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 רקע:
 

בעל השלכות נמצא כבארגוני בריאות הנו נושא שנדון ונחקר רבות בעולם, ו יםמטפל ישחיקת צוות
 העלויות הכלכליות במערכת.ו ישירות על איכות הטיפול, חווית המטופל, בריאות העובד

 
י ההתמודדות הראויים עם , החלה עבודת מטה במשרד הבריאות כדי לבחון את דרכ2016בשנת 

שבמערכות בריאות ברחבי העולם הוגדרה כבעיה ראשונה במעלה.  לאור העדר  ,בעיה מורכבת זו
במטרה לקדם הרתמות  ובישראל, נתונים על שיעור ומידת השחיקה של עובדי מערכת הבריאות 

קר לאומי חוסן ההון האנושי בארגוני הבריאות, הוחלט לבנות ס העלאתוהתערבות מערכתית ל
הסקר שיחול על כל ארגוני הבריאות הציבוריים במערכת.  ,למדידת השחיקהאנונימי, עיתי 

 הלאומי קיבל מעמד תכנית לאומית במסגרת תכניות העבודה של משרד הבריאות.
 

עים ויצירת י, זיהוי גורמים משפשחיקה וחוסן בנושאמטרת הסקר לשקף תמונת מצב לאומית 
 הסקר יפורסם תום איסוף נתוניבהתערבות ברמה לאומית וארגונית. תשתית לקידום תכניות 

שעובדיו השתתפו  לכל ארגוןבו יוצגו נתונים מערכתיים ויועברו נתונים ארגוניים  ח תוצאות"דו
הסקר יתבצע מידי שנתיים וישקף למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות ולהנהלות  .סקרב

ונושאים למיקוד בטיפול הנדרש בשחיקת עובדי  ,גמותבארגוני בריאות ציבוריים, תמונת מצב, מ
 בריאות ומטפלים במערכת הבריאות הציבורית.

 
מכלל  נציגי שטח ומטה 32שכללה ועדת היגוי  הוקמהלצורך גיבוש מתכונת הסקר והפעלתו 

את עבודת הוועדה  , תוך ייצוג ארגוני הבריאות השונים, מטפלים, עובדים ומנהלים.הסקטורים
בתחום לחץ ושחיקה בעבודה, הפקולטה מובילה פרופ' שרון טוקר, מומחית וחוקרת  ליוותה

 לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב.
 

החלטה על פלטפורמה מתאימה בה יועבר הסקר , : בניית שאלון הסקרהוגדרו כ תפקידי הועדה
 .ליווי, תיקוף ופיילוט, לעובדים

 
בעבודת  ובוצע ת העבודהלוגיהנושאים לדיון ומתודו מטרותיה, ,כונת עבודת הוועדהתגיבוש מ

 -מנהלת אגף השירות, ד"ר שגית ארבל אלון  -אריזון מטה משותפת של הגב' איילת גרינבאום 
מנהלת אגף משאבי אנוש. את עבודת הוועדה  –מנהלת אגף תכנון מדיניות והגב' ורד מדמון קויתי 

 אגף משאבי אנוש.-ריכז מר נדב בן יוסף, מרכז בכיר תכנון כ"א 
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 ב'(:-דר ה א'הרכב הוועדה )לפי ס
 

 אורי טורקניץ, מנהל מחלקת פיתוח ארגוני , שירותי בריאות כלליתמר 
 ד"ר אורנה טל, סגנית מנהל בית החולים, מרכז רפואי אסף הרופא

 ת גרינבאום, מנהלת אגף שירות, משרד הבריאותלגב' איי
 ח ארגוני חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כלליתאילנה זרמי , מחלקת פיתוגב' 
 איריס שטיין , אחות מרחב במחוז דרום, קופת חולים מאוחדתגב' 

 ד"ר אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, מרכז רפואי הלל יפה
 ד"ר גיל פייר, סמנכ"ל רופאים, מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

 מרכז לבריאות הנפש לב השרוןגלית לוי, סגנית מנהלת הסיעוד, גב' 
 ד"ר דרור דולפין , פסיכיאטר, מרכז לבריאות הנפש גהה

 ורד אשר , מנהלת רווחה, קופת חולים מאוחדתגב' 
 גב' ורד מדמון קויתי, מנהלת אגף משאבי אנוש, משרד הבריאות

 טובה כץ, מנהלת השירות הסוציאלי, קופת חולים לאומיתגב' 
 תחום מערכות מידע בסיעוד, מכבי שירותי בריאות יוליה ניגל, ממונה עלגב' 
 יצחק ליבוביץ, פאראמדיק, מד"אמר 

, מומחית ברפואת המשפחה, אחראית תחום תמיכה מקצועית רפואה  ד"ר לימור ציפרמן
 ראשונית, מכבי שירותי בריאות

 מיכל רביב, אחות מרכזת אם וילד בת ים, לשכת בריאות תל אביבגב' 
 כנולוגית רפואית, מרכז רפואי שערי צדקמיכל שטרית, טגב' 
 נדב בן יוסף, מרכז בכיר תכניות התערבות, משרד הבריאותמר 
 פיתוח ארגוני, קופת חולים מאוחדת מחלקתעדי כהן בוקסנבאום, מנהלת גב' 
 עוז, מנהלת תחום השתלמויות, קופת חולים לאומית-ענבל ברגב' 
 יאטרי שהםקרן הורביץ, מנהל משאבי אנוש, מרכז גרגב' 

 ד"ר רן עצמון, מתמחה, מרכז רפואי אסף הרופא
 אגף תכנון מדיניות, משרד הבריאותמנהלת ד"ר שגית ארבל אלון, 

 ראשת מינהל הסיעוד, משרד הבריאותאחות ארצית ד"ר שושי גולדברג, 
 ד"ר שחר שלי, רופא מתמחה, מרכז רפואי שיבא

 רשירלי אלון , פסיכולוגית , מרכז רפואי מאיגב' 
מומחית וחוקרת בתחום לחץ ושחיקה בעבודה, הפקולטה לניהול ע"ש קולר, פרופ' שרון טוקר, 

 אוניברסיטת תל אביב
 תמי אמבר , מנהלת מחלקת מחקר והערכה חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כלליתגב' 

 
   הרשימה אינה כוללת נציגים שהוזמנו אך לא הופיעו לדיוני הוועדה.* 

 
 ה של הוועדה:שיטת העבוד

 
הוועדה התכנסה לחמישה מפגשים מרוכזים, בהם למדה על נושא השחיקה ודנה בכל מאפייני 

 הסקר, שלבי העבודה, החסמים והתשתיות הנדרשות להפעלה.
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 סוגיות שנבחנו:
 

הוועדה דנה במגוון נושאים בצורה ממוקדת והקיפה את כלל הנושאים בסקר משלב ההכנה ועד 
 צות ע"י ארגוני הבריאות. הוועדה בחנה את הנושאים הבאים:לשלב יישום ההמל

 

מלמד ושאלות שחיקה נוספות(, גודל השאלון, -מבנה השאלון )דמוגרפי, שירום :שאלון .א
 עולמות תוכן, השאלות, שפות השאלון. 

 הדגימה, יעד כמותי לשיעור ההיענות  קבוצת הדגימה, שיטת :דגימה .ב

 קבוצות לתיקוף ואופן ביצוע התיקוף. : בדיקת איכות השאלון,תיקוף הסקר .ג

כנת רשימות העל פי המערכים, חלוקה  :מבנה ארגוני ורשימה של עובדי ארגוני הבריאות .ד
 העובדים, נתונים שיש לקבל מהארגונים. 

חלוקת תפקידים בין מטה שלבי הסקר ולו"ז,  :תפעול והיערכות נדרשת בבית החולים .ה
שימת הנהלות ועובדים לשיתוף פעולה, שיווק בארגון, רמשרד הבריאות לבעלי תפקיד 

 הסקר, הפצת הסקר.

פרסום תוצאות הסקר, הצגת  דרכי איסוף הנתונים, :פרסום והצגת תוצאות הסקר .ו
 תשתית להכנת תכנית עבודה. כתוצאות הסקר ושימוש בממצאי הסקר 

 וכלים לעידוד שת"פ.יצירת מנהיגות מקומית : רתימת הנהלות ועובדים .ז

 
 

 :המשגה, גורמים והתערבות -על שחיקה מדעי רקע
 

 מהי שחיקה? חוקרים רבים ניסוי להגדיר את המושג שחיקה: 
 
 והתנהגויותיו של העובד בכיוון שלילי, כתוצאה מלחצים תהליך שבעקבותיו משתנות עמדותיו"

 (Cherniss 1980) ."בעבודה
 
ליליות של  ועמדות  , מלכוד,גופנית, רגשית ונפשית: חוסר ישע, חוסר תקווה תחושה של ליאות"

 ."מלחצים האופייניים למגע אינטנסיבי ממושך עם אנשים האדם כלפי עצמו ועבודתו, כתוצאה

(Pines Aronson &Kafry 1981) 
 
-דה ישי:אממד אנרגטי: תשישות רגשית ופיזית, ממד בין  סינדרום המורכב משלושה ממדים:"

 (Maslach 1982" )בהישגים אישיים פרסונליזציה / ציניות וממד הערכתי: פיחות
 

משאבים  שחיקה היא מצב נפשי שלילי כרוני הנובע מהתדלדלות של" :1989מלמד, -שירום
הוא בא לידי ביטוי בתשישות  -בעבודה ומחוצה לה חשיפה ממושכת ללחציםמאנרגטיים כתוצאה 

  ."פיזית, רגשית וקוגנטיבית
 

כרוני, שבו העבודה דורשת ממך יותר מאשר אתה  "שחיקה נובעת מעבודה במצב של חוסר איזון
 כריסטינה מאסלאך יכול לתת, ומספקת לך פחות ממה שאתה צריך"
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נלוות לה התסמיני השחיקה הם: תשישות רגשית, עייפות פיזית ונפשית, פגיעה קוגניטיבית 

מינים תחושת  מתח, חוסר סבלנות, עצבנות, חוסר מרץ וישנוניות יתר במהלך היום. כאשר התס
 כרונית.מוגדרת כנמשכים מעל לחצי שנה השחיקה 

 
ירידה בשביעות השחיקה פוגעת בעובד ובארגון בו הוא מועסק. הפגיעה בעובד באה לידי ביטוי ב

תחושת בעצמי והפגיעה בדימוי , קריירהוהירידה במשמעות העבודה , רצון מהעבודה ומהחיים
(, ומים סומטיים, מחשבות אובדניותדיכאון, חרדה, סימפט)מצוקה נפשית , מסוגלותה

פגיעה באיזון בית ו , תחלואהפרסונליזציה-ציניות, דה של ביטויים התנהגותיים, התאבדויות
 .עבודה וחיי הנישואין

 
 גבוהה  תחלופה, פרישה מוקדמתבאה לידי ביטוי ב של עובדיםשחיקה הפגיעה בארגון בעקבות 

תביעות בגין רשלנות  ,)נוכח אך אינו עובד( פרזנטיזם, העבודהמהיעדרויות של כוח אדם, 
  .עלויות כספיות גבוהות,  המלצות שליליות לגבי כניסה לתחום, מקצועית

 
ירידה קוגניטיבית המוכחת באמצעים מבחנים   על תפקוד העובד: השחיקה  השלכות

נות יה מוגברת למעורבות בתאוינט, ירידה באיכות הביצוע, הפרעת שינה, נוירופסיכולוגיים
סיכון מוגבר , פגיעה ביכולת העבודה, ירידה במוטיבציה לעבודה, מעבודה תהיעדרויו, עבודה

 .סיכון לפגיעה בבריאות הפיזית, שימוש מוגבר בשרותי בריאות, ליציאה לפנסיית נכות
 

 מדידת שחיקה בעולםו ההגדר
 

 ישום הרפואיבשפת הרעם זאת, כהפרעה נפשית, מוגדרת  אינהבספרות הפסיכיאטרית שחיקה 

(ICD-10 ,) יכולה להוות עילה ובניהול החיים,  מהבעיות הגורמות לקושי אחתכשחיקה מוגדרת
 .)מחלה תעסוקתית( מחלה אף שאיננה מהווה מצב של על ,לפיצויים

 
 הגדרה ומדידה של שחיקה:מגוון גישות ל קיימות בהולנד 

תסמינים ותשישות  יניכוללת תסמשחיקה נקבע כי  2001משנת   Schaufeliמאמר שלב .א

המדידה  . (Job related neurasthenia) ןמדיכאונובעת  אך אינה םפסיכוסומטיי

 .ICD-10באמצעות מילוי קוד בשפת הרישום הרפואי 

 2010משנת Nieuwenhuijsen -ו 2003משנת  Van der Klink & van Dijkמאמרים של  .ב

-DSM -בה שנמדדת כהפרע מוגדרתוהפרעת הסתגלות הקשורה ללחץ מגדירים שחיקה כ

V וגם ב-ICD-10. 

הפרעה זאת . שהתסמינים קשורים לעבודה Undifferentiated somatoform disorder .ג

 MINI International Neuropsychiatric Interview -מאובחנת באמצאות ה

(Oosterholt, 2014) 5.0.0. 

-שירום או MBI שאלוןמעל נקודת חתך מסוימת ב)צירוף של ציון גבוה בשאלון שחיקה  .ד
 והיעדרות ממושכת מהעבודה. (מלמד



 
 

6 
 

 ת, היעדרויוCIS))ציון גבוה בשאלון עייפות עם צירוף של ציון גבוה בשאלון שחיקה  .ה
קריטריון של  מילויוממושכות מהעבודה ופניה לטיפול מקצועי עקב שחיקה 

Sonnenschein, 2008 ) neurasthenia.) 

 
. אבחנה רפואית וכסיבה לנכות רפואית וקבלת טיפול מהמדינהשחיקה קלינית מוכרת כבשוודיה 

 Stress relatedונקראת , הגדרת השחיקה הקלינית מבוססת על תסמינים של שחיקה בעבודה

exhaustion Disorder (ED)4.5-. חלק מהקלינאים בשוודיה מגדירים שחיקה כציון גבוה מ 
 מלמד.-בשאלון שירום

 Swedish Board of Health-ע"י ה 2010 -ב ICD-10 -מיוחד ל הפרעת התשישות הוכנסה כסעיף

and Welfare. 
 

  במערכת הבריאות ת עובדיםשחיק
 

שכיחה בקרב צוותים רפואיים וגבוהה ה ,תשחיקה הינה מצב נפשי כרוני בעל השלכות קליניו
 27,500בסקר מקיף שנערך בארה"ב )  .בעלי השכלה דומה מהשכיחות באוכלוסייה בקרב

שיעור שחיקה העוסקים במקצועות הרפואה  בקרב , נמצא כי 2012תפים( ופורסם בשנת משת
 .הכללית( הבאוכלוסיי 27%לעומת  38%אחרים בארה"ב ) יותר מבעלי מקצועות גבוה

Arch Intern Med. 2012;172(18):1377-1385 
 

עליה ללא  שראלהעולם וגם בי שיעור השחיקה בקרב צוותים רפואיים עולה בשנים האחרונות בכל
השחיקה הגבוה ביותר מופיע באמצע הקריירה. שחיקה היא שיעור מקבילה בתסמיני דיכאון. 

 דיכאון. פגיעה באיכות הטיפול מאשרלנבאי חזק יותר 
 

 דרכים להתמודדות עם שחיקת עובדים
 

 ניתן לטפל בשחיקת העובדים על ידי מודל הרפואה המונעת שמורכב משלושה שלבים:
 

מכוונות באופן ישיר לסיבות או למקורות  : מניעה של גורמי הלחץ.שוניתמניעה רא .א
 .הלחץ הקיימים בארגון, במטרה להפחית או לשלול אותם לחלוטין

 

לפתח את הידע מטרתה  מניעת הסימפטומים המופיעים בשעת לחץ. מניעה שניונית: .ב
ים לעובדים מתן כלים חיוני .תגובות העובד ללחץ והמיומנות הנדרשים כדי לנהל את

ו/או לסביבת העבודה ומאפשר להם  לחץמאפשר להם להסתגל טוב יותר למצבי 
 .להפחית את ההשפעות של הלחץ

 
אסטרטגיות מניעה  טיפול בסימפטומים שהופיעו בעקבות הלחץ. מניעה שלישונית: .ג

חזרתם לעבודה ולסייע  ברמה השלישונית מכוונות לטפל בעובדים ולשקמם, להקל על
  הקשורות לעבודה. עובדים שכבר סובלים מבעיות בריאות מנטלית במעקב אחר
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( 68%ההתערבויות ) תכניות מחקרי התערבות בקרב אחיות עלה כי עיקר  25במאמר סקירה שבחן 
שהופיעו  םשיפור תגובת הלחץ או בסימפטומיבמניעה שניונית או שלישונית המתמקדות ב עסקו

התמקדו בגורמים המשפיעים על שחיקה כניות מהת 24%רק . בעקבות הלחץ אצל העובדים
כי התערבות הנוגעת  ,. עוד עלה, יתר התכניות היו משולבותוהקשורים למניעה הראשונית בארגון

)שנה לעומת חצי שנה( ובכל אופן מתפוגגת יעים בארגון יעילה לזמן ארוך יותר פלגורמים מש
 . ןלריענולאורך זמן ודרושה 

Awa, W. L., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention: A review of 

intervention programs. Patient education and counseling,78(2), 184-190. 

 

סייע להנהלה לבוצע סקר שנועד (, NHSבאנגליה )תכנית התערבות שבוצעה באחד מבתי החולים ב
ולהעלות  ללחץ בעבודה הנתונים עובדיםהמספר את  30%-וריד בלזהות גורמי שחיקה במטרה לה

שילבו  טיפול בשלושת רמות  צעדים שננקטו עקב הממצאיםאת שביעות הרצון והתפוקה בעבודה. 
, תכניות חניההסרת והפחתת גורמי לחץ הקשורים לארגון )סגנונות תקשורת, בעיות : המניעה
שחוו פגיעה פיזית או נפשית  כו'(, הקניית כלים להתמודדות עם לחצים וטיפול באנשיםוהכשרה 

 ,בדיווחי מקרי לחץ בעבודה 40%ירידה של באמצעות תכנית ההתערבות חלה . כתוצאה מלחץ
 בענישה משמעתית 25%ירידה של , בתלונות עובדים 50%ירידה של , בהיעדרויות 10%ירידה של 

 ן.חדש שנערך בארגו עלייה משמעותית במדדי שביעות רצון מן הארגון על פי סקרו
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 עיקרי המלצות הוועדה:
 

 דגימה: 
 

, לרבות עובדי קרנות ללא מגבלת ותקהציבורית  במערכת הבריאות כל העובדיםבסקר ישתתפו 
ניתן יהיה לכול רופאים עצמאיים ככל שקופות  .בדי קרן קליטהווע עובדי קבלן ,סטז'רים ,המחקר

 החולים יחפצו בכך. 
 

 (.מחקרה מכוןחיצוני )להלן:  מחקר מכוןל ידי ביצוע הדגימה ועיבוד הנתונים יתבצע ע
 

 אופן הפצת הסקר:
 

למרבית העובדים במערכת הבריאות אין חיבור למייל ארגוני וזמינותם באמצעי זה מכיוון ש
בקישור לשאלון שיישלח כן לטלפון נייד ו בלינק שיישלחלשלב את הדגימה  הוחלט  נמוכה,

יתבקש הארגון העבודה, מקום אין כתובת מייל של  של העבודה. במידה ולעובדלכתובת המייל 
תהיה אפשרות  ארגון . ל)במידה וקיימת( הפרטיתלכתובת המייל הסקר אם יישלח בלשקול 

ו/או  מכון המחקרלמילוי ידני אשר יוזנו למערכת ע"י  שאלוניםבנוסף לקישור האישי להעמיד 
  הפעלת קישור גנרי תוך מתן קוד חד ערכי לכל עובד. 

 
  אלון:ש
 

. בהתאם לתוצאות התיקוף תבחן האפשרות לצמצם  שאלות 56השאלון יכיל בשלב תיקוף הסקר, 
 .בלבד שאלות 50ל ן השאלואת היקף 

 
 מבנה השאלון:

 

 של המשיבדמוגרפי הורקע התעסוקתי ה אודותשאלות  .א

שאלות נבחרות מתוך שאלון שירום מלמד שנועדו למדוד . שאלות אודות הרגשות בעבודה .ב
 ת רמת השחיקה.א

שאלות שנועדו לזהות גורמים המשפיעים על השחיקה: סביבת העבודה, המקצוע, צוות  .ג
 .העובדים ויחסים במקום העבודה

 תחושת רווחה אישית י תוצאה:נשאלות הנוגעות למשת .ד
 
 

 השאלון: שפת
 

 רוסית ואמהרית.אנגלית, שפות: עברית, ערבית,  5-יונגש בהשאלון 
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  :ארגוני הבריאותשימה של עובדי מבנה ארגוני ור
 

 נתונים יחולקו למספר רמות ניתוח.הלצורך ניהול הסקר וניתוח הממצאים 
 

 מיפוי לפי סוג שירות .1

 משרד בריאות: כל יחידות המיניסטריון.  .א

 שירותי קהילה של קופות החולים. .ב

 שירותי אשפוז: בתי חולים. .ג

 שירותי הצלה: מד"א .ד

 

 רות:מיפוי סוגי מערכים תחת כל שי .2

 

 מערכים סוג השירות
 מ. ראשי, לשכת בריאות, מעבדות, מכונים משרד בריאות
רפואה ראשונית, רפואה יועצת, מערך פסיכיאטריה, מכונים,  שירותי קהילה

                                                                                                                          , מינהל, משק.מעבדות, מטה
כירורגי, פנימי, משפחה,  מטה, מנהל , משק, גריאטרי, -הנהלה שירותי אשפוז

אונקולוגי, פסיכיאטרי, ילדים, גניקולוגיה ומיילדות, מלר"ד, 
 משק, מעבדות.                              , מרפאות ומכוני חוץ, מינהל

 
 ד, עבודה בשטח.       מטה, עבודה במוק שירותי הצלה

 
 
 

  :בארגוןתפעול והיערכות נדרשת 
 

סקר וקבעה לו"ז לשלבי בכל ארגון לביצוע ה  והעובדים הוועדה דנה בדרכים לרתום את ההנהלה
הסקר משלב הצגת הפרויקט להנהלה ועד ליישום המסקנות בתכנית העבודה. הוועדה קבעה את 

, בארגון סקר, מנהל ההארגוןד הבריאות, הנהלת תפקידי הפונקציות לתפעול הסקר: מטה משר
להגדלת שיעור ההשתתפות דרכים הוועדה המליצה על מספר  צוות היישום ומנהלי המערכים.

 בסקר. 
 

  פרסום והצגת תוצאות הסקר:
 

השוואות . הארגוןלכלל עובדי יוצגו בתי החולים ליתר הכלליות לרבות ההשוואה  תוצאות הסקר
 בלבד. הארגון ומנהלים יוצגו להנהלת  ותק, מקצועותים, בין סקטורים, מערכ
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 תכנית עבודה
 

האנושי  טיפול בשחיקה והעלאת החוסןת עבודה בנושא וממצאי הסקר ישמשו תשתית לתכני
היה אחראי לפעול בנושאים שיעלו כגורמים מערכתיים ימשרד הבריאות ני בריאות. בארגו

בארגוני  כלים להתמודדות עם השחיקהעל ארגז קדם עבודה לשחיקת עובדים במערכת, וי
 .בריאות

 
 אופן תיקוף הסקר: 

 

 משתתפים( 50) שיבבשלב ראשון יועברו שאלונים איכותניים בשיטה של סוקר מול מ .
 והשאלות עונות על הבעיות. סדר השאלות הגיוני נבדוק שהשאלון מובן,  בשלב זה 

  ,י לזהות בעיות שיעלו ברמה קבוצתית. קבוצת מיקוד כד 2 תהיה עבודה מולבשלב שני
 משתתפים בכל קבוצה(. 12-15)

 מטרת שלב זה  .משיבים כדי לבדוק מתודולוגיה 200-בשלב השלישי, נבצע תיקוף כמותי ל
 היא לבחון את המתודולוגיה מול קבוצה גדולה ואם קיימת שונות.

 
 נצא לפריסה רחבה.עם סיום תיקוף הסקר, 
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 הוועדה: המלצות
 
 ימה:דג. 1

 

 קבוצת הדגימה: 1.1

 

ללא מגבלת ותק, לרבות עובדי קרנות המחקר, סטז'רים,  בארגוןבסקר ישתתפו  כל העובדים 
דגימת רופאים עצמאיים נתונה לשיקול דעת של קופות החולים בדי קרן קליטה. ועובדי קבלן וע

אשר , והם ישתתפו בסקר ככל שפרטי התקשרות עימם יכללו ברשימות המשתתפים בסקר
 על ידי הארגון.תועברנה 

 
הארגונים שישתתפו בסקר: משרד הבריאות, קופות החולים, בתי החולים הממשלתיים 

. היעד , מד"א(ושיקומיים פסיכיאטרים, והעירוניים ובתי החולים הציבוריים )כלליים, גריאטריים
 אלף משיבים לסקר. 100

 
על מנת שתוצאות  ,ם ולא להסתפק במדגםחברי הוועדה כי יש לכלול את כלל העובדי ביןהוסכם 

 הסקר ישקפו ככל הניתן את תמונת המצב כלפי כלל העובדים במערכת.
 

 מכון המחקרגודל הדגימה המינימלית לשם החלטה על מועד סגירת הסקר ידון ויקבע בשיתוף 
 בחר לבצע את  הסקר. יש
 

 שיטת הדגימה: 1.2

 
  .מחקרמכון הדי על י וביצוע הדגימה ועיבוד הנתונים יתבצע

 
 ו/או במהלך שעות העבודהעמדות מחשב אישיות אין נגישות ל ארגוני הבריאותעובדי ממרבית ל

אין כתובת אף  ,לחלקם .עבודתםשגרת אינם יכולים להתפנות לעיסוק במחשב שאינו חלק מ
יישלח קישור דוא"ל בשל שליחת השאלון  חלופהלשבנוסף  ,כן הוחלטעל  . ארגוניות א"לדו
  .מהם יש טלפון חכם 80%-טלפון הנייד של העובדים בהנחה שלפחות לל
 

ו/או קישור גנרי  הארגונים יוכלו לבחור לאפשר בנוסף לחלופות שלעיל גם מילוי ידני של שאלונים
 . למענה לסקר

 
ההערכות הנדרשת למילוי שאלונים ידניים והעמדת האמצעים הדרושים לאיסופם באופן שאינו 

רטנית לשאלונים תהיה באחריות הארגון. הזנת הנתונים מתוך השאלונים שמולאו מאפשר גישה פ
 . מחקרה מכוןבאחריות היה תידנית 

 
המחקר. החלטה על מכון על ידי  מתן קוד חד ערכיחייב ימענה על הסקר באמצעות קישור גנרי 

שור האישי. הפעלת קישור גנרי תהיה נתונה לשיקול דעת הארגון ובכל מקרה תתבצע בנוסף לקי
על הארגון יהיה לשקול מראש את המשמעויות בהפעלת קישור גנרי ולבצע את ההערכות הנדרשת 

 . יםלהפצת הקוד
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שלמערכת הסקרים תהיה אפשרות לזהות אם העובד ענה על הסקר על מנת למנוע מילוי יש לוודא 

 .על ידי אותו עובד הסקר פעמיים
 

 

 שאלון:. 2

 

 השאלון:אורך  2.1

 

שנערך בוועדת ההיגוי בנושא זה הוחלט כי בשלב הראשון יש לשאוף לאחוז מענה גבוה  בדיון
שאלות. יחד  40ולא יעלה על ועל כן שמה לעצמה ליעד שהסקר יהיה נגיש וקצר  ,בהיענות לסקר

ובחירת השאלות הצרכים בניתוח הנתונים , עם זאת, תובנות שעלו בדיונים על עולמות התוכן
בשלב תיקוף הסקר תבחן האפשרות לצמצם את שאלות בסקר.  56 לעה הסכמביאו ללסקר ה

 .50מספר השאלות ל 
 

 עולמות התוכן: 2.2

 

חברי הוועדה  שהם הסכימו נועדה למקד את הסקר בנושאים בהם עולמות התוכן בחירת 
מיפוי עולמות  קבותנושאים שעלו בע בעשרהבחרו חברי הוועדה  הגורמים המרכזיים לשחיקה. 

  בנושאי שחיקה: תוכן 

 .עומס עבודה/מטופלים/משימות .א

  .התמודדות עם חולי ומוות/מעמסה רגשית .ב

  .שעות עבודה/עבודה במשמרות לאורך שנים .ג

  .העדר תמיכה אדמיניסטרטיבית/בירוקרטיה .ד

  .יחס מטפלים ומטופלים .ה

  .היעדר אופק תעסוקתי .ו

  .שגרה וחוסר גיוון .ז

  .שכר .ח

 הרפואי.חוסר מעורבות/קשיים בעבודת הצוות  .ט

 התפקיד של העובד. .י

 

 :בחירת השאלות לסקר 2.3

 

בהתאם לעולמות התוכן  ,בחור את שאלות הסקרלחברי הוועדה נדרשו כל אחד באופן אישי 
תהליך הבחירה כלל בכל שלב תהליך סקר פנימי שתוצאותיו  שהוגדרו רלבנטיים על ידי הוועדה. 

ך מאגרי שאלות מתוקפות בתחום בחירת השאלות בוצעה מתופורסמו לכל חברי הועדה. 
ובמקרים מסוימים תוך תיקוני ניסוח ותוספת שאלות בנושאים חדשים, בשלב הדיון בוועדה. 

ן כולל שאלוההוועדה דנה בכל אחת מהשאלות שנבחרו להופיע בשאלון הסופי ואישרה אותן. 
-שירוםמתוך שאלון למדידת השחיקה פרקים: שאלות דמוגרפיות, שאלות מתוקפות  ארבעה
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 , משתני תוצאה נוספים וגורמי שחיקה אשר אושרו כרלבנטיות בתיאום עם פרופ' מלמד מלמד
  שחיקה בארץ ובחו"ל.שנאספו מסקרי 

 
 .('אנספח )  7עד  1השאלות ידורגו בסולם של מרבית עוד הוחלט כי 

 

 שפת השאלון: 2.4

 

 ת.רוסית ואמהרי אנגלית, שפות: עברית, ערבית, 5-השאלון יונגש ב
 
 ובדי בית החולים:מבנה ארגוני ורשימה של ע. 3

 

 ערכים:חלוקה לפי מ 3.1
 

 לצורך ניהול הסקר וניתוח הממצאים הנתונים יחולקו למספר רמות ניתוח.
 

 מיפוי לפי סוג שירות:

 משרד בריאות: כל יחידות המיניסטריון.  .א

 שירותי קהילה של קופות החולים. .ב

 .ם, עירוניים וציבורייםממשלתיי שירותי אשפוז: בתי חולים .ג

 שירותי הצלה: מד"א .ד

 

 :מיפוי סוגי מערכים תחת כל שירות

 

 מערכים סוג השירות
 מ. ראשי, לשכת בריאות, מעבדות, מכונים משרד בריאות
רפואה ראשונית, רפואה יועצת, מערך פסיכיאטריה, מכונים,  שירותי קהילה

                                                                                                                          , מינהל, משק.מעבדות, מטה
כירורגי, פנימי,  אונקולוגי,  מטה, מנהל , משק, גריאטרי, -הנהלה שירותי אשפוז

פסיכיאטרי, ילדים, גניקולוגיה ומיילדות, מלר"ד, מרפאות 
 ות.                              משק, מעבד, ומכוני חוץ, מינהל

 
 מטה, עבודה במוקד, עבודה בשטח.        שירותי הצלה

 

 

 או"ש, רכש, ביקורת פנים, גזברות, הדרכה, כלכלה, כספים, מאגר, מזכירות,  מינהל(
 מערכות מידע, משא"ן, ספריה, קבלת חולים, רשומות רפואיות, תקשורת(. 

 אפסנאות, ביטחון, בטיחות וגהות, גינון וחצר, )אלונקאים, אספקה סטרילית משק ,
הנדסה, הנדסה רפואית, טקסטיל ומכבסה, מטבח, משק, צילום רפואי, רב וכשרות, 

 שירותים טכניים, תברואה, תחבורה(. 
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 הכנת רשימות העובדים: 3.2

 

הארגונים יעבירו את כתובות הדוא"ל של העבודה )ולשיקול דעתם גם את כתובת הדוא"ל 
, סקטור )רופא, אחות, פרא, מנמ"ש(, שם המוסד )בקופת מספר הטלפון הסלולארי, הפרטית(

מערך, ותק . יתר הנתונים ישאלו בסקר )מקצוע, חולים יצוין גם שם בית החולים ושם המחוז(
 (.וכו..

 
או  במדינה ובתאגיד המשויכים למספר סוגי העסקה/ יחידות  / ארגונים לדוג' עובדיםיש במידה ו

ארגונים בהם הם ליחידות וליסווגו  הם שמועסקים בקהילה ובאשפוז או במספר יחידות, 
 יותר. ב הגבוהמשרה שיעור הבמועסקים 

 
סקטור ישויך לעזר וישויכו לסקטור מנמ"ש, ובמידה ועובד כוח  כמקצוע נפרדכוחות עזר יוצגו 

 שייך אותו לסקטור מנמ"ש.יתקן ומכון המחקר ישלו כאחיות, 
 

 :בארגוןתפעול והיערכות נדרשת . 4
 

 לסקר גוןרהאהיערכות  4.1
 

למנהלי ארגוני  לסקר, נציגי מטה משרד הבריאות  יציגו את הסקר  הארגוניםבשלב הכנת 
 כמפורט להלן:להיערך להפעלת הסקר  הארגון. לאחר מכן, על הבריאות

 

מטעם אחראי יה שיה בארגוןבכיר  בעל תפקיד ניהולי ארגוני שהינו  סקרלמנות מנהל  .1
להציג את הסקר  נבחרהלקראת הסקר על מנהל  .בארגוןעל יישום הסקר הנהלת הארגון 

בפני הנהלת הארגון, לפקח על שלבי ההכנה לסקר, לנהל את עבודת צוות היישום ולעדכן 
. לאחר סיום הסקר יציג ובמהלכו אות בהיערכות לקראת הסקראת מטה משרד הברי

את ממצאי הסקר להנהלת הארגון ויהיה אחראי מטעם ההנהלה לוודא  סקרהמנהל 
קידום תכנית התערבות ארגונית בהתאם לממצאים ולהחלטת ההנהלה על סדרי 

 עדיפויות לטיפול.

אשר יהיו  משאבי אנושחידת ישיכלול נציג מחשוב/אבטחת מידע ונציג  צוות יישוםלמנות  .2
לביצוע הסקר ובכלל זה הכנת רשימות  תאחראים על ההיערכות האדמיניסטרטיבי
 .העובדים, מעקב מענה ושיווק הסקר בארגון

, שיעקבו אחר אחוזי המענה ויעודדו את עובדי המערכים בארגון מנהלי מערכיםלמנות  .3
  להשיב לסקר.

המינהל והמשק  ,הרפואה, הבריאות לרתום את ראשי הסקטורים של כל מקצועות .4
מענה הולם בכלל המקצועות והסקטורים יאפשר ניתוח מעמיק לעודד מענה לסקר. 

חודיים של ייהאפיינים מואיכותי יותר של תוצאות הסקר ויאפשר ביטוי לצרכים  ול
 הקבוצות השונות.
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 שלבי הסקר ולו"ז: 4.2

 

להנהלה ועד ליישום המסקנות בתכניות  משלב הצגת הפרויקטכי תהליך הסקר הוועדה קבעה 
  :כמפורט להלןחודשים  9יימשך  העבודה

 
  הכנה לסקר:

מטה משרד הבריאות יציג את הפרויקט בפני הנהלת  הסקר טרםשלושה חודשים 
תבחר את צוות היישום וצוות היישום יכין את רשימות העובדים  הארגון, הנהלת הארגון

 .קבענשלפי הפורמט 
 צוות היישום יוציא הודעה לעובדים על קיום הסקר. י הסקרחודשיים לפנ

ולכל  הארגוןצוות היישום אחראי על פרסום ושיווק הסקר ברחבי  חודש לפני הסקר
 .הארגוןמערכי 

 
  שבועות(: 8-4בזמן הסקר )משך 

 ניםלטלפוושל דואר האלקטרוני כתובות פיץ את הסקר לעובדים לת מחקרהחברת 
הארגון יקבל והסקר  מלאו אתתזכורת לעובדים שטרם שלח ת. אחת לשבוע יםהנייד

 .ארגוןב ענות לסקריההעל אחוז מידע שוטף 
 

 לאחר הסקר:
ולצוות  הארגוןחודשיים לאחר סיום הסקר מטה משרד הבריאות יעביר להנהלת כ

תפרסם  הארגוןהיישום את עיבוד וניתוח תוצאות הסקר. לאחר הצגת התוצאות, הנהלת 
מוקדים בהם  . ממצאי הסקר ישמשו לארגון תשתית לזיהוי קר לעובדיםאת תוצאות הס

 רצוי לקדם התערבות ארגונית לצמצום שחיקת עובדים בארגון.
 
 
 

 :הארגוןבין מטה משרד הבריאות לבעלי תפקיד  חלוקת תפקידים 4.3
 

, מנהל הארגוןלתפעול הסקר: מטה משרד הבריאות, הנהלת  בעלי התפקידגורמים המוסדיים וה
 , צוות היישום ומנהלי המערכים. בארגוןקר הס

 
בהעברת רשימות העובדים  מכון המחקרל הארגוניםיהווה גורם מקשר בין  מטה משרד הבריאות

יבצע בקרה שוטפת אחר . בממשקים הקשורים ביישום הסקרעיות שעולות בב ויטפל ,והממצאים
בסיום פואיים ויציף בעיות.  התקדמות הדגימה, ישקף את אחוזי ההיענות להנהלות המוסדות הר

וקידום תכניות והתערבויות ברמה שחיקה להסקר יהיה אחראי לזיהוי גורמים מערכתיים 
לאומית. משרד הבריאות יהיה אחראי לביצוע הסקר מידי שנתיים ולביצוע ניתוח ממצאים 

ילוב של המשרד יבחן ש וקשרים מול סקרים לאומיים נוספים כגון חווית המטופל וסקרי האיכות.
 תוצאות הסקר במודלי תמרוץ שונים ו/או במבחני תמיכה.
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תיידע את עובדי הארגון על ביצוע הסקר ותסייע , בארגוןתמנה את בעלי התפקיד  הארגוןהנהלת 
לעובדים ותחליט  ממצאי הסקר תשקף  את בהעלאת אחוזי ההיענות לסקר בקרב עובדי הארגון, 

 ית העבודה בהתאם לממצאי הסקר. תכניופעלו ב  יעדים ומשימותאילו 
 

הצפת בעיות במידה ,  בארגון תפעול הסקרלאחראי מטעם הנהלת הארגון  הארגוניסקר מנהל ה
 תקשור וקיימות, בקרה אחר אחוזי ההיענות לסקר ושיתוף הפעולה של מנהלי ועובדי הארגון, 

ישיבות ההנהלה על בהתאם לממצאי הסקר. מדווח ב וקידום תכניות התערבות בארגון הממצאים
אחראי על  יהיהסקר הארגוני הפרויקט והתקדמותו. אחראי לרתימת המנהלים בארגון. מנהל ה

יהיה סקר הארגוני מנהל הלמטה משרד הבריאות.  הארגוןצוות היישום, ומהווה איש קשר בין 
 .בארגוןמנהל בכיר 

 
, אחראי על שיווק ופרסום יכין את רשימות העובדים, יוודא שהקישור לסקר עובד צוות היישום

צוות היישום יכלול נציג  ומסייע למנהלי המערכים בהגדלת אחוז המענה לסקר. בארגוןהסקר 
 מחשוב/אבטחת מידע ונציג משאבי אנוש.

 
בארגון: במטרה לקדם רתימה של עובדים והעלאת מודעות לחשיבות הסקר  מנהלי מערכים

יקדמו את אחוז ה למערכים שנקבעו בסקר, אשר חשוב למנות מנהלי מערכים וככל שניתן בהתאמ
תכנית עבודה למערך בהתאם לתוצאות לקדם יהיה עם קבלת ממצאי הסקר ניתן . ה לסקרהמענ

 .בארגון אפקטיביים מנהלי המערכים יהיו מנהלים  הסקר.
 

מענה לסקר.  ועודדיראשי הסקטורים של כל מקצועות הרפואה, הבריאות, המינהל והמשק 
בכלל המקצועות והסקטורים יאפשר ניתוח מעמיק ואיכותי יותר של תוצאות הסקר  מענה הולם

 ויאפשר ביטוי לצרכים  ולמאפיינים הייחודיים של הקבוצות השונות.

 
 .ב'בנספח  יםמפורטחלוקת התפקידים פירוט השלבים ו

 
 :שיווק הסקראמצעים ל 4.4

 

 :בארגוןשיווק הסקר 

/ מסכי הודעות לטלפון הנייד/שומרי מסך/  תלוחות מודעו/  הודעות באתר פנימי .א
הפלזמה הפזורים ברחבי בית החולים המרפאות והארגונים השונים / שליחת הודעות 

 לדוא"ל / פוסטרים /  צרוף הודעה לתלוש השכר ועוד

 הצגת תכנית רב שנתית לטיפול בשחיקה .ב

 מכתב פנייה מההנהלה / הסברה של המנהלים בארגון .ג

, מילוי וביחידות השונות ויעודדו מענה לסקר במחלקות ו שיבקר נציגי הנהלה  .ד
 במהלך ישיבות מחלקתיות, ארוחות

 (סלוגןמסר פרסומי קצר וקליט )בחירת  .ה

 התועלת שניתן להפיק ממצאי הסקר )שיפור תנאי העובד, צמצום שחיקה(הצגת  .ו

  היענות לסקר.פרסום אחוזי  .ז
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 :דרכים לרתימת הנהלות הארגונים 4.5

 

 מת ההנהלות:דרכים לרתי

 רתימת מובילי דעה במערכת. .א

מצאי הסקר )משמעויות כלכליות, מניתוח והתמודדות התועלת שניתן להפיק מ הצגת .ב
 תפוקת עובדים, חיסכון בבדיקות מיותרות, מוטיבציה גבוהה של עובדים(

 הצגת תכנית פעולה למניעת שחיקה כולל תקציב, תיאום ציפיות .ג

 נהלות פרסום בפגישות אישיות, פורום ה .ד

 אחוזי מענה בארגוני בריאותפרסום  .ה

 שיתוף בתוצאות הסקר .ו

 .בתי חוליםו מנהלי הארגוניםמים , כנסים ומפגשים של בפורוההערכות לסקר הצגת  .ז

סקר הסקר ועל מינוי מנהל  אודותמכתב מנכל משרד הבריאות למנהלי הארגונים  .ח
 וצוותי יישום.ארגוני 

בו יוצג נושא הארגוניים וצוותי היישום  הסקר למנהלי חשיפה והסברה בנושא  יום .ט
 , יעדים ותועלות. אופן ביצוע הסקרתכני הסקר, השחיקה, 

 
 :דרכים לרתימת העובדים בארגון 4.6

 
 דרכים לרתימת העובדים:

קשב ניהולי ופעולות הצגת תכנית פעולה למניעת שחיקה , תיאום ציפיות, הבטחה ל .א
 לשיפור.

 מצאי הסקר )שיפור תנאי העובד, צמצום שחיקה(להציג את התועלת שניתן להפיק מ .ב

 הודעה שהנתונים לא יגיעו באופן פרטני למעסיקאנונימיות !  – דיסקרטיות .ג

 מעורבות אישית של המנהליםלגייס לבצע כנס הסברה למנהלים ו .ד

 סקר זמין ונגיש )לטלפון הנייד( .ה

 מנהל הארגון יביע תמיכה בפומבי .ו

/צמידים: גם אני השתתפתי בסקר, תחרות פרסום בארגון: פנייה אישית, סיכות .ז
 אחוזי מענה בין מחלקות, פוסטרים

שיתוף בתהליך הכנת הסקר בארגון ובחירת נציגים מכל סקטור שיהיו אחראיים על  .ח
 סקרמידע על ההפצת ה

 תרגום הסקר למספר שפות .ט

 סרטון הסברה שיצורף לסקר .י

 תחרות מול גופים מקבילים .יא

 .בסוף מילוי הסקר עם שחיקה ארגז כלים אישי להתמודדות הצגת .יב
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 :הפצת הסקר 4.7
 

שליחת לטלפונים הניידים. טרם במסרון שלח קישור ישל העובדים ותיבות הדוא"ל להסקר יופץ 
 סקרהש ,חבר בצוות היישום יהיה, שאבטחת מידעיש לוודא על ידי איש מחשוב/ והמסרוןהמייל 

זכורת לעובדים שטרם ענו על הסקר תאחת לשבוע תשלח  .לא ייחסםלא יגיע לדואר הזבל ו
 .ארגוןוז המענה בוצוות היישום יקבלו גישה לנתון אח סקר הארגוני מנהל הובמקביל 

 
 מכוןתהיה אפשרות להעמיד עמדות למילוי ידני של השאלון אשר יוזנו למערכת ע"י  לארגון

פק על ידי חברת מחקר וכן לאפשר מענה בקישור אינטרנטי גנרי בכפוף למתן קוד חד ערכי שיוה
 .המחקר

 

 פרסום והצגת תוצאות הסקר: .5

 

 הסטטיסטיים נתוניםהו למשרד הבריאות יישלח ,חודשיים לאחר סיום הסקר תוצאות הסקרכ
שיוגשו יוצג הממוצע של כל  ממצאיםבבכל פרמטר ובכל עולם תוכן. שביעות הרצון עם ממוצע 

 הבאים:  טריםלפרמובפילוח  , לפי מערךשאלה ועולם תוכן באופן כללי

 מין וגיל .א

 השכלה .ב

 ארגון .ג

 / שירותי הצלה/ משרד בריאותקהילה/אשפוזסוגי שירותים:  .ד

 )כוחות עזר ישויכו לסקטור מנמ"ש(. מקצועות .ה

 סקטורים .ו

 רכיםמע .ז

 מנהל מול משרת עובדמשרת  .ח

 ותק .ט

 שילוב ותק וסקטור .י

 .ובהשוואה לסטאז'רים חיםבהשוואה למתממומחים רופאים  .יא

 
, ובאחריותן להציג את התוצאות לכלל הארגוניםלהנהלות  את הממצאים משרד הבריאות יעביר

קהילה/אשפוז, מאותו סוג ) הארגוניםחלק מהפרמטרים יוצגו בהשוואה לכלל העובדים. 
  /גריאטריים(.פסיכיאטרייםכלליים/

 

  תיקוף הסקר: .6
 

 בשלב זה  .משתתפים( 50בשלב ראשון יועברו שאלונים איכותניים בשיטה של סוקר מול מטפל )
 . הנובעות משחיקה הבעיותמשקפות את והשאלות סדר השאלות הגיוני נבדוק שהשאלון מובן, 

 
ברמה  סוגיות העולות מן הסקרלזהות  על מנת קבוצת מיקוד  שתי ם בדיקה בתתקייבשלב שני, 
 משתתפים בכל קבוצה(. 12-15קבוצתית. )
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מטרת שלב זה היא  .לבדוק מתודולוגיה משיבים כדי 200-בשלב השלישי, נבצע תיקוף כמותי ל

 לבחון את המתודולוגיה מול קבוצה גדולה ואם קיימת שונות.
 

 .של ביצוע הסקר נצא לפריסה רחבהעם סיום תיקוף הסקר, 



 
 

20 
 

                                                                                                             
 השאלון –' אנספח 

 
 ,/היקר  /תעובד

 

סביבת את  ולהנהלת הארגון בו את/ה עובד/ת למשרד הבריאות לפניך סקר קצר שמטרתו לשקף

 העבודה והחשיפה לגורמים בעבודה הקשורים בהתפתחות שחיקה. 

 

הדורשים  הנושאים מיקוד איתור ול הארגוןהנהלת משרד הבריאות ותוצאות הסקר ישמשו את 

על מנת להקטין את הסיכון להתפתחות  לצרכי העובדיםשינויים המותאמים  שיפור ולקידום

 . שחיקה

וחווית המטופל מושפעים  המטפלים והעובדים במערכת הבריאות ההישגים המקצועיים של

את המאפיינים  הגדירותסייע לנו ל חיוניתמהחוויה הארגונית שלנו כעובדים. השתתפותך בסקר 

 . ותהשונ ותתוך התייחסות  למאפייני וצרכי המערכים השונים נוהצרכים של העובדים בארגו

 

שינוי חיובי שישפיע על  ף להובלתתתהיה שובזכות הדקות המועטות שתקדיש/י למילוי הסקר 

 של כל עובד/ת יישמע. ך וקולושקולכלל העובדים במערכת הבריאות ולכן חשוב 

 

סיכום ותב בשום דרך! עיבוד הנתונים וובלתי ניתן לאתר את הכ לחלוטין השאלון הינו אנונימי

 על ידי גורם חיצוני. יבוצע תוצאות ה

 

 אנא בחר את שפת השאלון:

 עברית

 ערבית

 אנגלית

 רוסית

 אמהרית
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 שאלות פתיחה:
 תשובות אפשריות שאלה מס

 1  ?בכמה מקומות עבודה הנך מועסק/ת 1

2 

3 

4 

5 

 ומעלה 6

אליו בשאלות הבאות.  /יייחסבחר את מקום העבודה העיקרי שלך והת 2

 מהו מקום העבודה אליו בחרת להתייחס

 רשימה נפתחת

רופא/רופא שיניים/אחות/אחות  מהו מקצועך? 3

 בריאות הציבור/פאראמדיק/

עובד חובש/ 

מעבדה/רוקח/פסיכולוג/פיזיותר

פיסט/מרפא בעיסוק/קלינאי 

תקשורת/תזונאי/רנטגנאי/טכנול

וג רפואי/עובד 

עוזר סוציאלי/שיננית/

רופא//סייעת לרופא 

 שיניים/מינהל/משק/אחר, פרט

 
 

 רקע תעסוקתי:
 תשובות אפשריות שאלה מס

 סטאז'ר ?האם את/ה)רופאים/ות בלבד(  4

 מתמחה

 מומחה

באיזה סוג שירות אתה מועסק/ת )במידה  5

ואת/ה עובד/ת ביותר מארגון אחד, נא סמנ/י 

 בו את/ה עובד/ת( השירותאת 

 

 / משרד בריאותרותי הצלהקהילה/אשפוז/שי

 

)במידה ואת/ה  ?מועסק/ת באיזה מערך הנך 6

עובד/ת ביותר ממערך אחד נא סמנ/י את 

 המערך העיקרי בו את/ה עובד/ת(

מטה, מנהל ,  -: הנהלהאשפוזלמי שיבחר בשאלה קודמת 

משק, גריאטרי,כירורגי, פנימי, משפחה, אונקולוגי, פסיכיאטרי, 

 ,לדות, מלר"ד, מרפאות ומכוני חוץ, מינהלילדים, גניקולוגיה ומיי

 משק, מעבדות.                              

: רפואה ראשונית, רפואה קהילהלמי שיבחר בשאלה קודמת 

, מינהל יועצת, מערך פסיכיאטריה, מכונים, מעבדות, מטה

                                                      .                                                                     משק

: מטה, עבודה שירותי הצהלהלמי שיבחר בשאלה קודמת 

 במוקד, עבודה בשטח. 



 
 

22 
 

 

, שרד ראשי: ממשרד בריאותלמי שיבחר בשאלה קודמת 

 .     לשכת בריאות, מכונים, מעבדות

     

האם את/ה מועסק/ת בתפקיד ניהולי  7

 דים אחרים(?)אחראי/ת על עוב

 כן

 לא

 0-2 מה הותק שלך במקצוע )בשנים(? 8

3-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

 ומעלה 31

אנא ציינ/י את מספר שנות העבודה שלך  9

 בארגון הנוכחי

0-2 

3-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-30 

 ומעלה 31

כמה שעות אתה עובד בשכר בממוצע  10

אתה  בחודש, בכלל מקומות העבודה בהם

 מועסק?

 שעות חודשיות 45עד 

 שעות חודשיות 46-90

 שעות חודשיות 91-135

 שעות חודשיות 136-180

 שעות חודשיות 181-225

 שעות חודשיות 226-250

 שעות חודשיות ומעלה 251

 לא עושה משמרות לילה כמה משמרות לילה את/ה עושה בשבוע? 11

__________________ 
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 הרגשותיך בעבודה שאלות אודות 

באיזו שכיחות,  /יתאר אנא. עובד עשוי להרגיש בעבודתושכל  תחושותכמה משפטים המתארים  לפניך
 האחרונים שלך.  העבודהימי  30-ב חשת כך

 1 שאלה מס

  

2 3 4 5 6 7 

  

  
אף  כמעט

 פעם לא

 לעיתים

רחוקות 

 מאד

די  לעיתים

 רחוקות
 לפעמים

די  לעיתים

 קרובות

 לעיתים

ת קרובו

 מאד

 כמעט

 תמיד

/  פ/העיי /המרגיש 12

 פיזית /הסחוט

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 "נשבר" לי 13

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 "המצברים" שלי התרוקנו 14

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 /השחוק /המרגיש 15

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 קשה לי להתרכז 16

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 הראש שלי לא צלול 17

 

2 3 4 5 6 7 

 

חשוב על קשה לי ל 18

 דברים מסובכים

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

אין לי כוח להשקיע  19

רגשית במטופלים או 

 בעובדים אחרים

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

מרגיש שאין לי יכולת  20

להיות סימפטי למטופלים 

 או לעובדים אחרים

1 

 

2 3 4 5 6 7 

 

 1 מרגיש עייפות נפשית 21

 

2 3 4 5 6 7 
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 סביבת העבודה שלך
פטים הבאים מתארים את סביבת העבודה, עומס העבודה, הציוד ותנאי העבודה. באיזו המש

מידה המשפטים הבאים מתארים את סביבת העבודה שלך כפי שאת/ה חווה אותה. שימ/י לב, אין 
 תשובה נכונה או לא נכונה, הרגשתך היא הקובעת.  

 

 1 שאלה מס

  

2 3 4 5 6 7 

  

 כמעט  

אף פעם 

 לא

   לפעמים  
 כמעט

 תמיד

יש לי עומס מטלות ומטופלים רב ומעט  22

 מדי זמן בכדי לבצע את כל המטלות

1 2 3 4 5 6 7 

יש לי יותר מדי מטלות  23

אדמיניסטרטיביות בתפקיד ומעט מדי 

 זמן בכדי לבצע את כולן

1 2 3 4 5 6 7 

לעומס פיזי רב  פ/הבעבודתי אני חשו 24

מדי )סחיבה/הרמה/שעות ארוכות על 

 רגליים(ה

1 2 3 4 5 6 7 

בארגון שלי, חסרה לי תמיכה רגשית  25

הקשורה למצבי חולי, מוות וקשיים 

 אישיים של מטופלים

1 2 3 4 5 6 7 

ביחידה שלי עומד לרשותי הציוד הנדרש  26

 לביצוע המשימות המוטלות עלי

1 2 3 4 5 6 7 

חשוב העומדות לרשותי ימערכות המ 27

 ת שלימקשות על העבודה השוטפ

1 2 3 4 5 6 7 

סביבת העבודה הפיזית שלי נוחה  28

 ומספקת )ניקיון, מרחב עבודה וכדומה(

1 2 3 4 5 6 7 

כוח האדם ביחידה שלי תואם את עומס  29

 העבודה

1 2 3 4 5 6 7 

אני חש שהארגון שלי מפגין מחויבות  30

 לבריאות הפיזית והנפשית שלי

1 2 3 4 5 6 7 

נים נאלצתי להפנות בחודשיים האחרו 31

מטופלים לבדיקות / פעולות רפואיות 

 )רופאים בלבד( מיותרות

1 2 3 4 5 6 7 

במידת הצורך הייתי ממליצ/ה לחבר/ה  32

או לבן משפחה שלי לקבל טיפול במקום 

 העבודה שלי

1 2 3 4 5 6 7 

הלחץ שאני חווה בעבודה פוגע  33

 בבריאותי

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 



 
 

25 
 

 המקצוע שלך
טים הבאים מתייחסים למקצוע בו את/ה עוסק/ת. אנא ציין באיזו מידה אתה מסכים או המשפ

 לא מסכים עם התיאורים הבאים. שים לב, אין תשובה נכונה או לא נכונה, הרגשתך היא הקובעת.  
 

 1 שאלה מס

  

2 3 4 5 6 7 

  

במידה    כלל לא  

 בינונית

במידה   

רבה 

 מאד

קריירה לפתח את ה אפשרותיש לי  34

 /תהמקצועית בארגון בו אני עובד

1 2 3 4 5 6 7 

להישאר במקצוע שלי  /תהייתי בוחר 35

תה לי אפשרות י)העיסוק שלי(, גם אם הי

 אחרת

1 2 3 4 5 6 7 

כשאני חושב/ת על החלטות מקצועיות  36

 שקיבלתי בחודשיים האחרונים, חלקן היו

 שגויות

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 ומעניינתהעבודה שלי מגוונת  37

להשפיע, לקבל החלטות  /תאני מסוגל 38

 וליזום דברים שונים בעבודתי

1 2 3 4 5 6 7 

מערכת הבריאות בישראל פועלת  39

 לקידום וטיפוח המקצוע שלי

1 2 3 4 5 6 7 

לווים הניתנים לי הם נהשכר והתנאים ה 40

 הוגנים ביחס לתנאים במקומות דומים

1 2 3 4 5 6 7 

העבודה שלי מקשה עלי לשלב בין צרכי  41

 הבית לצרכי העבודה

 

1 2 3 4 5 6 7 
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 צוות העובדים והיחסים במקום עבודתי
השאלות הבאות מתייחסות ליחסים בינאישיים במקום עבודתך. אנא ציינ/י באיזו מידה את/ה 

בה נכונה או לא נכונה, מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם התיאורים הבאים. שימ/י לב, אין תשו
 הרגשתך היא הקובעת.  

 1 שאלה מס

 

2 3 4 5 6 7 

 

 כמעט  

אף פעם 

 לא

   לפעמים  
 כמעט

 תמיד

 בי שהממונים עלי מתעמרים/ה אני חש   42

 משתמשים בכוחם לרעה כלפייאו 

1 2 3 4 5 6 7 

קיימת אווירת שיתוף פעולה ועזרה  43

 הדדית בין העובדים בצוות שלי

1 2 3 4 5 6 7 

אני חש/ה מוגנ/ת מפני אלימות פיזית  44

 ומילולית במקום העבודה שלי

1 2 3 4 5 6 7 

אני חווה אפליה על רקע מין, מגדר, דת,  45

צבע עור מוצא וכיו"ב במקום העבודה 

 שלי

1 2 3 4 5 6 7 

את התמיכה  /תשאני מקבל /האני חש  46

 הנחוצה ממנהל/מנהלים

1 2 3 4 5 6 7 

כתי  מתחים בין בעלי תפקידים להער 47

שונים )סקטורים( בארגון משפיעים 

לרעה על העבודה שלי )למשל חוסר 

 תיאום בין עובדים ממחלקות שונות(

1 2 3 4 5 6 7 

בארגון שלי, אני מרגיש שיש לי למי  48

לפנות כאשר עולות בעיות אישיות 

הקשורות לעבודה, יחסים עם ממונים, 

 קשיים אישיים וכו'

 

1 2 3 4 5 6 7 
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 שאלות אודות תחושת הרווחה האישית שלך
השאלות הבאות מתייחסות לתחושותיך בעבודה או מחוץ לה. אנא ציינ/י באיזו מידה את/ה 
מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם התיאורים הבאים. שימ/י לב, אין תשובה נכונה או לא נכונה, 

 הרגשתך היא הקובעת.  
טובה  טובה רהסבי גרועה שאלה מס

 מאד

 מצוינת

 5 4 3 2 1 בריאותךמצב כיצד היית מדרג/ת באופן כללי את  49

 5 4 3 2 1 כיצד היית מדרג/ת באופן כללי את איכות השינה שלך 50

אני בדרך כלל מצליח/ה להתאושש במהירות לאחר שאני  51

 חווה תקופה קשה / מלחיצה 

1 2 3 4 5 

 

-פעם כלל לא שאלה מס

פעמיים 

 בחודש

פעם 

 בשבוע

פעמיים 

שלוש 

 בשבוע

 כל יום

בחודש האחרון נקלעתי למצבי סיכון או כמעט תאונה ברכב או  52

 בבית עקב עייפות

1 2 3 4 5 

 

 

לא לקחתי  שאלה מס

חופשת 

 מחלה

 מספר ימי מחלה:

מכמה ימי עבודה נעדרת בחודשיים האחרונים עקב מחלה  53

  שלך )לא של בן משפחה(

  

 

 קע כלליותשאלות ר
השאלות הבאות משמשות לניתוח סטטיסטי ויסייעו לנו להתאים את תוצאות הסקר לקבוצות 

 .עובדים שונות

אף  כמעט שאלה מס

 פעם לא
   לפעמים  

 כמעט

 תמיד

באיזו  -השאלה הבאה מתייחסת לקושי כלכלי 54

 :למשל? )שמצבך הכספי דחוק /הה חש/מידה את

קיצצת  או ותנאלצת ללוות כסף כדי לשלם חשבנ

 בהוצאות משק בית כגון אוכל או ביגוד(

1 2 3 4 5 6 7 
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 דמוגרפיה:
 תשובות אפשריות שאלה מס

 18-30 ?כ/תימהי קבוצת הגיל אליה את/ה משתי 55

31-40 

41-50   

51-60   

61 + 

 נקבה מהו מינך? 56

 זכר
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 לו"ז הסקר וחלוקת תפקידים  –' בנספח 

 ך השלבמש לו"ז משימה שלב
משרד 

 הבריאות

הנהלת 
 הארגון

מנהל 
סקר ה

  בארגון

מנהלי 
 המערכים

צוות 
 היישום

מכון 
 המחקר

הכנה 
 לסקר

      v חודש  תיקוף הסקר

 מכון מחקרבחירת 

שלושה 
חודשים לפני 

 הסקר
 

      v חודש

      v חודש בניית מודל שיווקי לסקר

    v  V  הצגת הפרויקט בפני ההנהלה

       v  יעת מועד ביצוע הסקרקב

חבר סקר ארגוני בחירת מנהל 
 הארגוןהנהלת 

  v    
 

בחירה ומינוי צוות היישום )חובה 
 נציג מחשוב ומשאבי אנוש(

  v V    

 מינוי מנהלי מערכים
  v V    

החלטה בנושא מילוי ידני, אופן 
 איסוף והקלדת השאלונים

   v V  מידי
 

הסקר למנהלי יום עיון 
צוות יישום ומנהלי  הארגוניים
 המערכים

     v מידי
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 שלב
 משך השלב לו"ז משימה

משרד 
 הבריאות

הנהלת 
 הארגון

מנהל 
סקר ה

  הארגוני

מנהלי 
 המערכים

צוות 
 היישום

מכון 
 המחקר

 הכנה לסקר

הכנת רשימות פרטניות של כלל 
ותיקופן מול משרד העובדים 
  הבריאות

 v     חודש
 

      v מידי לארגוניםשליחת חומרי השיווק 

הגדרת כתובת למתן מענה 
במקרה של תקלות נקודתיות 

 במילוי הסקר

חודשיים 
 לפני הסקר

 v      מידי

 בדיקת מערכות לביצוע הסקר
)יש לוודא על ידי וסימולציות 

איש מחשוב/אבטחת מידע שיהיה 
חבר בצוות היישום, שהסקר לא 

ל ולא ייחסם יגיע לדואר הזב
 במייל ובנייד(

 v v     מידי

, בארגוןשיווק ופרסום הסקר 
בחירת נקודות ואמצעי פרסום 

  הארגוןברחבי 

חודש לפני 
 הסקר

  v     מידי
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 משך השלב לו"ז משימה שלב
משרד 

 הבריאות

הנהלת 
 הארגון

מנהל 
סקר ה

  הארגוני

מנהלי 
 המערכים

צוות 
 היישום

מכון 
 המחקר

 בזמן הסקר

 ת הסקר לעובדיםהפצ

 בזמן הסקר

 v v     שבועות 4-8

רתימת הנהלה: הודעה 
, בארגוניםחגיגית/אירוע פתיחה 

 סיכות /צמידיםחלוקת פליירים, 
  v V v v  מידי

ניהול איסוף הנתונים באופן 
 ממוחשב

 v      מידי

שליחת תזכורת לעובדים למילוי 
הסקר וקידום המענה לסקר לפי 

 מערך
 v v v    בועפעם בש

 בזמן הסקר

הצגת נתוני היענות לסקר של כלל 
ולפי מערכים בכל  הארגוןעובדי 

ישיבות הנהלה ובמסכי המידע 
 לעובדים

 בזמן הסקר

  v V  v  מידי

מתן כלים לעידוד הגברת אחוזי 
מענה ביחידות שקיימות בהן 
בעיה )תגמול על אחוזי מענה 

 גבוהים(

  v v V  v מידי

 v  V  v v מידי  מענהייה בנתוני הרשאת צפ
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 משך השלב לו"ז שם שלב לבש
משרד 

 הבריאות

הנהלת 
 הארגון

מנהל 
סקר ה

  הארגוני

מנהלי 
 המערכים

צוות 
 היישום

מכון 
 המחקר

עיבוד 
ופרסום 
תוצאות 

 הסקר

והדוחות הממצאים  העברת
 למשרד הבריאות

חודשיים 
לאחר סיום 

 הסקר
 v     v חודשיים

ת ממצאים ודוחות בדיקת תקינו
 על ידי משרד בריאות

עם העברת 
החומרים 

למשרד 
 הבריאות

 v     v עד חודש

העברת ממצאים ודוחות 
 להנהלות הארגונים

עד שלושה 
חודשים 

 מסיום הסקר 
   v V  מידי

 

 ארגז כלים
פרסום ארגז כלים לטיפול בגורמי 

 שחיקה
במקביל 
לפרסום 

 הממצאים
     v רבעון
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