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 פתח דבר

 שלבים. בריאותה מערכת בתכנון מרכזי נדבך הוא הבריאות במקצועות האדם כוח תכנון

 נתונים. בתחום המגמות וזיהוי הקיים המצב הכרת הם לתכנון הכרחיים מקדימים

 .טוב עתידי לתכנון חיוניים אמין ומידע מפורטים

, שיניים טכנאות, שיניים רפואתבריאות:  מקצועות הבשלושהמחקר המוצג כאן מתמקד 

 במקצועות אלואדם ה כוח בתחום תחזיות הקיים וכן המצב תיאור. עד היום, תשיננּוו

קובץ זה . בישראל בהן לעסוקהמורשים רשיונות בעלי נתונים של בעיקר על קובץ  התבססו

 מידע על מאפיינים הוא חסראולם , ונתונים על ההשכלה דמוגרפיים כולל פרטים

  .רשיונותאודות בעלי נוספים  ונתוניםתעסוקתיים 

ת מידע נוספים, בהצלבה ובשילוב הוא בשימוש במקורוהמחקר הנוכחי ייחודו של 

 בידי וחלקם ,הבריאות משרד באחריות מצויים הנתונים המופקים מהם. חלק מהנתונים

ס "הבריאות והלמ משרד. או במקומות נוספים (ס"למה) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 צוות עם בתיאום ס"בלמ נעשה עיבוד הנתונים ;המחקרתכננו וביצעו במשותף את 

 הבשלושרות המידע ששימשו במחקר סיפקו נתונים רבים על העובדים מקו .המחקר

 ברפואת שיניים ברשיוןתחזית למספר המחזיקים  ואיפשרו לייצר מקצועות אלו בישראל

 .2026-2017לעשור הקרוב: 

אנו מודים לפרופ' טוביה חורב שיזם והוביל בתחילת הדרך את המודל המחקרי הייחודי 

הפרסום הראשון דן במאפיינים תעסוקתיים של  .השמיניתעם המתפרסם כעת זו הפהזה, 

; בריאותמקצועות  רבעבא( והשלישי 2014(, השני עסק באחיות )2012רופאים )

(, הרביעי על פסיכולוגים 2016) פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ותזונה

ביעי על עובדי מעבדה , הש(2017) קחיםור(, השישי על 2016(, החמישי על רופאים )2016)

לקבלת  ככלי משרד הבריאות את ימשיך לשמש, שתואר לעיל המחקרי המודל. (2017)

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

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד . בישראל במקצועות הבריאות השונים אדם

 ,ס באופן שנתי"הלמ עם זה בשיתוף רים נוספים על פי מודלקמחהבריאות, מתכנן לבצע 

כך שמחקר יתבצע לכל מקצוע אחת לכמה שנים, ולאחר זמן ייערכו מחקרים חוזרים על פי 

 הצורך.

 ניר קידר
 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי

 משרד הבריאות
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 רשימת לוחות

 

 19 ............................................................... גיל וקבוצות מין לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 1 לוח

 20 ...................................................................... עליה שנת לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 2 לוח

 21 .................................................................... הלידה מקום לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 3 לוח

 21 .............................................................. אוכלוסיה קבוצת לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 4 לוח

 22 ......................................................... ומין אוכלוסיה קבוצת לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 5 לוח

 22 ......................................................... אוכלוסיה וקבוצת מין לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 6 לוח

 24 ........................................ מגורים אזור לפי רשיון בעלי של נפש 1,000-ל שיניים אירופ שיעור: 7 לוח

 25 .......................................... גיל קבוצת לפי שנה מעל ל"בחו ששהו שיניים ברפואת רשיון בעלי: 8 לוח

 26 .......... לימודים ומקום אוכלוסייה קבוצת, עליה שנת, גיל, מין לפי, שנה מעל ל"בחו ששהו רשיון בעלי: 9 לוח

 27 ........................................................... התואר קבלת שנת לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 10 לוח

 27 ................................................................ לימודים מקום לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 11 לוח

 28 .................................................................. ראשונה מומחיות קבלת שנת לפי רשיון בעלי: 12 לוח

 29 ................................................. גיל קבוצות לפי, שנה בסוף רשיון בעלי שיניים ופאיר מספר: 13 לוח

 31 ................................................. גיל וקבוצות מין לפי הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 14 לוח

 32 ........................................................ עליה שנת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 15 לוח

 32 ...................................................... הלידה מקום לפי הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 16 לוח

 33 ................................................ אוכלוסיה קבוצת לפי הבריאות בענף יםהעובד שיניים רופאי: 17 לוח

 33 ........................................... ומין אוכלוסיה קבוצת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 18 לוח

 34 ........................................... אוכלוסיה וקבוצת מין לפי הבריאות בענף ובדיםהע שיניים רופאי: 19 לוח

 35 ............... מגורים אזור לפי הבריאות בענף העובדים באוכלוסיה נפש 1,000-ל שיניים רופאי שיעור: 20 לוח
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 37 .................................................................... עיסוק ותחום גיל קבוצות לפי שיניים רופאי: 23 לוח
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 41 ...... העיסוק וצורת מין לפי,  וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות ענףב העובדים שיניים רופאי: 27 לוח

 42 .......... גיל וקבוצת מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 28 לוח

 וקבוצת מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בלבד שכירים, הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי  :29 לוח

 42 ............................................................................................................................. גיל

 וקבוצת מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: לבדב עצמאים, הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 30 לוח

 43 ............................................................................................................................. גיל

 לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: כעצמאים וגם כשכירים גם, הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 31 לוח

 43 ............................................................................................................... גיל וקבוצת מין
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 48 ........................... ומין עשירונים לפי, וחציון ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 37 לוח

 48 .......... אוכלוסייה וקבוצת עשירונים לפי, וחציון ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 38 לוח
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 52 .......................................................................... ומין התמחות לפי, מומחה תעודת בעלי: 43 לוח

 53 .............................................................. ומין התמחות לפי(, אחוזים) מומחה תעודת בעלי: 44 לוח

 53 ................................................................. גיל וקבוצת התמחות לפי, מומחה תעודת בעלי: 45 לוח

 54 ................................................. לידה מקום לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 46 לוח

 54 ..................................... לידה ומקום התמחות לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 47 לוח

 55 .................................................. עליה שנת לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 48 לוח

 55 ...................................... עליה ושנת התמחות לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 49 לוח

 56 ......................................... אוכלוסיה קבוצות לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 50 לוח

 56 ................................................... נפש לאלף ושיעור מגורים מחוז לפי, מומחה תעודות בעלי: 51 לוח

 57 ................................................ נפש לאלף ושיעור מספר התמחות  לפי, מומחה תעודות בעלי: 52 לוח

 58 .............................. רשיון קבלת ושנת התמחות לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 53 לוח

 59 ............................................. לימודים מקום לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 54 לוח

 59 .................................. לימודים ומקום התמחות לפי הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 55 לוח

 60 ................................................... יותהתמחו ומספר התמחות תחום לפי, מומחה תעודת בעלי: 56 לוח

 61 ...................................................................................... ועיסוק התמחות לפי מקצוע: 57 לוח

 62 ...... יסוקהע צורת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 58 לוח

 62 .ומין העיסוק צורת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 59 לוח

 63 ...... העיסוק צורת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים, מחהמו תעודת בעלי: 60 לוח

 63 .................. מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 61 לוח

 64 ......... גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים, מומחה תעודת בעלי: 62 לוח

 64 ................. מגורים מחוז לפי עממוצ, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים מומחה תעודת בעלי: 63 לוח

 65 .................. מגורים מחוז לפי חציון, ברוטו שנתי שכר, הבריאות בענף עובדים מומחה תעודת בעלי: 64 לוח

 65 .............................. (נבחרים תחומים) והתמחות עשירונים לפי שכר ממוצע, חהמומ תעודת בעלי: 65 לוח

 66 ............................... (נבחרים תחומים) והתמחות עשירונים לפי שכר חציון, מומחה תעודת בעלי: 66 לוח

 66 .................................................................... גיל קבוצות לפי ל"בחו ששהו מומחים אחוז: 67 לוח

 67 .................................................................... מין קבוצות לפי ל"בחו ששהו מומחים אחוז: 68 לוח

 67 ........................................................................ התמחות פיל ל"בחו ששהו מומחים אחוז: 69 לוח

 68 ............................................ ושנה לימודים מוסד לפי 2016 באוקטובר הסטודנטים התפלגות: 70 לוח

 69 .................................................... (67) לפנסיה פרישה לגיל שיניים רופאי של הגעה תחזית: 71 לוח

 70 ...............................................................2026-2017 לשנים שיניים רופאי מספר תחזית: 72 לוח

 75 ................................................................ גיל וקבוצות מין לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 73 לוח

 76 ....................................................................... עליה שנת לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 74 לוח

 76 ...................................................................... לידה מקום לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 75 לוח

 77 .............................................................. אוכלוסיה קבוצת לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי:  76 לוח

 77 ..........................................................ומין אוכלוסיה קבוצת לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 77 לוח

 77 ..........................................................אוכלוסיה וקבוצת מין לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 78 וחל

 79 ............................. מגורים אזור לפי רשיון בעלי באוכלוסיה נפש 1,000-ל שיניים טכנאי שיעור: 79 לוח
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 79 ........................................... גיל קבוצת לפי שנה מעל ל"בחו ששהו שיניים טכנאי רשיון בעלי: 80 לוח

 80 ........ לימודים ומקום אוכלוסייה קבוצת, עליה שנת, גיל, מין לפי, שנה מעל ל"בחו ששהו רשיון בעלי: 81 לוח

 81 ............................................................. התואר קבלת שנת לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 82 לוח

 81 .................................................................. לימודים מקום לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 83 לוח

 82 ................................................. גיל קבוצת לפי, שנה בסוף רשיון בעלי  שיניים טכנאי מספר: 84 לוח

 84 .................................................. גיל וקבוצות מין לפי הבריאות בענף העובדים שינים טכנאי: 85 לוח

 85 ........................................................ עליה שנת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 86 לוח

 85 ....................................................... לידה מקום לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 87 לוח

 86 ................................................ אוכלוסיה קבוצת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 88 לוח

 86 ........................................... ומין אוכלוסיה קבוצת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 89 לוח

 86 ........................................... אוכלוסיה וקבוצת מין לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 90 לוח

 88 .............. מגורים אזור לפי הבריאות בענף העובדים באוכלוסיה נפש 1,000-ל שיניים טכנאי שיעור: 91 לוח

 89 ............................................... התואר קבלת שנת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 92 לוח

 89 ................................................... לימודים מקום לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 93 לוח

 90 .................................................................... עיסוק ותחום גיל קבוצות לפי שיניים טכנאי: 94 לוח

 90 .......................................................... גיל וקבוצת מין, אוכלוסיה קבוצת לפי שיניים טכנאי: 95 לוח

 91 .................................................................. כלכלי ענף לפי ויהודים ערבים שיניים טכנאי: 96 לוח

 92 .................................................... העיסוק צורת לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 97 לוח

 93 ....... העיסוק וצורת מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי :98 לוח

 94 .......... גיל וקבוצת מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 99 לוח

 מין לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בלבד שכירים, הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי :100 לוח

 94 ................................................................................................................... גיל וקבוצת

גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בלבד עצמאים, הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 101 לוח

................................................................................................................................. 95 

, וחציון ממוצע ברוטו שנתי שכר: כעצמאים וגם כשכירים גם, הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי :102 לוח

 95 ............................................................................................................... גיל קבוצת לפי

 96 ...... ומין מגורים מחוז לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 103 לוח

 וצורת מגורים מחוז לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בריאותה בענף העובדים שיניים טכנאי: 104 לוח

 96 ........................................................................................................................ העיסוק

מגורים ומחוז גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 105 לוח

................................................................................................................................. 97 

 97 ................ ומין נפה לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 106 לוח

 98 .............................. עשירונים לפי, ןוחציו ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 107 לוח

 98 ......................... ומין עשירונים לפי, וחציון ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי 108: לוח

 102 ....................................................................... גיל קבוצות לפי שיננית רשיון בעלות: 109 לוח

 103 ......................................................................... עליה שנת לפי שיננית רשיון בעלות: 110 לוח

 103 ........................................................................ לידה מקום לפי שיננית רשיון בעלות: 111 לוח

 104 ................................................................ אוכלוסיה קבוצת לפי שיננית רשיון בעלות:  112 לוח

 105 ................................. מגורים אזור לפי באוכלוסיה נפש לאלף רשיון בעלות השינניות שיעור: 113 לוח

 106 ............................................. גיל קבוצת לפי שנה מעל ל"בחו ששהו שיננית רשיון בעלות: 114 לוח

 106 ......................... לימודים ומקום עליה שנת, גיל קבוצת לפי ל"בחו ששהו שיננית רשיון בעלות: 115 לוח

 107 ................................................................ התואר קבלת שנת לפי שיננית רשיון בעלות: 116 לוח

 107 .................................................................... לימודים מקום לפי שיננית רשיון בעלות: 117 לוח

 108 ................................................... גיל קבוצת לפי, שנה בסוף רשיון בעלות שינניות מספר: 118 לוח

 109 .......................................................... גיל קבוצות לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 119 לוח
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 110 ........................................................... עליה שנת לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 120 לוח

 110 .......................................................... לידה מקום לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 121 לוח

 111 ................................................... אוכלוסיה קבוצת לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 122 לוח

 112 .................. מגורים אזור לפי, באוכלוסיה נפש לאלף, הבריאות בענף העובדות השינניות שיעור: 123 לוח

 112 .................................................. התואר קבלת שנת לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 124 לוח

 113 ...................................................... לימודים מקום לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 125 לוח

 114 ....................................................................... עיסוק ותחום גיל קבוצות לפי שינניות: 126 לוח

 114 ........................................................................... וגיל אוכלוסיה קבוצת לפי שינניות: 127 לוח

 115 ................................................................... כלכלי ענף פיל ויהודיות ערביות שינניות: 128 לוח

 116 ....................................................... העיסוק צורת לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 129 לוח

 116 ............... העיסוק צורת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 130 לוח

 117 .................. גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 131 לוח

 117 . גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בלבד שכירות, הבריאות בענף העובדות שינניות :132 לוח

 118גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: בלבד עצמאיות, הבריאות בענף העובדות שינניות: 133 לוח

 118 ................ מגורים מחוז לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 134 לוח

בלבד שכירות מגורים מחוז לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 135 לוח

............................................................................................................................... 119 

 119 .. מגורים ומחוז גיל קבוצת לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 136 לוח

 120 .......................... נפה לפי, וחציון ממוצע, ברוטו שנתי שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 137 לוח

 121 ................................... עשירונים לפי, וחציון ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 138 לוח

 121 ..................... בלבד נשים עשירונים לפי, וחציון ממוצע שכר: הבריאות בענף העובדות שינניות: 139 לוח
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 רשימת תרשימים

 

 18 ..................................... 2014 שנת עד בישראל רשיון שקיבלו שיניים רופאי: זרימה יםתרש: 1 תרשים

 23 ............................................................... מגורים מחוז לפי שיניים ברפואת רשיון בעלי: 2 תרשים

 29 ...................................................................... שנה לפי שיניים רופאי שיםחד רשיונות: 3 תרשים

 34 ................................................... מגורים מחוז לפי הבריאות בענף העובדים שיניים רופאי: 4 תרשים

 67 ............................................................. 2016-2007, שיניים ברפואת חדשים רשיונות: 5 תרשים

 71 .............................. בינלאומית השוואה -( 2014) באוכלוסיה נפש לאלף שיניים רופאי שיעור: 6 תרשים

 74 ..................................... 2014 שנת עד בישראל שיוןר שקיבלו שיניים טכנאי :זרימה תרשים: 7 תרשים

 78 .................................................................. מגורים מחוז לפי שיניים טכנאי רשיון בעלי: 8 תרשים

 82 .............................................................. ודרגה שנה לפי שיניים טכנאי חדשים רשיונות: 9 תרשים

 87 ................................................. מגורים מחוז לפי הבריאות בענף העובדים שיניים טכנאי: 10 תרשים

 101 ....................................... 2014 שנת עד בישראל רשיון שקיבלו שינניות: זרימה תרשים: 11 תרשים

 104 .......................................................... מגורים מחוז לפי שינניות מקצוע רשיון בעלות: 12 תרשים

 109 .................................................................... שנה לפי שיננית חדשות רשיון בעלות: 13 תרשים

 111 ...................................................... מגורים מחוז לפי הבריאות בענף העובדות שינניות: 14 תרשים
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 הקדמה

 רקע

, טכנאי שיניים, רופאי שינייםבישראל אין חובה לרישוי חוזר או לרישום חוזר של 

שוטף ועדכני על העיסוק בפועל של בעלי . מסיבה זו, לא ניתן לקבל מידע ושינניות

 . אלהמקצוע 

 הבריאות רשיון במקצועות בעלי מספר על מבוססות בעבר היו האדם כוח תחזיות

 עלהתבססו  תחזיותה .הבריאות משרד של המידע במאגרי רשומיםהם ש כפי ,השונים

רשיונות של מחזיקי  הפרישה גילל ועל ההגעה ,שנה בכל שהונפקוחדשים רשיונות  כמות

שבגיל העבודה וחיים הרשיונות  בעלי כללצורך ביצוע תחזיות אלו, הונח כי . הוותיקים

 .בישראל במקצועעובדים  -בישראל 

את תמונת המצב המתבסס גם על נתוני רשות המיסים, מאפשר לקבל  ,הנוכחימחקר ה

 התעסוקתית האמתית, ולספק למקבלי החלטות במשרד הבריאות בסיס עובדתי מוצק

 לצורך תכנון וקבלת החלטות.

 

 המחקר יעדי

 רפואת; מקצועות הבשלושבישראל עובדים המצב של תמונת לקבל  אהוהמחקר  יעד

 הספציפיות הן: המטרות. ותטכנאות שיניים ושיננשיניים, 

  בעלי לעמוד על המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והגיאוגרפיים של אוכלוסיית

 ים במקצועות אלו בישראל; העובדואוכלוסיית הרשיונות 

 ;למדוד את מספר העובדים במקצועות אלו במערכת הבריאות בישראל 

 ;לתאר את המאפיינים התעסוקתיים של העובדים במקצועות אלו 

 ;לאמוד את היקף הנטישה והפרישה המוקדמת בכל אחד ממקצועות אלו 

  2026עד שנת  רשיון ברפואת שינייםבעלי לחזות את מספר; 

 ולזהות סימני מחסור.רשיון ברפואת שינייםבעלי יש מספיק  לבחון אם , 
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 מידע מקורות

 מקורות עיקריים:משלושה הנתונים המפורטים במחקר הופקו 

  בישראל. קובץ זה מנוהל במשרד הבריאות במקצועות אלו קובץ בעלי רשיון לעסוק

כגון צמו, וכן פרטים על הרשיון ע השכלה אודותוכולל פרטים דמוגרפיים, נתונים 

 וכדומה. מועד קבלתו 

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

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

 כלכלי ועוד.

  משרד של הנתונים ממחסןעל בעלי רשיון המופקים  נתוניםפנורמה נקטו, מערכת 

 .המידע אגף בניהולש ותהבריא

 תהליך

 :כדלהלןלבין קובץ ההכנסות היה הרשיונות תהליך העבודה והקישור בין קובץ 

  הבריאות אל הלמ"ס. הקובץ ממשרד רשיונות הועבר קובץ  2016מאי בחודש

. בתוך רשומות אלו נכללו רשיונותרשומות של בעלי  16,306המקורי כלל 

 .שינניות 2,171-י שיניים וטכנא 3,865רופאי שיניים,  10,271

  הקובץ שהועבר ממשרד הבריאות, עבר פעולות טיוב, בדיקה וסינון, וקושר עם

 ינת ישראל. כל הרשומות שהועברו היו תקינות.דמרשם האוכלוסין של מ

 רשיונות בעלי  אותרושל הלמ"ס,  1ם בחו"לילפי מאגר תושבים ישראלי

מרכז חייהם לא היה בישראל.  2014אשר נכון לשנת , אלומקצועות  תבשלוש

הגדרת הלמ"ס תואמת את ההגדרה הבינלאומית למהגר בינלאומי, ומבוססת 

על כלל הפרטים הפעילים במרשם האוכלוסין שיצאו את גבולות ישראל למשך 

שנה לפחות. פרט שבמהלך אותה שנה ביקר בישראל ביקור שמשכו לא עלה על 

המתגוררים בחו"ל, מספר בעלי  ימים, עדיין ייחשב מהגר. לאחר סינון 90

 3,404, רופאי שיניים 9,041, ומתוכם 14,537-החיים בישראל הגיע לרשיונות 

  שינניות. 2,092-ו טכנאי שיניים 

  של  קובץ הכנסותעם  עבר זיוּוג מלאהחיים בישראל הרשיונות בעלי קובץ

יווג רשות המיסים, ולכל אחת מהרשומות צורפו הנתונים מקובץ זה. לאחר הז

 בהתאם לחוק ולכללי הלמ"ס. (De-identificationהתממה )בוצעה 

                                                           
ם בחו"ל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תחום ( מאגר תושבים ישראלי2012סבח, מ' ) 1

 פיתוח מתודולוגיה מפקדית, אגף דמוגרפיה ומפקד.
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של רשות המיסים כולל את כל נתוני התשלומים לשכירים  קובץ הכנסות

נתוני ההכנסות של  וכן אתם מעבודה במסגרת יחסי עובד מעביד, הנובעי

 פי חוק.-עצמאים המדווחים לרשות המיסים על

  המקצועות האמורים החיים שלושת ב הרשיונותכלל בעלי  14,537מתוך

( משתתפים בשוק העבודה, ולשאר אין הכנסה כלשהי, 10,956) 75% -בישראל 

השאר עובדים  .מתוכם עובדים בענף בריאות 8,619מעבודה או מעסק. 

 בתחומים אחרים.

 :מעמד תעסוקתי נקבע לפי אחת משלוש האפשרויות 

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

o  מי שכל הכנסתו היא כעוסק עצמאי. –עצמאי בלבד 

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

  ,ערכים . ₪ 10,000מעל  הכנסה שנתיתהוכנסו לעיבוד רק בעלי בפרק השכר

 .2קוצצו לערך עליון סביר כלפי מעלה חריגים מאד

 לענף כלכלי  העסק שיוךנעשה בהתאם ל בענף הבריאותעובדים זיהוי עובדים כ

 עצמאיםאצל בענף הכלכלי של המעסיק, ו –אצל שכירים . המיסים רשותב

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

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

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

 ,"הבריאות בענף עובדיםבו מצוין "בפרסום זה בכל מקום העיקרי של העסק. 

, לפי הרישום ברשות שייך לענף הבריאותאו העסק שהמעסיק היא הכוונה 

 .המיסים

  המועסקים בשירות צה"ל.רשיונות הנתונים במחקר זה אינם כוללים בעלי 

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

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

 שאין מעסיקים קיימים כי תכןיי. עובדים 100 מעלשיש להם  מעסיקיםלגבי 

 על ההשפעה ולכן יחסית עובדים מעט מעסיקים הם אך, דיווח לגביהם

 .קטנה הנתונים

וכן  הבריאות ענף את הבריאות" כוללת בענף דיםעוב"ההגדרה במחקר זה,  

 רשיונות עיסוקים קרובים המשיקים לתחום הבריאות. החלוקה בין בעלי

                                                           
ערכים בודדים חריגים, כאלו שהיו גבוהים באופן יוצא דופן לעומת שאר הערכים הגבוהים  2

 בסדרת הנתונים, עברו קיטום, כמקובל, כך שיתאימו לגובה הערך הקרוב בסדרה
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העובדים בענף הבריאות לבין אלו העובדים בענפים אחרים נעשתה בהתאם 

 לקריטריונים המפורטים להלן. 

בודתם המקצועות הנ"ל שע שתומשלבאחד  רשיונות בענף הבריאות נכללו בעלי

 :היתה באחד מהבאים

 3ניהול משק חקלאי מעורב;  

 מינהל מקומי כללי; 

 בתי חולים כלליים; 

 מרפאות ציבוריות; 

 מרפאות ומכוני רפואה פרטיים; 

 רפואת שיניים; 

 שירותי בריאות אחרים; 

 חברות להשכרת כוח אדם 

 רפואי שיניים וטכנאי שיניים בלבד: 

 ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי; 

 יקוח על מתן שירותי בריאות, חינוך, תרבות ושירותים חברתיים אחרים, פ

 ;פרט לביטוח לאומי

 שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור; 

 בתי חולים סיעודיים והוספיסים 

  רופאי שיניים ושינניות בלבד:

 מגורים טיפוליים לסובלים ממחלות נפש; 

 תמגורים טיפוליים למוגבלים שכלית התפתחותי 

 רופאי שיניים בלבד:

 מסחר סיטוני בתרופות ובמוצרים נלווים; 

 אוניברסיטאות; 

 לשכות בריאות, תחנות לבריאות המשפחה והקהילה, תחנות למניעת מחלות; 

                                                           
 ך כלל מדובר במרפאות שיניים השייכות למשקים שיתופיים, ובשל כך רישום הענףמבדיקות שנערכו, בדר 3

 הוא בחקלאות, כפי שרשום המשק כולו.
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 שירותי עזרה ראשונה; 

 מגורים טיפוליים סיעודיים; 

 בתי אבות לקשישים; 

 מגורים טיפולים לנכים; 

 מגורים טיפולים אחרים; 

 בית שירותי מטפלי; 

  שירותי רווחה וסעד אחרים ללא מגורים 

 

 מחקר זה.ב ענף הבריאותתחת העיסוקים או המעסיקים לא נכללו כל שאר 
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 מבוא 

טכנאות ו רפואת שיניים, שיננות שלושה מקצועות בתחום בריאות השן; בישראל מוכרים

יניים משנת מקצוע הסייעות אינו מוכר ואינו מוגדר בתקנות. פקודת רופאי הש. שיניים

שינניות, טכנאי שיניים  -הגדירה את מקצוע רפואת השיניים והתירה מקצועות עזר 1979

 ועוזרים לרפואת שיניים )סייעת(. 

 רפואת שיניים

הפקודה קובעת כי כל הליך רפואי המבוצע בדרך שגרה בידי רופא שיניים הוא חלק 

 מהמקצוע.

-: שלוש שנים של לימודים קדםלימודי רפואת השיניים בישראל נמשכים שש שנים

קליניים ושלוש שנים של הכשרה קלינית בה מתמקדים בלימוד המעשי. לאחר השלמת 

כל חובות התואר ומעבר של מבחן רישוי, מקבל הבוגר תואר דוקטור לרפואת שיניים 

(D.M.D) ההכשרה המקצועית נעשית במוסדות המוכרים על ידי ועדות מייעצות .

פקולטה לרפואת ראל שני בתי ספר לרפואת שיניים, הוהה. בישוהמועצה להשכלה גב

לרפואת שיניים  ספרהבית  ,יברסיטה העברית והדסה בירושליםשיניים של האונ

 . אביב באוניברסיטת תל

 שיננות

הפקודה מתירה לשיננית פעולות הכרוכות בחינוך לבריאות ולגהות הפה והשיניים, 

לרפואת  בית ספרבתי ספר לשיננות, אחד בכל  בפיקוח של רופא שיניים. בארץ ארבעה

כל  ת אשר קיבלו אישור מהוועדה המייעצת לשינניות.ושיניים ושתי מכללות פרטי

 הבוגרות נבחנות במבחני רישוי ממשלתיים.

 טכנאות שיניים 

ובלבד  ,לטכנאי שיניים מותר לבצע פעולות הקשורות בתיקון התקנים לפה ולשיניים

דרגות של טכנאי שיניים: מעשי,  4בתוך פיו של האדם. קיימות  שהפעולה אינה נעשית

בתי ספר תיכוניים אשר מכשירים תלמידים  3מוסמך, אומן ומומחה. קיימים היום 

משרד הבריאות מכיר  לטכנאות שיניים. טכנאי שיניים מעשי נבחן עם סיום כיתה י"ב.

כרוכים בלימודים של  לימודים לדרגת מוסמך .בבחינה של משרד הכלכלה לדרגת מעשי

שה קורסים לטכנאות שיניים ושל מתקיימיםכיום כמו כן, . , מעבר לכתה י"בשנה נוספת

נבחנים ובסיומו שנתיים,  משך הקורסלמבוגרים, האחרון נפתח השנה במגזר הערבי. 

התלמידים במבחן ממשלתי. טכנאי שיניים בדרגת מוסמך צריך להוכיח שעבד במשך 
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רגת אומן. טכנאי שיניים אומן מקבל דרגת מומחה לאחר קורס של שנים לקבלת ד שלוש

מרשם מרופא שיניים. טכנאי שיניים  על פישעות ובחינה. טכנאי שיניים חייב לעבוד  500

אומן ומומחה יכולים לפתוח מעבדת שיניים ולהעסיק עובדים. מוסמך יכול לפתוח 

מעשי אינו יכול לפתוח -רגת טכנאי בד, ותחתיו עובדים מעבדה אך אינו יכול להעסיק

 .שכן עובד על פי הוראת טכנאי בכיר ממנו: אומן או מומחה מעבדה

 סייעות

בתי ספר  14 פועלים . כיום, וכל אחד יכול לעסוק בווסדר בחקיקהאינו מהמקצוע 

מוכרים ומפוקחים ע"י הועדה המייעצת לסייעות שיניים. קורס הסייעות נמשך כשנה 

ידות במבחן ממשלתי. ישנם עוד בתי ספר לסייעות שאינם ובסיומו נבחנות התלמ

אינן יכולות לגשת למבחן  ידות בבתי ספר שלא נמצאים בפיקוח,התלמ  .מוכרים

 . הממשלתי
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 בישראלרופאי שיניים 

 עיקרייםממצאים 

 10,271 , 2014כלל, בשנת קובץ בעלי הרשיון לעסוק ברפואת שיניים שבמשרד הבריאות, 

 .חיים בישראל (88%)מתוכם  9,041 במחקר נמצא כי: .רפואת שינייםרשיון בבעלי 

בשוק  לא היו פעילים (28.8%) 2,607החיים בישראל,  רופאי שיניים 9,041מתוך 

 5,622הנותרים,  6,434להם הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך  ולא היתההעבודה, 

 שכירים. -52.5%, רובם הבריאותענף בעובדים   (87.4%)

 הם ילידי ישראל. (2,796) בענף הבריאותעובדים מה 49.7%

בקרב ם ערבים. ה %8.21-ו 4יהודים ואחריםבענף הבריאות  הם עובדים המכלל  %2.78 

בהתאמה(. בקרב  39.8% -ו 60.2%מזה של נשים ) גבוהשיעור הגברים  ואחרים יהודיםה

 נשים. 16.5% -גברים ו 83.5%; השיעור הוא גבוה יותרהערבים 

בשנת שהו  87.9%בחו"ל;  2014בשנת  שהו הרשיון ברפואת שיניים( מבעלי 1,230) 12%

  .שנים 4-3 -; והשאר כשנה עד שנתיים בחו"ל שהו  8.7%; שנים ומעלה 5 בחו"ל  2014

לאלף נפש. השיעור  0.7-שיעור רופאי השיניים בישראל, העובדים בענף הבריאות, הוא כ

בהתאמה(, נמוך מכך במחוזות  0.8-ו 0.8, 0.9ה )אביב, מרכז וחיפ-גבוה במחוזות תל

 (.0.4) (, ונמוך אף מכך במחוז הדרום0.6ירושלים והצפון )

גברים גבוהות משל נשים. כמו כן, הכנסותיהם של רופאי שיניים הכנסותיהם של ככלל, 

רופאי שיניים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות רופאי 

  השכירים בלבד ומהכנסות רופאי השיניים העצמאיים בלבד.השיניים 

 19.4% -( מכלל רופאי השיניים העובדים בענף הבריאות יש מומחיות. ל711) 12.6% -ל

בשיקום  16%-באורתודנטיה ול 16.6%-, לותפה ולסת תיגירבכירויש מומחיות 

 עם התמחות בילדים הן נשים. השינייםמרופאי  62.0%  נטי.ופרוסתוד

 .יהודים ואחריםבענף הבריאות הם  תעודת מומחהמכלל בעלי  94.9 % 

-ו 0.16שיעור המומחים באוכלוסיה הגבוה ביותר נמצא במחוזות תל אביב והמרכז )

 בהתאמה(. 0.03-ו 0.02במחוזות דרום וצפון ) –(, והנמוך ביותר 0.12

                                                           
 "יהודים ואחרים" על פי הגדרת הלמ"ס. יהודים ובעלי לאום אחר שאינם ערבים. 4
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  2014בישראל עד שנת  רשיוןקיבלו ש רופאי שיניים :זרימהתרשים : 1 תרשים

 

בעלי 

רשיון לפי 

רשומות 

משרד 

הבריאות 

)100%(

10,271

רשומות 

שלא 

קושרו עם 

מרשם 

האוכלוסין

רשומות 

שקושרו 

עם מרשם 

האוכלוסין 

)100%(

010,271

בעלי 

רשיון 

ברפואת 

שיניים 

החיים 

בישראל 
)שקיבלו רשיון 

עד סוף 2014( 

)88.0%(

בעלי 

רשיון 

ברפואת 

שיניים  

החיים 

בחו"ל 

)12.0%(

9,0411,230

מועסקים 

)71.2%(

לא 

מועסקים 

)28.8%(

6,4342,607

מועסקים 

בענף 

הבריאות 

)87.4%(

מועסקים 

בענפים 

אחרים 

)12.6%(

5,622812
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 חיים בישראלה שינייםרופאי רשיון בעלי כלל  :ממצאי המחקר .1

 החיים בישראל רשיוןבעלי ם על כלל ינתונים דמוגרפי 1.1

-ו גברים הם( 62.7%) 5,670 מתוכם .בישראל חייםברפואת שיניים  רשיון בעלי 9,041

 מפורטת 1 בלוח. 65-ל מתחת ואה( 81.9%) 7,407 של גילם. נשים -( 37.3%) 3,371

  . גיל לקבוצות ההתפלגות

 לפי מין וקבוצות גילרשיון ברפואת שיניים בעלי : 1לוח 

 גיל
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

29-24 450 8% 330 10% 780 9% 

34-30 468 8% 348 10% 816 9% 

39-35 423 7% 303 9% 726 8% 

44-40 574 10% 379 11% 953 11% 

49-45 737 13% 441 13% 1,178 13% 

54-50 780 14% 399 12% 1,179 13% 

59-55 716 13% 310 9% 1,026 11% 

64-60 525 9% 224 7% 749 8% 

69-65 394 7% 256 8% 650 7% 

70+ 589 10% 371 11% 960 11% 

 0.3%  24 0.3%  10 0.2%  14 לא ידוע

 100% 9,041 100% 3,371 100% 5,670 סה"כ

 

 

  .65מרופאי השיניים הם מעל גיל  18% מכלל בעלי הרשיון ניתן לראות כי 1בלוח 

ילידי . ל"חו ילידי הם( 4,840) השאר; ישראל ילידי הם( 4,201) הרשיון מבעלי 46.5%

ילידי  ייםרופאי השינארצות ברה"מ לשעבר מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר בין 

 חו"ל.

 .3 -ו 2נתונים לגבי שנת העליה ומקומות הלידה מוצגים בלוחות 
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 לפי שנת עליהרשיון ברפואת שיניים בעלי : 2 לוח

שנת עליה 
יהודים )

 ואחרים(
 אחוז מסה"כ בעלי רשיון

 25.7% 2,327 עד 1988 

1999-1989 2,043 22.6% 

2014-2000 380 4.2% 

 46.5% 4,201 ילידי ישראל

 1.0% 90 לא ידוע

 100% 9,041 סה"כ

 )יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי( 
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 לפי מקום הלידה רשיון ברפואת שינייםבעלי : 3 לוח

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון מקום לידה

 46.5% 4,201 ישראל 

 4.0% 364 אסיה ואפריקה

 28.5% 2,574 ברבריה"מ לשע

 4.1% 373 מערב אירופה

 9.8% 887 מזרח אירופה

 7.1% 642 אמריקה

 100% 9,041 סה"כ

 

 

 .ערביםהם  21.7%-חרים, ויהודים ואהם  הרשיון ברפואת שינייםבעלי מכלל  78.3%

הן יהודיות  88.9% אילו אצל הנשיםהם יהודים ואחרים, ו 72.0%אצל הגברים 

 ואחרות. 

 להלן:  5-ו 4צגים בלוחות הנתונים מו

 אוכלוסיהלפי קבוצת רשיון ברפואת שיניים בעלי : 4 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

בעלי 
 רשיון

אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

7,079 78.3% 

 21.7% 1,962 ערבים

 100% 9,041 סה"כ
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 ומין אוכלוסיהלפי קבוצת  רשיון ברפואת שינייםבעלי : 5 לוח

 מין

  אחוז בעלי רשיון

 סה"כ ערבים יהודים ואחרים
יהודים 
 ואחרים

 סה"כ  ערבים

 100% 28.0% 72.0% 5,670 1,589 4,081 גברים

 100% 11.1% 88.9% 3,371 373 2,998 נשים

 

 

 42.4%-ו 57.6%) נשים של מזה גבוה הגברים שיעור, ואחרים היהודים בקרב

 .6 לוח ראו. נשים 19.0%-ו גברים 81.0%: יותר גבוההפער  הערבים בקרב. (בהתאמה

 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת רשיון ברפואת שיניים בעלי : 6 לוח

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 שיעור
 גברים

57.6% 81.0% 

שיעור 
 נשים

42.4% 19.0% 

 100% 100% סה"כ

ובלוחות  הבא בתרשיםמובאת  לפי אזור המגורים החיים בישראל,הרשיון בעלי של התפלגות 

סביר . לתשומת לב, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי שאחריו

 בין השניים. להניח כי קיים מתאם גבוה

 הארץ. במחוז דרום נמוך, יחסית, לעומת שארבעלי רשיון  שיעור רופאי השיניים 
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 לפי מחוז מגוריםרשיון ברפואת שיניים בעלי : 2 תרשים

 

  



24 
 

 

 נפש של בעלי רשיון לפי אזור מגורים 1,000-ל רופאי שיניים שיעור: 7 לוח

 מחוז מגורים

 בעלי רשיון

 מחוז מגורים

 בעלי רשיון

 מספר 

 שיעור
 לאלף נפש
באוכלוסי

 ה

 מספר 

 שיעור
 לאלף נפש

וכלוסיבא
 ה

 1.3 2,509 מרכז 1.0 1,042 ירושלים

 1.4 601 נפת השרון 1.0 1,042 נפת ירושלים

 1.0 1,370 צפון
נפת פתח 

 תקוה
974 1.4 

 0.8 269 נפת רמלה 0.5 60 נפת צפת

 1.2 665 נפת רחובות 0.6 69 נפת כנרת

 1.4 1,869 תל אביב 0.6 150 נפת עפולה

 1.0 625 נפת עכו
נפת תל 

 אביב
1,069 1.9 

 1.0 438 נפת רמת גן 1.2 287 נפת נצרת

 1.1 362 נפת חולון 3.9 179 נפת גולן

 0.7 810 דרום 1.3 1,232 חיפה

 0.8 388 נפת אשקלון 1.3 749 נפת חיפה

 1.2 483 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
422 0.6 

אזור יהודה 
 ושומרון

  1.1 9,041  סה"כ 0.6 209

 

באוכלוסיה נמוך יותר בפריפריה מאשר בעלי רשיון ים ככלל, שיעור רופאי השיני

בשיעור הארצי. במחוז צפון הנתון מטעה, בשל  1.1לעומת  0.7במרכז. במחוז דרום 

 –השיעור החריג לגובה בנפת גולן. בגליל ובאזור עפולה, מדובר על שיעור נמוך 

 כמחצית מהממוצע הארצי.

  חו"לב השוהים רשיוןבעלי נתונים דמוגרפיים לגבי  1.2

  87.9%. ל"בחו 2014 בשנת שהו רשיון ברפואת שיניים מבעלי( 1,230) 12.0%כ 

, שנים 4-3 במשךשהו בחו"ל  3.4%ומעלה,  חמש שנים 2014בשנת  בחו"ל שהו

 .8 לוח ראו. שנים 1-2 במשך שהו בחו"ל והשאר
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 לפי קבוצת גיל מעל שנה בחו"ל ששהורשיון ברפואת שיניים בעלי : 8 לוח

 סה"כ קבוצת גיל
שנה עד 
 שנתיים

שלוש עד 
ארבע 
 שנים

חמש 
שנים 
 ומעלה

 10.8% 1.5% 4.7% 17.1% 44עד 

45-54   28.3% 2.5% 1.4% 24.4% 

55-64 22.3% 0.7% 0.4% 21.2% 

65+ 32.1% 0.8% 0.1% 31.2% 

 0.2%     0.2% לא ידוע

 87.9% 3.4% 8.7% 100% סה"כ
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בחו"ל מעל שנה, לפי מין, גיל, שנת עליה, קבוצת אוכלוסייה ומקום  ששהו: בעלי רשיון 9 לוח

 לימודים

 משתנה
 סה"כ

 אחוז  מספר

 100% 1,230 סה"כ

 מין

 59.5% 732 גברים 

 40.4% 497 נשים

 0.1% 1 לא ידוע

 גיל

 17.1% 210 44עד 

54-45 348 28.3% 

64-55 274 22.3% 

65+ 395 32.1% 

 0.2% 3 לא ידוע

שנת 
עליה 

)יהודים 
 בלבד(

 44.6% 549 1988עד 

1999-1989 368 29.9% 

2014-2000 46 3.7% 

 20.3% 250 ילידי ישראל

 1.4% 17 לא ידוע

קבוצת 
 אוכלוסייה

יהודים 
 ואחרים

1,149 93.4% 

 6.6% 81 ערבים

מקום 
 לימודים

 15.0% 185 ישראל

אסיה 
 אפריקה

36 2.9% 

בריה"מ 
 לשעבר

357 29.0% 

מערב 
 אירופה

130 10.6% 

מזרח 
 אירופה

325 26.4% 

 15.5% 191 אמריקה

 0.5% 6 לא ידוע
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 החיים בישראל  ברפואת שיניים רשיוןהכלל בעלי   תהשכל אודותנתונים  1.3

 .10וח קבלת התואר מפורט בל שנתלפי  ,רשיון ברפואת שינייםבעלי מספר 
 

 התואר קבלת שנתלפי רשיון ברפואת שיניים בעלי : 10 לוח

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11מפורטת בלוח  יםהלימוד מקום. החלוקה לפי בחו"לו למד יוןמבעלי הריש 71.7%
 

 יםלימוד םלפי מקורשיון ברפואת שיניים בעלי : 11 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנת קבלת 
 התואר

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון 

 43.3% 3,911 1988עד 

1999-1989 2,502 27.7% 

2014-2000 2,577 28.5% 

 0.6% 51 לא ידוע

 100% 9,041 סה"כ

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון מקום לימודים

 28.9% 2,615 ישראל 

 6.9% 624 אסיה ואפריקה

 25.2% 2,278 בריה"מ לשעבר

 7.1% 643 מערב אירופה

 23.8% 2,152 מזרח אירופה

 7.6% 691 אמריקה

 0.4% 38 לא ידוע

"כסה  9,041 100% 
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מתוכם יש התמחות, כמחציתם  10.4%-למרבית רופאי השיניים אין התמחות. רק ל

 .2000-2014קיבלו אותה בשנים 

 : בעלי רשיון לפי שנת קבלת מומחיות ראשונה 12 לוח

שנת קבלת 
מומחיות 
 ראשונה

 בעלי רשיון
אחוז 
 מסה"כ

 2.9% 262 1988עד 

1999-1989 217 2.4% 

2014-2000 457 5.1% 

 89.6% 8,105 ללא התמחות

 100% 9,041 סה"כ
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 רשיונותקבלת  עלתונים נ  1.4

שנים ה עשרה-בששגיל ושנת קבלת רשיון לפי  ברפואת שינייםמספר בעלי רשיון 
 .13רט בלוח , מפוהאחרונות

 לפי קבוצות גילבסוף שנה,  בעלי רשיון מספר רופאי שיניים :13 לוח

 קבוצת גיל 
עד גיל 

29 
שנת קבלת  סה"כ +75 74-65 64-55 54-45 44-30

 רשיון

2000 475 3,590  1,730  873  446  229  7,343 

2001 478 3,673  1,770  991  466  265  7,643 

2002 461 3,647  1,813  1,088  522  305  7,836 

2003 424 3,612  1,930  1,128  583  348  8,025 

2004 377 3,555  2,042  1,195  636  385  8,190 

2005 348 3,469  2,115  1,288  677  423  8,320 

2006 355 3,412  2,212  1,356  736  465  8,536 

2007 372 3,291  2,319  1,443  766  503  8,694 

2008 394 3,209  2,418  1,547  790  540  8,898 

2009 
475 3,081  2,515  1,642  

 
806  573  9,092 

2010 533 3,005  2,565  1,744  862  88  9,297 

2011 546 2,933  2,630  1,781  969  612  9,471 

2012 652 2,857  2,665  1,818  1,050  669  9,711 

2013 765 2,766  2,684  1,932  1,091  739  9,977 

2014 834 2,705  2,690  2,036  1,152  778  10,195 

2015 982 2,703  2,685  2,103  1,239  827  10,539 

2016 1,102 2,735  2,670  2,196  1,299  889  10,891 

 2017 יוניהבריאות בניהול אגף המידע. נתוני  מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד

ואילו נתוני  2017ליוני לתשומת לב: יש לשים לב כי הנתונים ממערכת פנורמה נקטו הינם 

 , ועל כן המספרים לא תואמים. 2014המחקר של הלמ"ס הינם לשנת 

 :3פירוט רשיונות חדשים לפי שנים בתרשים 

 

 יונות חדשים רופאי שיניים לפי שנה: רש3 תרשים
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 בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים ממצאי המחקר: .2

 הבריאותבענף  רופאי שיניים 2.1

כלל אינם משתתפים בשוק  (28.8%) 2,607החיים בישראל, רופאי שיניים  9,041מתוך 

 (87.4%) 5,622הנותרים, 6,434העבודה, ואין להם הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך 

עובדים ה ברופאי שינייםמטבע הדברים, המחקר מתמקד הבריאות.  בענףעובדים 

 בריאות בישראל.ענף הב

  בענף הבריאותעובדים הם על ינתונים דמוגרפי  2.2

-ו גברים הם( 65%) 3,669. הבריאות בענף עובדים רשיון ברפואת שיניים בעלי 5,622

 התפלגות מוצגת 14 בלוח. 64-ל מתחת הוא( 90%) 5,053 של גילם. נשים -( 35%) 1,953

  .גיל קבוצותמין ו לפי רשיון ברפואת שיניים בעלי
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 לפי מין וקבוצות גיל בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים :14 לוח

 גיל
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

29-24 267 7% 219 11% 486 9% 

34-30 330 9% 257 13% 587 10% 

39-35 288 8% 223 11% 511 9% 

44-40 407 11% 263 13% 670 12% 

49-45 508 14% 306 16% 814 14% 

54-50 571 16% 242 12% 813 14% 

59-55 507 14% 183 9% 690 12% 

64-60 354 10% 128 7% 482 9% 

69-65 251 7% 93 5% 344 6% 

70+ 183 5% 37 2% 220 4% 

 0.1%  5 0.1%  2 0.1%  3 עלא ידו

 100% 5,622 100% 1,953 100% 3,669 סה"כ

 

, 14, עם נתוני העובדים שבלוח 1מהשוואת עיבוד הנתונים של בעלי הרשיון אשר בלוח 

מכלל בעלי הרשיון עובדים בענף הבריאות  69% 54-24נמצא  כי בקרב הגברים בגילאי 

 ון עובדים בענף הבריאות. מכלל בעלי הרשי 58%ומעלה  55ואילו בגיל 

מכלל בעלות הרשיון עובדות בענף הבריאות ואילו בגיל  69% 54-24בקרב הנשים בגיל 

 מכלל בעלות הרשיון עובדות בענף הבריאות. 38%ומעלה  55

 

 נולדו( 2,826) והשאר, ישראל ילידי הם( 2,796) הבריאות בענף מהעובדים 49.7%

. 1999-1989עלו לישראל בין השנים  23.1% -, כתהבריאו בענף העובדים מכלל. ל"בחו

 מכלל בהתאמה 8.7%-ו 27.5% מהווים מזרח אירופה וילידי לשעבר מ"בריה ילידי

 הלידה מקום ועל העלייה שנת על נתונים. הבריאות בענף העובדים רופאי השיניים

 .16-ו 15 בלוחות מוצגים
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 לפי שנת עליה  בענף הבריאותובדים עה רופאי שיניים: 15 לוח

שנת עליה 
יהודים )

 ואחרים(
 אחוז מסה"כ מספר

 21.5% 1,208 עד 1988

1999-1989 1,300 23.1% 

2014-2000 253 4.5% 

 49.7% 2,796 ילידי ישראל

 1.2% 65 לא ידוע

 100% 5,622 סה"כ

 

 )יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי(

 

 לפי מקום הלידה בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 16 לוח

 מקום לידה
עובדים בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 49.7% 2,796 ישראל

 4.0% 226 אסיה ואפריקה

 27.5% 1,545 בריה"מ לשעבר

 3.4% 193 מערב אירופה

 8.7% 488 מזרח אירופה

 6.7% 374 אמריקה

ה"כס  5,622 100% 

 

, הם ערבים 21.8%-ו יהודים ואחריםמכלל העובדים בענף הבריאות הם  78.2%

 .17כמפורט בלוח 
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  אוכלוסיההעובדים בענף הבריאות לפי קבוצת רופאי שיניים : 17 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

4,397 78.2% 

 21.8% 1,225 ערבים

 100% 5,622 סה"כ

 

 

, יהודיות ואחרות הןמכלל הנשים  89.7% -יהודים ואחרים  ו הםמכלל הגברים  72.1%

 .18בלוח  כמפורט

 ומין אוכלוסיהלפי קבוצת  בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 18 לוח

 מין

 אחוז עובדים בענף הבריאות

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
הודים י

 ואחרים
 סה"כ  ערבים

 100% 27.9% 72.1% 3,669 1,023 2,646 גברים

 100% 10.3% 89.7% 1,953 202 1,751 נשים

 

 

 39.8%-ו 60.2%) נשים של מזה גבוה הגברים שיעור, ואחרים היהודים בקרב

 לוח ראו) נשים 16.5%-ו גברים 83.5%: יותר גדולהפער , הערבים בקרב(. בהתאמה

19.)  
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 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 19 וחל

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 שיעור
 גברים

60.2% 83.5% 

שיעור 
 נשים

39.8% 16.5% 

 100% 100% סה"כ

 

. שאחריו ובלוחות הבא בתרשים מובאת המגורים אזור לפי בענף הבריאותעובדים ה התפלגות

 כי להניח סביר כי אם, בהכרח זהים אינם, העבודה ומקום המגורים מקום, אמור לעילכ

 .השניים בין גבוה מתאם קיים

 

 לפי מחוז מגורים בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 4 תרשים
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לפי אזור  בענף הבריאותעובדים הלוסיה נפש באוכ 1,000-לרופאי שיניים שיעור : 20 לוח

 מגורים

 מחוז מגורים

 עובדים בענף הבריאות

 מחוז מגורים

 עובדים בענף הבריאות

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 0.8 1,570 מרכז 0.6 642 ירושלים

 0.8 343 נפת השרון 0.6 642 נפת ירושלים

 0.6 875 צפון
נפת פתח 

 תקוה
629 0.9 

 0.5 175 נפת רמלה 0.3 32 נפת צפת

 0.8 423 נפת רחובות 0.5 51 נפת כנרת

 0.9 1,141 תל אביב 0.4 89 נפת עפולה

 0.7 393 נפת עכו
נפת תל 

 אביב
635 1.1 

 0.6 281 נפת רמת גן 0.8 194 נפת נצרת

 0.7 225 נפת חולון 2.5 116 נפת גולן

 0.4 513 דרום 0.8 744 חיפה

 0.5 248 נפת אשקלון 0.8 446 נפת חיפה

 0.7 298 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
265 0.5 

אזור יהודה 
 ושומרון

 0.7  5,622  סה"כ 0.4 137

 

ניתן לראות כי שיעור העובדים לאלף נפש לפי מחוז מגורים הגבוה ביותר נמצא  20בלוח 

ר נצפו במחוזות הדרום ואזור (, ואילו השיעורים הנמוכים ביות0.9) תל אביבבמחוז 

תשומת הלב מופנית למחוז הצפון, בו יש נפות עם שיעור נמוך  (.0.4יהודה ושומרון )

יותר מפי שלוש מהשיעור הארצי, והוא מטה למעלה  –ביותר. בנפת גולן השיעור חריג 

 את הממוצע במחוז צפון.
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 בענף הבריאותעובדים הרופאי שיניים  שכלתה עלנתונים  2.3

קיבלו את התואר  31.3% -ו 1988מהעובדים בענף הבריאות קיבלו את התואר עד  37.4%

 .21בלוח ראו  ,תוארהקבלת  שנתלפי . פירוט 2014-2000בין השנים 

 קבלת התואר שנתלפי  בענף הבריאותעובדים הרופאי שיניים : 21 לוח

 שנת קבלת התואר
בענף  עובדים

 הבריאות
 מסה"כאחוז 

 37.4% 2,116 1988עד 

1999-1989 1,704 30.1% 

2014-2000 1,774 31.3% 

 1.2% 68 לא ידוע

 100% 5,662 סה"כ

 

 

 . יםהלימוד מקוםהחלוקה לפי מפורטת  22בלוח  .בחו"ללמדו בענף הבריאות  עובדיםהרוב 

 יםלימודמקום י לפ בענף הבריאותעובדים הרופאי שיניים :  22 לוח

 מקום לימודים
בענף  עובדים

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 31.8% 1,785 ישראל 

 7.0% 396 אסיה ואפריקה

 23.5% 1,319 בריה"מ לשעבר

 6.3% 352 מערב אירופה

 24.2% 1,359 מזרח אירופה

 6.9% 388 אמריקה

 0.4% 23 לא יודע

ה"כס  5,622 100% 

 

 ועיסוקהתפלגות לפי גיל  2.4
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, ניתן לראות כי 24רופאי השיניים שיש להם הכנסות, עובדים בענף הבריאות. בלוח מ 87%

אין כמעט הבדל בין קבוצות הגיל: שיעור העובדים בבריאות מסך העוסקים דומה בכל 

כמו כן, ניתן לראות כי אין כמעט נטישה של העיסוק במקצוע ומעבר  קבוצות הגיל.

 .לעבודה בענף אחר

 : רופאי שיניים לפי קבוצות גיל ותחום עיסוק23 לוח

 

 
 

 

 

 

 

 

 

קבוצת 
 גיל

סה"כ 
בעלי 
 רשיון

סה"כ 
בעלי 
 רשיון

החיים 
 בישראל

 עובדים
עובדים 
בענף 

 הבריאות

עובדים 
לא בענף 
 הבריאות

אחוז 
העובדים 
בבריאות 

מכלל 
 העובדים

אחוז  
העובדים 
בבריאות 

 מכלל
בעלי 
רשיון 
החיים 
 בישראל

ענף לא 
 ידוע

29-24 800 780 595 486 106 81.7% 62.3% 3 

34-30 843 816 663 587 61 88.5% 71.9% 15 

39-35 784 726 566 511 37 90.3% 70.4% 18 

44-40 1,058 953 748 670 48 89.6% 70.3% 30 

49-45 1,364 1,178 928 814 81 87.7% 69.1% 33 

54-50 1,341 1,179 912 813 56 89.1% 69.0% 43 

59-55 1,178 1,026 793 690 50 87.0% 67.3% 53 

64-60 871 749 540 482 24 89.3% 64.4% 34 

69-65 762 650 395 344 16 87.1% 52.9% 35 

70+ 1,243 960 283 220 22 77.7% 22.9% 41 

       6 5 11 24 27 לא ידוע

 305 62% 87% 507 5,622 6,434 9,041 10,271 סה"כ
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 יהודים

ואחרים
8,2287,0795,0054,39733587.9%62.1%273

20431,9621,4291,22517285.7%62.4%32ערבים

3,8683,3712,3751,95317382.2%57.9%249נשים

6,4025,6704,0593,66933490.4%64.7%56גברים

1לא ידוע

34-241,6431,5961,2581,07316785.3%67.2%18

44-351,8421,6791,3141,1818589.9%70.3%48

64-454,7544,1323,1732,79921188.2%67.7%163

65+2,0051,6106785643883.2%35.0%76

272456לא ידוע

קבוצות גיל

 אחוז העובדים  

 בבריאות מכלל

 בעלי הרשיון

החיים בישראל

 ענף לא

ידוע

 קבוצת

אוכלוסיה

 עובדים

 בענף

הבריאות

 עובדים

 לא

 בענף

הבריאות

 אחוז

 העובדים

 בבריאות

 מכלל

העובדים

 סה"כ

בעלי רשיון

 סה"כ

 בעלי

 רשיון

 החיים

בישראל

עובדים משתנה

מין

 לפי קבוצת אוכלוסיה, מין גיל ותחום עיסוק: רופאי שיניים 24 לוח
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 לפי ענף כלכלי – בישראל רופאי שיניים 2.5

לוח ערבים. בם ויה ביהודהעובדים בענפים השונים, דומ ,התפלגות רופאי השיניים

בישראל לפי ענף כלכלי של  , ערבים ויהודים,רופאי שינייםמציג את התפלגות  25

 הלמ"ס.  

 לפי ענף כלכלי ערבים ויהודים רופאי שיניים: 25 לוח

 ענף כלכלי
 ערבים יהודים ואחרים סה"כ עובדים

 ערבים מספר  אחוז מספר  אחוז מספר

 79.3% 1,133 81.4% 4,075 80.9% 5,208 תי בריאותשרו

 2.2% 31 1.7% 86 1.8% 117 שרותי רווחה וסעד

 2.1% 30 2.3% 114 2.2% 144 חינוך

רשויות מקומיות 
 ועיריות

47 0.7% 24 0.5% 23 1.6% 

 .. .. 0.4% 19 0.4% 24 עמותות

 12.2% 175 8.3% 414 9.2% 589 אחר

 2.2% 32 5.5% 273 4.7% 305 לא ידוע

"כסה  6,434 100% 5,005 100% 1,429 100% 

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(
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 שכירים ועצמאים :צורת העיסוק 2.6

שכירים. רק ( הם 52.5%העובדים בענף הבריאות ) שינייםהרופאי מ כמחצית

 הם 19.1% הגברים, בקרב. ריםכשכי מועסקים מהגברים 45.1%-ו מהנשים 66.6%

 17.5%-ו 16.0% לעומת זאת. בלבד הם עצמאים 35.8%-ו עצמאים וגם שכירים גם

 (.26הנשים )ראו לוח  בקרב בהתאמה

 לפי צורת העיסוק העובדים בענף הבריאותרופאי שיניים : 26 לוח

צורת 
 עיסוק

 סה"כ נשים גברים

 אחוז  מספר אחוז מספר אחוז מספר

 52.5% 2,954 66.6% 1,300 45.1% 1,654 שכיר

 29.5% 1,656 17.5% 341 35.8% 1,315 עצמאי

שכיר 
 ועצמאי

700 19.1% 312 16.0% 1,012 18.0% 

 100% 5,622 100% 1,953 100% 3,669 סה"כ

זה שונה  . מספר₪ 1,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 .₪ 10,000בפרק ההכנסות שם נלקחו סה"כ המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 

 הכנסות 2.7

חציון השכר השנתי ו ברוטו ממוצעשנתי נתונים של שכר מוצגים  הבאיםבלוחות 

, הממוצע והחציון, מאפשרת אלו. השוואה בין שני מדדים במחירים שוטפים 5ברוטו

 במקצוע.עובדים התפלגות השכר בין ה לבחון את מידת השוויוניות של

ברים גבוהות משל נשים. כמו כן, הכנסותיהם גרופאי שיניים הכנסותיהם של ככלל, 

העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות  רופאי שינייםשל 

 העצמאיים בלבד.רופאי השיניים השכירים בלבד ומהכנסות  רופאי השיניים

 

  

                                                           
גבוה שכר  %50-רופאי שיניים שכר נמוך מערך החציון, ול %50-חציון הוא הערך המציין כי ל 5

 .מערך החציון
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לפי מין ,  שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון :בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 27 לוח

 וצורת העיסוק

 מספר מין צורת העיסוק
שכר 
 ממוצע

חציון 
 השכר

הפרש 
בין 

ממוצע 
 לחציון

 שכירים

 69,153 185,558 254,711 1,600 גברים

 30,746 121,257 152,003 1,238 נשים

 60,041 149,867 209,908 2,838 סה"כ

 עצמאים

 64,832 113,632 178,464 1,262 גברים

 34,729 103,300 138,029 320 נשים

 59,508 110,777 170,285 1,582 סה"כ

גם שכירים וגם 
 עצמאים

 116,357 235,967 352,324 699 גברים

 58,088 197,866 255,954 312 נשים

 102,219 220,365 322,584 1,011 סה"כ

 סה"כ

 79,288 167,564 246,852 3,561 גברים

 38,062 128,896 166,957 1,870 נשים

 69,254 150,089 219,343 5,431 סה"כ

 . מספר זה ₪   10,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 .1,000₪המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחות שונה בפרק צורת העיסוק שם נלקחו סה"כ 
 

, השכר הממוצע גבוה יותר. יש לזכור בתוך גילאי העבודה עולה רופאי השינייםככל שגיל 

 כי גיל מהווה מדד טוב למדי לוותק המקצועי.
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לפי מין  ,ציוןשכר שנתי ברוטו, ממוצע וח :בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 28 לוח

 וקבוצת גיל

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=5,427 

גברים 
n=3,558 

נשים 
n=1,869 

סה"כ 
n=5,427 

גברים 
n=3,558 

נשים 
n=1,869 

34-24  
n=999 

111,789 121,857 98,682 86,991 92,660 82,465 

 44-35    
n=1,153 

228,221 250,238 196,682 171,152 184,391 150,480 

64-
45n=2,760 

261,388 291,904 192,583 180,714 200,604 150,115 

65+     
n=515     

183,960 203,778 113,455 113,276 132,028 69,966 

כלל קבוצת 
 הגיל

219,343 246,852 166,957 150,089 167,564 128,896 

 סו לספירה ועל כן לא נכנ 24מתחת לגיל ( 27לוח  5,431מקרים מסה"כ ) 4הערה: 

 

 צורת העיסוק.לפי נתונים מציגים  הבאיםשלושת הלוחות 

שכר שנתי ברוטו, ממוצע  שכירים בלבד: ,בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים  :29 לוח

  גיל וקבוצת מין לפי ,וחציון

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=2,834  

גברים 
n=1,597 

נשים 
n=1,237 

סה"כ 
n=2,834 

גברים 
n=1,597 

נשים 
n=1,237 

34-24  
n=704 

108,536 121,374 95,987 87,218 93,775 82,279 

 44-35    
n=634 

213,485 255,158 174,113 166,638 200,243 139,457 

54-45    
n=789 

255,226 299,826 193,832 193,373 229,872 159,645 

64-55    
n=510 

284,136 340,069 163,984 208,768 257,600 141,673 

65+     
n=197     

189,911 228,722 103,381 123,957 157,425 69,243 

כלל קבוצת 
 הגיל

209,908 254,711 152,003 149,867 185,558 121,257 

 ועל כן לא נכנסו לספירה 24( מתחת לגיל 27לוח  5,431מקרים מסה"כ ) 4הערה: 
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שכר שנתי ברוטו, ממוצע  עצמאים בלבד:, בענף הבריאותעובדים ה רופאי שיניים: 30 לוח

  גיל וקבוצת מין לפי ,וחציון

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=1,582 

גברים 
n=1,262 

נשים 
n=320 

סה"כ 
n=1,582 

גברים 
n=1,262 

נשים 
n=320 

34-24  
n=139 

97,858 101,352 79,281 62,094 64,902 55,177 

 44-35    
n=269 

166,324 161,965 182,537 115,841 108,048 144,477 

54-45    
n=530 

182,054 189,060 155,907 132,027 131,509 134,014 

64-55    
n=428 

196,968 215,208 130,353 121,402 132,691 95,929 

65+     
n=216     

140,075 154,692 69,360 87,097 97,052 59,013 

כלל קבוצת 
 הגיל

170,285 178,464 138,029 110,777 113,632 103,300 

 

גם כשכירים וגם כעצמאים: שכר שנתי ברוטו, ממוצע , העובדים בענף הבריאותרופאי שיניים  :31 לוח

 גיל וקבוצת מיןלפי  ,וחציון

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 

n=1,011 

גברים 

n=699 

 נשים

n=312 

סה"כ 

n=1,011 

גברים 

n=699 

נשים 

n=312 

34-24    

n=156 
138,865 147,508 123,430 111,803 132,570 96,135 

 44-35    

n=250 
332,184 358,399 286,381 242,009 261,878 227,001 

54-45    

n=289 
415,037 473,668 304,226 276,945 307,386 242,479 

64-55    

n=214 
347,695 377,393 250,287 240,461 263,200 182,287 

65+       

n=102     
265,399 265,779 263,190 190,927 195,667 157,892 

 כלל קבוצת הגיל
322,584 352,324 255,954 220,365 235,967 197,866 
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לפי מקום  רפואת שינייםבהתפלגות השכר הממוצע והחציון של עובדים במקצוע 

 .ירושליםער הגדול ביותר בין השכר הממוצע לבין החציון נמצא במחוז הפמגורים, 

השכר צפון  במחוז ואילו ,ביותר גבוהה השכר בעלי הם אביב תל במחוז הגרים הגברים

 השכר הממוצע הגבוה ביותר נצפה במחוז תל אביב. ,המחוזות מבין ביותר הנמוך הוא

 מחוזלפי  ,עובדים בענף הבריאות: שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציוןהרופאי שיניים : 32 לוח

 מיןו מגורים

מחוז 
 מגורים

 חציון ממוצע

 נשים  גברים  סה"כ  נשים  גברים  סה"כ 

 132,285 166,941 151,190 171,600 252,594 227,284 ירושלים

 90,754 97,743 96,993 129,569 158,964 152,844 צפון

 129,929 154,065 141,633 168,761 233,040 212,599 חיפה

 133,006 194,791 165,645 173,580 273,775 233,408 מרכז

 132,468 212,325 176,430 181,381 288,589 250,666 תל אביב

 133,474 171,098 154,014 153,940 266,543 219,475 דרום

יהודה 
 ושומרון

211,150 272,615 136,586 173,469 228,554 119,029 

 

מחוז לפי  ,העובדים בענף הבריאות: שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון רופאי שיניים: 33 לוח

 עיסוקהמגורים וצורת 

  
מחוז 

 מגורים
  

 עצמאים בלבד  שכירים בלבד  
גם שכירים וגם  

 עצמאים 

  חציון   ממוצע   חציון   ממוצע   חציון   ממוצע

 272,520 356,622 123,310 183,906 141,698 202,995 ירושלים

 152,349 223,121 76,799 107,743 103,510 165,927 צפון

 215,774 341,584 105,510 166,229 138,828 188,583 חיפה

 245,908 350,623 132,458 187,386 156,197 213,980 מרכז

 272,674 354,525 137,971 207,051 169,731 240,085 תל אביב

 202,241 289,869 127,020 187,927 156,308 216,797 דרום

יהודה 
 ושומרון

197,392 151,588 202,523 187,780 260,851 216,603 
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קבוצת לפי  ,העובדים בענף הבריאות: שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון רופאי שיניים :34 לוח

  ריםמגו מחוזו גיל

מחוז 
 מגורים

 חציון ממוצע

44עד  44עד  +65 64-45   64-45 65+ 

 147,308 206,121 108,797 247,095 273,539 172,460 ירושלים

 62,794 121,172 82,866 195,733 185,369 122,735 צפון

 100,426 182,693 113,713 142,956 267,297 163,935 חיפה

 106,142 186,526 145,541 163,814 270,038 198,621 מרכז

 137,613 219,484 148,007 204,822 291,499 198,458 תל אביב

 59,522 174,714 143,711 145,247 259,768 186,283 דרום

יהודה 
 ושומרון

187,456 234,621   154,895 183,328   
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נפה לפי  ,ר שנתי ברוטו, ממוצע וחציוןהעובדים בענף הבריאות: שכרופאי שיניים : 35 לוח

 ומין 

 נפת מגורים
 חציון ממוצע

כ"סה  נשים  גברים סה"כ   נשים  גברים  

 132,285 166,941 151,190 171,600 252,594 227,284 ירושלים

 .. .. 124,215 ..  241,842 צפת

 .. 207,870 174,088 .. 316,002 273,408 כנרת

 155,489 98,527 115,404 170,240 183,224 179,669 עפולה

 89,301 110,365 105,638 135,236 159,383 153,945 עכו

 77,410 94,928 93,814 116,603 141,888 136,528 נצרת

   63,054 62,773   81,108 79,793 גולן

 133,849 170,022 151,725 179,141 255,635 228,658 חיפה

 115,033 134,498 130,045 148,000 203,020 188,400 חדרה

 120,431 156,200 144,390 162,347 234,326 207,442 השרון

 124,587 216,001 170,829 166,073 299,304 246,793 פתח תקוה

 139,656 218,270 173,787 172,190 297,099 243,259 רמלה

 146,111 206,639 179,815 192,515 258,386 230,201 רחובות

 146,668 235,628 207,345 209,681 316,600 282,400 יבתל אב

 134,436 222,695 185,550 179,412 293,766 245,838 רמת גן

 93,473 158,829 123,442 114,975 197,865 167,346 חולון

 135,572 173,623 150,169 158,016 268,907 213,461 אשקלון

 132,229 171,098 161,077 148,445 264,884 225,026 באר שבע

יהודה 
 ושומרון

211,150 272,615 136,586 173,469 228,554 119,029 

  לא מוצגים( נתוני השכרבקטגוריה קטן, ולכן  רופאי השינייםמספר )הסימון ".." משמעותו 

 שכר רופאי שיניים לפי עשירונים

ם להכנסות כלומר גם לשכר ממשכורת )שכירים( וג –חסים לשכר כולל ייהנתונים מת

 .₪ 10,000נכנסו לעיבוד רק בעלי שכר כולל שנתי מעל בחישוב העשירונים   כעצמאים.

על פי רוב, הכנסתם של -משרה, כלומרהיש לציין כי גובה ההכנסה מושפע גם מהיקף 

עובדים במשרה חלקית נמוכה מההכנסה של העובדים בהיקף גדול יותר. פירוט הנתונים 

 אים:לפי עשירונים בלוחות הב
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 לפי עשירונים ,ממוצע וחציון שכררופאי שיניים העובדים בענף הבריאות: : 36 לוח 

  

 חציון שכר ממוצע שכר  עשירונים

1 23,914  24,243  

2 49,544  49,450  

3 74,149  73,526  

4   102,195    102,182  

5   133,709    133,440  

6   168,701    169,333  

7   213,254    212,003  

8   277,030    275,200  

9   385,377    379,500  

10   764,547    647,586  
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 ומיןלפי עשירונים  ,ממוצע וחציון שכררופאי שיניים העובדים בענף הבריאות: : 37 לוח

 עשירונים
 גברים נשים

 חציון שכר ממוצע שכר חציון שכר ממוצע שכר

1 21,564 21,573 25,491 25,694 

2 44,095 44,147 52,763 53,351 

3 66,234 65,881 79,086 79,201 

4 91,270 91,488 110,061 110,013 

5 116,026 116,269 147,734 147,632 

6 141,980 142,813 188,745 187,964 

7 171,671 172,053 242,243 242,081 

8 215,615 213,979 318,065 315,921 

9 285,219 284,702 441,370 437,119 

10 515,899 441,578 861,235 744,326 

 

 

קבוצת ולפי עשירונים  ממוצע וחציון,שכר רופאי שיניים העובדים בענף הבריאות: : 38 לוח

 אוכלוסייה

 עשירונים

 ערבים יהודים ואחרים

ממוצע 
רשכ  

חציון 
 שכר

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

1 28,064 28,191 18,042 18,681 

2 60,125 60,094 31,259 30,896 

3 91,240 91,576 45,192 45,032 

4 123,026 122,896 59,480 59,914 

5 155,960 155,075 74,676 74,782 

6 194,551 193,900 92,928 93,269 

7 242,618 241,928 117,608 117,862 

8 311,301 310,086 153,947 154,759 

9 424,591 418,599 203,402 200,004 

10 825,916 704,166 419,996 363,621 
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מחוז ולפי עשירונים  ממוצע וחציון, שכררופאי שיניים העובדים בענף הבריאות: : 39 לוח

 מגורים

 עשירונים

 חיפה צפון ירושלים

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

1 25,995 26,454 20,243 21,235 19,427 20,032 

2 45,730 45,377 38,131 39,304 41,536 40,331 

3 68,820 69,411 54,275 54,495 68,239 68,314 

4 102,022 100,979 68,358 68,750 92,213 91,509 

5 134,882 134,094 87,517 88,511 124,396 125,546 

6 171,162 173,856 110,838 109,764 161,809 160,048 

7 224,126 223,986 146,372 146,269 200,577 200,100 

8 300,332 300,328 182,144 181,232 257,343 257,148 

9 412,359 419,346 256,325 246,556 351,550 348,794 

10 783,188 651,441 559,340 453,879 804,384 627,956 

 

 

 עשירונים

 דרום מרכז תל אביב

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

ממוצע 
 שכר

חציון 
 שכר

1 29,020 30,636 24,755 24,475 27,429 26,730 

2 59,533 60,395 56,232 56,224 56,225 58,655 

3 88,543 88,770 86,382 85,360 81,837 81,430 

4 119,600 120,813 116,741 115,841 109,326 108,495 

5 154,868 154,333 147,981 146,974 135,898 133,535 

6 201,820 202,814 184,324 184,681 169,142 166,816 

7 252,662 251,625 229,264 228,264 209,945 207,426 

8 326,303 324,849 295,328 295,257 270,496 270,358 

9 440,279 438,189 403,435 398,445 388,803 378,343 

10 828,820 731,973 788,277 656,485 745,649 650,923 

 לא מוצגים נתוני השכרהערה: יהודה ושומרון כל המספרים בקטגוריה נמוכים ולכן 
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 מומחים רופאי שיניים :ממצאי המחקר .3

 רקע  3.1

 רופא להתחיל בהתמחות באחד יאשרלאחר קבלת רשיון לעיסוק ברפואת שיניים, 

גם בחלקיות  ותלוי ,שנים 3-5ההתמחות  אורך תקופת מקצועות התמחות. 10-מ

 ההתמחות. לךבמההמשרה 

 התמחות אחרונה מתודולוגיה : 3.2

לנתח את יש רופאי שיניים מומחים ביותר מאשר התמחות אחת. כאשר באים 

שתי  ישהנתונים של כלל רופאי השיניים המומחים, לפי ההתמחויות השונות, 

לבחון את התוצאות לפי כלל תעודות המומחה.  -אפשריות. הראשונה  חלופות

וצאות השיניים נספרים יותר מפעם אחת, וניתוח התבמקרה זה חלק מרופאי 

בהתמחויות השונות לא משקף את תמונת המצב האמיתית באותו תחום, מבחינת 

היקף כוח האדם. האפשרות השנייה היא לבחון את הנתונים לפי התמחות אחרונה, 

קרי, לקחת את ההתמחות האחרונה של רופא השיניים מתוך הנחה כי זה התחום בו 

 עוסק רופא השיניים המומחה בפועל. 

חלטנו לבחון את הנתונים על פי השיטה השנייה, כלומר, לפי ההתמחות בעבודה זו ה

 האחרונה.

מומחיות. אחוז הגברים  איןמרופאי השיניים  87.4%-מבין העובדים בענף בריאות, ל

 (.88.9%( מעט נמוך יותר מזה של הנשים )86.5%) ללא מומחיות 
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 ף הבריאותדים בענבנתונים דמוגרפים על כלל בעלי תעודת מומחה העו 3.3

 עם מומחיות וללא מומחיות : רופאי שיניים40 לוח

  
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

עם 
 12.6% 711 11.1% 216 13.5% 495 מומחיות

ללא 
 87.4% 4,911 88.9% 1,737 86.5% 3,174 מומחיות

 100% 5,622 100% 1,953 100% 3,669 סה"כ

 

 

נשים.  -(30.4%) 216-( גברים ו69.6%) 495עובדים בענף הבריאות.  מומחהבעלי תעודת  711

קבוצות גיל פי מפורטת ההתפלגות ל 41בלוח  .65-( הוא מתחת ל83.5%) 594מתוכם, גילם של 

 . 

 : בעלי תעודות מומחה, לפי קבוצת גיל ומין41 לוח

 גיל
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

39-21 55 11.1% 59 27.3% 114 16.0% 

44-40 63 12.7% 45 20.8% 108 15.2% 

49-45 65 13.1% 37 17.1% 102 14.3% 

54-50 94 19.0% 37 17.1% 131 18.4% 

59-55 61 12.3% 13 6.0% 74 10.4% 

64-60 52 10.5% 13 6.0% 65 9.1% 

65+ 105 21.2% 12 5.6% 117 16.5% 

 100% 711 100% 216 100% 495 סה"כ

 

  



52 
 

 גיל ומיןקבוצת  )אחוזים(, לפי תעודת מומחה: בעלי 42 לוח

 סה"כ נשים גברים גיל

39-21 48.3% 51.8% 100% 

44-40 58.3% 41.7% 100% 

49-45 63.7% 36.3% 100% 

54-50 71.8% 28.2% 100% 

59-55 82.4% 17.6% 100% 

64-60 80.0% 20.0% 100% 

65+ 89.7% 10.3% 100% 
 

 ,ניתן לראות את התפלגות רופאי השיניים העובדים בענף הבריאות בעלי התמחות 43בלוח 

 מין.ולפי התמחות 

 : בעלי תעודת מומחה, לפי התמחות ומין43 לוח

תחום 
 התמחות

 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר וזאח מספר

כירורגיה פה 
 19.4% 138 6.9% 15 24.8% 123 ולסת

 12.9% 92 26.4% 57 7.1% 35 ילדים

 16.6% 118 18.5% 40 15.8% 78 אורתודונטיה

 13.8% 98 10.6% 23 15.2% 75 פריודנטיה

 9.7% 69 8.3% 18 10.3% 51 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 3.4% 24 .. .. 3.6% 18 ציבורית

 6.0% 43 10.2% 22 4.2% 21 רפואת הפה

שיקום 
 16.0% 114 13.4% 29 17.2% 85 פרוסתודונטי

 2.1% 15 2.8% 6 1.8% 9 אחר

 100% 711 100% 216 100% 495 סה"כ

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(
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 )אחוזים(, לפי התמחות ומין ודת מומחה: בעלי תע44 לוח

תחום 
 התמחות

 סה"כ נשים גברים

כירורגיה פה 
 ולסת

89.1% 10.9% 100% 

 100% 62.0% 38.0% ילדים

 100% 33.9% 66.1% אורתודונטיה

 100% 23.5% 76.5% פריודנטיה

 100% 26.1% 73.9% אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 ציבורית

75.0% 25.0% 100% 

 100% 51.2% 48.8% הפהרפואת 

שיקום 
 פרוסתודונטי

74.6% 25.4% 100% 

 

 

 

 : בעלי תעודת מומחה, לפי התמחות וקבוצת גיל45 לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".." )הסימון 

משמעותו 

 שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(

 

 

תחום 
 התמחות

 סה"כ +65 64-44 44-24

כירורגיה פה 
 138 23 67 48 ולסת

 92 13 38 41 ילדים

 118 23 69 26 אורתודונטיה

 98 .. 51 38 פריודנטיה

 69 12 37 20 אנדודונטיה

 43 .. 16 19 רפואת הפה

שיקום 
 114 21 70 23 טיפרוסתודונ

 39 8 24 7 אחר

 711 117 372 222 סה"כ
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( 267אל והשאר )לידי ישרהם י תעודת מומחה( מהעובדים בענף הבריאות בעלי 444) 62.4%

מזרח  ילידי. הבריאות בענף העובדים מכלל 29.7%-כ לישראל עלו 1988 נולדו בחו"ל. עד

 תעודת מומחהבעלי  מכלל בהתאמה 7.9%-ו 12.0% מהווים אמריקה אירופה וילידי

-49הבריאות. נתונים על שנת העליה ועל מקומות הלידה מוצגים בלוחות  בענף העובדים

46. 

 

 בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי מקום לידה :46 לוח

 מקום לידה
עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 62.4% 444 ישראל

 5.5% 39 אפריקה אסיה

יה"מבר  
 לשעבר

55 7.7% 

 4.5% 32 מערב אירופה

 12.0% 85 מזרח אירופה

 7.9% 56 אמריקה

 100% 711 סה"כ

 לא כולל מגזר ערבי( הודים ואחריםי)

 : בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי התמחות ומקום לידה47 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 סה"כ אחר אירופה ישראל תחום התמחות

 138 32 28 78 כירורגיה פה ולסת

 92 13 14 65 ילדים

 118 29 22 67 אורתודונטיה

 98 14 .. 76 פריודונטיה

 69 20 .. 42 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 24 .. .. 13 ציבורית

 43 10 .. 26 רפואת הפה

שיקום 
 114 21 22 71 וסתודונטיפר

 15 4 5 6 אחר

 711 150 117 444 סה"כ



55 
 

 

 

 : בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי שנת עליה48 לוח

שנת עליה 
יהודים )

 (ואחרים

עובדים בענף 
 הבריאות

 אחוז מסה"כ

 29.7% 211 עד 1988 

1999-1989 46 6.5% 

2014-2000 .. .. 

 62.4% 444 ילידי ישראל

 0.6% 4 לא ידוע

 100% 711 סה"כ

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

 

 

 : בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי התמחות ושנת עליה49 לוח

 תחום התמחות
עד 

1988 
1989-
2014 

לא 
 ידוע

ילידי 
 ישראל

 סה"כ

   78 1 16 43 כירורגיה פה ולסת

   65 1 .. 22 ילדים

   67   .. 47 אורתודונטיה

   76   .. 18 פריודונטיה

   42   .. 19 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 ציבורית

.. ..   13 
  

   26   .. 12 רפואת הפה

שיקום 
 פרוסתודונטי

37 .. 2 71 
  

   6   1 8 אחר

 711 444 4 52 211 סה"כ

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(
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הם  5.1%-, ויהודים ואחריםבענף הבריאות הם  תעודת מומחהכלל בעלי מ 94.9%

 .50ערבים, כמפורט בלוח 

 : בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי קבוצות אוכלוסיה50 לוח

קבוצת 
 אוכלוסיה

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

675 94.9% 

 5.1% 36 ערבים

 100% 711 סה"כ

 

 השונות, בשל מספרים קטנים. בהתמחויותלא ניתן לפרט נתוני התפלגות קבוצות אוכלוסיה 

. לתשומת לב, מקום 51המגורים, מובאת בלוח  מחוזלפי  תעודת מומחההתפלגות של בעלי 

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

 ניים.הש

 : בעלי תעודות מומחה, לפי מחוז מגורים ושיעור לאלף נפש51 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מחוז 
 מגורים

עובדים 
בענף 

 הבריאות

שיעור 
לאלף 
 נפש

 0.11 114 ירושלים

 0.03 39 צפון

 0.08 80 חיפה

 0.12 233 מרכז

 0.16 209 תל אביב

 0.02 21 דרום

יהודה 
 0.04 15 ושומרון

 0.09 711 סה"כ
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 : בעלי תעודות מומחה, לפי  התמחות מספר ושיעור לאלף נפש52 לוח

 תחום התמחות
עובדים 
בענף 

 הבריאות

שיעור 
לאלף 
 נפש

 0.02 138 כירורגיה פה ולסת

 0.01 92 ילדים

 0.01 118 אורתודונטיה

 0.01 98 פריודנטיה

 0.01 69 אנדודונטיה

 0.01 43 פואת הפהר

שיקום 
 0.01 114 פרוסתודונטי

רפואת שיינים 
 0.003 24 ציבורית

 0.002 15 אחר

 0.09 711 סה"כ
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 ים על השכלת העובדים בענף הבריאותננתו 3.4

, החתעודת מומ, לפי שנת קבלת תעודת מומחהבענף הבריאות בעלי  מספר העובדים

 53מפורט בלוח 

 בעלי תעודת מומחה, עובדים בענף הבריאות לפי התמחות ושנת קבלת רשיון :53 לוח

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

קום החלוקה לפי מ , למדו בישראל.תעודת מומחהרוב העובדים בענף הבריאות בעלי 

 .55-ו 54הלימודים מפורטת בלוחות 

 

  

 התמחותתחום 
עד 

1988 
1989-
1999 

2000-
2014 

 סה"כ

 138 79 27 32 כירורגיה פה ולסת

 92 51 24 17 ילדים

 118 46 49 23 אורתודונטיה

 98 63 20 15 פריודונטיה

 69 44 13 12 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 15 15 .. .. וריתציב

 25 25 .. .. רפואת הפה

שיקום 
 114 50 42 22 פרוסתודונטי

 15 12 1 2 אחר

 711 385 190 136 סה"כ
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 יםעובדים בענף הבריאות לפי מקום לימוד, י תעודת מומחהל: בע54 לוח 

מקום 
 הלימודים

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 76.8% 546 ישראל 

אסיה 
 ואפריקה

18 2.5% 

בריה"מ 
 לשעבר

18 2.5% 

מערב 
 אירופה

31 4.4% 

רח מז
 אירופה

51 7.2% 

 6.0% 43 אמריקה

 0.6% 4 לא ידוע

 100% 711 סה"כ

 

 םי, עובדים בענף הבריאות לפי התמחות ומקום לימודתעודת מומחה: בעלי 55 לוח

תחום 
 התמחות

 סה"כ אחר ישראל

כירורגיה פה 
 ולסת

94 44 138 

 92 15 77 ילדים

 118 26 92 אורתודונטיה

 98 17 81 ריודונטיהפ

 69 21 48 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 ציבורית

15 .. 24 

 43 .. 36 רפואת הפה

שיקום 
 פרוסתודונטי

91 23 114 

 15 3 12 אחר

 711 149 546 סה"כ

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(
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 , לפי תחום התמחות ומספר התמחויותעודת מומחהת: בעלי 56 לוח

תחום 
 התמחות 

מס' 
עובדים 
בענף 
 בריאות

 מספר התמחויות

 התמחות
אחת 
 בלבד

שתי 
 התמחויות

שלוש 
התמחויות 

 ומעלה

כירורגיה פה 
 ולסת

138 138     

   1 91 92 ילדים

     118 118 אורתודונטיה

   5 93 98 פריודונטיה

   1 68 69 אנדודונטיה

רפואת 
שיניים 
 ציבורית

24 24     

   1 42 43 רפואת הפה

שיקום 
 פרוסתודונטי

114 113 1   

 1 8 6 15 אחר

 1 17 693 711 סה"כ

 

 התפלגות לפי תחום התמחות ועיסוק 3.5

שיש להם הכנסות עובדים בענף הבריאות.  תעודת מומחהבעלי  מרופאי השניים 92%

 משתנהובדים בענף הבריאות מסך העובדים ניתן לראות כי שיעור הע 57בלוח 

  .השונות התמחויותב
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 : מקצוע לפי התמחות ועיסוק57 לוח

תחום 
 התמחות  

סה"כ 
בעלי 

תעודת 
 מומחה
חיים 

 בישראל

 עובדים
עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
העובדים 
בבריאות 

מכלל 
 העובדים

אחוז 
העובדים 
בבריאות 

מכלל 
בעלי 

דה התעו
החיים 
 בישראל

עובדים 
בענפים 
 אחרים

כירורגיה פה 
 6 88.5% 95.8% 138 144 156 ולסת

 7 77.3% 92.9% 92 99 119 ילדים

 10 72.0% 92.2% 118 128 164 אורתודונטיה

 8 83.8% 92.5% 98 106 117 פריודונטיה

 9 68.3% 88.5% 69 78 101 אנדודונטיה

רפואת 
שיניים 
   82.8% 100% 24 24 29 ציבורית

 6 71.7% 87.8% 43 49 60 רפואת הפה

שיקום 
 16 66.7% 87.7% 114 130 171 פרוסתודונטי

   78.9% 100% 15 15 19 אחר

 62 76% 92% 711 773 936 סה"כ

 

 הכנסות בעלי תעודות התמחות 3.6

. פער זה קיים בכל צורות ככלל, שכרם של המומחים גבוה משל אלו שאינם מומחים

)לוח  לא תלות במין. גברים מרוויחים יותר מאשר נשים בכל צורת העיסוקולהעיסוק 

58).  
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לפי צורת  ,עובדים בענף הבריאות, שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון, תעודת מומחהבעלי  :58 לוח

 העיסוק 

 צורת עיסוק

 חציון ממוצע

מומחים 
n=702 

לא 
מומחים 

n=4,729 

 מומחים
n=702 

 מומחיםלא 
n=4,729 

שכיר  
n=2,838 

397,774 176,910 314,524 136,226 

עצמאי 
n=1,582 

400,114 163,556 373,741 108,058 

וגם  יםשכירגם 
 יםועצמאי

n=1,011 
597,076 240,377 441,024 186,999 

 פר זה. מס₪   10,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 .1,000₪שונה מהחלק הקודם שם נלקחו סה"כ המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחות 
 

 

עובדים בענף הבריאות, שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון, לפי צורת , תעודת מומחהבעלי : 59 לוח

 ומין העיסוק

 צורת עיסוק

 חציון ממוצע

 n=702מומחים
לא מומחים 

n=4,729 
 n=702מומחים

לא מומחים 
n=4,729 

גברים 
n=487 

נשים 
n=215 

גברים 
n=3,074 

נשים 
n=1,655 

גברים 
n=487 

נשים 
n=215 

גברים 
n=3,074 

נשים 
n=1,655 

שכיר 
n=2,838 

458,257 260,989 208,890 139,216 377,016 213,765 165,481 115,351 

עצמאי 
n=1,582 

411,252 .. 171,041 134,404 377,092 .. 110,365 101,187 

 יםשכירגם 
וגם 

 יםועצמאי
n=1,011 

683,137 429,312 258,847 197,175 510,414 350,922 196,205 158,617 

 )הסימון ".." משמעותו שהמספר בקטגוריה קטן, ולכן הנתונים לא מוצגים(
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, שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון, לפי צורת עובדים בענף הבריאות, תעודת מומחהבעלי : 60 לוח

  העיסוק

תחום 
 התמחות

 עצמאיים בלבד שכירים בלבד
גם שכירים וגם 

 עצמאיים

 חציון ממוצע  חציון ממוצע  חציון ממוצע 

כירורגיה פה 
 ולסת

515,940 411,291     930,030 705,918 

 315,233 379,151     184,861 244,971 ילדים

 452,191 670,339     450,770 529,227 יהאורתודונט

 583,310 715,595     397,881 464,775 פריודונטיה

 342,861 415,466 360,514 392,431 141,898 204,117 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 ציבורית

387,692 372,124         

 337,463 491,581     190,803 224,655 רפואת הפה

שיקום 
 טיפרוסתודונ

338,115 274,716 392,508 366,907 447,184 387,601 

 

 

 שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון, לפי מין ,עובדים בענף הבריאות ,תעודת מומחהבעלי  :61 לוח

 תחום התמחות
 חציון ממוצע 

 נשים גברים נשים גברים

 439,182 404,701 573,316 510,354 כירורגיה פה ולסת

 140,057 294,809 193,126 283,939 ילדים

 228,673 514,035 274,420 581,448 אורתודונטיה

 241,260 424,573 254,681 476,581 פריודונטיה

 145,621 121,878 155,602 178,622 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
 ציבורית

368,204   314,648   

 150,679 328,531 158,008 308,661 רפואת הפה

 118,008 160,788 190,390 270,384 שיקום פרוסתודונטי
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שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון, לפי קבוצת  ,, עובדים בענף הבריאותתעודת מומחהבעלי  :62 לוח

 גיל

 תחום התמחות
 חציון ממוצע 

 +65 64-45 44עד  +65 64-45 44עד 

 260,614 543,025 338,067 344,187 621,636 454,320 כירורגיה פה ולסת

 138,492 163,722 164,527 238,778 240,815 211,317 ילדים

 179,227 359,118 433,591 284,291 530,277 481,047 אורתודונטיה

 .. 406,069 312,712 .. 456,966 387,982 פריודונטיה

 111,052 139,656 60,339 177,869 185,345 145,880 אנדודונטיה

רפואת שיניים 
   343,872     391,952   ציבורית

   245,350 158,714   269,782 183,934 רפואת הפה

 שיקום פרוסתודונטי
177,937 291,614 190,398 138,250 227,720 54,000 

 

 ממוצע לפי מחוז מגוריםשכר שנתי ברוטו,  ,עובדים בענף הבריאות תעודת מומחה: בעלי 63 לוח

 תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים תחום התמחות

כירורגיה פה 
 416,222 547,569 599,226 395,267 580,352 ולסת

 235,526 191,764     232,828 ילדים

 423,262 581,911 274,114   514,993 אורתודונטיה

 517,179 391,930 329,013   358,864 פריודונטיה

 194,380 178,047       אנדודונטיה

רפואת שיניים 
   ..       ציבורית

   262,923     255,032 רפואת הפה

שיקום 
 284,456 267,803 192,417   193,155 פרוסתודונטי
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 ז מגוריםשכר שנתי ברוטו, חציון לפי מחו,עובדים בענף הבריאות  תעודת מומחה: בעלי 64 לוח

תחום 
 התמחות

 תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים

כירורגיה פה 
 402,240 396,342 430,464 347,219 457,260 ולסת

 143,240 167,800     149,897 ילדים

 324,849 410,131 78,114   250,493 אורתודונטיה

 427,919 329,694 294,552   360,650 פריודונטיה

 177,025 132,704       אנדודונטיה

רפואת שיניים 
   ..       ציבורית

   221,643     225,175 רפואת הפה

שיקום 
 141,515 202,184 49,529   160,788 פרוסתודונטי

 

 )תחומים נבחרים( והתמחותשכר לפי עשירונים  ממוצע ,תעודת מומחה: בעלי 65 לוח

  עשירונים

 ממוצע

ירורגיה פה כ
 פריודונטיה אורתודונטיה ילדים ולסת

שיקום 
 פרוסתודונטי

1 97,843 38,478 40,142 99,678 38,442 

2 222,910 104,126 116,254 218,220 95,353 

3 278,682 149,025 215,544 281,983 156,188 

4 371,835 187,365 295,053 344,525 221,727 

5 439,435 238,049 396,140 401,972 283,310 

6 539,145 284,889 510,839 457,685 357,968 

7 673,805 347,530 602,742 568,757 437,033 

8 856,478 415,521 787,400 637,765 558,578 

9 1,152,063 520,567 1,076,106 888,417 677,705 

10 1,816,758 789,829 1,677,932 1,428,375 919,695 
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 )תחומים נבחרים( והתמחותשכר לפי עשירונים  חציון ,תעודת מומחה: בעלי 66 לוח

 עשירונים

 חציון

כירורגיה פה 
 פריודונטיה אורתודונטיה ילדים ולסת

שיקום 
 פרוסתודונטי

1 102,250 34,750 34,867 81,902 42,000 

2 235,175 105,650 120,130 213,934 99,928 

3 275,954 149,897 210,737 286,597 152,642 

4 377,219 186,089 292,968 350,922 221,280 

5 435,527 237,540 404,727 404,766 281,942 

6 541,584 285,602 517,270 448,912 361,713 

7 680,340 354,461 600,133 582,441 425,250 

8 868,337 421,896 782,711 620,431 566,295 

9 1,095,324 499,548 1,088,300 905,429 665,775 

10 1,644,513 719,247 1,692,868 1,434,639 862,165 
 

 בחו"לששהו נתונים על המומחים  3.7

 69-67. בלוחות 2014בחו"ל בשנת  ומבעלי תעודת מומחה ברפואת שיניים שה 58 -כ
 .גיל, מין ותחום התמחות קבוצתמפורטים אחוז המומחים ששהו בחו"ל לפי 

 לפי קבוצות גילבחו"ל  ששהומומחים אחוז : 67 לוח

 אחוז קבוצת גיל

44-24 12.1% 

64-45 62.1% 

65+ 25.9% 

 100% סה"כ
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 בחו"ל לפי קבוצות מין ששהו: אחוז מומחים 68 לוח

 אחוז מין

 82.8% נשים

 17.2% גברים

 100% סה"כ

 התמחותבחו"ל לפי  ששהו: אחוז מומחים 69 לוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2026-2017 רופאי שינייםית תחז .4

  רשיונות חדשים 4.1

רוב רופאי השיניים החדשים בישראל, לא למדו בישראל. מספר הישראלים הלומדים 

רפואת שיניים בחו"ל, בשנים האחרונות, היה יותר מכפול ממספר הלומדים בישראל. 

תוני . נ80%-בצירוף עם העולים, מדובר בשיעור דומיננטי, שהגיע בשנים האחרונות לכ

 מקבלי הרשיונות החדשים בעשור האחרון הם כמפורט בתרשים הבא:

 2016-2007: רשיונות חדשים ברפואת שיניים, 5 תרשים

 

 

 

תחום 
 התמחות

 אחוז

כירורגיה פה 
 ולסת

15.5% 

 13.8% ילדים

 19.0% אורתודונטיה

 13.8% פריודונטיה

 17.2% אנדודונטיה

 5.2% רפואת הפה

פתולוגיה 
 אוראלית

1.7% 

שיקום 
 פרוסתודונטי

13.8% 

 100% סה"כ



68 
 

 מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע.

 

  מספר הסטודנטים וצגהבא מבלוח בשנים האחרונות גדל מספר הלומדים בישראל. 

 . 2016באוקטובר  םלימודיהשהתחילו את 

 לפי מוסד לימודים ושנה 2016: התפלגות הסטודנטים באוקטובר 70 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016אוקטובר  ,ת שינייםדיווח מהפקולטות לרפואמקור: 

 

 לפנסיהרישה פ 4.2

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

 .67ורשים לפנסיה בגיל כי גם נשים וגם גברים פ

 .67עד גיל  5,157, מתוכם רשיון ברפואת שינייםבעלי  10,903, יש 2017יוני נכון לחודש 

, מפורטת רשיון ברפואת שינייםבעלי של כלל ( 67) הגעה לגיל פרישה לפנסיההתחזית 

 .71בלוח 

  

שנת 
 לימודים

לרפואת שינייםסטודנטים    

האוניברסיטה 
 העברית

אוניברסיטת 
 תל אביב

 סה"כ

1שנה   88 67 155 

2שנה   78 52 130 

3שנה   70 52 122 

4שנה   67 47 114 

5שנה   58 41 99 

6שנה   51 41 92 

 712 300 412 סה"כ
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 ( 67)לפנסיה  פרישהלגיל  רופאי שינייםשל הגעה תחזית  :71 לוח

 שנה

מספר 
מגיעים 
לגיל 

פרישה כל 
 שנה

2017 180 

2018 169 

2019 153 

2020 164 

2021 184 

2022 215 

2023 208 

2024 226 

2025 256 

2026 259 

 

  2017מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני יוני 

 
 מודלההנחות  4.3

 67רישה בפועל של גברים ונשים הוא גיל הפ. 

  היה לפי שלושה קרב בוגרי חו"ל יבמספר מקבלי תעודות לעיסוק במקצוע

לשנה, בהתבסס על נתוני  350-ו 250, 150תרחישים שונים: ממוצע שנתי של 

 .5כמובא לעיל בתרשים מס'  –השנים שעברו 

 בשנים ד בארץ מספר מקבלי תעודה לעיסוק במקצוע בקרב בוגרי מוסדות הלימו

הבאות יתבסס על הסטודנטים הלומדים בשנה זו. מונח כי מספר הלומדים 

 סטודנטים לשנה. 200-בישראל יגדל בהדרגה בשנים הבאות לכיוון ה

  9,000 -על כ 2017, עמד בחודש יוני 67רופאי השיניים, עד גיל מספר 

 יעור הגידול לפי תחזית הלמ"ס, בהתאמה לש תחזית גידול אוכלוסיית ישראל הוא

 מועד פרסום הנתון העדכני האחרון. – 2017עד אפריל  2010שחל בפועל בשנים 

  שיעור התמותה מחושב לפי לוחות התמותה של כלל האוכלוסיה, ומתואם

 רופאי השינייםלהתפלגות מין וגיל בקרב 
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 2026-2017רופאי שיניים לשנים תחזית  4.4

 

לאלף  67עד גיל  רופאי השיניים שיעורבהתאם להנחות שפורטו לעיל, ניתן לאמוד את 

  , לפי שלושת התרחישים לגבי בוגרי חו"ל:בעשר השנים הבאותנפש באוכלוסיה, 

 

 2026-2017לשנים  רופאי שיניים מספר: תחזית 72 לוח

 שנה

רופאי שיניים לאלף נפש, לפי תרחישי 
 מספר בוגרי חו"ל ממוצע שנתי

150 250 350 

2017 1.03 1.04 1.05 

2018 1.01 1.04 1.06 

2019 1.00 1.04 1.07 

2020 0.99 1.04 1.08 

2021 0.98 1.04 1.09 

2022 0.97 1.03 1.09 

2023 0.96 1.03 1.1 

2024 0.95 1.03 1.11 

2025 0.94 1.03 1.12 

2026 0.93 1.03 1.12 

 

 

 לאומיים נתונים בינ :השוואה .5

מפרסם נתונים שונים ובהם נתונים השוואתיים  OECDחות ארגון הארצות המפות

לאלף נפש במדינות רופאי השיניים נתונים על שיעורי  בנושאי בריאות שונים. להלן

ראו בלבד,  מועסקים רופאי שינייםמתייחסת ל. יצוין כי ההשוואה 2014שונות בשנת 
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נתוני סקר כוח אדם . הנתון הישראלי לפי  .OECD -את ההגדרות הספציפיות בפרסומי ה

 של הלמ"ס.

 לאומיתהשוואה בינ - (2014) אוכלוסיהב רופאי שיניים לאלף נפש: שיעור 6 תרשים

 

 OECD -מקור : אתר ה

 סיכום .6

מהם ילידי ישראל,  חציהבריאות.  בענף רופאי שיניים 5,622 ,2014 בשנת בישראל עבדו 

 יהודים. הם מ 80% -כו גבריםמהם  65% -כ

 . בלבד כשכירים מועסקים 52%כ מהם הבריאות.  בענףעובדים  מרופאי השיניים 87%
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גברים גבוהות משל נשים. כמו כן, הכנסותיהם של רופאי שיניים הכנסותיהם של ככלל, 

רופאי שיניים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות 

  עצמאיים בלבד. הםאלו שהשכירים בלבד ומהכנסות 

 

במרכז גבוה  רופאי השינייםשיעור מתגוררים במרכז הארץ.  מרופאי השינייםכמחצית 

 בדרום הארץ. בהרבה משיעורם

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

 אחר.

 האוכלוסיה. כללב רופאי השינייםבשיעור  יהיה מחסורלא צפוי כי בעשור הקרוב 

 70%-מהם ילדי ישראל, כ 60%מומחים ברפואת שיניים.  711, 2014בישראל עבדו בשנת 

 מהם יהודים. 95%-מהם גברים וכ

 . בלבד כשכירים מועסקים 60%מהם כ בענף הבריאות. מהמומחים עובדים  92%

יש  19.4%מכלל רופאי השיניים העובדים בענף הבריאות יש מומחיות. ל  12.6% -ל

בשיקום פרוסתודונטי.   16% -באורתודנטיה ול 16.6%ומחיות בכירוגית פה ולסת, ל מ

 מרופאי השיניים עם התמחות בילדים הן נשים. 62.0%

המומחים במרכז הארץ גבוה שיעור מהמומחים מתגוררים במרכז הארץ.  60% -כ

 ובדרום הארץ. צפוןב בהרבה משיעורם

 



 טכנאי שיניים
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 בישראל טכנאי שיניים

 יםעיקריממצאים 

 3,864, 2014, בשנת קובץ בעלי רשיון לעסוק בטכנאות שיניים שבמשרד הבריאות ,כלל

 חיים בישראל.( 88.1%) מתוכם 3,404במחקר נמצא כי . בטכנאות שיניים רשיוןבעלי 

להם  לא היתהבשוק העבודה, ו לא היו פעילים( 23.3%) 792 מתוך החיים בישראל,

 בענףעובדים  (57.4%) 1,499הנותרים,  2,612מעבודה או מעסק. מתוך כלשהי הכנסה 

 (60.4%, רובם שכירים )הבריאות

 .הם ילידי ישראל( 538) בענף הבריאותעובדים מה %9.35 

בקרב . ערבים הם %1.31-ו 6יהודים ואחרים הם בענף הבריאותעובדים מה %9.86

(. בקרב בהתאמה 25.4%-ו 74.6%מזה של נשים ) גבוהשיעור הגברים  היהודים ואחרים

 .נשים 9.7% -גברים ו 90.3%; גבוה יותרהערבים שיעור הגברים 

 88.7%מתוכם  .2014שהו בחו"ל בשנת  בטכנאות שיניים רשיוןמבעלי  (460) 11.9%

   .חמש שנים ומעלה בחו"ל שהו( טכנאי שיניים 408)

של  . כמו כן, הכנסותיהםגברים גבוהות משל נשים טכנאי שינייםהכנסותיהם של ככלל, 

טכנאי שיניים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות 

  עצמאיים בלבד.אלו שהם השכירים בלבד ומהכנסות 

 שונות.הדרגות ה נעשה פילוח לפיבעבודה זו לא בטכנאות השיניים יש דרגות שונות. 

  

                                                           
 "יהודים ואחרים" על פי הגדרת הלמ"ס. יהודים ובעלי לאום אחר שאינם ערבים. 6
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  2014בישראל עד שנת  רשיוןבלו שקי טכנאי שיניים :תרשים זרימה :7 תרשים

 

 

 

בעלי 

רשיון לפי 

רשומות 

משרד 

הבריאות 

)100%(

3,864

רשומות 

שלא 

קושרו עם 

מרשם 

האוכלוסין

רשומות 

שקושרו 

עם מרשם 

האוכלוסין 

)100%(

03,864

בעלי 

רשיון 

בטכנאות 

שיניים 

החיים 

בישראל 
)שקיבלו רשיון 

עד סוף 2014( 

)88.1%(

בעלי 

רשיון 

בטכנאות 

שיניים 

החיים 

בחו"ל 

)11.9%(

3,404460

מועסקים 

)76.7%(

לא 

מועסקים 

)23.3%(

2,612792

מועסקים 

בענף 

הבריאות 

)57.4%(

מועסקים 

בענפים 

אחרים 

)42.6%(

1,4991,113
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 החיים בישראל שיניים טכנאירשיון כלל בעלי  :ממצאי המחקר .1

 החיים בישראל רשיוןנתונים דמוגרפיים על כלל בעלי  1.1

 
 -גברים, והם  (76.2%) 2,593 מתוכם חיים בישראל.שיניים טכנאי רשיון בעלי  3,404

 73בלוח  .65 -הוא מתחת ל (88.0%) 2,994 מתוכם, גילם של נשים. -(23.8%) 811

  התפלגות לקבוצות גיל.מפורטת ה

 לפי מין וקבוצות גילטכנאי שיניים  רשיון: בעלי 73לוח 

 

 

ילידי  ילידי חו"ל.הם   (2,120) השאר ;הם ילידי ישראל  (1,284)הרשיון מבעלי   37.7%

  .טכנאי השינייםלה ביותר בין ארצות ברה"מ לשעבר, מהווים את הקבוצה הגדו

  .74-75לוחות במוצגים  הלידהנתונים לגבי שנת העליה ומקומות 

  

אחוזמספראחוזמספראחוזמספר

29-191134%273%1404%

34-301215%314%1524%

39-3529611%10613%40212%

44-4038415%15018%53416%

49-4545317%15819%61118%

54-5043417%13717%57117%

59-5525710%577%3149%

64-602108%607%2708%

69-651566%476%2036%

+701697%385%2076%

2,593100%811100%3,404100%סה"כ

גיל
סה"כנשיםגברים
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 לפי שנת עליה שיניים טכנאירשיון : בעלי 74 לוח

שנת עליה 
 יהודים ואחרים()

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון

 20.7% 704 עד 1988

1999-1989 1,291 37.9% 

2014-2000 105 3.1% 

 37.7% 1,284 ילידי ישראל

 0.6% 20 לא ידוע

 100% 3,404 סה"כ

 (יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי )

 לפי מקום לידה שיניים טכנאירשיון : בעלי 75 לוח

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון מקום לידה

 37.7% 1,284 ישראל 

 3.5% 118 אסיה ואפריקה

 49.7% 1,691 "מ לשעברבריה

 1.8% 60 מערב אירופה

 6.0% 204 מזרח אירופה

 1.4% 47 אמריקה

ה"כס  3,404 100% 

 

 
אצל  .ערביםהם  13.0%-ו ,הם יהודים ואחרים שיניים טכנאי רשיוןמכלל בעלי  87.0%

 מכלל הנשים הן יהודיות ואחרות.  94.6%-הם יהודים ואחרים, ו 84.6% הגברים
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 .76-77 ותלוחב צגיםהנתונים מו 

 אוכלוסיהלפי קבוצת  שיניים טכנאירשיון בעלי   :76 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

 בעלי רשיון
אחוז 
 מסה"כ

 87.0% 2,961 יהודים ואחרים

 13.0% 443 ערבים

 100% 3,404 סה"כ

 

 

 ומין אוכלוסיהצת לפי קבו שינייםטכנאי רשיון : בעלי 77 לוח

 מין

 אחוז בעלי רשיון

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים

 סה"כ  ערבים

 100% 15.4% 84.6% 2,593 399 2,194 גברים

 100% 5.4% 94.6% 811 44 767 נשים

 

 25.4%-ו 74.6%משמעותית מזה של נשים )גבוה בקרב היהודים ואחרים שיעור הגברים 

 .78לוח  ראו .נשים 9.7% -גברים ו 90.3%יותר; גבוה בים שיעור הגברים בהתאמה(. בקרב הער

 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  שינייםטכנאי רשיון : בעלי 78 לוח

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

 שיעור
 גברים

74.6% 90.3% 

שיעור 
 נשים

25.4% 9.7% 

 100% 100% סה"כ
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. ובלוחות שאחריו הבא בתרשיםפי אזור המגורים מובאת ל הרשיוןבעלי של התפלגות 

סביר להניח כי לתשומת לב, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי 

 בין השניים. קיים מתאם גבוה

 

 לפי מחוז מגורים שינייםטכנאי רשיון : בעלי 8 תרשים
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 לפי אזור מגוריםבעלי רשיון נפש באוכלוסיה  1,000-טכנאי שיניים לשיעור : 79 לוח

 מחוז מגורים

 בעלי רשיון

מחוז 
 מגורים

 בעלי רשיון

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 0.5 935 מרכז 0.2 241 ירושלים

 0.5 217 נפת השרון 0.2 241 נפת ירושלים

 0.2 480 ןצפו
נפת פתח 

 תקוה
257 0.4 

 0.5 164 נפת רמלה 0.2 27 נפת צפת

 0.5 297 נפת רחובות 0.3 30 נפת כנרת

 0.5 718 תל אביב 0.3 76 נפת עפולה

 0.4 227 נפת עכו
נפת תל 

 אביב
255 0.5 

 0.3 147 נפת רמת גן 0.3 73 נפת נצרת

 1.0 316 נפת חולון 1.0 47 נפת גולן

 0.4 440 דרום 0.5 483 חיפה

 0.6 297 נפת אשקלון 0.6 326 נפת חיפה

 0.4 157 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
143 0.2 

אזור יהודה 
 ושומרון

 0.4  3,404  סה"כ 0.3 107

 

 בחו"להשוהים  רשיוןנתונים דמוגרפיים לגבי בעלי  1.2

"ל בחו שהו 88.7%רובם  .בחו"ל 2014בשנת  שהו, שיניים טכנאיהרשיון מבעלי  11.9%- כ

 .80לוח  ראו .שנים ומעלה 5במשך 

 לפי קבוצת גיל מעל שנה בחו"ל ששהו שיניים טכנאי רשיון: בעלי 80 לוח

קבוצת 
 גיל

 סה"כ
שנה עד 
ארבע 
 שנים

חמש 
שנים 
 ומעלה

 130 29 159 44עד 

54-45 180 13 167 

64-55 68 
10 

66 

65+ 53 45 

 408 52 460 סה"כ
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 בחו"ל מעל שנה, לפי מין, גיל, שנת עליה, קבוצת אוכלוסייה ששהו: בעלי רשיון 81 לוח

 ומקום לימודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משתנה
 סה"כ

 אחוז  מספר

 100% 460 סה"כ

 מין
 78.9% 363 גברים 

 21.1% 97 נשים

 גיל

 34.6% 159 44עד 

54-45 180 39.1% 

64-55 68 14.8% 

65+ 53 11.5% 

שנת 
עליה 

)יהודים 
 בלבד(

 12.2% 56 1988עד 

1999-1989 313 68.0% 

2014-2000 24 5.2% 

 14.1% 65 ילידי ישראל

 0.4% 2 לא ידוע

קבוצת 
 אוכלוסייה

 93.0% 428 יהודים ואחרים

 7.0% 32 ערבים

מקום 
 לימודים

 26.3% 121 ישראל

בריה"מ 
 לשעבר

211 45.9% 

 4.3% 20 מערב אירופה

 7.6% 35 מזרח אירופה

 3.7% 17 אמריקה

 12.2% 56 ואחר לא ידוע
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 החיים בישראלשיניים  בטכנאות הרשיוןבעלי כלל  אודות השכלתנתונים  1.3

קבלת  שנתלפי פירוט  ,1999קיבלו את התואר עד  שיניים טכנאירשיון בעלי מ  65%כ 

 .82לוח ב מוצגתהתואר 

 התואר קבלת שנתלפי  שיניים טכנאירשיון : בעלי 82 לוח 

 אחוז מסה"כ בעלי רשיון  שנת קבלת התואר

 35.8% 1,218 1988עד 

1999-1989 1,030 30.3% 

2014-2000 451 13.2% 

 20.7% 705 לא ידוע

 100% 3,404 סה"כ

 

 

מפורטת  מקום הלימודיםלמדו בישראל. החלוקה לפי  שיניים טכנאימבעלי רשיון  42.0%

 .83בלוח 

 יםלימוד מקוםלפי  שיניים טכנאירשיון : בעלי 83 לוח

 בעלי רשיון מקום לימודים
אחוז 
 מסה"כ

 42.0% 1,431 ישראל 

 1.7% 58 אסיה ואפריקה

 26.2% 893 בריה"מ לשעבר

 4.1% 139 מערב אירופה

 4.4% 151 רופהמזרח אי

 1.2% 41 אמריקה

 20.3% 691 לא ידוע

כ"סה  3,404 100% 
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 רשיונותקבלת  עלנתונים  1.4

 עשרה השנים האחרונות, מפורט בלוח-בששלפי שנים,  בטכנאות שיניים רשיוןמספר בעלי 

84. 

 ללפי קבוצת גיבסוף שנה, בעלי רשיון  ים י: מספר טכנאי שינ84 לוח

 קבוצת גיל 
עד גיל 

29 
שנת קבלת  סה"כ +75 74-65 64-55 54-45 44-30

 רשיון

2000 728 1,627  575  204  84  31  3,249 

2001 669 1,689  572  245  96  36  3,307 

2002 602 1,764  582  281  112  45  3,386 

2003 529 1,789  613  312  128  52  3,423 

2004 443 1,845  648  340  129  68  3,473 

2005 362 1,853  687  370  143  77  3,492 

2006 286 1,832  754  399  165  84  3,520 

2007 229 1,799  835  434  180  89  3,566 

2008 210 1,750  903  482  185  97  3,627 

2009 165 1,710  961  536  192  96  3,660 

2010 153 1,645  1,016  578  202  103  3,697 

2011 152 1,566  1,107  572  240  115  3,752 

2012 148 1,471  1,193  585  266  137  3,800 

2013 148 1,373  1,253  616  293  149  3,832 

2014 143 1,244  1,338  646  317  153  3,841 

2015 138 1,146  1,373  688  350  166  3,861 

2016 126 1,058  1,365  759  375  184  3,867 

  2017יוני מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני 

ואילו נתוני המחקר של  2017ליוני לתשומת לב: יש לשים לב כי הנתונים ממערכת פנורמה נקטו הינם 

 לא תואמים., ועל כן המספרים  2014הלמ"ס הינם לשנת 

 

 

 :9פירוט רשיונות חדשים לפי שנים ראו בתרשים 

 ודרגה : רשיונות חדשים טכנאי שיניים לפי שנה9 תרשים
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 2017מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני יוני 
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 ף הבריאותבענעובדים ה טכנאי שיניים :ממצאי המחקר .2

 הבריאות בענף טכנאי שיניים 2.1

כלל אינם משתתפים בשוק ( 23.3%) 792החיים בישראל,  טכנאי שיניים 3,404מתוך 

 (57.4%) 1,499הנותרים,  2,612העבודה, ואין להם הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך 

עובדים ה בטכנאי שינייםהבריאות. מטבע הדברים, המחקר מתמקד  בענףעובדים 

 בישראל.ריאות בענף הב

  בענף הבריאותעובדים נתונים דמוגרפיים על ה  2.2

 ( הם77%) 1,149בענף הבריאות. עובדים שיניים  טכנאי לעיסוק רשיוןבעלי  1,499

מוצגת  85. בלוח 64-הוא מתחת ל (91%) 1,360 גילם של נשים. -(23%) 350-גברים, ו

 . קבוצות גילמין ו לפי שיניים טכנאירשיון בעלי  התפלגות

 לפי מין וקבוצות גיל העובדים בענף הבריאות טכנאי שינים: 85 לוח

 גיל
 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

29-19 56 5% 23 7% 79 5% 

34-30 69 6% 20 6% 89 6% 

39-35 114 10% 47 13% 161 11% 

44-40 149 13% 72 21% 221 15% 

49-45 199 17% 60 17% 259 17% 

54-50 211 18% 62 18% 273 18% 

59-55 122 11% 23 7% 145 10% 

64-60 106 9% 27 8% 133 9% 

69-65 70 6% 13 4% 83 6% 

70+ 53 5% 3 1% 56 4% 

 100% 1,499 100% 350 100% 1,149 סה"כ

 

בדים שבלוח , עם נתוני העו73מהשוואת עיבוד הנתונים של בעלי הרשיון אשר בלוח 

מכלל בעלי הרשיון עובדים בענף  44% 54-19, נמצא  כי בקרב הגברים בגילאי 85

 . ומעלה 55גיל בדומה להבריאות 

מכלל בעלות הרשיון עובדות בענף הבריאות ואילו בגיל  47% 54-19בקרב הנשים בגיל 

 מכלל בעלות הרשיון עובדות בענף הבריאות. 33%ומעלה  55
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. חו"לב נולדו (961)השאר ו ,הם ילידי ישראל (538) ענף הבריאותהעובדים במ 35.9%

 ילידיבענף הבריאות. עובדים מכלל ה 37.6%-, עלו לישראל כ1999-1989בין השנים 

  .הבריאות בענףעובדים ה טכנאי השיניים מכלל 51.8% מהווים לשעבר מ"בריה

 .87-ו-86בלוחות  מוצגים הלידה םמקועל שנת העליה ו עלנתונים 

 לפי שנת עליה העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים :86 לוח

שנת עליה 
 יהודים ואחרים()

עובדים בענף 
 הבריאות

 אחוז מסה"כ

 22.3% 334 עד 1988 

1999-1989 563 37.6% 

2014-2000 56 3.7% 

 35.9% 538 ילידי ישראל

 0.5% 8 לא ידוע

 100% 1,499 סה"כ

 (יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי)

 

 לפי מקום לידה העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים: 87 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקום לידה
עובדים בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 35.9% 538 ישראל 

 3.9% 58 אסיה ואפריקה

 51.8% 776 בריה"מ לשעבר

 1.6% 24 מערב אירופה

 5.3% 80 מזרח אירופה

 1.5% 23 אמריקה

כ"סה  1,499 100% 
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אצל  ,ערביםהם  13.1%-הם יהודים ואחרים ו בענף הבריאותעובדים מה 86.9%

 מכלל הנשים הן יהודיות ואחרות. 94.6%-הם יהודים ואחרים ו 84.6% הגברים

 . 89-ו 88הנתונים מוצגים בלוחות  

  אוכלוסיהלפי קבוצת  העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים: 88 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 ומין אוכלוסיהלפי קבוצת  העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים : 89 לוח

 מין

 אחוז בענף הבריאות עובדים

יהודים 
 ואחרים

 סה"כ ערבים
יהודים 
 ואחרים

 סה"כ  ערבים

 100% 15.4% 84.6% 1,149 177 972 גברים

 100% 5.4% 94.6% 350 19 331 נשים

 

 עובדים בענף הבריאות

בהתאמה(. בקרב  25.4%-ו 74.6%מזה של נשים ) גבוהשיעור הגברים  ,בקרב היהודים ואחרים

 .(90 לוח )ראו נשים 9.7% -גברים ו 90.3%; גבוה יותרור הגברים שיע ,הערבים

 אוכלוסיהלפי מין וקבוצת  העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים : 90 לוח

  
יהודים 
 ואחרים

 ערבים

שיעור 
 גברים

74.6% 90.3% 

שיעור 
 נשים

25.4% 9.7% 

 100% 100% סה"כ

 

קבוצת  
 אוכלוסיה

עובדים 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

יהודים 
 ואחרים

1,303 86.9% 

 13.1% 196 ערבים

 100% 1,499 סה"כ
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ובלוחות  הבא בתרשיםלפי אזור המגורים מובאת  הבריאות בענףעובדים ההתפלגות 

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

 בין השניים. סביר להניח כי קיים מתאם גבוה

 

 לפי מחוז מגורים העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים: 10 תרשים
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לפי אזור  העובדים בענף הבריאותבאוכלוסיה נפש  1,000-ל טכנאי שינייםשיעור : 91 לוח

 מגורים

 מחוז מגורים

עובדים בענף 
 הבריאות

מחוז 
 מגורים

עובדים בענף 
 הבריאות

 מספר 
 שיעור

 נפש ףלאל
 באוכלוסיה

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 0.2 414 מרכז 0.1 115 ירושלים

 0.2 97 נפת השרון 0.1 115 נפת ירושלים

 0.1 192 צפון
נפת פתח 

 תקוה
116 0.2 

 0.2 69 נפת רמלה 0.1 8 נפת צפת

 0.2 132 נפת רחובות 0.1 16 נפת כנרת

 0.2 329 תל אביב 0.1 28 נפת עפולה

 0.1 89 נפת עכו
נפת תל 

 אביב
122 0.2 

 0.1 65 נפת רמת גן 0.1 34 נפת נצרת

 0.4 142 נפת חולון 0.4 17 גולן נפת

 0.2 185 דרום 0.2 225 חיפה

 0.2 123 נפת אשקלון 0.3 158 נפת חיפה

 0.2 67 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
62 0.2 

אזור יהודה 
 ושומרון

 0.2  1,499  סה"כ 0.1 39

 

  . 0.2 -ל 0.1 ןנע ביניתן לראות כי שיעור העובדים לאלף נפש לפי מחוז מגורים  91בלוח 
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 העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים על השכלת נתונים  2.3

קבלת התואר, מפורט בלוח  שנתלפי  בענף הבריאות  כטכנאי שינייםעובדים מספר ה

92. 

 : טכנאי שיניים העובדים בענף הבריאות לפי שנת קבלת התואר92 לוח

 שנת קבלת התואר
בענף  םעובדי

 הבריאות
 ה"כאחוז מס

 32.9% 493 1988עד 

1999-1989 341 22.7% 

2014-2000 246 16.4% 

 28.0% 419 לא ידוע

 100% 1,499 סה"כ

 

  .יםהלימוד מקוםהחלוקה לפי מפורטת  93בלוח למדו בישראל.  עובדיםהמ 41.3%

 יםלימוד מקוםלפי  העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים: 93 לוח

 ום לימודיםמק
עובדים בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 41.3% 619 ישראל 

 1.7% 26 אסיה ואפריקה

 23.0% 345 בריה"מ לשעבר

 2.5% 37 מערב אירופה

 3.5% 52 מזרח אירופה

 1.1% 16 אמריקה

 27.0% 404 לא יודע

ה"כס  1,499 100% 
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 יהודים

ואחרים
3,3892,9612,2551,30389857.8%44.0%54

47544335719615954.9%44.2%2ערבים

90881163535025255.1%43.2%33נשים

2,9562,5931,9771,14980558.1%44.3%23גברים

34-193092922511688266.9%57.5%1

44-351,07893677938238049.0%40.8%17

64-452,0141,7661,39781055658.0%45.9%31

65+4634101851393975.1%33.9%7

קבוצות גיל

 אחוז 

 העובדים

 בבריאות

 מכלל בעלי

 רישיון החיים

בישראל

 ענף לא

ידוע

 קבוצת

אוכלוסיה

 עובדים

 בענף

הבריאות

 עובדים לא

 בענף

הבריאות

 אחוז

 העובדים

 בבריאות

 מכלל

העובדים

 סה"כ

בעלי רשיון

 סה"כ

 בעלי

 רשיון

 החיים

בישראל

עובדים משתנה

מין

 התפלגות לפי גיל ועיסוק 2.4

ניתן  ,94בלוח . עובדים בענף הבריאות ,הכנסותשיש להם  מטכנאי השיניים 57%

קבוצות ין בבשיעור ההשתתפות בעבודה, ובפעילות בענף הבריאות,  הבדליםלראות 

-39 ת הגילקבוצב הוא, הנמוך ביותר ,מסך העוסקים ,בבריאותעובדים שיעור ה. הגיל

35 (47.8%).  

 יל ותחום עיסוקלפי קבוצות ג טכנאי שיניים: 94 לוח

קבוצת 
 גיל

סה"כ 
בעלי 
 רשיון

סה"כ 
בעלי 
רשיון 
החיים 
 בישראל

 עובדים
עובדים 
בענף 

 הבריאות

עובדים 
לא בענף 
 הבריאות

אחוז 
העובדים 
בבריאות 

מכלל 
 העובדים

אחוז  
העובדים 
בבריאות 

 מכלל
בעלי 
ן רישיו

החיים 
 בישראל

ענף לא 
 ידוע

29-19 143 140 121 79 42 65.3% 56.4%   

34-30 166 152 130 89 40 68.5% 58.6% 1 

39-35 458 402 337 161 170 47.8% 40.0% 6 

44-40 620 534 442 221 210 50.0% 41.4% 11 

49-45 717 611 502 259 234 51.6% 42.4% 9 

54-50 645 571 450 273 169 60.7% 47.8% 8 

59-55 353 314 241 145 90 60.2% 46.2% 6 

64-60 299 270 204 133 63 65.2% 49.3% 8 

69-65 228 203 113 83 25 73.5% 40.9% 5 

70+ 235 207 72 56 14 77.8% 27.1% 2 

 56 44% 57% 1,057 1,499 2,612 3,404 3,864 סה"כ
 

 וצת גילבטכנאי שיניים לפי קבוצת אוכלוסיה, מין וק :95 וחל
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 לפי ענף כלכלי –בישראל  ינייםטכנאי ש 1.1

התפלגות טכנאי שיניים העובדים בשירותי הבריאות , לפי הענף הכלכלי בו הם 

הוא קטן  טכנאי שיניים הערביםאך מספרם של ערבים. ויהודים   דומה בקרבפועלים, 

 .יחסית ולכן תתכן תנודתיות

 

להם הכנסות בישראל שיש  , ערבים ויהודים,טכנאי שיניים מציג את התפלגות  96לוח 

 לפי ענף כלכלי של הלמ"ס. 

 לפי ענף כלכלי  ערבים ויהודיםטכנאי שיניים : 96 לוח

 ענף כלכלי
 ערבים יהודים ואחרים סה"כ עובדים

 אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר 

 47.6% 170 52.9% 1,192 52.1% 1,362 שרותי בריאות

 .. .. .. .. 2.5% 66 דשרותי רווחה וסע

 5.3% 19 2.6% 58 2.9% 77 חינוך

רשויות מקומיות 
 ועיריות

45 1.7% 37 1.6% .. .. 

     0.4% 10 0.4% 10 עמותות

 43.1% 154 37.4% 843 38.2% 997 אחר

 0.6% 2 2.4% 53 2.1% 55 לא ידוע

"כסה  2,612 100% 2,255 100% 357 100% 

 . 7יםהערה: אחר כולל ענפים שונ

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

 

 שכירים ועצמאים –צורת העיסוק  2.5

 84.6%שכירים. הם ( 60.4%) בענף הבריאותעובדים ה שיניים יאטכנ הרוב המוחלט של

 שכירים גם הם 7.9% ,הגברים בקרב. כשכירים מועסקים מהגברים 53.1%-ו מהנשים

 בקרב בהתאמה 9.1%-ו 6.3% לעומת זאת. בלבד עצמאיםהם  39.0%-ו םעצמאי וגם

 .(97 לוח )ראו  הנשים

                                                           
מסחר ; אייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי; שיפוץ מבנים ועבודות בניין לנמ"ענפים כגון:  7

ותי שיר ; חברות להעסקת כוח אדם; תכנות מחשבים ; ובחלקיהם לנמ"א סיטוני במכונות ובציוד
 שירותי תמיכה משולבים  למתקנים ועוד'; שמירה ואבטחה
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 לפי צורת העיסוק  העובדים בענף הבריאות טכנאי שיניים: 97 לוח

צורת 
 עיסוק

 סה"כ נשים גברים

 אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

 60.4% 906 84.6% 296 53.1% 610 שכיר

 32.0% 480 9.1% 32 39.0% 448 עצמאי

שכיר 
 ועצמאי

91 7.9% 22 6.3% 113 7.5% 

 100% 1,499 100% 350 100% 1,149 סה"כ

. מספר זה ₪ 1,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 .₪ 10,000ת שונה בפרק ההכנסות שם נלקחו סה"כ המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחו

 כנסותה 2.6

חציון השכר השנתי ו ברוטו ממוצעשנתי מוצגים נתונים של שכר  הבאיםבלוחות 

, הממוצע והחציון, מאפשרת אלוהשוואה בין שני מדדים . במחירים שוטפים 8ברוטו

 במקצוע.עובדים לבחון את מידת השוויוניות של התפלגות השכר בין ה

. כמו כן, הכנסותיהם ים גבוהות משל נשיםגבר טכנאי שינייםהכנסותיהם של ככלל, 

העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע מהכנסות  טכנאי שינייםשל 

  העצמאיים בלבד. טכנאי שינייםהשכירים בלבד ומהכנסות טכנאי שיניים 

  

                                                           
שכר גבוה  %50-מטכנאי השיניים שכר נמוך מערך החציון, ול %50-חציון הוא הערך המציין כי ל 8

 .מערך החציון



 טכנאי שיניים
 

93 
 

לפי מין  ,ממוצע וחציוןשכר שנתי ברוטו,  העובדים בענף הבריאות: טכנאי שיניים: 98 לוח

 וצורת העיסוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. מספר ₪ 10,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 1,000זה שונה בפרק צורת העיסוק שם נלקחו סה"כ המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחות 

₪. 

  

 מספר מין צורת העיסוק
שכר 
 ממוצע

חציון 
 השכר

הפרש 
בין 

ממוצע 
 לחציון

 שכירים

 18,369 102,836 121,204 586 גברים

 3,358 79,109 82,467 291 נשים

 17,156 91,195 108,351 877 סה"כ

 עצמאים

 37,520 84,919 122,439 436 גברים

 28,850 60,928 89,778 32 םנשי

 36,052 84,154 120,206 468 סה"כ

גם שכירים וגם 
 עצמאים

 28,399 107,367 135,766 91 גברים

 27,335 83,682 111,017 22 נשים

 31,116 99,832 130,948 113 סה"כ

 סה"כ

 24,825 98,056 122,881 1113 גברים

 6,708 78,260 84,968 345 נשים

 23,207 90,703 113,910 1,458 סה"כ
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לפי מין  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון נף הבריאות:העובדים בע טכנאי שיניים: 99 לוח

 וקבוצת גיל

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=1,458 

גברים 
n=1,113 

נשים 
n=345 

סה"כ 
n=1,458 

גברים 
n=1,113 

נשים 
n=345 

34-19 
n=163 

84,541 90,614 67,043 73,187 81,829 60,010 

 44-35    
n=376 

125,140 141,893 88,509 100,278 119,189 82,758 

64-45    
n=790 

119,877 128,074 89,759 95,106 102,000 80,410 

65+     
n=129     

81,744 85,488 55,300 56,551 58,820 33,577 

כלל קבוצת 
 הגיל

113,910 122,881 84,968 90,703 98,056 78,260 

 

 .צורת העיסוקלפי  נתוניםמציגים  הבאיםשלושת הלוחות 

שכר שנתי ברוטו, ממוצע  שכירים בלבד:, העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים  :100 לוח

   גיל וקבוצת מין לפי ,וחציון

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=877 

גברים 
n=586 

נשים 
n=291 

סה"כ 
n=877 

גברים 
n=586 

נשים 
n=291 

34-19  
n=125 

83,343 91,527 65,298 73,187 84,628 59,685 

 44-35    
n=263 

113,147 131,166 86,033 99,485 125,168 83,026 

54-45    
n=297 

115,937 128,382 92,145 97,442 105,365 84,387 

64-55    
n=139 

116,301 132,412 70,205 96,791 106,457 64,575 

65+       
n=53    

80,171 85,395 .. 61,786 66,459 .. 

כלל קבוצת 
 הגיל

108,351 121,204 82,467 91,195 102,836 79,109 

 לא מוצגים(נתוני השכר בקטגוריה קטן, ולכן  טכנאי השיניים )הסימון ".." משמעותו שמספר

 

  



 טכנאי שיניים
 

95 
 

 

שכר שנתי ברוטו, ממוצע עצמאים בלבד: , העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים : 101 לוח

  גיל קבוצת לפי ,יוןוחצ

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=468 

סה"כ 
n=468 

34-19   
n=25 

77,538 70,489 

 44-35    
n=84 

160,160 104,098 

54-45    
n=187 

135,655 96,925 

64-55    
n=109 

103,383 84,054 

65+       
n=63    

67,113 42,948 

כלל קבוצת 
 הגיל

120,206 84,154 

 

שכר שנתי  גם כשכירים וגם כעצמאים:, העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים  :102 חלו

 גיל קבוצת לפי, ברוטו ממוצע וחציון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=113 

סה"כ 
n=113 

34-19   
n=13 

109,521 103,551 

 44-35    
n=29 

132,436 102,100 

54-45    
n=35 

135,518 107,367 

64-55    
n=23 

118,375 90,414 

65+       
n=13    

158,996 97,052 

כלל קבוצת 
 הגיל

130,948 99,832 



96 
 

בהתפלגות השכר הממוצע והחציון של עובדים במקצוע טכנאי שיניים לפי מקום 

השכר  :מרכזהפער הגדול ביותר בין השכר הממוצע לבין החציון נמצא במחוז מגורים, 

 ביותר הוא הנמוך השכר צפון במחוז ואילו וא הגבוה ביותרה בממוצע במחוז מרכז

 . המחוזות מבין

 
לפי מחוז  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון העובדים בענף הבריאות:טכנאי שיניים : 103 וחל

 מגורים ומין

מחוז 
 מגורים

 חציון ממוצע

 נשים  גברים  סה"כ  נשים  גברים  סה"כ 

 81,757 106,822 95,038 92,678 131,457 121,162 ירושלים

 68,552 76,059 75,994 70,831 98,025 93,277 צפון

 71,605 94,756 83,122 80,198 117,859 106,405 חיפה

 81,602 108,260 100,221 91,111 136,486 127,047 מרכז

 81,858 107,237 97,424 87,199 128,433 119,616 תל אביב

 76,321 87,328 79,137 80,207 108,837 100,901 דרום

יהודה 
 ושומרון

115,129 127,250 .. 100,206 110,872 .. 

 לא מוצגים(נתוני השכר בקטגוריה קטן, ולכן  טכנאי השיניים )הסימון ".." משמעותו שמספר

 

לפי מחוז  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון בדים בענף הבריאות:העוטכנאי שיניים : 104 לוח

 עיסוקהמגורים וצורת 

  
מחוז 

 מגורים
  

 עצמאים בלבד  שכירים בלבד  
גם שכירים וגם  

 עצמאים 

  חציון   ממוצע   חציון   ממוצע   חציון   ממוצע

 .. .. 132,057 138,927 86,942 98,668 ירושלים

 .. .. 70,489 77,382 86,874 100,741 צפון

 97,231 .. 72,863 120,327 83,312 97,017 חיפה

 109,155 117,197 95,519 153,780 102,181 115,971 מרכז

 122,100 125,322 91,941 119,829 96,791 118,948 תל אביב

 .. .. 67,182 93,496 81,410 96,873 דרום

יהודה 
 ושומרון

97,715 92,411 .. ..     

 לא מוצגים( נתוני השכרבקטגוריה קטן, ולכן  טכנאי השיניים )הסימון ".." משמעותו שמספר
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לפי  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון העובדים בענף הבריאות:טכנאי שיניים  :105 לוח

 מחוז מגורים ו קבוצת גיל

מחוז 
 מגורים

 חציון ממוצע

44עד  44עד  +65 64-45   64-45 65+ 

 .. 106,822 85,899 .. 135,161 96,885 ירושלים

   89,437 69,974   105,996 76,551 צפון

 50,337 86,813 84,303 84,731 111,842 102,731 חיפה

 63,795 100,399 109,926 76,499 131,923 133,256 מרכז

 64,385 102,523 98,698 91,771 128,030 115,806 תל אביב

   84,054 79,165   95,328 111,507 דרום

יהודה 
 ושומרון

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

 (לא מוצגיםנתוני השכר ולכן בקטגוריה קטן,  טכנאי השיניים )הסימון ".." משמעותו שמספר 

נפה לפי  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון :העובדים בענף הבריאותטכנאי שיניים : 106 לוח

 ין ומ

 נפת מגורים
 חציון ממוצע

  נשים  גברים סה"כ  נשים  גברים סה"כ

 81,757 106,822 95,038 92,678 131,457 121,162 ירושלים

   .. ..   .. .. כנרת

 .. .. 60,719 .. .. 74,510 עפולה

 .. 88,401 87,972 .. 103,232 99,579 עכו

   67,987 65,940   110,407 101,663 נצרת

   .. ..   .. .. ולןג

 76,020 91,746 83,122 79,274 115,049 102,423 חיפה

 .. 102,328 87,923 .. 123,209 115,924 חדרה

 .. 96,328 92,390 .. 127,157 118,963 השרון

 69,368 100,221 88,333 73,743 119,873 110,566 פתח תקוה

 .. 114,296 104,886 .. 121,729 113,220 רמלה

 82,490 113,804 107,137 112,998 165,377 154,414 רחובות

 59,678 111,955 102,982 76,256 138,167 126,625 תל אביב

 .. 144,674 119,010 .. 149,001 137,676 רמת גן

 77,398 95,014 90,672 87,709 110,666 105,509 חולון

 77,398 91,075 82,314 84,166 103,635 98,570 אשקלון

 60,478 77,924 72,567 .. 120,107 105,602 באר שבע

יהודה 
 ושומרון

115,129 127,250 .. 100,206 110,872 .. 
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 (לא מוצגיםנתוני השכר ולכן בקטגוריה קטן, טכנאי השיניים  )הסימון ".." משמעותו שמספר  

 שכר טכנאי שיניים לפי עשירונים 2.7

שכר ממשכורת )שכירים( וגם להכנסות כלומר גם ל –חסים לשכר כולל יהנתונים מת

 .₪ 10,000נכנסו לעיבוד רק בעלי שכר כולל שנתי מעל בחישוב העשירונים   כעצמאים.

על פי רוב, הכנסתם של -יש לציין כי גובה ההכנסה מושפע גם מהיקף במשרה, כלומר

 עובדים במשרה חלקית נמוכה מההכנסה של העובדים בהיקף גדול יותר. פירוט הנתונים

 לפי עשירונים בלוחות הבאים:

 לפי עשירונים שכר ממוצע וחציון,טכנאי שיניים העובדים בענף הבריאות: : 107 לוח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לפי עשירונים ומין ממוצע וחציון, שכרטכנאי שיניים העובדים בענף הבריאות:  108: לוח

  עשירונים
 גברים נשים

שכר ממוצע    
חציון  
  שכר

  ממוצע שכר 
חציון  
  שכר

1 18,882  19,282  22,226  21,921  

2 36,871  35,796  42,721  43,523  

3 53,025  53,845  59,134  58,886  

4 63,615  63,833  73,957  73,224  

5 74,377  75,299  89,767  90,276  

6 82,403  82,490    106,497    106,822  

7 91,054  90,298    126,273    125,935  

8   104,828    104,217    152,431    151,789  

9   121,782    121,178    197,731    194,122  

10   200,964    165,281    356,384    294,587  

 

  עשירונים
ממוצע 

 שכר
 חציון שכר

1 21,427  21,555  

2 41,191  41,442  

3 57,400  57,570  

4 70,905  71,195  

5 83,825  83,814  

6 98,293  98,482  

7   115,813    115,912  

8   138,320    136,633  

9   179,335    177,826  

10   331,851    273,229  
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השכר . גברים גבוהות משל נשים בכל העשירונים טכנאי שינייםלל, הכנסותיהם של ככ

הממוצע דומה לשכר החציוני למעט בעשירון העשירי בו ממוצע השכר גבוה הרבה יותר 

 מהחציוני.

 
 סיכום .3

מהם ילידי  כשליש. בענף הבריאות טכנאי שיניים 1,500 -כ 2014בישראל עבדו בשנת 

בשנה  שהומבעלי הרשיון  %12 -יהודים. כמהם  %9.68 -כו גבריםמהם  %77 -, כישראל

  זו בחו"ל.

 

עובדים  60% -כ .בענף הבריאותעובדים שיש להם הכנסה,  מטכנאי השיניים 57.4%

. כמו כן, גברים גבוהות משל נשים טכנאי שינייםהכנסותיהם של ככלל, כשכירים. 

הכנסותיהם של טכנאי שיניים העובדים הן כשכירים והן כעצמאיים, גבוהות בממוצע 

  צמאיים בלבד.ע אלו שהםמהכנסות השכירים בלבד ומהכנסות 

במרכז הארץ  טכנאי השיניים.  שיעור מתגוררים במרכז הארץ מחצית מטכנאי השיניים

 .במחוזות ירושלים והצפון םגבוה משיעורובאזור חיפה, 
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 בישראל שינניות

 עיקרייםממצאים 

, רובן ככולן תבשיננּו בעלות רשיון 2,171 ,2014כללו, בשנת רשומות משרד הבריאות 

( לא 23.3%) 182 -, מתוכן בישראל חיות( 96.4%)ן מתוכ 2,092 קר נמצא כינשים. במח

 1,910הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך  ןבשוק העבודה, ולא היתה לה פעילותהיו 

 בענף הבריאות. ות( עובד78.4%) 1,498, ותהנותר

 ישראל. ילידות ן( ה842) ,בענף הבריאות שינניות עובדותמה 56.2%

 . יותערב %6.5-ו 9ותואחר ותיהודיבענף הבריאות ה  ותמהעובד %93.5

 -בחו"ל  2014בשנת  שהו 59בחו"ל;  2014בשנת  שהובשיננות  בעלות רשיוןמ( 79) 8.7%

 שנים ומעלה. 5

עובדות בענף הבריאות. הרוב המוחלט  78% –מבין השינניות הפעילות בשוק העבודה 

 כירות. ( הן ש92.5%של השינניות העובדות בענף הבריאות )

של השינניות העובדות הן כשכירות והן כעצמאיות, גבוהות בממוצע  ןככלל, הכנסותיה

 עצמאיות בלבד.אלו שהן מהכנסות השכירות בלבד ומהכנסות 

  

                                                           
 "יהודים ואחרים" על פי הגדרת הלמ"ס. יהודים ובעלי לאום אחר שאינם ערבים. 9
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  2014בישראל עד שנת רשיון שקיבלו  שינניות :: תרשים זרימה11 תרשים

 

בעלות 

רשיון לפי 

רשומות 

משרד 

הבריאות 

)100%(

2,171

רשומות 

שלא 

קושרו עם 

מרשם 

האוכלוסין

רשומות 

שקושרו 

עם מרשם 

האוכלוסין 

)100%(

02,171

בעלות 

רשיון 

בשיננות 

החיות 

בישראל 
)שקיבלו רשיון 

עד סוף 2014( 

)96.4%(

בעלות 

רשיון 

בשיננות  

החיות 

בחו"ל  

)8.7%(

2,09279

מועסקות 

)91.3%(

לא 

מועסקות 

)23.3%(

1,910182

מועסקות 

בענף 

הבריאות 

)78.4%(

מועסקות 

בענפים 

אחרים 

)21.6%(

1,498412
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 בישראל החיות שינניות בעלות רשיוןכלל  :ממצאי המחקר .1

 בישראל החיות בעלות רשיוןנתונים דמוגרפיים על כלל  1.1

התפלגות לקבוצות ה תמפורט 109בלוח  בישראל. החיות שינניות בעלות רשיון 2,092

 גיל.

 לפי קבוצות גילשיננית  בעלות רשיון: 109 לוח

 גיל
 בעלות רשיון

 אחוז מספר

29-20 410 20% 

34-30 415 20% 

39-35 358 17% 

44-40 314 15% 

49-45 258 12% 

54-50 150 7% 

55+ 187 9% 

 100% 2,092 סה"כ
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מבין  .חו"ל ילידות הן  (858) השאר ;ישראל ילידות ןה( 1,234)הרשיון  מבעלות 59.0%

, עם את הקבוצה הגדולה ביותר תארצות ברה"מ לשעבר מהוו ילידותילידות חו"ל, 

 .111-110לוחות במוצגים  הלידה ומקוםנתונים לגבי שנת העליה ה  .26.9%

 לפי שנת עליהשיננית  בעלות רשיון: 110 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )יהודים ואחרים לא כולל מגזר ערבי(

 לפי מקום לידה  שיננית בעלות רשיון: 111 לוח

 אחוז מסה"כ בעלות רשיון מקום לידה

 59.0% 1,234 ישראל 

 5.5% 116 אסיה ואפריקה

 26.9% 563 בריה"מ לשעבר

 2.0% 41 רב אירופהמע

 1.6% 34 מזרח אירופה

 5.0% 104 אמריקה

כ"סה  2,092 100% 

 

 

שנת עליה 
יהודים )

 ואחרים(
 אחוז מסה"כ בעלות רשיון

 9.7% 202 עד 1988

1999-1989 527 25.2% 

2014-2000 101 4.8% 

 59.0% 1,234 ישראלילידות 

 1.3% 28 לא ידוע

 100% 2,092 סה"כ
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בלוח  פירוט .ערביות הן 6.9% -ו ואחרות יהודיות הן שיננית בעלות רשיוןמכלל  93.1%

112. 

 אוכלוסיהלפי קבוצת  שיננית בעלות רשיון:  112 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

בעלות 
 ןרשיו

אחוז 
 מסה"כ

יהודיות 
 ואחרות

1,948 93.1% 

 6.9% 144 ערביות

 100% 2,092 סה"כ

 

 

 
. ובלוחות שאחריו הבא בתרשיםמובאת  לפי אזור המגורים בעלות רשיוןהתפלגות 

סביר להניח לתשומת לב, מקום המגורים ומקום העבודה, אינם זהים בהכרח, אם כי 

 בין השניים. כי קיים מתאם גבוה

 לפי מחוז מגורים שינניות מקצוע בעלות רשיון: 12 תרשים
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 לפי אזור מגורים לאלף נפש באוכלוסיה בעלות רשיון השינניות שיעור: 113 לוח

מחוז 
 מגורים

 בעלות רשיון

 מחוז מגורים

 בעלות רשיון

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 מספר 
לאלף  שיעור

 נפש
 באוכלוסיה

 0.4 710 מרכז 0.2 163 ירושלים

 0.3 123 נפת השרון 0.2 163 נפת ירושלים

 0.2 249 צפון
נפת פתח 

 תקוה
269 0.4 

 0.3 104 נפת רמלה 0.3 31 נפת צפת

 0.4 214 נפת רחובות 0.3 30 נפת כנרת

 0.3 387 תל אביב 0.3 66 נפת עפולה

 0.3 176 ביבנפת תל א 0.1 90 נפת עכו

 0.2 106 נפת רמת גן 0.1 29 נפת נצרת

 0.3 105 נפת חולון 0.1 3 נפת גולן

 0.2 241 דרום 0.3 247 חיפה

 0.3 136 נפת אשקלון 0.2 137 נפת חיפה

 0.3 110 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
105 0.2 

אזור יהודה 
 ושומרון

 0.3  2,092  סה"כ  0.3 95
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 בחו"לששהו  עלות רשיוןבנתונים דמוגרפיים לגבי  1.2

שם בשנת  שהו 59בחו"ל.  2014שנת בשהו  בישראל שינניות בעלות רשיוןמ 3.6% -כ

 .114ראו לוח שנים ומעלה.  5 במשך 2014

 לפי קבוצת גיל מעל שנה בחו"לששהו  שיננית בעלות רשיון :114 לוח

קבוצת 
 גיל

 סה"כ
שנה עד 
 שנתיים

שלוש עד 
ארבע 
 שנים

חמש 
שנים 
 ומעלה

 20 17 37 44עד 

54-45 29 3 26 

55+ 13   13 

 59 3 17 79 סה"כ

 

 

 בחו"ל לפי קבוצת גיל, שנת עליה ומקום לימודים ששהושיננית  בעלות רשיון: 115 לוח

 משתנה
 סה"כ

 אחוז מספר 

 100% 79 סה"כ

 גיל

 46.8% 37 44עד 

54-45 29 36.7% 

55+ 11 16.5% 

שנת עליה 
)יהודים 
 בלבד(

 21.5% 17 1988עד 

2014-1989 31 39.2% 

 36.7% 29 ילידות ישראל 

 2.5% 2 לא ידוע

מקום 
 לימודים

 84.8% 67 ישראל

 אסיה אפריקה

12 15.2% 

 בריה"מ לשעבר

 מערב אירופה

 מזרח אירופה

 אמריקה
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 בישראל החיות בשיננות רשיון מודים לצורך קבלתהליאודות נתונים  1.3

, לפי שינניות בעלות רשיוןמספר . 2014-2000בין השנים  למדו הרשיון מבעלות 70%כ 

 .116מפורט בלוח  סוף הלימודים, שנת

 התואר קבלתלפי שנת  שיננית בעלות רשיון: 116 לוח

 השנ
בעלות 
 רשיון

אחוז 
 מסה"כ

 11.4% 239 1988עד 

1999-1989 403 19.3% 

2014-2000 1,447 69.2% 

 0.1% 3 לא ידוע

 100% 2,092 סה"כ

 

מפורטת בלוח  יםהלימוד מקוםלמדו בישראל. החלוקה לפי  בעלות הרשיון הרוב המוחלט של
117. 

 יםלימוד מקוםלפי שיננית  בעלות רשיון: 117 לוח

מקום 
 לימודים

עלות ב

 רשיון

אחוז 

 מסה"כ

 97.6% 2,041 ישראל

 1.3% 28 אמריקה

 1.1% 23 אחר ולא ידוע

 100% 2,092 סה"כ
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 רשיוןקבלת  עלנתונים  1.4

 לפי קבוצת גילבסוף שנה,  בעלות רשיון שינניותמספר  :118 לוח

 קבוצת גיל 
עד גיל 

29 
לת שנת קב סה"כ +65 64-55 54-45 44-30

 רשיון

2000 214 401 71 30 .. 720 

2001 204 429 85 32 .. 756 

2002 221 472 97 36 .. 834 

2003 226 486 111 41 .. 873 

2004 235 546 131 44 11 967 

2005 258 575 147 48 15 1,043 

2006 257 634 170 57 19 1,137 

2007 307 698 192 61 21 1,279 

2008 378 768 208 68 26 1,448 

2009 414 821 240 74 30 1,579 

2010 439 879 299 75 34 1,726 

2011 443 946 324 90 38 1,841 

2012 420 1,018 353 108 44 1,943 

2013 412 1,086 383 123 50 2,054 

2014 424 1,129 437 146 55 2,191 

2015 395 1,172 475 168 64 2,274 

2016 394 1,191 506 189 76 2,356 

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

 . 2017יוני מקור: עיבוד נתונים ממחסן הנתונים של משרד הבריאות בניהול אגף המידע. נתוני 

ואילו נתוני המחקר של  2017ליוני לתשומת לב: יש לשים לב כי הנתונים ממערכת פנורמה נקטו הינם 

 , ועל כן המספרים לא תואמים. 2014הלמ"ס הינם לשנת 
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 לפי שנהשיננית חדשות  בעלות רשיון :13 תרשים

 

 בענף הבריאות  העובדותשיננית  בעלות רשיוןר: ממצאי המחק .2

 הבריאותבענף שיננית  בעלות רשיון 2.1

 משתתפות ןכלל אינ (8.7%) 182בישראל,  החיות בשינניות בעלות רשיון 2,092מתוך 

 (78%) 1,498, ותהנותר 1,910הכנסה מעבודה או מעסק. מתוך  ןבשוק העבודה, ואין לה

ענף ב העובדות בשינניותהבריאות. מטבע הדברים, המחקר מתמקד  בענף ותעובד

 בריאות בישראל.ה

 בריאות הענף בהעובדות נתונים דמוגרפיים על  2.2

מוצגת  119בלוח בענף הבריאות.  כשינניות תועובדתעודות מקצוע  בעלות 1,498

 קבוצות גיל. פי ל בשינניות בעלות רשיוןהתפלגות 

 קבוצות גיל לפי בענף הבריאותעובדות ה שינניות: 119 לוח

 גיל
 סה"כ

 אחוז מספר

29-20 289 19% 

34-30 317 21% 

39-35 268 18% 

44-40 237 16% 

49-45 193 13% 

54-50 98 7% 

55+ 96 6% 

 100% 1,498 סה"כ
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שבלוח  העובדות, עם נתוני 109אשר בלוח  בעלות רשיוןמהשוואת עיבוד הנתונים של 

בענף הבריאות עובדות  בעלות רשיוןמכלל  74% 44-20נמצא  כי בקרב גילאי , 119

 בענף הבריאות.  עובדות בעלות רשיוןמכלל  65%ומעלה  45ואילו בגיל 

 
 ילידות .(656) השארו, ישראל ילידותהם  (842) בענף הבריאות מהעובדות 56.2%

 נתונים על .הבריאות בענף העובדות השינניות מכלל 31.3% תמהוו לשעבר מ"בריה

 .121-ו-120לוחות ב מוצגים הלידהמקומות על שנת העליה ו

 שנת עליהלפי  בענף הבריאותעובדות ה שינניות: 120 לוח

שנת עליה 
יהודים )

 ואחרים(

עובדות 
בענף 

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 7.9% 118 עד 1988

1999-1989 437 29.2% 

2014-2000 80 5.3% 

 ילידות
 ישראל

842 56.2% 

 1.4% 21 לא ידוע

 100% 1,498 סה"כ

 

 לידה לפי מקום  בענף הבריאותהעובדות  שינניות: 121 לוח

 מקום לידה
עובדות 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 56.2% 842 ישראל

 5.2% 78 אסיה ואפריקה

 31.3% 469 בריה"מ לשעבר

 1.5% 22 מערב אירופה

 1.3% 19 מזרח אירופה

 4.5% 68 אמריקה

ה"כס  1,498 100% 

 

 

ורט , כמפערביותהם  6.5% -ו יהודיות ואחרותהם  בענף הבריאות מהעובדות 93.5%

 .122בלוח 
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  אוכלוסיהלפי קבוצת  בענף הבריאות העובדות שינניות: 122 לוח

קבוצת  
 אוכלוסיה

עובדות 
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 93.5% 1,400 יהודיות ואחרות

 6.5% 98 ערביות

 100% 1,498 סה"כ

 

 

ובלוחות  הבא בתרשים לפי אזור המגורים מובאת בענף הבריאותהעובדות התפלגות 

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

 בין השניים. סביר להניח כי קיים מתאם גבוה

 לפי מחוז מגורים בענף הבריאות העובדות שינניות: 14 תרשים
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 לפי אזור מגורים ,לאלף נפש באוכלוסיה ,בענף הבריאות העובדות יותהשיננ שיעור: 123 לוח

 מחוז מגורים

בענף  ובדותע
 הבריאות

מחוז 
 מגורים

בענף  דותעוב
 הבריאות

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 מספר 
 שיעור

 לאלף נפש
 באוכלוסיה

 0.2 495 מרכז 0.1 127 ירושלים

 0.2 78 נפת השרון 0.1 127 נפת ירושלים

 0.1 170 צפון
נפת פתח 

 תקוה
183 0.3 

 0.2 68 נפת רמלה 0.2 19 נפת צפת

 0.3 166 נפת רחובות 0.2 22 נפת כנרת

 0.2 283 תל אביב 0.2 44 נפת עפולה

 0.1 64 נפת עכו
נפת תל 

 אביב
116 0.2 

 0.2 86 נפת רמת גן 0.1 20 נפת נצרת

 0.2 81 נפת חולון 0.0 1 נפת גולן

 0.1 169 דרום 0.2 193 חיפה

 0.2 101 נפת אשקלון 0.2 113 נפת חיפה

 0.2 80 נפת חדרה
נפת באר 

 שבע
68 0.3 

אזור יהודה 
 ושומרון

  0.2 1,498  סה"כ 0.2 61

 

אלף נפש לפי בענף הבריאות לניתן לראות כי שיעור השינניות העובדות  123בלוח 

 . המגורים מקום מגורים זהה יחסית בין מחוזות

 

 בריאותהענף ב העובדותהשינניות  לימודיעל  נתונים 2.3

 .124מפורט בלוח  הלימודים שנתלפי  בענף הבריאות העובדותמספר 

 לפי שנת קבלת התואר בענף הבריאותהעובדות  שינניות: 124 לוח

 נהש
בענף  ותעובד

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

 7.9% 119 1988עד 

1999-1989 271 18.1% 
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 נהש
בענף  ותעובד

 הבריאות
 אחוז מסה"כ

2014-2000 1,106 73.8% 

 0.1% 2 לא ידוע

 100% 1,498 סה"כ

 

 

החלוקה לפי  מפורטת 125בלוח  למדו בישראל. בענף הבריאות העובדות הרוב המוחלט של

 .יםהלימוד מקום

 יםלימוד מקוםלפי  בענף הבריאות שינניות העובדות: 125 לוח

מקום 
 לימודים

 ותעובד
בענף 

 הבריאות

אחוז 
 מסה"כ

 98.3% 1,473 ישראל 

 0.9% 13 אמריקה

אחר ולא 
 ידוע

12 0.8% 

כ"סה  1,498 100% 

 

 התפלגות לפי גיל ועיסוק 2.4

 ניתן לראות 126בלוח  .בענף הבריאות עובדות ,הכנסות ןשיש לה מהשינניות 78%

כי אחוז ניתן לראות  בענף הבריאות. העובדותבאחוז  הבדלים בין קבוצות הגיל

 .באף קבוצת גיל 77%לא חוצה את  בעלות רשיוןבבריאות מכלל  בדותהעו
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 יהודים

ואחרים
2,0261,9481,7791,40035178.7%71.9%28

145144131983374.8%68.1%ערבים

34-2083882577960616877.8%73.5%5

44-3569667263350512179.8%75.1%7

54-454374083762917577.4%71.3%10

55+200187122962078.7%51.3%6

קבוצות גיל

 ענף לא

ידוע

 קבוצת

אוכלוסיה

משתנה

 סה"כ

 בעלות

רשיון

 סה"כ

 בעלות

 רשיון

 החיות

עובדות

 עובדות

 בענף

הבריאות

 עובדות

 לא בענף

הבריאות

 אחוז העובדות

 בבריאות מכלל

העובדות

 אחוז העובדות

 בבריאות מכלל

 בעלות הרשיון

החיות בישראל

 לפי קבוצות גיל ותחום עיסוק שינניות: 126 לוח

קבוצת 
 גיל

סה"כ 
בעלות 
 רשיון

סה"כ 
בעלות 
 רשיון
 החיות

 בישראל

 עובדות
 עובדות
בענף 

 הבריאות

 עובדות
לא בענף 
 הבריאות

אחוז 
 העובדות
בבריאות 

מכלל 
ותהעובד  

אחוז  
 העובדות
בבריאות 

 מכלל
בעלות 
 הרשיון
החיות 
 בישראל

ענף לא 
 ידוע

 29-20  412 410 384 289 93 75.3% 70.5% 2 

 34-30  426 415 395 317 75 80.3% 76.4% 3 

 39-35  364 358 336 268 63 79.8% 74.9% 5 

 44-40  332 314 297 237 58 79.8% 75.5% 2 

 49-45  274 258 240 193 41 80.4% 74.8% 6 

 54-50  163 150 136 98 34 72.1% 65.3% 4 

 55+  200 187 122 96 20 78.7% 51.3% 6 

 28 72% 78% 384 1,498 1,910 2,092 2,171 סה"כ

 

 

 שינניות לפי קבוצת אוכלוסיה וגיל :127 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפי ענף כלכלי -בישראל שינניות 2.5

 יהודיות דומה בקרב, פועלות ןבו ה כלכליהענף הלפי  ,העובדות השינניותהתפלגות 

אוכלוסייה הערבית מספר השינניות קטן יחסית ולכן תתכן תנודתיות ב. ערביותלבין 

 בהתפלגות.
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הכנסות בישראל,  ןשיש לה ,ערביות ויהודיות, השינניותהתפלגות מציג את  128לוח 

 .כלכלי של הלמ"סלפי ענף 

 לפי ענף כלכלי  ערביות ויהודיות שינניות: 128 לוח

 ענף כלכלי
 ערביות יהודיות ואחרות עובדותסה"כ 

 אחוז מספר  אחוז מספר  אחוז מספר 

 61.1% 80 74.6% 1,327 73.7% 1,407 שרותי בריאות

 9.2% 12 3.3% 59 3.7% 71 שרותי רווחה וסעד

ינוך, עמותות ורשויות ח
 מקומיות ועיריות 

79 4.2% 69 3.9% 10 7.7% 

 22.1% 29 16.7% 297 17.1% 326 אחר

     1.5% 27 1.4% 27 לא ידוע

ה"כס  1,910 100% 1,779 100% 131 100% 

 

 שכירים ועצמאיים :קצורת העיסו 2.6

 גם הן 6.1% .הן שכירות (92.5%)הבריאות  בענףעובדות ה השינניות הרוב המוחלט של

  (.129בלוח )ראו . בלבד עצמאיות 1.4%-ו עצמאיות וגםשכירות 
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 לפי צורת העיסוק  בענף הבריאות שינניות העובדות: 129 לוח

 סה"כ צורת עיסוק
אחוז 
 מסה"כ

 92.5% 1,386 שכירות

 1.4% 21 ותעצמאי

 ותשכירגם 
 ותעצמאיגם ו

91 6.1% 

 100% 1,498 סה"כ

מספר זה שונה  .₪ 1,000 לפחות הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה

 .₪ 10,000 לפחות המקרים שההכנסה השנתית הייתהסה"כ בפרק ההכנסות שם נלקחו 

 הכנסות 2.7

חציון השכר השנתי ו ברוטו ממוצעשנתי מוצגים נתונים של שכר  הבאיםבלוחות 

, הממוצע והחציון, מאפשרת אלוהשוואה בין שני מדדים . שוטפים במחירים 10ברוטו

 במקצוע. העובדותלבחון את מידת השוויוניות של התפלגות השכר בין 

, גבוהות ותוהן כעצמאי ותהן כשכירות העובד השינניותככלל, הכנסותיהם של 

 בלבד. ותהעצמאי השינניותמהכנסות ובלבד  ותשכירה השינניותבממוצע מהכנסות 

 לפי צורת העיסוק ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציוןבענף הבריאות:  עובדותה שינניות: 130 לוח

צורת 
 העיסוק

 חציון השכר שכר ממוצע מספר

הפרש 
בין 

ממוצע 
 לחציון

 4,533 82,056 86,589 1,342 ותשכיר

 2,279- 100,661 98,382 21 ותעצמא

 ותגם שכיר
וגם 
 ותעצמאי

90 99,180 89,369 9,811 

 4649 82,849 87,543 1,453 סה"כ

. מספר זה ₪ 10,000הערה: בטבלה זו נלקחו סה"כ המקרים בהם ההכנסה השנתית הייתה לפחות 

 .₪ 1,000שונה בפרק צורת העיסוק שם נלקחו סה"כ המקרים שההכנסה השנתית הייתה לפחות 

גבוה  השכר הממוצע ,בתוך גילאי העבודה  ,ולה עהשנניות  ככל שגילומעלה  55עד גיל 

 יותר. יש לזכור כי גיל מהווה מדד טוב למדי לוותק המקצועי.

 

                                                           
 .שכר גבוה מערך החציון %50-ול מערך החציון,שכר נמוך  מהשינניות %50-חציון הוא הערך המציין כי ל 10
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 לפי קבוצת גיל ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון בענף הבריאות:העובדות  שינניות: 131 לוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .צורת העיסוקלפי נתונים  מציגים הבאיםהלוחות  שני

 לפי ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון: בלבד שכירות ,בענף הבריאותות העובד שינניות :132 לוח 

  גיל קבוצת

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

 n=1,342סה"כ  n=1,342סה"כ 

34-20    

n=549 
70,051 67,501 

 44-35    

n=460 
94,472 93,768 

54-45    

n=251 
104,054 99,335 

55+       

n=82     
99,632 88,163 

קבוצת כלל 

 הגיל
99,180 89,369 

   

 

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

 n=1,453סה"כ  n=1,453סה"כ 

34-20 
n=580 

70,537 67,474 

 44-35    
n=495 

95,888 94,687 

54-45    
n=285 

103,828 98,868 

55+     
n=93     

99,266 91,007 

כלל קבוצת 
 הגיל

87,543 82,894 
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 לפי ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציוןבלבד:  ותעצמאי ,בענף הבריאותהעובדות  שינניות: 133 לוח

   גיל קבוצת

 קבוצת גיל

 חציון ממוצע

סה"כ 
n=90 

סה"כ 
n=90 

34-20    
n=30 

80,812 71,002 

 44-35    
n=28 

110,719 99,645 

54-45    
n=25 

102,740 91,178 

55+      .. .. 

כלל קבוצת 
 הגיל

99,180 89,369 

 לא מוצגים( נתוני השכרבקטגוריה קטן, ולכן  השינניות )הסימון ".." משמעותו שמספר

  

לפי מקום מגורים,  השינניתבמקצוע  עובדותבהתפלגות השכר הממוצע והחציון של 

יהודה וב ירושלים ותנמצא במחוז לבין החציוןהפער הגדול ביותר בין השכר הממוצע 

הגבוה  השכר הממוצע ו המחוזות מבין ביותר הנמוך הואהשכר צפון  במחוז . ושומרון

 .תל אביבביותר נצפה במחוז 

 לפי מחוז מגורים  ,העובדות בענף הבריאות: שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון : שינניות134 לוח

מחוז 
 גוריםמ

סה"כ 
 ממוצע

 סה"כ חציון

 76,972 85,715 ירושלים

 73,481 77,407 צפון

 86,218 87,853 חיפה

 83,059 88,936 מרכז

 90,827 94,476 תל אביב

 81,148 80,725 דרום

יהודה 
 ושומרון

92,149 80,368 
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לפי מחוז מגורים  ,שנתי ברוטו, ממוצע וחציון העובדות בענף הבריאות: שכר : שינניות135 לוח

 בלבד שכירות

  
 מחוז מגורים

 בלבד  שכירות 

  חציון  ממוצע

 75,953 84,789 ירושלים

 73,471 76,269 צפון

 85,598 87,029 חיפה

 81,993 88,027 מרכז

 88,589 92,634 תל אביב

 79,566 80,879 דרום

 82,033 93,069 יהודה ושומרון

 

 
 

קבוצת גיל לפי  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציון: העובדות בענף הבריאות שינניות :136 לוח

 מחוז מגורים ו

 מחוז מגורים

 חציון ממוצע

44עד   45-55 44עד  +55   45-55  55+ 

 .. 110,865 68,574 .. 111,594 76,302 ירושלים

   106,548 68,574   105,723 71,880 צפון

   98,962 79,884   103,370 82,954 חיפה

 91,007 99,335 76,552 101,721 104,688 82,759 מרכז

 .. 97,216 87,241 .. 102,219 90,336 תל אביב

 .. 99,291 81,494 .. 91,968 79,161 דרום

   .. 80,359   .. 86,700 יהודה ושומרון

 לא מוצגים(נתוני השכר בקטגוריה קטן, ולכן  השינניות )הסימון ".." משמעותו שמספר
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 נפה לפי  ,שכר שנתי ברוטו, ממוצע וחציוןבענף הבריאות:  העובדות שינניות: 137 לוח

 נפת מגורים
 חציון ממוצע

 סה"כ  סה"כ

 76,972 85,715 ירושלים

 .. .. צפת

 80,264 83,702 כנרת

 73,481 74,213 עפולה

 67,147 75,310 עכו

 .. .. נצרת

 78,659 85,876 חיפה

 95,030 90,566 חדרה

 79,669 85,643 השרון

 84,961 90,882 פתח תקוה

 76,085 78,575 רמלה

 88,250 92,574 רחובות

 97,212 100,989 תל אביב

 86,093 90,346 רמת גן

 86,782 89,431 חולון

 76,579 77,312 אשקלון

 86,579 86,003 באר שבע

 80,368 92,149 יהודה ושומרון

 לא מוצגים( נתוני השכרבקטגוריה קטן, ולכן  השינניות )הסימון ".." משמעותו שמספר

 

 לפי עשירונים שינניותשכר  .3

( וגם להכנסות שכירותכלומר גם לשכר ממשכורת ) –חסים לשכר כולל יהנתונים מת

 .₪ 10,000שכר כולל שנתי מעל  בעלותד רק נכנסו לעיבובחישוב העשירונים   .ותכעצמאי

של  ןעל פי רוב, הכנסת-משרה, כלומרהיש לציין כי גובה ההכנסה מושפע גם מהיקף 

בהיקף גדול יותר. פירוט הנתונים  העובדותבמשרה חלקית נמוכה מההכנסה של  עובדות

 לפי עשירונים בלוחות הבאים:
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 לפי עשירונים ממוצע וחציון, שכרבענף הבריאות:  עובדותה שינניות :138 לוח

  עשירונים
ממוצע 

 שכר
 חציון שכר

1 23,224  24,239  

2 40,180  40,762  

3 54,005  53,958  

4 66,518  66,835  

5 77,611  77,592  

6 88,792  88,939  

7 
  
100,793  99,842  

8 
  
114,684  

  
115,149  

9 
  
131,447  

  
130,272  

10   177,604    167,393  
 

 

 לפי עשירונים נשים בלבד ממוצע וחציון, שכרבענף הבריאות:  העובדות שינניות: 139 לוח

  עשירונים

 נשים

ממוצע  
  שכר

חציון  
  שכר

1 23,295  24,258  

2 40,285  40,779  

3 54,094  53,961  

4 66,561  66,842  

5 77,611  77,592  

6 88,792  88,939  

7   100,745  99,770  

8   114,590   115,147  

9   131,384   130,155  

10   177,791   167,398  
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 סיכום   .4

 ישראל, רובן ותיליד ןמה 56.2%בענף הבריאות  שינניות  1,498 2014בישראל עבדו בשנת 

 בחו"ל זניח. החיות. מספר יהודיות ןמה 93.5% -כונשים, 

 

ככלל, . עובדות כשכירות 92.5% ןמה בענף הבריאות. מהשינניות עובדות 78%

הכנסותיהם של השינניות העובדות הן כשכירות והן כעצמאיות, גבוהות בממוצע 

 ומהכנסות השינניות העצמאיות במהכנסות השינניות השכירות בלבד 


