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התכנית הלאומית לחיזוק עובדי  
 מערכת הבריאות ומניעת שחיקה

 אגף משאבי אנוש  |  מנהל ומשאבי אנוש
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 התכנית הלאומית לחיזוק עובדי  
 מערכת הבריאות ומניעת שחיקה

זיהוי גורמים וכשלים מערכתיים 
 המשפיעים על תחושת החוסן והשחיקה

יצירת תכניות התערבות 
 מערכתיות 

רתימת ארגוני בריאות  
 לשינוי התרבות הארגונית  

יצירת תודעה ציבורית להיבטים  
 הייחודים של העבודה בארגוני בריאות
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 מטרות הסקר

לשקף תמונת מצב לאומית 
וארגונית בנושא חוסן 

ושחיקת עובדים במערכת  
 הבריאות הציבורית

לזהות את הגורמים  
המשפיעים על שחיקת 

עובדים במערכת הבריאות 
לקבוצות תוך מתן ביטוי 
מאפייני , עובדים שונות

סוגי ארגונים  , מקצוע
 ושירותים במערכת

לשמש בסיס התייחסות 
תכניות התערבות לקידום 

 ברמה לאומית וארגונית

1. 2. 3. 



 מטה קהילה אשפוז
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 מבנה הסקר

 עולמות תוכן מרכיבי הסקר

נתונים לחיתוך ממצאים לפי  
 סוגי שירותים וארגונים/ אוכלוסיות

 רקע תעסוקתי

 דמוגרפיה

 רגשות בעבודה מדידת השחיקה

 גורמים המשפיעים על השחיקה

 סביבת עבודה

 המקצוע

 צוות העובדים והיחסים במקום העבודה

 מצבי סיכון, לעזוב את המקצוע נטיה, מצב בריאות משתני תוצאה נוספים
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 הנתונים שנאספו

 מנהל ומשק

 מקצועות בריאות

 אחיות רופאים

 (  31%)משיבים  42,534 הכלסך 

 :רופאים

 :  אחיות

 :מנהל ומשק

 :מקצועות בריאות

17% 

23% 

32% 

28% 

7,317 

12,068 

13,633 

9,516 

 סך משיבים
31% 
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 התפלגות המענה לפי סוג ארגון

 קופות חולים  

 בתי חולים

 משרד הבריאות  

התפלגות המענה  
 לפי סוג ארגון

43% 

52% 

5% 

22,223 

18,200 
2,111 
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 מרכיבי מדד השחיקה

מרגיש שאין לי  
יכולת להיות  

סימפטי לעובדים  
אחרים או 
 למטופלים  

קשה לי  
לחשוב על 

דברים 
 מסובכים  

אין לי כוח  
להשקיע רגשית  
בעובדים אחרים  

 או במטופלים  

קשה לי  
 להתרכז  

"  המצברים" " נשבר לי"
 שלי התרוקנו  

ה  /מרגיש
עייפות  
 נפשית  

ה  /מרגיש
 ה  /שחוק

ה  /מרגיש
סחוט  / ה /עייפ

 פיזית  
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מדד השחיקה במערכת הבריאות 
 מארק'בנצמול 

בשאלון שחיקה בו עושים  
שימוש במחקרים נוספים  

ומעלה מהווה   3ציון , בעולם
 .  אבחון של שחיקה גבוהה

(National Academy of Medicine) 

ממוצע שחיקה כפי שדווח במדגם  
עובדים ישראלים   20,000של 

,  ממגזרים פרטיים וציבוריים
 (.טוקר, מלמד, שירום)בעשור האחרון 

 מדד השחיקה
 במערכת הבריאות

מהווה את החציון עבור מדד השחיקה   3.0ציון 
נחשב   3.0 -כך שמדד גבוה מ)בארגוני בריאות 
 (לשחיקה גבוהה
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 שחיקה לפי מאפיינים דמוגרפיים

 ממוצע שחיקה לפי גיל

ניתן לראות שממוצע  
השחיקה יורד עם העלייה  

כך שמבוגרים בגילאי  , בגיל
הם משמעותית פחות + 60

שחוקים לעומת צעירים  
 .18-40בגילאי 
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 שחיקה לפי מאפיינים תעסוקתיים

 ממוצע שחיקה לפי ממוצע שבועי של שעות עבודה

3.00 

 ממוצע שחיקה לפי עבודה במשמרות לילה

3.00 

 ממוצע שחיקה לפי ותק

3.00 

 ממוצע שחיקה לפי תעסוקה בתפקיד ניהולי

3.00 
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 שחיקה לפי סקטור

 ממוצע שחיקה לפי סקטור :3.0-שיעור בעלי שחיקה מעל ל
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 שחיקה לפי מקצוע –רופאים  שחיקה לפי סקטור

 ממוצע שחיקה לפי סקטור
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 שחיקה לפי מקצוע –מקצועות בריאות   שחיקה לפי מקצוע

 ממוצע שחיקה לפי סקטור
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 שחיקה לפי סוג ארגון

 :3.0-שיעור בעלי שחיקה מעל ל ממוצע שחיקה לפי סוג ארגון
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 בתי חולים -שחיקה לפי מערך  שחיקה לפי סוג ארגון

 ממוצע שחיקה לפי סוג ארגון
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 קופות החולים –שחיקה לפי מערך  שחיקה לפי סוג ארגון

 ממוצע שחיקה לפי סוג ארגון
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 שחיקה לפי סוג בית חולים

 :3.0 -שיעור בעלי שחיקה מעל ל ממוצע שחיקה לפי סוג בית חולים
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 בתי החולים הגריאטריים

 ממוצע שחיקה לפי סוג בית חולים

 :שחיקה לפי מקצוע
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 :שחיקה לפי מקצוע בתי החולים הכלליים

 ממוצע שחיקה לפי סוג בית חולים
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 בתי החולים הפסיכיאטריים

 ממוצע שחיקה לפי סוג בית חולים

 :שחיקה לפי מקצוע
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תופעות אשר יש בהן ללמד על הגורמים המשפיעים ביותר  23נבדקו , לצד מדידת השחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות
 :  קטגוריות 3את התופעות ניתן לחלק ל . על רמת השחיקה בקרב העובדים

 

 המדדים שנכללו בסקר

 גורמי לחץ

גורמים או תופעות איתם העובד 
,  מתקשה להתמודד באופן מלא ואשר

הינם בעלי השפעה  , לאורך זמן
שלילית על הבריאות הפיסית  

 והמנטאלית שלו

 (משאבים ארגוניים)גורמים המגנים על העובד מפני שחיקה 
תנאי עבודה או תנאים חברתיים המאפשרים לעובד לבצע את  

 עבודתו בצורה טובה ומפחיתים את הסיכוי לחוות לחץ ושחיקה

 מדדי תוצאה נוספים על השחיקה
, הנטייה לעזוב את המקצוע

היקלעות למצבי סיכון והשפעה  
 נתפסת על המצב הבריאותי

12 

3 

8 
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.257 

.175 

.092 

.079 

.061 

.052 

.039 

.035 

.026 

.009 

.000 

.000 

 קושי לשלב בין הבית לעבודה 

 עומס עבודה 

 סביבת עבודה פיזית 

 קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 חשיפה למוות ותחלואה

 חשיפה לאלימות מילולית 

 התעמרות מצד הממונים 

 מחשוב מעכבות' מע 

 עומס פיזי

 חשיפה לאלימות פיסית 

 אפליה

 עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

33% 

59% 

17% 

23% 

13% 

17% 

8% 

26% 

30% 

7% 

39% 

5% 

 גורמי לחץ 
 שכיחות וחוזק הקשר עם השחיקה
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 ניתוח גורמי הלחץ והגורמים המגנים

 ?אותם חווה מהעובדים אחוז איזה = שכיחות
 

  הגורמים כל את מכניסים כאשר = השחיקה עם הקשר חוזק
 הקשורים הגורמים מהם - שחיקה המנבאת לרגרסיה יחד

 ?השחיקה עם ביותר החזק באופן
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 גורמי לחץ מובילים בהגברת השחיקה

הקושי לשלב את 
 צרכי הבית

קונפליקטים בין בעלי  עומס עבודה
 תפקידים
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-.181 

-.051 

-.051 

-.048 

-.038 

-.037 

-.036 

.000 

 גיוון ועניין בעבודה 

 מחויבות הארגון לבריאות העובד 

 יכולת להשפיע וליזום 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע 

 אפשרות לפיתוח הקריירה 

 שכר ותנאים הוגנים 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד 

65% 

21% 

51% 

69% 

21% 

42% 

17% 

46% 

 גורמים המגנים בפני שחיקה
 שכיחות וחוזק הקשר עם השחיקה
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 גורמים מובילים בהפחתת השחיקה

מחויבות לבריאות   גיוון ועניין בעבודה
 העובד
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 דגשים נוספים לבתי החולים הכלליים

 (.21%)סביבת העבודה הפיזית לשפר את 

,  העומס הפיזילאתר דרכים להפחתת 
(  71%)בעיקר בקרב טכנאי הרנטגן 

 (.63%)ובסקטור עובדי הסיעוד 

להפחית את החשיפה ולהגביר את  
בחשיפה  תחושת החוסן של העובדים 

בדגש על סקטור עובדי  לאלימות מילולית
 (19%)וסקטור הרפואה ( 25%)הסיעוד 

תחושת העובדים כי יש להם  להגביר את 
בעיקר  , אפשרות לפתח את הקריירה שלהם

ובקרב  ( 31%)בקרב עובדי מקצועות הבריאות 
 (.36%)עובדי המנהל והמשק 

17% 

30% 

17% 

42% 
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 דגשים נוספים לבתי החולים הגריאטריים

עומס במטלות אדמיניסטרטיביות  להפחית 
אך גם ( 41%)בעיקר בקרב עובדי הסיעוד 

 (.32%)בקרב רופאים 

כך שלא  , מערכות המחשובלשפר את יעילות 
בעיקר עבור  –יעכבו את תהליכי העבודה 

 (.29%)ובקרב הרופאים ( 33%)עובדי הסיעוד 

ועובדי  ( 25%)להגביר את תחושת הרופאים 
שמערכת הבריאות  ( 15%)מקצועות הבריאות 

 .  מטפחת את המקצוע שלהם

שחשים עובדי העומס הפיזי להפחית את 
וגם עובדי סקטור ( 65%)סקטור הסיעוד 

 (.32%)מקצועות הבריאות 

39% 

26% 

30% 

20% 

בקרב  סביבת העבודה הפיזית  לשפר את 
 (  25%)עובדי סקטור הסיעוד 

17% 
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דגשים נוספים בבתי החולים 
 הפסיכיאטריים

,  חשיפה לאלימות פיזיתלטפל בשיעור חריג של 
( 51%)בפרט בקרב עובדי סקטור הסיעוד 

 (. 29%)ועובדי סקטור הרפואה 

חשיפה לאלימות  לטפל בשיעור חריג של 
בפרט בקרב עובדי סקטור הסיעוד  , מילולית

 (.43%)ועובדי סקטור הרפואה ( 62%)
להגביר את תחושת עובדי סקטור הסיעוד  

שמערכת הבריאות מטפחת את  ( 28%)
 .המקצוע שלהם

עומס המטלות  להפחית את 
במיוחד בקרב עובדי , האדמיניסטרטיביות

 (.53%)סקטור הרפואה 

שיתוף הפעולה והעזרה  להגביר את אווירת 
 (.57%)בסקטור הסיעוד הדדית 

7% 

17% 

39% 

69% 

20% 
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 דגשים נוספים בקהילה

עומס המטלות  להפחית את תחושת 
בעיקר בקרב עובדי סקטור  , האדמיניסטרטיביות

 (.46%)הסיעוד 

שמערכת הבריאות מטפחת  להגביר את התחושה 
בפרט בקרב עובדי סקטור מקצועות  , את המקצוע

 (.18%)הבריאות 

לשוחח עם  
תמי בעניין  

 הקהילה

39% 

24% 

בקרב  הגיוון והעניין בעבודה להגביר את 
 (65%לעומת  34%)רוקחים 

להתמודד עם שיעורים גבוהים יחסית של   
לעומת   38%)בקרב רוקחים אלימות  מילולית 

סביבת העבודה הפיזית  ולשפר את , (17%
 (17%לעומת  22%)
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 דגשים נוספים ליחידות משרד הבריאות

,  עומס המטלות האדמיניסטרטיביותלהפחית את 
ובסקטור  ( 36%)בעיקר בסקטור הרפואה 

 (.49%)הסיעוד 

שמערכת הבריאות  להגביר את התחושה 
בפרט בקרב סקטור , מטפחת את המקצוע
 (.13%)מקצועות הבריאות 

בקרב עובדים סוציאליים עולה גם הצורך 
בהתמודדות עם מקרים של  לשפר את התמיכה 

 (.21%) מוות ותחלואה

39% 

20% 

13% 
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שכיחות משתני התוצאה הנוספים  
 ברמות השונות של השחיקה

 "הנטייה לעזוב את המקצוע"

 "היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות"

 "אני חווה לחץ שפוגע בבריאותי"

 "הגדרה עצמית של המצב הבריאותי כגרוע"

0.00-2.30 2.31-3.00 3.01-3.70 3.71-4.40 4.41+ 

12% 16% 19% 25% 
40% 

6% 13% 20% 
31% 

52% 

3% 10% 19% 
35% 

63% 

1% 1% 2% 3% 8% 

 :רמת השחיקה
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אנא ציין באיזו מידה אתה מסכים או  : "נוסח הפניה
אין  , שים לב. לא מסכים עם התיאורים הבאים

 "הרגשתך היא הקובעת, תשובה נכונה או לא נכונה

 הנטייה לעזוב את המקצוע

 מסכים בהחלט

 די מסכים

 ככה-ככה

 כ מסכים"לא כ

 כלל לא מסכים

לא יישארו במקצוע  
שלהם אם תהיה להם 

 אפשרות אחרת

8% 

14% 

17% 

22% 

31% 

30% 

 ת/הייתי בוחר"
 להישאר במקצוע שלי

 גם אם הייתה לי אפשרות
 "אחרת
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 ת/הייתי בוחר"
 להישאר במקצוע שלי

 גם אם הייתה לי אפשרות
 "אחרת

 הנטייה לעזוב את המקצוע

22% 

לא יישארו במקצוע  
שלהם אם תהיה להם 

 אפשרות אחרת

שיעור מי שיעזבו את המקצוע שלהם 
 אם תהיה להם אפשרות אחרת
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 התכנית הלאומית לחיזוק עובדי  
 מערכת הבריאות ומניעת שחיקה

 סקר

 תכנית הכשרה

 תכניות התערבות ארגוניות ומערכתיות

 מימצאיםפרסום 

 ארגז כלים

 סקר
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 תודה

 נציגים 30ועדת היגוי 

 צוות ארגז כלים

 אגף ההדרכה
 משרד הבריאות

 אגף השירות
 משרד הבריאות

 אגף תכנון ומדיניות
 משרד הבריאות

 אגף המחשוב
 משרד הבריאות

 אגף הסברה
 משרד הבריאות

 אגף הרכש
 משרד הבריאות

 בתי חולים ממשלתיים

 בתי חולים ציבוריים

 שירותי בריאות כללית 

 קופת חולים לאומית

 מכבי שירותי בריאות

 קופת חולים מאוחדת

 מ"לפ

 מנהלי משאבי אנוש מידע שיווקי

 מנהלי סקר ארגוני



 תודה


