,314 סה"כ
 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 



 2012, רופאים בישראל

64 
 

 

 מיןו לפי התמחות ,בענף הבריאות העובדים מומחהבעלי תעודת  :56 לוח

 סה"כ נשים גברים התמחות אחרונה

 1,448 809 639 משפחה

 1,153 602 551 רפואת ילדים

 1,136 498 638 פנימית 

 1,060 298 762 יילוד וגניקולוגיה

 796 334 462 פסיכיאטריה

 550 18 532 כירורגיה אורתופדית

 530 195 335 עיניים

 501 258 243 רדיולוגיה

 498 59 439 כירורגיה כללית

 483 59 424 קרדיולוגיה

 454 110 344 הרדמה

 292 120 172 נוירולוגיה

 280 143 137 גריאטריה

 262 112 150 דרמטולוגיה

 240 44 196 אף אוזן גרון

 231 .. 223 כירורגיה אורולוגית

 225 62 163 גסטרואנטרולוגיה

 177 109 68 של הילד והמתבגר פסיכיאטריה

 172 89 83 המטולוגיה

 161 90 71 אנטומיה פתולוגית

 152 60 92 נפרולוגיה

 147 70 77 אונקולוגיה

 146 89 57 אנדוקרינולוגיה

 138 11 127 כירורגיה פלסטית

 137 54 83 מחלות זיהומיות

 131 22 109 טיפול נמרץ כללי

 128 31 97 רפואה דחופה

 126 54 72 רפואה פיסיקלית ושיקום

 125 59 66 נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד

 119 55 64 ניאונטולוגיה

 110 15 95 מנהל רפואי

 109 27 82 מחלות ריאה

 80 .. 73 כרורגיית כלי דם

 66 32 34 הימטו אונקולוגיה ילדים

 61 31 30 רפואה גרעינית

 59 .. 52 כירורגיית ילדים

 1,149 352 797 אחר

 13,632 4,993 8,639 סה"כ
 (ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן,  
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( 9.2%) 2008ומעלה הוכפל בין שנת  65ניתן לראות כי אחוז הרופאים בני  57בלוח 

בשנת  28%ירד מ  44-24אחוז הרופאים בקבוצת הגיל . מנגד, (18.4%) 2012שנת ל

 .2012בשנת  24%ל  2008

בשנים  לפי קבוצת גיל והתמחות ,)כל ההתמחויות( בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה :57 לוח 

  2012-ו 2008

 

תחום 
 ההתמחות

2008 2012 
אחוז 
 גיל גידול

 סה"כ
 גיל

 סה"כ
44-24 64-45 65+  44-24 64-45 65+  

 25% 3,013 15.8% 53.4% 30.8% 2,403 8.2% 54.4% 37.4% פנימית

 30% 2,389 20.9% 54.2% 24.9% 1,844 10.1% 62.7% 27.1% רפואת ילדים

 30% 1,684 4.9% 62.0% 33.0% 1,294 1.3% 62.3% 36.4% משפחה

יילוד 
 וגניקולוגיה

20.8% 67.4% 11.8% 1,062 17.7% 58.8% 23.5% 1,281 21% 

 43% 1,126 25.5% 55.6% 18.9% 790 12.7% 65.7% 21.6% פסיכאטריה

 25% 751 28.0% 56.7% 15.3% 600 15.2% 66.7% 18.2% כירורגיה כללית

 34% 697 21.4% 64.4% 14.2% 522 9.4% 71.8% 18.8% הרדמה

 31% 354 14.7% 71.5% 13.8% 271 8.9% 74.5% 16.6% גריאטריה

פסיכיאטריה 
של הילד 
 והמתבגר

23.1% 65.9% 11.0% 182 18.9% 55.6% 25.5% 233 28% 

 21% 148 23.6% 60.8% 15.5% 122 8.2% 73.8% 18.0% ניאונטולוגיה

רפואה 
פיסיקלית 

 ושיקום

25.6% 62.4% 12.0% 117 13.7% 64.1% 22.2% 153 31% 

טיפול נמרץ 
 כללי

15.9% 77.0% 7.1% 113 18.6% 57.1% 24.3% 177 57% 

נוירולוגיית 
 ילדים

25.6% 57.3% 17.1% 82 17.6% 62.6% 19.8% 91 11% 

נוירולוגית 
ילדים 

והתפתחות 
 הילד

23.3% 63.0% 13.7% 73 25.5% 61.0% 13.5% 141 93% 

 19% 70 31.4% 61.4% 7.1% 59 18.6% 74.6% 6.8% כירורגית ילדים

טיפול נמרץ 
 ילדים

19.5% 78.0% 2.4% 41 19.6% 64.3% 16.1% 56 37% 

 24% 12,360 18.4% 57.5% 24.1% 9,957 9.2% 62.9% 27.9% סה"כ
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 -1989 השנים ביןהם ילידי ישראל. ( 6,311)בענף הבריאות העובדים המומחים מ 46.3%

 מ"בריה ילידי. הבריאות בענף עובדיםמומחים הה מכלל 27.3%-כ לישראל עלו, 1999

בעלי תעודת מומחה  מכלל בהתאמה 8.6%-ו 28.6% מהווים מזרח אירופה וילידי לשעבר

 58 בלוחות מוצגים הלידה מקומות ועל העליה שנת על נתונים .הבריאות בענף העובדים

 .59-ו

 , לפי שנת עליהבענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 58 לוח

שנת עלייה )יהודים 
 ואחרים(

בענף עובדים 
 הבריאות

 אחוז מסה"כ

 3.4% 458 1954עד 

1969-1955 842 6.2% 

1988-1970 1,686 12.4% 

1999-1989 3,724 27.3% 

2012-2000 514 3.8% 

 0.75 97 לא ידוע

 46.3% 6,311 ילידי ישראל

 100% 13,632 סה"כ

 (יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי)

 

 , לפי מקום הלידה בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 59 לוח

מקום לידה )יהודים 
 בלבד(

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 46.3% 6,311 ישראל

 3.9% 538 ואפריקה אסיה

 28.6% 3,895 בריה"מ לשעבר

 4.3% 585 מערב אירופה

 8.6% 1,168 מזרח אירופה

 8.3% 1,135 אמריקה

 100% 13,632 סה"כ
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הם  7.1%-ו ,בענף הבריאות הם יהודים ואחריםבעלי תעודת מומחה מכלל  92.9%

 . 60, כמפורט בלוח ערבים

 אוכלוסיה, לפי קבוצות בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 60 לוח

 

 

 

 

 

 

 אוכלוסיהקבוצות ו התמחות , לפי(תחומים נבחרים) בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 61 לוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת 
 אוכלוסיה

 עובדים
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

12,670 92.9% 

 7.1% 962 ערבים

 100% 13,632 סה"כ

 התמחות אחרונה
        

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים

 1,448 168 1,280 משפחה

 1,153 120 1,033 רפואת ילדים

 1,136 111 1,025 פנימית

 1,060 69 991 יילוד וגניקולוגיה

 796 17 779 פסיכיאטריה

 550 54 496 כירורגיה אורתופדית

 530 22 508 עיניים

 501 14 487 רדיולוגיה

 498 49 449 כירורגיה כללית

 483 53 430 קרדיולוגיה

 454 29 425 הרדמה

 292 14 278 נוירולוגיה

 262 12 250 דרמטולוגיה

 240 15 225 אף אוזן גרון
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  על השכלת בעלי תעודת מומחה העובדים בענף הבריאותנתונים  3.5

 
בין  ברפואה קיבלו את הרשיון בענף הבריאות העובדיםבעלי תעודת מומחה מ 41.1%

 .62בלוח  ראו, הרשיוןלפי שנת קבלת פירוט  ,1999-1989השנים 

 ברפואה שנת קבלת רשיון, לפי בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 62 לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירוט לפי בישראל. רפואה למדו  הבריאותבעלי תעודת מומחה העובדים בענף רוב 

 .63מקום הלימודים, ראו לוח 

 הלימודים, לפי מקום בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 63 לוח            

 הלימודיםמקום 

בעלי תעודת 
מומחה 
 העובדים
בענף 

 הבריאות

 אחוז מסה"כ

 1.7% 226 אסיה אפריקה

 25.7% 3,506 בריה"מ

 6.4% 869 מזרח אירופה

 11.0% 1,496 מערב אירופה

 6.3% 856 אמריקה

 48.9% 6,667 ישראל

 0.1% 12 לא ידוע

 100% 13,632 סה"כ

 

 שנת קבלת רישיון

בעלי 
תעודת 
מומחה 

 העובדים
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 0.1% 15 1954עד 

1969-1955 361 2.6% 

1988-1970 4,940 36.2% 

1999-1989 5,601 41.1% 

2012-2000 2,715 19.9% 

 100% 13,632 סה"כ
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 ון ברפואהשנת קבלת רשיהתמחות ו , לפיבענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 64 לוח

 התמחות אחרונה
 

 1954עד 
1955-
1969 

1970-
1988 

1989-
1999 

2000-
2012 

 סה"כ

 1,448 365 651 432 - - משפחה

 1,153 353 457 325 18 רפואת ילדים

 1,136 442 433 241 20 פנימית

 1,060 156 381 492 31 יילוד וגניקולוגיה

 796 143 344 287 22 פסיכיאטריה

 550 97 219 214 20 אורתופדיתכירורגיה 

 530 86 181 244 19 - עיניים

 501 105 224 154 18 רדיולוגיה

 498 94 205 182 17 - כירורגיה כללית

 483 62 191 218 12 - קרדיולוגיה

 454 94 213 141 .. - הרדמה

 292 57 141 85 .. - נוירולוגיה

 280 26 179 68 .. גריאטריה

 262 46 106 105 .. - דרמטולוגיה

 240 .. 79 139 14 - אף אוזן גרון

 231 25 89 109 .. - כירורגיה אורולוגית

 225 41 101 76 .. גסטרואנטרולוגיה

פסיכיאטריה של הילד 
 והמתבגר

.. 66 70 34 177 

 172 24 79 63 .. - המטולוגיה

 161 27 66 68 - אנטומיה פתולוגית

 152 23 61 68 - נפרולוגיה

 147 15 68 64 - אונקולוגיה

 146 25 60 61 - אנדוקרינולוגיה

 138 23 54 61 - כירורגיה פלסטית

 137 20 56 61 מחלות זיהומיות

 131 20 64 47 - טיפול נמרץ כללי

 128 18 46 64 - רפואה דחופה

 126 21 63 42 - רפואה פיסיקלית ושיקום

נוירולוגיית ילדים 
 והתפתחות הילד

.. 46 57 13 125 

 119 14 47 58 - ניאונטולוגיה

 110 30 59 21 - מנהל רפואי

 109 13 41 50 .. - מחלות ריאה

 80 10 29 36 .. - כרורגיית כלי דם

 66 .. 28 33 - מטו אונקולוגיה ילדיםה

 61 .. 23 30 - רפואה גרעינית

 59 26 27 .. - כירורגיית ילדים

 1,149 197 444 457 51 אחר

 13,632 2,715 5,601 4,940 361 15 סה"כ

 (" משמעותו שאין נתונים-, הסימון"ולכן הנתונים לא מוצגים)הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, 
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 הלימודיםמקום והתמחות לפי , בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה :65 לוח

 התמחות אחרונה 
 

 סה"כ לא ידוע אחר ישראל

 1,448 - 818 630 משפחה

 1,153 - 576 577 רפואת ילדים

 1,136 - 671 465 פנימית

 1,060 1 337 722 יילוד וגניקולוגיה

 796 - 492 304 פסיכיאטריה

 550 1 280 269 כירורגיה אורתופדית

 530 - 210 320 עיניים

 501 1 317 183 רדיולוגיה

 498 - 257 241 כירורגיה כללית

 483 - 227 256 קרדיולוגיה

 454 - 398 56 הרדמה

 292 1 191 100 נוירולוגיה

 280 1 220 59 גריאטריה

 262 - 138 124 דרמטולוגיה

 240 1 110 129 אף אוזן גרון

 231 1 125 105 כירורגיה אורולוגית

 225 - 89 136 גסטרואנטרולוגיה

 177 1 84 92 פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

 172 - 56 116 המטולוגיה

 161 - 124 37 אנטומיה פתולוגית

 152 1 89 62 נפרולוגיה

 147 - 77 70 אונקולוגיה

 146 - 61 85 אנדוקרינולוגיה

 138 - 40 98 כירורגיה פלסטית

 137 - 29 108 מחלות זיהומיות

 131 - 86 45 טיפול נמרץ כללי

 128 - 65 63 רפואה דחופה

 126 - 98 28 פיסיקלית ושיקוםרפואה 

 125 - 29 96 נוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד

 ים(" משמעותו שאין נתונ-הסימון")

 המשך בעמוד הבא 



 
 

 

71 

 המשך

   ים(" משמעותו שאין נתונ-הסימון")                                           

 התמחות אחרונה 
 

 סה"כ לא ידוע אחר ישראל

 119 1 43 75 ניאונטולוגיה

 110 - 11 99 מנהל רפואי

 109 - 53 56 מחלות ריאה

 80 - 35 45 כרורגיית כלי דם

 66 - 15 51 מטואונקולוגיה ילדיםה

 61 - 42 19 רפואה גרעינית

 59 - 31 28 כירורגיית ילדים

 1,149 2 429 718 אחר

 13,632 12 6,953 6,667 סה"כ
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  לפי תחום התמחות ומספר התמחויות ,(תחומים נבחרים) בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 66 לוח

 התמחות אחרונה

 לרופא מספר התמחויות

התמחות 
תאח  

שתי 
 התמחויות

 שלוש
 התמחויות

 ומעלה
 סה"כ

 1,448 - 4 1,444 משפחה

 1,153 .. 61 1,092 רפואת ילדים

 1,136 .. 148 988 פנימית

 1,060 - 3 1,057 יילוד וגניקולוגיה

 796 - 26 770 פסיכיאטריה

 498 - 8 490 כירורגיה כללית

 454 .. 14 440 הרדמה

 280 6 130 144 גריאטריה

פסיכיאטריה של הילד 
 והמתבגר

104 73 .. 177 

 161 - 6 155 אנטומיה פתולוגית

 147 .. 29 118 אונקולוגיה

 131 7 124 - טיפול נמרץ כללי

 128 12 110 6 רפואה דחופה

 126 .. 14 112 רפואה פיסיקלית ושיקום

נוירולוגיית ילדים והתפתחות 
 הילד

- 49 76 125 

 119 - 119 - ניאונטולוגיה

 80 -0 71 9 כרורגיית כלי דם

 66 16 50 - וגיה ילדיםהמטואונקול

 61 .. 8 53 רפואה גרעינית

 59 .. 29 30 כירורגיית ילדים

 43 .. 41 2 קרדיולוגיה ילדים

 43 16 27 - טיפול נמרץ ילדים

 16 - 16 - מסלול ילדים -רפואה דחופה 

 11 - 3 8 מיקרוביולוגיה קלינית

 9 - 8 1 נוירולוגיית ילדים

 8,327 147 1,157 7,023 סה"כ

 שתי התמחויות חוברו ל שלוש התמחויות ומעלה,מקרים ב 5-התמחויות בהן היו פחות מ . 

  ,משמעותו שאין נתונים.-הסימון" ,ולכן הנתונים לא מוצגיםהסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן " 
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 התפלגות לפי התמחות ועיסוק 3.6

 67לוח מ .בענף בריאותעובדים  שיש להם הכנסות בעלי תעודת מומחה מהרופאים 97%

  דומה בכל ההתמחויות.עובדים בריאות מסך הענף הבעובדים שיעור ה כיניתן לראות 

 מומחים, לפי התמחות ועיסוק רופאים: 67 לוח

 

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(

התמחות אחרונה

סה"כ בעלי 

רישיון חיים 

בישראל

עובדים

עובדים 

בענף 

בריאות

שוהים 

בחו"ל

שיעור 

העובדים בענף 

הבריאות 

מסה"כ 

העובדים 

בישראל

1,6351,4711,4485398%משפחה

1,4621,1941,15316197%רפואת ילדים

1,3951,1851,13616096%פנימית

1,2491,0841,0609498%יילוד וגניקולוגיה

1,02783479611095%פסיכיאטריה

5885074986698%כירורגיה כללית

5394594549499%הרדמה

98%..308286280גריאטריה

פסיכיאטריה של הילד 

והמתבגר
2161851771196%

2081701613295%אנטומיה פתולוגית

1631511471597%אונקולוגיה

97%..151135131טיפול נמרץ כללי

רפואה פיסיקלית 

ושיקום
146128126..98%

96%..143124119ניאונטולוגיה

99%..136129128רפואה דחופה

נוירולוגיית ילדים 

והתפתחות הילד
141137134..98%

99%..918180כרורגיית כלי דם

94%..726561רפואה גרעינית

100%..696666הימטואונקולוגיה ילדים

98%..686059כירורגיית ילדים

98%..504443קרדיולוגיה ילדים

100%..474343טיפול נמרץ ילדים

מיקרוביולוגיה 

קלינית/כימיה קלינית
33111116100%

6,3495,4985,321532 97%אחר

16,28614,04713,6321,39697%סה"כ

100%97%
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 תעודת מומחהתפלגות לפי שנת קבלת ה 3.7

קיבלו את תעודת המומחה בין  בענף בריאותמבעלי תעודת מומחה העובדים  48.1%

 פירוט לפי שנת קבלת תעודת מומחה.  68 בלוח .2012-2000השניים 

 , לפי שנת קבלת תעודת מומחהבענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה :68 לוח

שנת קבלת 
 תעודת מומחה

בעלי תעודת 
מומחה 
 העובדים
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

1969-1955 94 0.7% 

1988-1970 2,653 19.5% 

1999-1989 4,333 31.8% 

2012-2000 6,552 48.1% 

 100% 13,632 סה"כ
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 שנת קבלת תעודת מומחהולפי התמחות  ,בענף הבריאות העובדים בעלי תעודת מומחה: 69 לוח
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 התחלות התמחות 3.8

רופאים התמחות. מספר זה ממשיך מגמה של  1,236החלו  2015על פי נתוני הר"י, בשנת 

. יש לציין כי קיים קשר בשנים האחרונות עליה מתמדת במספר התחלות ההתמחות

ישיר בין מספר הבוגרים המקבלים רשיון ברפואה בכל שנה, לבין מספר המתמחים 

 החדשים. 

 : התחלות התמחות לפי שנה70 לוח

 התחלות התמחותסה"כ  שנה

2008 840 

2009 800 

2010 805 

2011 1,046 

2012 1,003 

2013 1,025 

2014 1,184 

2015 1,236 

 מקור: עיבוד על נתוני הר"י                                           

הבא,  בתרשים ת בסיס.יוהתמחו, היו 2015בשנת  ת ההתמחותומהתחל (1,046) 85%-כ

 בחלוקה להתמחויות בסיס והתמחויות על: 2015-2008התחלת התמחות בשנים  נתוני

 : התחלות התמחות, לפי שנה וסוג התמחות5 תרשים

 

701 657 673
903 845 886 1031

1046
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153 190
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 -על ידי רופאים שאינם מומחים  –פנקסי התמחות חדשים  912נפתחו  2015בשנת 

-בין התחלה של התמחות חדש, מתחלקת-הפתיחה של פנקס לא .2008בשנת  589 לעומת

על, לבין התחלת התמחות נוספת, או מעבר להתמחות במקצוע אחר בלי לסיים את 

 ההתמחות בה הוחל לפניכן.

 : פתיחת פנקס חדש ולא חדש לפי שנים6 תרשים

   

בתרשים  .( סווגו בתי החולים לפי אלו שנמצאים בפריפריה ואלו שלא2011בהסכם הרופאים )

התפלגות מתחילי להלן  חולים ומחוזות של משרד הבריאות. קופות ,לדוגמא מהווה,"אחר"  ,7

 :ההתמחות לפי אזור ההתמחות

 : התחלות התמחות, לפי אזורים 7 תרשים
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 2026-2017 רופאים תחזית .4

 רשיונות חדשים  4.1

 תל אוניברסיטתב, גוריון בן אוניברסיטתב ;לרפואה ספר בתי 5 בארץ כיום פועלים

של אוניברסיטת בר  בצפת לרפואה הספר ובית טכניוןב, העברית אוניברסיטהב, אביב

חו"ל שעברו את מבחני הרישוי, וכן רופאים לימודי רפואה בבנוסף לאלו, יש בוגרי  .אילן

דשים שעלו לישראל, ולאחר הכרה, קיבלו רשיון. כדי לאמוד את מספר הרופאים הח

בכל שנה, יש להתייחס לבוגרי מוסדות הלימוד בארץ, אך גם לבוגרי מוסדות לימוד 

 בחו"ל. 

בחלוקה  2016/2015מוצגים מספר הסטודנטים שהתחילו את שנת הלימודים  71בלוח 

 לשנות הלימוד ומוסד. 

 2016/2015, שנה"ל : התפלגות הסטודנטים לרפואה, לפי שנת לימודים ומוסד71 לוח

שנת 
 לימודים

האוניברסיטה 
 העברית

   אוניברסיטת 
 אביב-תל

 הטכניון
אוניברסיטת 

 גוריון -בן
אוניברסיטת 

 בר אילן
תוכנית  סה"כ

6 
 שנים

תוכנית 
 צמרת

תוכנית 
6 

 שנים

תוכנית 
4 

 שנים

תוכנית 
שנים 6  

 6תוכנית 
 שנים

   תוכנית
שנים 4  

תוכנית 
3 

 שנים

 723 36 64 122 130 66 126 64 115 1שנה 

 667 32 64 128 73 65 127 65 113 2שנה 

 773 48 72 111 159 81 121 63 118 3שנה 

 643 -  70 90 117 76 120 56 114 4שנה 

 489 -   - 84 122 -  117 56 110 5שנה 

 452  -  - 67 118  - 109 52 106 6שנה 

 3,747 116 270 602 719 288 720 356 676 סה"כ
 " משמעותו שאין נתונים-, הסימון "2015 מברבבנו התקבלו מהפקולטות לרפואהמקור: הנתונים 

 לפנסיה פרישה 4.2

לנשים. לצורך האומדן כאן, נניח  67-62לגברים, ובטווח  67גיל הפרישה בישראל הוא 

 .65כי גם נשים וגם גברים פורשים לפנסיה בגיל 

אלף  26.5 -כ, מתוכם ברפואהבעלי רשיון  אלף 35-כ, יש 2015 דצמברנכון לחודש 

 .65עד גיל  רופאים
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רשיון ברפואה, מפורטת בלוח הבעלי של כלל  (65) געה לגיל פרישה לפנסיההתחזית ה

72. 

 (65) לגיל פרישה לפנסיהשל רופאים : תחזית הגעה 72 לוח

 שנה
בכל  פרישהמגיעים לגיל  מספר

 שנה

2017 
744 

2018 
794 

2019 
838 

2020 
835 

2021 
844 

2022 
887 

2023 
931 

2024 
871 

2025 
870 

2026 
794 

 2015 דצמברנתוני  על נתוני קובץ הרשיונות.מקור: עיבוד 
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 הנחות המודל

  65 הואשל גברים ונשים בפועל גיל הפרישה. 

  מוסדות  בוגריהסטודנטים הישראלים קרב ברשיון לעסוק במקצוע מספר מקבלי

הנחה זו  .לשנה 2%-, ויגדל בממוצע ב2016בשנת  420חו"ל יעמוד על ב הלימוד

 צע המקומות בישראל.ימתבססת על נתוני השנים האחרונות בהתאמות להגדלת ה

  125יעמוד על  –בעיקר עולים חדשים  ,בוגרי חו"ל אחריםבקרב מספר מקבלי רשיון 

 לשנה בממוצע.

 בשנים :ארץב מוסדות הלימוד בקרב בוגרימקבלי רשיון לעסוק במקצוע פר מס 

בהנחה שאותו  –לפי מספרי הסטודנטים הלומדים כיום בשנים השונות  ,2022-2017

בממוצע יסיימו בכל שנה  2026-2023בשנים  לימודים בהצלחה.המספר יסיים את ה

 סטודנטים בכל שנה. 700

  א לפי התרחיש הבינוני של הלמ"ס.יהתחזית גידול אוכלוסיית ישראל 

  ,מתואם ושיעור התמותה מחושב לפי לוחות התמותה של כלל האוכלוסיה

 .הרופאיםלהתפלגות מין וגיל בקרב 

 

 

 2026-2017רופאים כוח אדם תחזית   4.3

, בעשר 65עד גיל  הרופאיםבהתאם להנחות שפורטו לעיל, ניתן לאמוד את מספר 

באוכלוסיה בעשור  הרופאיםצפויה ירידה בשיעור  לראותהשנים הבאות. כפי שניתן 

הוא  2025, היו כי היעד לשנת 2010יש לציין כי המלצות וועדת חורב משנת  הקרוב.

בהתאמה  OECD-רופאים לאלף נפש. יעד זה נקבע בהתאם לנתוני ארצות ה 2.9

 להרכב האוכלוסיה בישראל. בהתאם לתחזית כאן, יעד זה צפוי להיות מושג.

 מעל היעד שהוצב. –רופאים לאלף נפש  3היא לשיעור של  2025תחזית לשנת ה
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 2026-2017לשנים  רופאים מספר: תחזית 73 לוח

 שנה
סה"כ 

רשיונות 
 חדשים

 פרישהסה"כ 
 ופטירות

סה"כ 
 רופאים

רופאים 
 לאלף נפש

2017  1,191   926   26,965   3.11  

2018  1,227   817   27,376   3.10  

2019  1,224   867   27,733   3.09  

2020  1,273   911   28,095   3.08  

2021  1,086   908   28,273   3.05  

2022  1,146   917   28,502   3.03  

2023  1,298   960   28,840   3.02  

2024  1,307   1,004   29,144   3.00  

2025  1,317   944   29,517   3.00  

2026  1,327   943   29,901   2.99  

 

 

 2026-2017לשנים  רופאים: תחזית מספר 8 תרשים
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 2016-2025לשנים  ,, לאלף נפש65עד גיל  רופאיםשיעור תחזית : 9 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 מדובר בתחזית( -בצבע אדום  – 2016. משנת בצבע כחול – מדובר בנתוני אמת 2015שנת )עד 
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 השוואה: נתונים בינלאומיים .5

מפרסם נתונים שונים ובהם נתונים השוואתיים  OECDארגון הארצות המפותחות 

 -בישראל גבוה מהממוצע במדינות ה כיום, שיעור הרופאיםבנושאי בריאות שונים. 

OECD . הסיבות לירידה הנוכחית והעתידית בשיעור הרופאים בישראל הן קצב גידול

האוכלוסייה שנותר גבוה, וקיומה של קבוצה גדולה של רופאים מבוגרים שיפרשו בעשור 

 .2.6-, השיעור היה צפוי לרדת לללא נקיטת צעדים מצד משרד הבריאות  הקרוב.

 2012הרופאים המועסקים לאלף נפש : שיעור 10 תרשים

 

 OECD health statisticsמקור: 
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 סיכום  .6

 

כשכירים.  עובדיםבענף הבריאות, רובם המוחלט עובדים אלף רופאים ה 23-בישראל כ

כמחצית הרופאים חיים במרכז הארץ, ושיעורם באוכלוסיה שם גבוה מהשיעור הארצי. 

 מאלו מומחים.  60%בתחומי הבריאות, עובדים  - עובדיםכמעט כל הרופאים ה

 

. הגידול אצל הרופאים 2012-2008בין השנים  40%-בכ , בממוצע,הכנסות הרופאים גדלו

, אצל הרופאים 40%-היה סביב ה , הקבוצה הגדולה ביותר בין הרופאים,השכירים

  הגידול היה בשיעורים גבוהים בהרבה. –גם כעצמאיים עובדים העצמאיים וה

 

בעלי ( 16,286) 56%, 29,129 כלל בעלי הרשיון לעסוק ברפואה החיים בישראל,מתוך 

 בתחומי הבריאות.עובדים  -13,632 -מאלו 84%מומחיות אחת לפחות. 

 

 למדו בישראל. - בענף הבריאות עובדיםמהרופאים המומחים ש (48.9%כמחצית )

 

עובדים שיעור ה .בענף בריאותעובדים מהרופאים המומחים שיש להם הכנסות  97%

 דומה בכל ההתמחויות. עובדים בריאות מסך הענף הב

 

 . הן משפחה, ילדים פנימית וגניקולוגיה ארבע ההתמחויות הנפוצות ביותר

 

מהנתונים ניתן לראות כי אין כמעט נטישה של העיסוק במקצוע ומעבר לעבודה בענף 

 אחר.

 

ירידה זו  בעשור הקרוב. לוסיהאוככפי שניתן לראות, צפויה ירידה בשיעור הרופאים ב

שיעור  –לא תביא את שיעור הרופאים באוכלוסיה אל מתחת ליעד שנקבע בעבר 

הרופאים באוכלוסיה יעבור את שיעור המטרה. לא צפוי מחסור כללי ברופאים בישראל 

 ור הקרוב.שבע

 

 


