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 2018 –עוסקים ומומחים ברפואת המשפחה 
 אמציה גינת

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי
 

 מבוא .1

רופא המשפחה הוא הרופא המהווה את קו הטיפול הראשון הרחב ביותר בקהילה. מדובר בדמות 

שאמורה להיות הרופא האישי, מנהל המקרה הרפואי, דמות מוכרת למטופל ומי שרואה את מכלול 

התמונה של בריאות המטופל ושל סביבתו המשפחתית והחברתית, תוך שהוא מקיים רצף טיפול ארוך 

 –ים רבים קו הטיפול הראשוני של רופא המשפחה, הוא הטיפול היחיד, ובמקרים אחרים טווח. במקר

 רופא המשפחה מהווה גורם ממיין. 

 

מסמך זה בוחן לעומק את המאפיינים של רופאי המשפחה הפועלים בקהילה כיום. רופאי המשפחה 

ראשונית בקהילה. לאור  עובדים, רובם ככולם, במסגרת ארבע קופות החולים, ומספקים שירותי רפואה

 תוכנית המשרד בקשר  לעליית משקל הטיפול בקהילה, יש חשיבות רבה לבחינת המצב הנוכחי.

 

 

 מתודולוגיה .2

 הנתונים המובאים כאן מתבססים על שני מקורות שונים:

  2018קובץ רשיונות, אגף הרישוי במשרד. מעודכן לחודש ינואר. 

  מערכות הזמנת תורים של ארבע קופות החולים באינטרנט. איסוף הנתונים נעשה בחודש פברואר

2018 . 

 

הנתונים עברו טיוב וזיווג, כדי להשלים את הנתונים שבאתרי הקופות, לסנן כפילויות ולזהות את כל 

 הרופאים.

 

רופאים רשומים  2,100והו רופאים שונים, מתוכם ז 38,523בקובץ הרשיונות של משרד הבריאות, נכללו 

 200מספר זה מהווה גידול של כמעט חלקם בעלי התמחויות נוספות.  –כמומחים ברפואת משפחה 

 .67עד גיל  1,963אלו,  2,100מתוך . 2015שנערך בשנת  מומחים ברפואת משפחה לעומת המחקר הקודם

 

. ברפואת משפחה בקהילה העוסקיםרשומות של רופאים  7,000מעל ברשימות קופות החולים נכללו 

בכל קופה היו רשומות כפולות של רופאים, שכן הרישום נעשה לפי מקומות שונים וזמני קבלה שונים. 
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אים העובדים ביותר מאשר רופ –בניכוי הכפילויות בין הקופות ולאחר ניפוי הכפילויות בתוך כל קופה, 

 425מספר זה מהווה גידול של . 5,052עמד על  הרופאים העוסקים ברפואת המשפחהמספר  -קופה אחת 

 . (4,627) מהמספר במחקר הקודם - 10% –רופאים 

 

 נתוניםמומחים ברפואת משפחה:  .3

 

 רופאים מומחים ברפואת משפחה –נתונים בסיסיים  3.1

רופאים מומחים ברפואת  2,100, רשומים 2018בהתאם לנתוני אגף רישוי במשרד, נכון לחודש ינואר 

 59%, 67עד גיל  1,963מחים ברפואת משפחה, ומתוך כלל המנשים.  –מתוכם  57% - 1,198 משפחה.

לפחות התמחות אחת נוספת. לצורך ב מומחיםמהמומחים ברפואת משפחה, ( 5%) 101  מהם נשים.

הנתונים כאן, כללנו את כל המומחים ברפואת משפחה כמומחים ברפואת משפחה, גם אם יש להם 

 התמחות נוספת.

 רופאים לאלף נפש.  0.22, עומד על 67ביחס לאוכלוסיה, שיעור המומחים ברפואת משפחה עד גיל 

 חלוקת המומחים ברפואת משפחה לקבוצות גיל, בטבלה הבאה:

 

 קבוצות גילמין ולמשפחה, חלוקה ל מומחים ברפואת: 1טבלה 

 סה"כ נשים גברים קבוצת גיל

30עד גיל   1 - 1 

31-40 85 198 283 

41-50 286 431 717 

51-60 243 373 616 

61-70 247 178 425 

71+ 40 18 58 
 

902 1,198 2,100 

 

תשומת הלב מופנית לכך שלמרות שברשימת הרופאים העוסקים, בפועל, ברפואת המשפחה 

הן נשים. בקרב  57%, הרי שבקרב המומחים ברפואת משפחה, 44%בקהילה, שיעור הנשים הוא 

שכאן, הרי שככל  1, וכפי שניתן לראות מטבלה 59%שיעור הנשים הוא  – 67המומחים עד גיל 

שיעור הנשים עולה. שיעור הרופאות מכלל המומחים ברפואת המשפחה שיורדים בקבוצות הגיל, 

 .70% – 31-40, ובקבוצת הגיל 60%עומד על  41-60בקבוצת הגיל 
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הגיל, הן בהשוואה לנתוני המחקר הקודם, ניתן לראות את הגידול באופן בולט, כמעט בכל קבוצות 

ל יותר, גם באופן אבסולוטי וגם באחוזי אצל גברים והן אצל נשים. הגידול הכללי אצל נשים היה גדו

 הגידול.

 השוואה למחקר הקודם – קבוצות גילמין ולמשפחה, חלוקה ל מומחים ברפואת: 2טבלה 

 סה"כ נשים גברים קבוצת גיל

  2015 2018 2015 2018 2015 2018 

 284 295 198 202 86 93 40עד גיל 

41-50 260 286 403 431 663 717 

51-60 282 243 336 373 618 616 

61-70 174 247 105 178 279 425 

70+ 28 40 18 18 46 58 

 סה"כ
         

837  
         

902  
      

1,064  
      

1,198  
      

1,901  2,100  

הפיזור הגאוגרפי של רופאי המשפחה, לפי מקומות המגורים שלהם, לפי מחוזות ונפות, הוא כפי שמוצג 

 הבאות:בשתי הטבלאות 

 לפי מחוז המגוריםמשפחה,  מומחים ברפואת: 3טבלה 

מספר רופאים  מחוז
 67עד גיל 

שיעור לאלף נפש 
 באוכלוסיה

 0.15 167 ירושלים

 0.22 315 צפון

 0.24 243 חיפה

 0.27 573 מרכז

 0.22 314 תל אביב

 0.22 276 דרום

אחר/לא 
 ידוע

75  
 

 0.22 1,963 סה"כ
 משרד הבריאותרשיונות מקור: עיבוד נתונים מקובץ   

למעט מחוז ירושלים, בו חלה ירידה קלה, אין שינויים משמעותיים בשיעורים לאלף נפש באוכלוסיה. 
מחוז איו"ש, שאינו  מומחים ברפואת משפחה לאלף נפש באוכלוסיה. 0.22-השיעור הארצי נותר דומה, כ

 בפני עצמו כאן. מהווה יחידה גאוגרפית אחת, לא נכלל
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 לפי נפת המגוריםמשפחה,  מומחים ברפואת: 4טבלה 

הממחים עד מספר  נפה
שיעור לאלף  /67גיל 

 נפש

הממחים עד מספר  נפה
שיעור לאלף  /67גיל 

 נפש

 0.18 21 כנרת 0.13 68 אשקלון

 0.21 135 עכו 0.29 208 באר שבע

 0.34 248 פתח תקווה 0.22 11 גולן

 0.16 19 צפת 0.22 102 השרון

 0.26 155 רחובות 0.19 84 חדרה

 0.20 68 רמלה 0.27 157 פהחי

 0.22 314 תל אביב 0.25 129 יזרעאל

  77 נתונים חסרים 0.15 167 ושליםיר

 משרד הבריאותרשיונות מקור: עיבוד נתונים מקובץ 

 

 יש לציין את אזורי אשקלון, ירושלים וצפת, בהם שיעור המומחים לאלף נפש נמוך במיוחד.

 

 

 הכשרת מומחים ברפואת משפחה 3.2

 

במספר המתחילים התמחות ברפואת משפחה. הקצב תלוי, לא  בעשור האחרון חל גידול, לא רציף,

 מעט, במדיניות העידוד של משרד הבריאות לקופות. 

 

 התחלות התמחות ברפואת משפחה, לפי שנים: 5טבלה 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80 75 83 90 72 103 96 129 120 134 

 
 הר"ינתוני המועצה המדעית, מקור: 

 
 אלו: מקבלי תעודת מומחה ברפואת משפחה, בשניםמספר 

 
 מומחים חדשים ברפואת משפחה, לפי שנים: 6טבלה 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

80 80 83 59 99 80 63 92 58 86 

 
 עיבוד על קובץ הרשיונותמקור: 
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 נתוניםרופאים העוסקים ברפואת משפחה בקהילה:  .4

 

 נתונים בסיסיים 4.1

 מהם 56%; רופאים 5,052 באמצעות משפחה רפואת שירותי מספקות בישראל החולים קופות ארבע

 הם - 44% – 2,242 -ו, משפחה ברפואת מומחים - 32% – אלו מרופאים 1,619. נשים 44% -ו גברים

שיעורים אלו זהים לשיעורים שנמצאו במחקר הקודם, . כלשהיא התמחות ללא, כלליים רופאים

מהרופאים מומחים ברפואה פנימית,  19%. שונות בהתמחויות מומחים הרופאים שאר. 2015בשנת 

מכלל העוסקים  51%-מה שמביא את שיעור המומחים ברפואת משפחה או ברפואה פנימית, ל

 ברפואת משפחה בקהילה.

 

 קבוצות גילמין ולמשפחה, חלוקה ל רופאים העוסקים ברפואת: 7טבלה 

 סה"כ נשים גברים קבוצת גיל

30עד גיל   75 27 102 

31-40 363 297 660 

41-50 541 573 1,114 

51-60 809 746 1,555 

61-70 870 527 1,397 

71+ 130 59 189 

 35 15 20 נתונים חסרים

 5,052 2,244 2,808 סה"כ

 
שיעור הרופאים הערבים מכלל הרופאים העוסקים ברפואת משפחה, גדול ממשקל האוכלוסיה 

העברת נתוני לאום. מתוך כלל העוסקים  שינוי במדיניותהערבית. לא ניתן לספק מספר מדוייק בשל 

מהרופאים הם  23%. גם בהינתן חוסר זה, 4.5%ברפואת משפחה בקהילה, חסר נתון הלאום לגבי 

 דרוזים.  2%-ערבים ו

 

 לפי קופהמשפחה,  רופאים העוסקים ברפואת: 8טבלה 

 2015שינוי לעומת  מספר רופאים קופת חולים

 +214 2,707 כללית

 +87 1,276 מכבי

 +26 810 מאוחדת

 -72 528 לאומית

 

 עובדים ביותר מאשר קופת חולים אחת כרופאי משפחה. רופאים  270-כ
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יש לשים לב במיוחד למה שקרה בקופת חולים לאומית. זו הקופה היחידה בה חלה ירידה במספר 

במאוחדת,  3%-במכבי ו 7%בכללית,  9%בניגוד לגידול של העוסקים ברפואת משפחה בקהילה. 

 .12%ירידה של  –בלאומית השינוי היה שלילי 

 

אחת מהקופות, מפורטת בטבלה  התפלגות הגילאים של הרופאים העוסקים ברפואת משפחה, בכל

 הבאה:

 

 לפי קופה וקבוצת גילמשפחה,  רופאים העוסקים ברפואת: 9טבלה 

קבוצת 
 גיל

 סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים

 לאומית מאוחדת מכבי יתכלל קופה

30עד   24 11 35 22 7 29 13 3 16 18 6 24 

31-40 174 137 311 78 115 193 66 28 94 47 19 66 

41-50 324 292 616 111 164 275 77 79 156 51 47 98 

51-60 458 422 880 178 181 359 122 119 241 101 57 158 

61-70 463 294 757 260 113 373 162 90 252 86 58 144 

71+ 72 30 102 30 14 44 29 11 40 16 7 23 
נתונים 
 15 9 6 11 2 9 3 1 2 6 3 3 חסרים

 528 203 325 810 332 478 1,276 595 681 2,707 1,189 1,518 סה"כ

 

 

 
השוואת טבלה זו לטבלה המקבילה במחקר הקודם, מעלה שינויים מעניינים שחלו בהתפלגות 

 הרופאים לפי מין וקבוצות גיל, בכל קופה. שיעורי השינוי מובאים בטבלה הבאה:

 2015-שיעורי שינוי מ –לפי קופה וקבוצת גיל משפחה,  רופאים העוסקים ברפואת: 10טבלה 
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קבוצת 
 גיל

 סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ נשים גברים

 לאומית מאוחדת מכבי כללית קופה

30עד   
-4.0% 266.7% 25.0% 450.0% 133.3% 314.3% 116.7% 0.0% 77.8% 63.6% 500.0% 100.0% 

31-40 
1.2% -7.4% -2.8% 1.3% 8.5% 5.5% 120.0% 40.0% 88.0% 2.2% 0.0% 1.5% 

41-50 
12.1% -5.8% 2.8% 3.7% 1.9% 2.6% 5.5% -8.1% -1.9% -31.1% -4.1% -20.3% 

51-60 
-5.2% 7.1% 0.3% -11.0% -1.6% -6.5% -21.3% -7.0% -14.8% -28.9% -34.5% -31.0% 

61-70 
30.1% 26.7% 28.7% 34.7% 59.2% 41.3% 6.6% 30.4% 14.0% 0.0% 3.6% 1.4% 

71+ 
148.3% 87.5% 126.7% 328.6% 250.0% 300.0% 70.6% 37.5% 60.0% 77.8% 133.3% 91.7% 

 סה"כ
12.1% 7.8% 10.2% 15.8% 12.5% 14.2% 10.4% 5.7% 8.4% -11.7% -5.6% -9.4% 

 

 לפי פילוח מוצג הבאה בטבלה. חולים וקופת איזור לפי גם הרופאים כמות נתוני את לפלח ניתן

 בניתוחים יובא לא ולכן, אחת גאוגרפית יחידה מהווה אינו, ש"איו מחוז, לב לתשומת. מחוזות

 .הבאים הגאוגרפיים

 לפי קופה ומחוזמשפחה,  רופאים העוסקים ברפואת: 11טבלה 

   מספר רופאי המשפחה שם המחוז

 סה"כ לאומית מאוחדת מכבי כללית  

 734 102 153 170 309 ירושלים

 971 109 149 121 592 צפון

 625 46 96 138 345 חיפה

 1,329 105 192 362 670 מרכז

 731 50 78 287 316 אביב תל

 704 76 85 144 399 דרום

 227 40 57 54 76 מזוהה אחר/לא

 
2,707 1,276 810 528 5,321 

לתשומת לב: יש רופאים העובדים ביותר מאשר קופה אחת, וכן כאלו העובדים בכמה מקומות. 

בכללית, לדוגמא, היה גידול . 2005הנתונים מראים גידול בכל פרמטר, לעומת נתוני המחקר משנת 

. כך גם במכבי 2018-ב 2,707-ל 2015במחקר  2,493-במספר העוסקים ברפואת משפחה, מ 9%של 

. פירוט 12% –רופאים  72בהתאמה. רק בלאומית חלה ירידה של  3%-ו 7%ובמאוחדת, גידול של 

 .15הנתונים מובא בהמשך, בטבלה מס' 
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יחס רופאי המשפחה לנפש מבוטחת, לפי אזורים, וכן בכל קופת חולים, מובא בטבלאות הבאות; 

נתונים ארציים, לפי מחוז ולפי נפה. לתשומת לב, הנתון ולפיו בדרום הארץ כל רופא מטפל במספר 

 מועט, באופן יחסי, של חברי קופה, נובע מפיזור האוכלוסיה הרחב באיזור שבין באר שבע לאילת. 

 משפחה לאלף נפש, לפי מחוז ם העוסקים ברפואתרופאיסה"כ : 12 טבלה

 ם העוסקים ברפואתרופאי שם המחוז
 לאלף נפש ,משפחה

 0.62 ירושלים

 0.74 צפון

 0.59 חיפה

 0.61 מרכז

 0.48 תל אביב

 0.60 דרום

 0.60 כלל ארצי

מומחים ברפואת משפחה לפי , 3תשומת הלב מופנית להבדלים הניכרים בין טבלה זו לבין טבלה 

ם העוסקים מקום המגורים. ההבדל מצביע על השיעור השונה, מאד, בתמהיל הכשרת הרופאי

זורים השונים בארץ. בירושלים ובפריפריה, שיעור המומחים ברפואת ברפואת המשפחה, בין הא

 .אזורים, לעומת שיעור הרופאים העוסקים ברפואת משפחה באותם המשפחה נמוך באופן משמעותי

זור אורבני צפוף, יכול ופאים, לא בהיקף העבודה. רופא באבנוסף, יש לשים לב כי מדובר במספר הר

 כפי שלעתים נצרך לעשות רופא באזור כפרי. –לטפל ביותר אנשים, בלי צורך לנסוע ממקום למקום 

חברות בקופות ניתן לחשב את השיעור לאלף נפש לכל קופה בנפרד, על פי נתוני הביטוח הלאומי של 

 חולים לפי ישוב:

 וקופה רופאי משפחה לאלף נפש, לפי מחוזסה"כ : 13 טבלה

 

 

דרך אחרת להתבונן בנתונים אלו, היא לחשב כמה חברי קופת חולים, בממוצע, יש לכל רופא 

 משפחה:

 

מחוז

סה"כלאומיתמאוחדתמכביכללית

        0.62        0.90        0.34       1.23       0.64ירושלים

        0.74        0.77        1.14       0.75       0.67צפון

        0.59        0.71        0.78       0.53       0.57חיפה

        0.61        0.78        0.79       0.52       0.61מרכז

        0.48        0.54        0.65       0.39       0.54תל אביב

        0.60        0.57        0.81       0.51       0.62דרום

        0.60        0.71        0.63       0.54       0.61ארצי

שיעור רופאים לאלף נפש
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 משפחה, לפי מחוז רופאממוצע חברי קופה ל: 14 טבלה

 

 

  

 נתונים לגבי מומחיות 4.2

 

מומחים ברפואת  - 32% – 1,626רופאי המשפחה הפועלים בקהילה,  5,102מתוך  כאמור לעיל,

לא מחזיקים בתעודת מומחה  - 44% – 2,265מומחים ברפואה פנימית.   - 19% – 984משפחה. עוד 

כלשהי. לפני פירוט הנתונים ראוי להעיר כי חלק מאלו שהם מומחים ברפואה פנימית, מחזיקים 

התמחות נוספת, ובדרך כלל עיסוקם העיקרי, מבחינה מקצועית, הוא לא ברפואה בקהילה. -בתת

 46%-מ 2015, גדל משנת בכל אופן, שיעור הרופאים המומחים ברפואת משפחה או ברפואה פנימית

. הגידול כולו נעשה במספרם של הרופאים המומחים ברפואה פנימית. שיעורם של המומחים 51%-ל

 ברפואת המשפחה נותר כשהיה.

 

 בחלוקה לפי קופות, נתוני מומחיות רופאי המשפחה, הם הבאים:

 רופאים עוסקים ברפואת משפחה לפי מומחיות: 15 טבלה

 
מנתוני המחקר הקודם. שיעור המומחים ברפואת בלבד הנתונים מראים על שינויים מינוריים 

ובמאוחדת בשני אחוזים.  2%-בכאן, במכבי עלה  39%-ל 2015בשנת  41%-משפחה בכללית ירד מ

 בלאומית לא חל שינוי.

מחוז

סה"כלאומיתמאוחדתמכביכללית

      1,612       1,106       2,956        815      1,553ירושלים

      1,358       1,301         877      1,326      1,496צפון

      1,687       1,403       1,275      1,881      1,763חיפה

      1,632       1,280       1,272      1,930      1,629מרכז

      2,091       1,859       1,535      2,554      1,845תל אביב

      1,657       1,751       1,237      1,972      1,616דרום

      1,653      1,411      1,592     1,840     1,630ארצי

שיעור רופאים לאלף נפש

שיעורשיעורשיעורקופה

41%      55%1,118               39%1,496            2,7071,060כללית

31%         65%399                  37%825               1,276470מכבי

58%         35%468                  15%285               810121מאוחדת

67%         26%353                  9%139                 52847לאומית

מומחים ברפואת 

משפחה או 

בפנימית

ללא 

מומחיות 

כלשהי

סה"כ עוסקים 

ברפואת משפחה 

בקהילה

מתוכם, מומחים 

ברפואת 

משפחה
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בכללית  חלה עליה בכל הקופות; בשיעור הרופאים המומחים ברפואת משפחה או ברפואה פנימית

 .4%ובלאומית של  6%במאוחדת , 13%במכבי של , 5%חלה עליה של 

 

 

נמצאים ברשימת הרופאים  1,620המומחים ברפואת משפחה במאגר הרשיונות,  2,100מתוך 

שלא מפורטים ברשימת העוסקים ברפואת משפחה  480מתוך העוסקים ברפואת משפחה בקופות. 

מומחים  352יש התמחות נוספת, כך שנותרו  13-הנותרים, ל 405. מתוך 67הם מעל גיל  75בקהילה, 

 ברפואת המשפחה, בגיל העבודה, שלא מפורטים ברשימת העוסקים ברפואת משפחה בקהילה.

מדגמית, עולה כי בין המומחים ברפואת משפחה שאינם מפורטים ברשימה, יש הנמצאים מבדיקה 

ם בקהילה במרפאות, למרות ששמם לא בתפקידי ניהול או הדרכה במערכת, ויש שנראה שעובדי

 פורט באתר הקופה. קשה להסיק מסקנות ברורות לגבי קבוצה זו, בשל העדר מידע מספק.

 

יש מומחיות בגריאטריה. חלקם עובדים  114-מתוך כלל העוסקים ברפואת משפחה בקהילה, ל

 בהיקף שעות של משרה מלאה בקהילה. 
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 :שני המחקרים , ביןמעבר רופאים בין הקופות השונות

כפי שצויין למעלה, חלו שינויים במספרי העוסקים ברפואת משפחה בין המחקר שנעשה על נתוני 

. השינוי 2018פברואר  –, לבין המחקר הנוכחי, שנעשה שלוש שנים מאוחר יותר 2015חודש מרס 

לשינוי ירידה זו קשורה הבולט ביותר הוא בלאומית, בה היתה ירידה מוחלטת במספר הרופאים. 

 במספר חברי לאומית באותה התקופה.

, המספר 2018ולא נמצאים ברשימת  2015רופאים שנכללו ברשימה של שנת  –במספרי הפורשים 

, לעומת 38%שוב לאומית בולטת, עם פרישה של  –הגדול ביותר נמצא בכללית. מבחינת השיעור 

בי צעיר יותר, באופן יחסי לשאר גיל הרופאים במכ במכבי. 13%-במאוחדת ובכללית, ו 19%-ו 20%

 נמוך מאשר בשאר הקופות. –הקופות, והשיעור של הפורשים בעקבות הגעה לגיל פרישה 

חסית, מכבי ומאוחדת כללית "שואבת" יותר רופאים מהקופות האחרות, ואחריה מכבי. מבחינה י

 5%, לעומת 10% –הן הקופות עם השיעור הגבוה ביותר של מעבר רופאים מהקופות האחרות 

 בלאומית.  4%-בכללית ו

 מעבר רופאים בין הקופות בין שתי תקופות המחקרים: 15 טבלה

 

 לאומית מאוחדת מכבי כללית  

  2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

סה"כ עוסקים ברפואת 
 משפחה בקהילה

2,493  2,707  1,189  1,276  784  810  600  528  

         
 עוסקים ברפואת משפחה שעברו לעבוד בקופות אחרות

  45  40  58  כללית

  44  50   33 מכבי

  44   14  26 מאוחדת

   11  2  10 לאומית
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 סיכום ומסקנות .5

רופאי המשפחה בקהילה ממלאים תפקיד חיוני במערכת הבריאות ומהווים, למעשה, את קו הטיפול 

רופאים עוסקים ברפואת משפחה בקהילה, מתוכם כשליש  5,100-הראשון הרחב ביותר בקהילה. כ

מהעוסקים ברפואת משפחה  51% –מומחים ברפואת משפחה, וביחד עם המומחים ברפואה פנימית 

ים במומחיות רלבנטית. שיעור זה גבוה במעט מהשיעור שנמדד במחקר הקודם, על בקהילה מחזיק

מהרופאים העוסקים ברופאת משפחה בקהילה לא מחזיקים בתעודת מומחה  44%.  2015נתוני 

 כלשהי.

מומחים ברפואת  55%-ו 65%שיעורי המומחים משתנים בין הקופות, כאשר במכבי ובכללית, 

 , בהתאמה. 26%-ו 35% –משפחה או ברפואה פנימית, בהתאמה, ובמאוחדת ובלאומית 

 

חברי קופה  1,600-היחס בין רופאים למבוטחים בכל קופה משתנה, כאשר הממוצע הארצי עומד על כ

 רופאים לאלף נפש. 0.60 –לרופא ברפואת משפחה 

מספר המתמחים ברפואת משפחה הולך וגדל בשנים האחרונות, אך כדי להדביק את הפער ולהגדיל 

באופן משמעותי את שיעור המומחים ברפואת משפחה מבין כלל העוסקים ברפואת משפחה בקהילה 

  פעול להגדלה של מספר המתמחים ברפואת משפחה.המשיך וליש ל –

 


