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 תוכן העניינים

מודל ניתוח תוצאות 

 הסקר

 –' נספח ב

חשיבות גורמי   תיעדוף

הלחץ והמשאבים 

הארגוניים בסקטור רפואה  

 לפי סוג ארגון

 מדד השחיקה פרטי משיבי הסקר

הנטייה לעזוב את  גורמי לחץ

 המקצוע

 עיקר ממצאי הסקר

 :מדדי תוצאה נוספים תופעות קיצון משאבים ארגוניים
היקלעות למצבי סיכון עקב  

חוויית לחץ שפוגעת  , עייפות

דירוג עצמי של המצב , בבריאות

 הבריאותי

  –' נספח א

פירוט הממצאים בכלל 

 מערכת הבריאות

 מטרות ורקע



 

 3 

 :לסקר הוגדרו שלוש מטרות על

תמונת מצב לאומית  לשקף 

בנושא חוסן  וארגונית 

ושחיקת עובדים במערכת  

 הבריאות הציבורית

  המשפיעים הגורמיםלזהות את 

על שחיקת עובדים במערכת  

הבריאות תוך מתן ביטוי לקבוצות  

,  מאפייני מקצוע, עובדים שונות

 סוגי ארגונים ושירותים במערכת

לשמש בסיס התייחסות  

  לקידום תכניות התערבות

 ברמה לאומית וארגונית

1 2 3 
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 ?מי

 הבריאות מערכת עובדי 137,868 השאלון על לענות הוזמנו

 קופות של הקהילה בשירותי ,החולים בבתי הציבורית

 עובדי 7317 השיבו הסקר על .הבריאות ובמשרד החולים

 .רפואה סקטור

 ?מתי

  והסתיים 2018 במרץ 4 בתאריך החל הסקר נתוני איסוף

 .2018 ביולי 10 -ב

 רקע על הסקר

 ?מה

  שאלות 32 מתוכן ,סגורות שאלות 43 כלל הסקר שאלון

  ומשאבים לחץ גורמי של עוצמה ,שחיקה רמת המודדות

  נוספות שאלות 11-ו (שחיקה מפני המגנים גורמים) ארגוניים

 .המשיבים של ותעסוקתיים דמוגרפיים מאפיינים הבוחנות

רוסית אמהרית  , ערבית, השאלון הועבר בשפות עברית

 .ואנגלית

 ?איך

 נשלחו הראשון בגל :גלים בשני בוצע לסקר המענה

 של הסלולריים הטלפון מכשירי ואל במייל השאלונים

 השלמה בוצעה בלבד חולים ובבתי השני בגל ,העובדים

 .סוקרים ידי על ונאספו שחולקו ידניים שאלונים באמצעות

 י"ע בוצעו הדוחות וכתיבת הממצאים ניתוח ,הנתונים איסוף

 .שיווקי מידע .איי .סי חברת
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 :שחיקה היא מצב רגשי שלילי המאופיין בשלושת התסמינים הבאים

 (   Emotional exhaustion)תשישות רגשית . 1

 (  Physical fatigue)תשישות פיזית ונפשית . 2

 (    Cognitive weariness) קוגנטיביתתשישות . 3

 

ללחצים   -חוזרת ונשנית  -שחיקה מתפתחת כתוצאה מחשיפה כרונית 

 .   השחיקה הופכת לכרונית, ללא טיפול(. בעבודה ומחוצה לה)

מחקרים ברחבי העולם קושרים בין שחיקה כרונית לבין פגיעה ברווחה הפיזית 

בארגוני בריאות נמצא קשר בין שחיקה . והנפשית של העובדים ופגיעה בארגון

, שביעות הרצון מהעבודה, המוטיבציה להשקיע בעבודה, העובד תיפקודלבין 

 .עזיבה ופרישה מוקדמת, איכות הטיפול וכן היעדרויות

 ?מהי שחיקה
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רגשית  , מדד השחיקה מבטא את הרגשתו של העובד כשהוא חווה תשישות פיזית
 :ציון המדד מתקבל מחישוב הממוצע של תשעת הרכיבים הבאים. וקוגניטיבית

 מודל ניתוח תוצאות הסקר

 מדד
 השחיקה

ה /מרגיש

עייפות  

 נפשית

 " נשבר לי"
" המצברים"

 שלי התרוקנו

קשה לי  

לחשוב על  

דברים 

 מסובכים

קשה לי  

 להתרכז

ה /מרגיש

 ה/שחוק

ה /מרגיש

/  ה /עייפ

 סחוט פיזית

 מרגיש שאין

 לי יכולת להיות

 סימפטי לעובדים

 אחרים או

 למטופלים

 אין לי כוח

 להשקיע רגשית

 בעובדים אחרים

 או במטופלים
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 ,לצד מדידת השחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות

תופעות אשר יש בהן ללמד על הגורמים המשפיעים   23נבדקו 

 .ביותר על רמת השחיקה בקרב העובדים

 :  קטגוריות 3את התופעות ניתן לחלק ל 

 

 :המדדים שנכללו בסקר

 גורמי לחץ
גורמים או תופעות איתם העובד מתקשה להתמודד  

הינם בעלי השפעה  , לאורך זמן, באופן מלא ואשר

 שלילית על הבריאות הפיסית והמנטאלית שלו

גורמים המגנים על העובד מפני שחיקה  

 (משאבים ארגוניים)
תנאי עבודה או תנאים חברתיים המאפשרים לעובד  

לבצע את עבודתו בצורה טובה ומפחיתים את הסיכוי  

 לחוות לחץ ושחיקה

 מדדי תוצאה נוספים על השחיקה
היקלעות למצבי סיכון  , הנטייה לעזוב את המקצוע

 והשפעה נתפסת על המצב הבריאותי

12 

 גורמי לחץ

8 

משאבים  

 ארגוניים
3 

גורמי תוצאה  

 נוספים
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 גורמי הלחץ שנבדקו בסקר

,  לאורך זמן, גורמי לחץ הינם גורמים או תופעות איתם העובד מתקשה להתמודד באופן מלא ואשר

 .  הינם בעלי השפעה שלילית על הבריאות הפיסית והמנטאלית שלו

קושי לשלב בין 

 הבית לעבודה

חשיפה לאלימות 

 פיזית

עומס מטלות  * 

 אדמיניסטרטיביות

קונפליקט בין 

בעלי תפקידים 

 שונים

 

 אפליה

התעמרות מצד 

 הממונים

חשיפה לאלימות 

 מילולית

מחשוב ' מע

 מעכבות

סביבת עבודה 

 פיזית

 

 עומס פיזי

חשיפה למוות 

 ותחלואה

 

 עומס עבודה
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 משאבים ארגוניים שנבדקו בסקר: גורמים המגנים מפני שחיקה

משאבים ארגוניים הנם תנאי עבודה או תנאים חברתיים המאפשרים לעובד לבצע את 

 . עבודתו בצורה טובה ומפחיתים את הסיכוי לחוות לחץ ושחיקה

שכר ותנאים  

 הוגנים

גיוון ועניין  

 בעבודה

אפשרות לפיתוח 

 הקריירה

אווירת שיתוף  

 ועזרה הדדית

מחויבות הארגון 

 לבריאות העובד

יכולת להשפיע  

 וליזום

תמיכה ארגונית 

 בקשיים שחווה העובד

הבריאות מטפחת  ' מע

 את המקצוע
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 :דגשים לגבי אופן הצגת הממצאים

  למדד החציון .(רע = גבוהה שחיקה) 7 -ל (טוב = נמוכה שחיקה) 1 הערכים בין שנע סולם על נמדד השחיקה מדד

 !מידית בה לטפל שיש ,גבוהה שחיקה כרמת נחשב 3.0 -מ גבוה שחיקה ציון כל ,ומכאן 3.0 הערך על עומד השחיקה

  מובהקים פערים מייצרים בדוח המוצגים ההשוואתיים מהנתונים רבים ,(הבריאות 'מע כלל) הכולל המדגם היקף בשל

  וגם מובהקים הינם אשר הפערים רק מוצגים .הדוח במסגרת מוצגים המובהקים הפערים כל לא .סטטיסטית

 יהיה משמעותי פער שכיחות מדדי עבור .ציון 0.2-ל שווה או גבוה יהיה משמעותי פער ממוצע מדדי עבור :משמעותיים

 .הערך של באדום צביעה י"ע או שחורים חיצים י"ע מיוצג מובהקויות סימון .5%-ל שווה או גבוה

  תאים נתוני ורק אך מוצגים ,(וכדומה מערכים ,רפואה מקצועות כדוגמת) הארגון בתוך פילוחים ותת פילוחים בהצגת

  בהם פלחים עבור מידע .כריקים מוצגים יותר נמוך משיבים מספר נדגמו בהם תאים .יותר או משיבים 10 בהם נדגמו אשר

  בשקפים המוצג המדגם גודל .הארגון לסוג הרלבנטיים המערכתיים הדוחות מתוך ללמוד ניתן בארגון מידע קיים לא

 שינויים ייתכנו ,כן על .שאלות בסט הראשונה השאלה לפי או ,הספציפית השאלה על המשיבים מספר את מייצג השונים

 .פילוח אותו תחת המדגם בגדלי מינוריים

 ',לפעמים' ',קרובות לעיתים' ',תמיד' :דרגות חמש בעל שכיחות סולם על נמדדים הארגוניים והמשאבים הלחץ גורמי

  הסוכם נתון מוצג ברובם אך ,התשובות התפלגות של מלא פירוט מוצג מהשקפים בחלק .'לא פעם אף' ',רחוקות לעיתים'

 .(שכיחות)= התופעה את החווים כשיעור מוצג זה נתון .'קרובות לעיתים'+'תמיד' :הגבוהות התדירויות שתי את

  משקל קיבל בארגון סקטור כל .והארגונים הסקטורים של יותר נכונה ייצוגיות להבטיח מנת על שוקללו הדגימה נתוני

  הנובעים נתונים הינם בדוח המוצגים הנתונים כל .הבריאות מערכת עובדי כ"סה בתוך לו שיש לזו דומה ייצוגיות המבטיח

 .במפורש כך מצוין בהם מקומות למעט ,המשוקללת מהדגימה



 פרטי משיבי הסקר
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 התפלגות מגדר

 תעסוקה בתפקיד ניהולי

 התפלגות גיל

 שעות עבודה שבועי ממוצע' מס

 התפלגות הסקירה לפי מאפיינים דמוגרפיים ותעסוקתיים

36% 

28% 

▼ 

53% 

53% 

11% 

20% 

▲ 

 מערכת הבריאות

 סקטור רפואה

18-40 41-60 60+ 

34% 

32% 

66% 

68% 

 מערכת הבריאות

 סקטור רפואה

 לא כן

71% 

45% 

▼ 

29% 

55% 

▲ 

 מערכת

 הבריאות

 רפואה סקטור

 גברים נשים

3% 

2% 

17% 

10% 

▼ 

50% 

32% 

▼ 

23% 

35% 

▲ 

8% 

22% 

▲ 

 מערכת הבריאות

 סקטור רפואה

 +61 46-60 35-45 21-34 שעות 20עד 

 נמוך יחסית למערכת הבריאות▼  גבוה יחסית למערכת הבריאות▲ 
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 לפי סוג ארגון רפואה סקטורהתפלגות המשיבים ב

43% 

4% 1% 

50% 

 3,188: בתי חולים כלליים 2%

 263: בתי חולים בריאות הנפש

 79: בתי חולים גריאטריים

 3,654: קהילה

 133: משרד הבריאות

   7,317: סך הכל משיבים
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 לפי מקצועות רפואה סקטורהתפלגות המשיבים ב

27% 

2% 

15% 

55% 

 2,016(: ללא סיווג)רופאים  1%

 132: רים'סטאז

 1,097: רופאים מתמחים

 4,028: רופאים מומחים

 44: רופאי שיניים

   7,317: סך הכל משיבים
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 רפואה סקטורמרכיבי מדד השחיקה בקרב 

52% 

41% 39% 
35% 

28% 

20% 
16% 

13% 11% 

 מרגיש עייף

 סחוט פיזית

 מרגיש עייפות

 נפשית

 המצברים שלי מרגיש שחוק

 התרוקנו

 אין כח להשקיע קשה לי להתרכז נשבר לי

 רגשית בעובדים

 או במטופלים

 קשה לי לחשוב

 על דברים

 מסובכים

 אי יכולת לסימפטיות

 כלפי עובדים

 או מטופלים

 'לעתים די קרובות'+'לעתים קרובות מאוד'+'כמעט תמיד'הנתונים מייצגים את שיעור המציינים  *



  –עיקר ממצאי הסקר 

 סקטור רפואה
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 תמצית הממצאים

 (.3.4ממוצע )גבוהה בהשוואה לזו המתקבלת בכלל מערכת הבריאות ( 3.6ממוצע )השחיקה בקרב סקטור הרפואה 

 :קבוצות עובדים שבהם נמצאה שחיקה גבוהה מהממוצע בסקטור הרפואה

,  (3.9)כירורגי , (3.9)אונקולוגי , (3.9)גניקולוגיה ומיילדות , (4)פנימי , (4.1)ד ''מלר: ח"במערכי ביה, (3.7)ח לבריאות הנפש "ביה, (3.8)ח כלליים "ביה, (3.8)ח "בכלל ביה

 (.3.7)עובדים בתפקיד לא ניהולי , (3.9)רים 'סטאז, (4.3)רופאים מתמחים , (4.2)מכונים : ב"במערכי מש, (3.7)פסיכיאטרי , (3.7)ילדים , (3.8)מרפאות ומכוני חוץ 

החשובים ביותר לחיזוק  ( גורמים המגנים מפני שחיקה)המשאבים הארגוניים 

 :בסקטור הרפואה

 (ב"למעט קהילה ומש)מחויבות הארגון לבריאות העובד ●    

 גיוון ועיניין בעבודה●    

 :נמצאו האפיונים הבאים, בנוסף

 .השחיקה יורדת ככל שעולה גיל הרופא וככל שעולה הותק של הרופא●    

 .ש מדווחים על שחיקה גבוהה יותר מעובדים אחרים"ש 46-60, 61-70, 71עובדים בהיקף של מעל . השחיקה עולה ככל שמספר שעות העבודה עולה●    

 .בכלל כלל מערכת הבריאות 22%לעומת , מהעובדים בסקטור הרפואה מצהירים כי יעזבו את המקצוע אם תהיה להם אפשרות אחרת 12%●    

 .בכלל כלל מערכת הבריאות 25%-בדומה ל, (לפעמים+לעיתים קרובות+תמיד)מהעובדים בסקטור הרפואה נקלעו בחודש האחרון למצבי סיכון עקב עייפות  29%●    

 .בכלל כלל מערכת הבריאות 26%-בדומה ל, (לעיתים קרובות+תמיד)מהעובדים בסקטור הרפואה חווים פגיעה בבריאות עקב לחץ  31%●    

 :גורמי הלחץ הבולטים ביותר לשיפור בסקטור הרפואה

 עומס עבודה●    

 קושי לשלב בין הבית לעבודה●    

 (ח גריאטריים וקהילה"למעט ביה)קונפליקט בין בעלי תפקידים ●    



 מדד השחיקה
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3.6 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 מארק'בנצמול  רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.0 

בשאלון שחיקה בו עושים  

שימוש במחקרים נוספים  

ומעלה מהווה  3ציון , בעולם

 .  אבחון של שחיקה גבוהה

(National Academy of 

Medicine) 

2.2 

ממוצע שחיקה כפי שדווח  

עובדים   20,000במדגם של 

ישראלים ממגזרים פרטיים  

בעשור האחרון  , וציבוריים

 (.טוקר, מלמד, שירום)

מהווה את החציון  3.0ציון 

עבור מדד השחיקה בארגוני  

 3.0 -כך שמדד גבוה מ)בריאות 

נחשב לשחיקה גבוהה ומתחת  

נחשב לשחיקה סבירה   3.0 -ל

 (עד נמוכה

3.4 

 מדד השחיקה

 מדד השחיקה הבריאות' בכלל מע

 סקטור רפואהב
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 לפי סוג ארגון – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.8 

▲ 

3.8 

▲ 
3.7 

▲ 
3.5 3.4 

3.1 
3.5 3.5 

3.3 
3.5 

3.3 3.2 

 כלל בתי החולים

N = 3526 

 בתי חולים כלליים

N = 3184 

בתי חולים בריאות  

 הנפש

N = 263 

 בתי חולים גריאטרי

N = 79 

 קהילה

N = 3648 

 משב

N = 133 

 ממוצע בסקטור רפואה

 ממוצע במערכת הבריאות

גבוה יחסית למערכת  ▲ 

 הבריאות

נמוך יחסית למערכת  ▼ 

 הבריאות

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי מערכי בתי חולים – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

2.9 
3.3 

▲ 

3.5 

3.9 4.0 3.9 

▲ 
3.7 

▲ 

3.7 

▲ 

3.9 

▲ 

4.1 

▲ 3.8 

▲ 
3.5 3.4 3.5 

▲ 3.0 3.1 3.1 

3.6 3.8 3.9 
3.6 

3.4 3.5 3.5 

3.8 

3.4 
3.6 3.5 

2.9 

-הנהלה

 מטה

N = 43 

 מנהל

N = 62 

 משק

N = 6* 

 גריאטרי

N = 120 

 כירורגי

N = 689 

 פנימי

N = 607 

 אונקולוגי

N = 119 

 פסיכיאטרי

N = 318 

 ילדים

N = 335 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 218 

 ד"מלר

N = 124 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 246 

 טיפול

 נמרץ

N = 122 

 מעבדות

N = 22 

מערך  

 שיקומי

N = 17 

 ממוצע בסקטור רפואה

 ממוצע במערכת הבריאות

גבוה יחסית למערכת  ▲ 

 הבריאות

נמוך יחסית למערכת  ▼ 

 הבריאות

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי מערכי קהילה – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.2 
3.4 3.3 3.4 

▲ 3.0 

3.6 

▲ 3.1 
3.3 3.3 3.2 3.1 3.2 

 הנהלה

N = 182 

 מרפאות

N = 2587 

 רפואה יועצת

N = 493 

 מכונים

N = 51 

 טיפולי בית ורצף טיפול

N = 41 

 בריאות נפש

N = 75 

 ממוצע בסקטור רפואה

 ממוצע במערכת הבריאות

גבוה יחסית למערכת  ▲ 

 הבריאות

נמוך יחסית למערכת  ▼ 

 הבריאות

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי מערכי משרד הבריאות – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.2 
2.9 

▼ 

4.2 

▲ 

3.3 
3.1 

3.4 3.3 

 משרד ראשי

N = 46 

 לשכת בריאות

N = 72 

 מכונים

N = 11 

 מעבדות

N = 0* 

 ממוצע בסקטור רפואה

 ממוצע במערכת הבריאות

גבוה יחסית למערכת  ▲ 

 הבריאות

נמוך יחסית למערכת  ▼ 

 הבריאות

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי מקצוע –בקרב רופאים  – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.9 

3.4 

4.3 

3.5 
3.3 

 ית/סטאזר

N = 132 

 ה/רופא

N = 1997 

 ה מתמחה/רופא

N = 1097 

 ית/ה מומחה/רופא

N = 4026 

 ת שיניים/רופא

N = 44 

 ממוצע בסקטור רפואה

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם 

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי אופן העסקה –בקרב רופאים  – רפואה סקטורמדד השחיקה ב

3.4 
3.1 

3.5 

 שכיר בלבד

N = 1825 

 עצמאי בלבד

N = 587 

 שכיר ועצמאי

N = 1124 

 ממוצע בסקטור רפואה

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם 

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

 בקרב רופאי הקהילה בלבד *
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לפי תעסוקה בתפקיד ניהולי  – רפואה סקטורהשחיקה במדד 
 לא/כן

3.5 

▲ 

3.7 

▲ 
3.3 3.4 

 מועסק בתפקיד ניהולי

N = 2338 

 לא מועסק בתפקיד ניהולי

N = 4611 

 ממוצע בסקטור רפואה

ממוצע במערכת  

 הבריאות

 גבוה יחסית למערכת הבריאות▲ 

 נמוך יחסית למערכת הבריאות▼ 

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי ותק ולפי גיל – רפואה סקטורהשחיקה במדד 

4.1 

▲ 

4.2 

▲ 
3.8 

▲ 

3.7 

▲ 
3.6 

▲ 

3.6 

▲ 
3.4 3.2 3.3 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.1 

0-2

N = 502

3-5

N = 675

6-10

N = 834

11-15

N = 825

16-20

N = 882

21-25

N = 904

26-30

N = 909

31+

N = 1600

ממוצע בסקטור 

 רפואה

ממוצע במערכת  

 הבריאות

4.0 

▲ 
3.6 

▲ 
3.0 

3.6 3.4 
3.0 

18-40

N = 1862

41-60

N = 3800

60+

N = 1406

ק
ת

פי ו
ל

 
ל

פי גי
ל

 

 גבוה יחסית למערכת הבריאות▲ 

 נמוך יחסית למערכת הבריאות▼ 

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית
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 לפי היקף עבודה שבועי – רפואה סקטורהשחיקה במדד 

2.8 
3.2 

3.4 
3.7 

▲ 

3.8 
4.1 

2.9 
3.3 3.3 3.5 

3.8 
4.0 

 ש"ש 20עד 

N = 154 

 ש"ש 21-34

N = 633 

 ש"ש 35-45

N = 2362 

 ש"ש 46-60

N = 2477 

 ש"ש 61-70

N = 923 

 ש"ש+ 71

N = 558 

 ממוצע בסקטור רפואה

ממוצע במערכת  

 הבריאות

 גבוה יחסית למערכת הבריאות▲ 

 נמוך יחסית למערכת הבריאות▼ 

לא מוצגים נתוני תאים  *

גודל התא  :  N<10עבורם

קטן מכדי להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית



 גורמי לחץ
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 ▲ 47% 33% 

9% 8% 

26% 23% 

 ▲ 65% 59% 

5% 7% 

16% 17% 

16% 17% 

4% 5% 

43% 39% 

14% 13% 

 ▼ 24% 30% 

 ▲ 32% 26% 

 מבט על –בסקטור רפואה גורמי הלחץ שכיחות 

כ ציינו  "סה
שהתופעה  

קיימת לעיתים  
קרובות או תמיד  
 בסקטור רפואה

כ ציינו  "סה
שהתופעה  

קיימת לעיתים  
קרובות או תמיד  

במערכת  
 הבריאות

8% 

52% 

15% 

49% 

31% 

21% 

70% 

12% 

30% 

40% 

17% 

15% 

25% 

27% 

8% 

32% 

27% 

37% 

17% 

18% 

33% 

19% 

22% 

29% 

14% 

32% 

25% 

13% 

25% 

25% 

9% 

28% 

24% 

16% 

29% 

32% 

7% 

22% 

39% 

13% 

13% 

27% 

10% 

14% 

22% 

15% 

5% 

27% 

15% 

10% 

10% 

15% 

57% 

20% 

54% 

34% 

31% 

71% 

14% 

42% 

38% 

28% 

20% 

21% 

26% 

9% 

26% 

24% 

30% 

15% 

18% 

24% 

16% 

21% 

32% 

14% 

32% 

28% 

13% 

25% 

23% 

9% 

28% 

20% 

16% 

26% 

24% 

6% 

18% 

36% 

5% 

13% 

12% 

25% 

9% 

15% 

18% 

9% 

5% 

23% 

5% 

14% 

15% 

8% 

 קושי לשלב בין הבית לעבודה

 התעמרות מצד הממונים

 קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 עומס עבודה רב

 חשיפה לאלימות פיזית

 סביבת עבודה פיזית מקשה

 חשיפה לאלימות מילולית

 אפליה

 עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 קושי עקב חשיפה למוות ותחלואה

 עומס פיזי רב

 מחשוב מעכבות' מע

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 תדירות התופעה במערכת הבריאות תדירות התופעה בסקטור רפואה

 גבוה יחסית לכלל מערכת הבריאות▲ 

 נמוך יחסית לכלל מערכת הבריאות▼ 

 ,למראית עין ייתכנו הבדלים בין סכום הקטגוריות לבין המופיע כסכומן בגרף - 

 .בשל עיגול ספרות עשרוניות   

 .5%לא מוצגות התוויות של ערכים הנמוכים מ - 
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 חשיבות גורמי הלחץ תיעדוף -מודל ניתוח תוצאות הסקר

 דרגת החשיבות
מדד הקשר 

 לשחיקה

 שכיחות הגורם
/ המציינים תמיד )% 

 (לעיתים קרובות

 חשוב מאוד
 חזק

 [ומעלה 0.1]

 גבוהה
 [ומעלה 40%]

 חשוב מאוד
 בינונית

 [לא כולל 40%עד  20%]

 חשוב מאוד
 בינוני

[0.04-0.099] 
 גבוהה

 [ומעלה 40%]

 חשוב
 חזק

 [ומעלה 0.1]
 נמוכה

 [20% -פחות מ]

 חשוב
 בינוני

[0.04-0.099] 
 בינונית

 [לא כולל 40%עד  20%]

 נמוכה
 חלש

 [0.04 -פחות מ]
 גבוהה

 [ומעלה 40%]

 נמוכה
 בינוני

[0.04-0.099] 
 נמוכה

 [20% -פחות מ]

 נמוכה
 חלש

 [0.04 -פחות מ]

 בינונית
 [לא כולל 40%עד  20%]

 נמוכה
 נמוכה

 [20% -פחות מ]

 –חשוב מאוד 

לטיפול בטווח  

 המידי

לטיפול   –חשוב 

 בטווח הארוך

 –חשיבות נמוכה  

 מתועדףלא 

= 

נתפסים כחשובים ודורשים  גורמי לחץ 

 :טיפול בטווח הקצר אם

  גבוה אחוז משמע – העובדים בקרב שכיחים הם1.

 .אותם חווה שהוא דיווח העובדים של

 בניתוח) השחיקה מדד לציון חזק קשר בעלי הם2.

  לניבוי משמעותי באופן תורמים הם הסטטיסטי

  .(השחיקה

  מצוי הוא כאשר ,לטיפול כחשוב יתועדף לחץ גורם

  למדד חזק קשר כבעל נמצא וגם גבוהה בשכיחות

 .השחיקה

  מצוי הוא כאשר ,לטיפול חשוב כלא יתועדף לחץ גורם

  למדד חלש קשר כבעל נמצא וגם נמוכה בשכיחות

 .השחיקה

 

 ברמת שבוצעו רגרסיה ניתוחי על מבוסס הקשר חוזק

  ח"ביה .וקהילה כלליים חולים בתי בתוך סקטור

   על מבוססים ומערכים וגריאטריים פסיכיאטריים

  למשרד .החולים בתי כלל ברמת סקטור רגרסיית

  .לסקטורים חלוקה ללא רגרסיה בוצעה הבריאות

 .נפרדת רגרסיה בוצעה למתמחים
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 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.230 65% עומס עבודה

 0.220 47% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.075 26% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.079 16% סביבת עבודה פיזית

 0.075 14% חשיפה למוות ותחלואה

 0.074 16% חשיפה לאלימות מילולית

 0.052 9% התעמרות מצד הממונים

 0.017 43% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.015 32% מחשוב מעכבות' מע

 0.007 24% עומס פיזי

 0.017 5% חשיפה לאלימות פיסית

 0.012 4% אפליה

 חשיבות גורמי הלחץ בקרב עובדי סקטור רפואה תיעדוף

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר  . הנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוח רגרסיית סקטור רפואה בכלל מערכת הבריאות

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, למדד השחיקה
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 לפי סוג ארגון – רפואה סקטורבגורמי הלחץ חוזק הקשר 

 משרד הבריאות קהילה ח"כלל ביה ח כלליים"ביה

N = 3188 N = 3530 N = 3654 N = 133 

 0.259 0.234 0.194 0.189 קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.015 0.037 0.066 0.069 התעמרות מצד הממונים

 0.131 0.076 0.071 0.076 קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.156 0.239 0.220 0.215 עומס עבודה

 0.017 0.003 0.039 0.039 חשיפה לאלימות פיסית

 0.086 0.077 0.079 0.081 סביבת עבודה פיזית

 0.091 0.096 0.046 0.045 חשיפה לאלימות מילולית

 0.014 0.030 0.001 0.003 אפליה

 0.010 0.031 0.031 עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.009 0.086 0.066 0.064 חשיפה למוות ותחלואה

 0.031 0.021 0.020 0.024 עומס פיזי

 0.035 0.016 0.015 0.014 מחשוב מעכבות' מע

 מדד קשר בינוני לשחיקה מדד קשר חזק לשחיקה מדד קשר חלש לשחיקה

ח פסיכיאטרי וגריאטרי שם בוצע ברמת הסקטור "למעט ביה)לפי סוג ארגון  רפואה סקטורהנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה ברמת 

,  ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר למדד השחיקה(. בכלל בתי החולים ובמשרד הבריאות ברמת כלל הארגון ולא ברמה הסקטוריאלית

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה
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 לפי סוג ארגון –בסקטור רפואה גורמי הלחץ חשיבות  תיעדוף

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 משרד הבריאות קהילה ח גריאטריים"ביה ח פסיכיאטריים"ביה ח כלליים"ביה ח"כלל ביה

N = 3530 N = 3188 N = 263 N = 79 N = 3654 N = 133 

59% קושי לשלב בין הבית לעבודה   ▲  60%   ▲  43%   ▲  43%   ▲  35%   ▲  25% 

 5% 7% 8% 8% 11% 11% התעמרות מצד הממונים

33% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים   ▲  34%   ▲  26% 16%   ▼  19% 36%   ▲  

72% עומס עבודה   ▲  73%   ▲  74%   ▲  53% 58% 50%   ▼  

 0% 3% 5% 29% 6% 7% חשיפה לאלימות פיסית

7% 25% 23% 23% סביבת עבודה פיזית   ▼  9% 5%   ▼  

43% 19% 20% חשיפה לאלימות מילולית   ▲  18% 12% 2%   ▼  

 3% 3% 4% 3% 6% 6% אפליה

44% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות   ▲  43%   ▲  53%   ▲  32% 42% 36%   ▼  

9% 14% 17% 17% חשיפה למוות ותחלואה   ▼  10% 9% 

11% 37% 36% עומס פיזי   ▼  16%   ▼  12% 5% 

41% מחשוב מעכבות' מע   ▲  42%   ▲  37%   ▲  29% 22% 22% 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 לנתון מקביל בכלל מערכת הבריאות

או יותר מכלל סקטור   5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 רפואה

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי בתי חולים –בסקטור רפואה גורמי הלחץ חשיבות  תיעדוף

-הנהלה

 ילדים 'פסיכ אונקולוגי פנימי כירורגי גריאטרי משק מנהל מטה

' גניק

 ד"מלר ומיילדות

'  מרפ

 ומכוני חוץ

טיפול 

 מעבדות נמרץ

מערך  

 שיקומי

N = 43 N = 62 N = 6* N = 120 N = 690 N = 607 N = 119 N = 318 N = 335 N = 218 N = 124 N = 246 N = 122 N = 22 N = 17 

  ▼ 11%  ▲ 36%  ▲ 53%  ▲ 54%  ▲ 60%  ▲ 73%  ▲ 59%  ▲ 45%  ▲ 54%  ▲ 63%  ▲ 71%  ▲ 48%  ▲ 51%  ▲ 62% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 3%  ▲ 14% 12% 10% 9% 13% 7% 10% 13% 8% 13% 14% 9% 2% התעמרות מצד הממונים

 5% 23%  ▲ 35% 25%  ▲ 48% 28% 31%  ▲ 29%  ▲ 34%  ▲ 35%  ▲ 38% 22%  ▲ 27%  ▼ 17% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

  ▼ 52% 58%  ▲ 71%  ▲ 69%  ▲ 85%  ▲ 76%  ▲ 71%  ▲ 68%  ▲ 77% 77%  ▲ 77%  ▼ 57%  ▲ 66%  ▲ 73% עומס עבודה

 0% 0% 2% 4%  ▼ 17%  ▼ 1% 3% 23% 0%  ▼ 9% 8%  ▼ 2% 8% 3% חשיפה לאלימות פיסית

  ▼ 5% 19% 18% 22% 37% 25% 17% 26%  ▲ 28%  ▼ 26% 28%  ▼ 11% 12% 10% סביבת עבודה פיזית

  ▼ 0% 4%  ▼ 10% 10%  ▼ 48% 15% 19% 36%  ▼ 6%  ▼ 26% 24% 14%  ▲ 16% 8% חשיפה לאלימות מילולית

 3%  ▲ 16% 5% 7% 7% 5% 4% 6% 5% 6% 6% 8% 2% 2% אפליה

 34%  ▼ 17%  ▼ 33% 40% 38% 40%  ▲ 49%  ▲ 45%  ▲ 57% 43% 51%  ▼ 30%  ▲ 51%  ▲ 51% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 17% 0%  ▼ 13% 14% 22% 16% 22% 16% 28% 20% 17%  ▼ 10%  ▲ 24% 7% חשיפה למוות ותחלואה

  ▼ 9%  ▼ 18%  ▼ 37%  ▼ 14%  ▼ 59%  ▼ 50%  ▼ 35% 12%  ▼ 16%  ▼ 42%  ▼ 48%  ▼ 26%  ▲ 25%  ▲ 16% עומס פיזי

  ▼ 17% 26%  ▲ 44%  ▲ 41%  ▲ 46% 32%  ▲ 39%  ▲ 36% 38% 42%  ▲ 53%  ▼ 25%  ▲ 28% 24% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 ח"או יותר מכלל סקטור רפואה בכלל ביה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה לנתון  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 מקביל במערכת הבריאות

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי קהילה –בסקטור רפואה גורמי הלחץ חשיבות  תיעדוף

 בריאות נפש טיפולי בית ורצף טיפול מכונים רפואה יועצת מרפאות הנהלה

N = 183 N = 2591 N = 494 N = 51 N = 41 N = 75 

  ▲ 34% 29%  ▲ 34%  ▲ 31% 34%  ▲ 40% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 6% 3%  ▲ 9% 8% 6% 6% התעמרות מצד הממונים

 17% 19%  ▲ 23% 18% 18%  ▲ 32% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

  ▲ 63% 60%  ▲ 62% 50% 58%  ▲ 66% עומס עבודה

 6% 4% 2% 4% 3% 3% חשיפה לאלימות פיסית

 11%  ▼ 8% 11% 9% 9% 6% סביבת עבודה פיזית

  ▲ 15% 8%  ▼ 3%  ▼ 13%  ▼ 12% 7% חשיפה לאלימות מילולית

 1% 3% 6% 4% 2% 2% אפליה

 36%  ▼ 32%  ▼ 29% 25% 45% 47% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 12%  ▼ 6%  ▼ 7% 9% 11% 2% חשיפה למוות ותחלואה

 4% 15%  ▼ 11% 12%  ▼ 12% 6% עומס פיזי

  ▲ 29%  ▼ 15%  ▼ 16%  ▲ 26% 21%  ▲ 20% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 או יותר מכלל סקטור רפואה בקהילה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה לנתון  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 מקביל במערכת הבריאות

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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לפי מערכי משרד   –בסקטור רפואה גורמי הלחץ חשיבות  תיעדוף
 הבריאות

 מעבדות מכונים לשכת בריאות משרד ראשי

N = 46 N = 72 N = 11 N = 0* 

  ▲ 30% 16% 38% קושי לשלב בין הבית לעבודה

  ▲ 20%  ▼ 3% 5% התעמרות מצד הממונים

  ▲ 59% 22%  ▲ 54% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 57%  ▼ 38%  ▲ 69% עומס עבודה

 0% 0% 0% חשיפה לאלימות פיסית

 10%  ▼ 5%  ▼ 4% סביבת עבודה פיזית

 10%  ▼ 3% 0% חשיפה לאלימות מילולית

 10%  ▼ 0% 7% אפליה

 39%  ▼ 34% 41% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

  ▲ 39%  ▼ 3%  ▲ 11% חשיפה למוות ותחלואה

  ▼ 10%  ▼ 3% 8% עומס פיזי

  ▲ 37%  ▼ 15%  ▲ 28% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית
 או יותר מכלל סקטור רפואה במשרד הבריאות 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה לנתון  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 מקביל במערכת הבריאות

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 רפואה' לפי מקצ –בסקטור רפואה גורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

 רופאי שיניים רופאים מומחים רופאים מתמחים רופאים רים'סטאז

N = 132 N = 2005 N = 1097 N = 4028 N = 44 

 25% 45% 74% 36% 59% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 11% 8% 13% 9% 8% התעמרות מצד הממונים

 32% 25% 40% 21% 34% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 49% 63% 77% 62% 61% עומס עבודה

 2% 4% 12% 3% 7% חשיפה לאלימות פיסית

 25% 15% 27% 11% 24% סביבת עבודה פיזית

 2% 12% 33% 13% 28% חשיפה לאלימות מילולית

 1% 4% 7% 3% 8% אפליה

 29% 43% 52% 37% 40% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 6% 12% 24% 10% 35% חשיפה למוות ותחלואה

 8% 18% 52% 19% 56% עומס פיזי

 35% 32% 45% 24% 49% מחשוב מעכבות' מע

 גודל התא קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית:  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו  לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה

 או יותר מכלל סקטור רפואה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 בוצעה רגרסיה ייחודית לרופאים מתמחים
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 לפי אופן העסקה –בסקטור רפואה גורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

 שכיר ועצמאי עצמאי בלבד שכיר בלבד

N = 1826 N = 587 N = 1125 

 44% 25% 34% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 8% 2% 8% התעמרות מצד הממונים

 23% 12% 21% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 63% 41% 62% עומס עבודה

 5% 1% 4% חשיפה לאלימות פיסית

 11% 5% 10% סביבת עבודה פיזית

 14% 5% 13% חשיפה לאלימות מילולית

 4% 1% 3% אפליה

 42% 35% 45% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 10% 8% 11% חשיפה למוות ותחלואה

 17% 11% 10% עומס פיזי

 25% 21% 21% מחשוב מעכבות' מע

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו  לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד

כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה

 או יותר מכלל סקטור רפואה בקהילה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום  גודל התא קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית:  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *
 בקרב רופאי הקהילה בלבד *



 משאבים ארגוניים
 (גורמים המגנים מפני שחיקה)
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 (גורמים המגנים מפני שחיקה)המשאבים הארגוניים שכיחות 
 מבט על   –בסקטור רפואה 

21% 21% 

 ▲ 28% 17% 

46% 42% 

 ▲ 74% 65% 

54% 51% 

 ▼ 39% 46% 

 ▼ 14% 21% 

68% 69% 

25% 

25% 

10% 

15% 

39% 

30% 

27% 

19% 

6% 

13% 

20% 

27% 

7% 

25% 

20% 

25% 

19% 

29% 

26% 

21% 

21% 

17% 

21% 

34% 

45% 

40% 

25% 

11% 

46% 

6% 

12% 

29% 

14% 

14% 

22% 

25% 

35% 

12% 

5% 

6% 

13% 

30% 

29% 

29% 

20% 

8% 

14% 

17% 

26% 

7% 

25% 

19% 

26% 

23% 

30% 

24% 

24% 

20% 

16% 

14% 

30% 

38% 

35% 

25% 

13% 

41% 

5% 

12% 

27% 

15% 

22% 

7% 

28% 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 שכר ותנאים הוגנים

 אפשרות לפיתוח הקריירה

 גיוון ועניין בעבודה

 יכולת להשפיע וליזום

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 מחויבות הארגון לבריאות העובד

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא
כ ציינו  "סה

שהתופעה  
קיימת לעיתים  

קרובות או 
תמיד בסקטור 

 רפואה

כ ציינו  "סה
שהתופעה  

קיימת לעיתים  
קרובות או 

תמיד במערכת  
 הבריאות

 תדירות התופעה במערכת הבריאות

 גבוה יחסית לכלל מערכת הבריאות▲ 

 נמוך יחסית לכלל מערכת הבריאות▼ 

 ,למראית עין ייתכנו הבדלים בין סכום הקטגוריות לבין המופיע כסכומן בגרף - 

 .בשל עיגול ספרות עשרוניות   

 .5%לא מוצגות התוויות של ערכים הנמוכים מ - 

 תדירות התופעה בסקטור רפואה
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   -מודל ניתוח תוצאות הסקר
 חשיבות המשאבים הארגוניים תיעדוף

 דרגת החשיבות
מדד הקשר 

 לשחיקה

 שכיחות הגורם
/ המציינים תמיד )% 

 (לעיתים קרובות

 חשוב מאוד
 חזק

 [ומעלה 0.1]

 בינונית
 [לא כולל 40%עד  20%]

 חשוב מאוד
 נמוכה

 [20% -פחות מ]
 חשוב מאוד

 בינוני
[0.04-0.099] 

 חשוב
 חזק

 [ומעלה 0.1]
 גבוהה

 [ומעלה 40%]

 חשוב
 בינוני

[0.04-0.099] 
 בינונית

 [לא כולל 40%עד  20%]

 נמוכה
 חלש

 [0.04 -פחות מ]
 נמוכה

 [20% -פחות מ]

 נמוכה
 בינוני

 גבוהה [0.04-0.099]
 [ומעלה 40%]

 נמוכה
 חלש

 [0.04 -פחות מ]
 נמוכה

 בינונית
 [לא כולל 40%עד  20%]

 –חשיבות נמוכה  

 לשימור

= 

 –חשוב מאוד 

לטיפול בטווח  

 המידי

לטיפול   –חשוב 

 בטווח הארוך

נתפסים כחשובים  משאבים ארגוניים 

 :ודורשים טיפול בטווח הקצר אם

 משמע – העובדים בקרב שכיחים היו לא הם1.

 .אותם חווה שהוא דיווח העובדים של נמוך אחוז

 בניתוח) השחיקה מדד לציון חזק קשר בעלי הם2.

  לניבוי משמעותי באופן תורמים הם הסטטיסטי

  .(השחיקה

  מצוי הוא כאשר ,לטיפול כחשוב יתועדף ארגוני משאב

  למדד חזק קשר כבעל נמצא וגם נמוכה בשכיחות

 .השחיקה

 הוא כאשר ,לשימור כחשוב יתועדף ארגוני משאב

  בינוני קשר כבעל נמצא אם גם גבוהה בשכיחות מצוי

 .השחיקה למדד חלש או

 

 ברמת שבוצעו רגרסיה ניתוחי על מבוסס הקשר חוזק

  ח"ביה .וקהילה כלליים חולים בתי בתוך סקטור

   על מבוססים ומערכים וגריאטריים פסיכיאטריים

  למשרד .החולים בתי כלל ברמת סקטור רגרסיית

  .לסקטורים חלוקה ללא רגרסיה בוצעה הבריאות

 .נפרדת רגרסיה בוצעה למתמחים
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 חשיבות משאבים ארגוניים בקרב עובדי סקטור רפואה תיעדוף

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.045 14% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.204 74% גיוון ועניין בעבודה

 0.059 54% יכולת להשפיע וליזום

 0.036 21% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.024 28% שכר ותנאים הוגנים

 0.017 39% תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 0.030 68% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 0.029 46% אפשרות לפיתוח הקריירה

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר  . הנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוח רגרסיית סקטור רפואה בכלל מערכת הבריאות

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, למדד השחיקה
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 (גורמים המגנים מפני שחיקה)משאבים ארגוניים חוזק הקשר 
 לפי סוג ארגון – רפואה סקטורב

 משרד הבריאות קהילה ח"כלל ביה ח כלליים"ביה

N = 3188 N = 3530 N = 3654 N = 133 

 0.076 0.042 0.030 0.029 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.028 0.042 0.010 0.008 שכר ותנאים הוגנים

 0.005 0.019 0.039 0.041 אפשרות לפיתוח הקריירה

 0.216 0.229 0.188 0.180 גיוון ועניין בעבודה

 0.060 0.072 0.038 0.038 יכולת להשפיע וליזום

 0.028 0.017 0.016 0.015 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 0.019 0.016 0.076 0.075 מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.032 0.021 0.037 0.042 אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 מדד קשר בינוני לשחיקה מדד קשר חזק לשחיקה מדד קשר חלש לשחיקה

ח פסיכיאטרי וגריאטרי שם בוצע "למעט ביה)לפי סוג ארגון  רפואה סקטורהנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של המשאבים הארגוניים למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה ברמת 

אלא על עוצמת הקשר ומוצג , חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר למדד השחיקה(. ברמת הסקטור בכלל בתי החולים ובמשרד הבריאות ברמת כלל הארגון ולא ברמה הסקטוריאלית

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כמגן יותר מפני שחיקה, משאבים ארגוניים מגנים מפני שחיקה, ככלל. כערך מוחלט
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גורמים המגנים מפני )המשאבים הארגוניים חשיבות  תיעדוף
 לפי סוג ארגון –בסקטור רפואה ( שחיקה

 משרד הבריאות קהילה ח גריאטריים"ביה ח פסיכיאטריים"ביה ח כלליים"ביה ח"כלל ביה

N = 3530 N = 3188 N = 263 N = 79 N = 3654 N = 133 

13% 15% 15% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע   ▼  25% 27% 33%   ▲  

35% 13% 19% 19% שכר ותנאים הוגנים   ▲  36%   ▲  35%   ▲  

49% אפשרות לפיתוח הקריירה   ▲  48%   ▲  60%   ▲  67%   ▲  43% 47%   ▲  

80% גיוון ועניין בעבודה   ▲  80%   ▲  78%   ▲  65%   ▲  68%   ▲  72%   ▲  

55% יכולת להשפיע וליזום   ▲  55%   ▲  65%   ▲  68%   ▲  52% 65%   ▲  

36% תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד   ▼  35%   ▼  46%   ▼  55%   ▲  42%   ▼  48% 

9% מחויבות הארגון לבריאות העובד   ▼  8%   ▼  17%   ▼  18%   ▼  19%   ▼  20% 

73% 65% 66% אווירת שיתוף ועזרה הדדית   ▲  77%   ▲  71% 71% 

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 או יותר מכלל סקטור רפואה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 לנתון מקביל במערכת הבריאות

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 (גורמים המגנים מפני שחיקה)משאבים ארגוניים חשיבות  תיעדוף
 לפי מערכי בתי חולים –בסקטור רפואה 

-הנהלה

 ילדים 'פסיכ אונקולוגי פנימי כירורגי גריאטרי משק מנהל מטה

' גניק

 ד"מלר ומיילדות

'  מרפ

 ומכוני חוץ

טיפול 

 מעבדות נמרץ

מערך  

 שיקומי

N = 43 N = 62 N = 6* N = 120 N = 690 N = 607 N = 119 N = 318 N = 335 N = 218 N = 124 N = 246 N = 122 N = 22 N = 17 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
28% 20% 28% ▲  9% ▼  12% 20% 10% ▼  16% 13% 15% 12% 30% ▲  13% ▲  29% ▼  

 שכר ותנאים הוגנים
52% ▲  29% ▲  31% ▲  13% 18% 22% ▲  15% 20% ▲  7% ▼  15% 20% ▲  30% ▲  35% ▲  34% ▲  

 אפשרות לפיתוח הקריירה
77% ▲  57% ▲  59% ▲  44% 51% ▲  58% ▲  56% ▲  51% 46% ▲  34% 46% ▲  52% ▲  43% ▲  66% ▲  

 גיוון ועניין בעבודה
89% ▲  83% ▲  70% ▲  81% ▲  77% ▲  80% ▲  82% ▲  90% ▲  90% ▲  82% 81% ▲  86% ▲  71% ▲  69% ▼  

 יכולת להשפיע וליזום
83% ▲  64% ▲  68% ▲  51% 58% ▲  56% ▲  64% ▲  58% ▲  54% ▲  51% ▲  49% 62% ▲  57% ▲  74% ▲  

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
50% 37% ▼  46% 32% ▼  36% ▼  29% ▼  47% ▼  37% ▼  33% ▼  34% 30% ▼  37% 34% ▼  57% ▼  

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
37% ▲  21% ▼  23% 7% 6% 6% ▼  15% ▼  5% ▼  6% 6% 8% ▼  7% 10% ▼  32% ▼  

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
84% ▲  78% ▲  75% ▲  59% 71% ▲  57% ▼  72% 73% 61% 60% 62% 71% 58% ▼  86% 

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 ח"או יותר מכלל סקטור רפואה בכלל ביה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 במערכת הבריאותלנתון מקביל 

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה



 

 47 

 (גורמים המגנים מפני שחיקה)משאבים ארגוניים חשיבות  תיעדוף
 לפי מערכי קהילה –בסקטור רפואה 

 בריאות נפש טיפולי בית ורצף טיפול מכונים רפואה יועצת מרפאות הנהלה

N = 183 N = 2591 N = 494 N = 51 N = 41 N = 75 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
24% 29% 20% 14% 43% ▲  31% ▲  

 שכר ותנאים הוגנים
37% ▲  38% ▲  39% ▲  25% ▲  41% ▲  25% ▲  

 אפשרות לפיתוח הקריירה
61% ▲  44% 27% ▼  41% 50% 45% 

 גיוון ועניין בעבודה
81% ▲  66% ▲  61% 75% ▲  88% 80% 

 יכולת להשפיע וליזום
61% ▲  52% 42% 52% 70% ▲  56% 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
51% 42% ▼  33% ▼  59% ▼  65% ▲  50% ▼  

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
27% 20% 16% ▼  24% 21% 28% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
82% ▲  72% 59% ▼  85% 84% 76% 

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 או יותר מכלל סקטור רפואה בקהילה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 במערכת הבריאותלנתון מקביל 

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 (גורמים המגנים מפני שחיקה)משאבים ארגוניים חשיבות  תיעדוף
 לפי מערכי משרד הבריאות –בסקטור רפואה 

 מעבדות מכונים לשכת בריאות משרד ראשי

N = 46 N = 72 N = 11 N = 0* 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
29% ▲  39% ▲  10% ▼  

 שכר ותנאים הוגנים
41% ▲  37% ▲  10% 

 אפשרות לפיתוח הקריירה
58% ▲  41% 56% ▲  

 גיוון ועניין בעבודה
83% ▲  67% 56% ▲  

 יכולת להשפיע וליזום
66% ▲  70% ▲  53% ▲  

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
39% 60% ▲  16% ▼  

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
10% ▼  28% 10% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
66% ▲  82% ▲  24% ▼  

גודל התא : N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 או יותר מכלל סקטור רפואה במשרד הבריאות 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

או יותר בהשוואה  5% -נמוך ב/גבוה▼ /▲

 במערכת הבריאותלנתון מקביל 

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה
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גורמים המגנים מפני )משאבים ארגוניים תיעדוף חשיבות 
 רפואה' לפי מקצ –בסקטור רפואה ( שחיקה

 רופאי שיניים רופאים מומחים רופאים מתמחים רופאים רים'סטאז

N = 132 N = 2005 N = 1097 N = 4028 N = 44 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
13% 32% 14% 17% 8% 

 שכר ותנאים הוגנים
9% 33% 13% 30% 4% 

 אפשרות לפיתוח הקריירה
55% 43% 51% 46% 40% 

 גיוון ועניין בעבודה
70% 70% 77% 75% 83% 

 יכולת להשפיע וליזום
45% 56% 50% 55% 48% 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
30% 44% 41% 36% 26% 

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
11% 21% 8% 13% 9% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
62% 73% 62% 68% 54% 

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו  לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה

 או יותר מכלל סקטור רפואה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום  גודל התא קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית:  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

 בוצעה רגרסיה ייחודית לרופאים מתמחים
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( גורמים המגנים מפני שחיקה)משאבים ארגוניים תיעדוף חשיבות 
 לפי אופן העסקה -בסקטור רפואה 

 
 

 שכיר ועצמאי עצמאי בלבד שכיר בלבד

N = 1826 N = 587 N = 1125 

 21% 24% 31% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 31% 41% 37% שכר ותנאים הוגנים

 39% 39% 48% אפשרות לפיתוח הקריירה

 66% 65% 70% גיוון ועניין בעבודה

 50% 53% 54% יכולת להשפיע וליזום

 36% 42% 45% תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 15% 19% 22% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 66% 70% 74% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 גודל התא קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית:  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  *

האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 
ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד

כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר
 .והוא קשור יותר לשחיקה

 או יותר מכלל סקטור רפואה בקהילה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 בקרב רופאי הקהילה בלבד *



 הנטייה לעזוב את המקצוע
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 לפי סוג ארגון – רפואה סקטורהנטייה לעזוב את המקצוע ב

12% 12% 12% 11% 11% 
▼ 4% 

 כלל בתי החולים

N = 3512 

 בתי חולים כלליים

N = 3177 

 קהילה

N = 3634 

 בתי חולים בריאות הנפש

N = 258 

 משב

N = 131 

 בתי חולים גריאטריים

N = 77 

כ "הנתונים בגרף מייצגים את סה

כ  "לא כ'+'כלל לא מסכים'ציינו 

ת  /הייתי בוחר"מסכים לשאלה 

להישאר במקצוע שלי גם אם 

 "הייתה לי אפשרות אחרת 

 סקטורגבוה יחסית לכלל ▲ 

 רפואה

 סקטורנמוך יחסית לכלל ▼ 

 רפואה

לא מוצגים נתוני תאים עבורם   *

N<10  :  גודל התא קטן מכדי

להסיק מסקנות מובהקות  

 סטטיסטית
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לפי מערכי בתי   – רפואה סקטורהנטייה לעזוב את המקצוע ב
 חולים

▲ 17% ▲ 17% ▲ 17% 
12% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 

▼ 0% 

 מנהל

N = 62 

 פנימי

N = 606 

 ד"מלר

N = 124 

 מעבדות

N = 22 

 כירורגי

N = 689 

 פסיכיאטרי

N = 313 

 גריאטרי

N = 117 

 טיפול נמרץ

N = 121 

 אונקולוגי

N = 119 

 ילדים

N = 335 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 242 

 מטה-הנהלה

N = 43 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 218 

 מערך שיקומי

N = 17 

 משק

N = 6* 

לא  '+'כלל לא מסכים'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

ת להישאר במקצוע שלי  /הייתי בוחר"כ מסכים לשאלה "כ

 "גם אם הייתה לי אפשרות אחרת 

 ח"בכלל ביה רפואה סקטורגבוה יחסית ל ▲ 

 ח"בכלל ביה רפואה סקטורנמוך יחסית ל ▼ 

לא מוצגים נתוני תאים עבורם   *

N<10  :  גודל התא קטן מכדי

להסיק מסקנות מובהקות  

 סטטיסטית
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 לפי מערכי קהילה – רפואה סקטורהנטייה לעזוב את המקצוע ב

13% 13% 11% 11% 8% 8% 

 הנהלה

N = 183 

 מרפאות

N = 2577 

 רפואה יועצת

N = 489 

 טיפולי בית ורצף טיפול

N = 41 

 מכונים

N = 51 

 בריאות נפש

N = 74 

כ "הנתונים בגרף מייצגים את סה

כ  "לא כ'+'כלל לא מסכים'ציינו 

ת  /הייתי בוחר"מסכים לשאלה 

להישאר במקצוע שלי גם אם 

 "הייתה לי אפשרות אחרת 

 רפואה סקטורגבוה יחסית ל ▲ 

 בקהילה

  רפואה סקטורנמוך יחסית ל ▼ 

 בקהילה

לא מוצגים נתוני תאים עבורם   *

N<10  :  גודל התא קטן מכדי

להסיק מסקנות מובהקות  

 סטטיסטית
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לפי מערכי משרד   – רפואה סקטורהנטייה לעזוב את המקצוע ב
 הבריאות

▲ 35% 

10% 
▼ 6% 

 מכונים

N = 11 

 לשכת בריאות

N = 71 

 משרד ראשי

N = 45 

 מעבדות

N = 0* 

כ "הנתונים בגרף מייצגים את סה

כ  "לא כ'+'כלל לא מסכים'ציינו 

ת  /הייתי בוחר"מסכים לשאלה 

להישאר במקצוע שלי גם אם 

 "הייתה לי אפשרות אחרת 

 רפואה סקטורגבוה יחסית ל ▲ 

 במשרד הבריאות

  רפואה סקטורנמוך יחסית ל ▼ 

 במשרד הבריאות

לא מוצגים נתוני תאים עבורם   *

N<10  :  גודל התא קטן מכדי

להסיק מסקנות מובהקות  

 סטטיסטית



 מדדי תוצאה נוספים
חוויית לחץ  , היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות

 דירוג עצמי של המצב הבריאות, שפוגעת בבריאות
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44% 

51% 

27% 

24% 

19% 

16% 

8% 

7% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

▲ 39% ▲ 39% 
27% 25% ▼ 20% ▼ 19% 

כלל בתי 

 החולים

N = 3505 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3163 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 263 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 79 

 משב

N = 133 

 קהילה

N = 3625 

 סוג ארגון –היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות 

בחודש האחרון נקלעתי למצבי סיכון או כמעט תאונה "

 "ברכב או בבית עקב עייפות

 'לפעמים'+'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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▲ 30% ▲ 27% 
▼ 14% 

 מכונים

N = 11 

 משרד ראשי

N = 46 

 לשכת בריאות

N = 72 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲  'לפעמים'+'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

▲ 27% 21% 21% 18% 18% ▼ 13% 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 39 

 הנהלה

N = 182 

 מכונים

N = 50 

 מרפאות

N = 2572 

 רפואה יועצת

N = 488 

 בריאות נפש

N = 75 

 לפי מערכי קהילה

▲ 52% ▲ 49% ▲ 45% 42% 37% 35% ▼ 34% ▼ 31% ▼ 28% ▼ 26% ▼ 26% ▼ 25% ▼ 20% ▼ 16% 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 216 

 כירורגי

N = 688 

 ד"מלר

N = 124 

 פנימי

N = 603 

 ילדים

N = 330 

 טיפול נמרץ

N = 121 

 מעבדות

N = 22 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 244 

 אונקולוגי

N = 119 

 מנהל

N = 62 

 גריאטרי

N = 118 

 פסיכיאטרי

N = 318 

 מערך שיקומי

N = 17 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים
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 "הלחץ שאני חווה בעבודה פוגע בבריאותי " 

 סוג ארגון –פגיעה בבריאות עקב לחץ 

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 

13% 

16% 

22% 

24% 

34% 

34% 

22% 

19% 

8% 

7% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

▲ 37% ▲ 36% 31% 29% ▼ 25% 
▼ 15% 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3161 

כלל בתי 

 החולים

N = 3502 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 79 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 262 

 קהילה

N = 3624 

 משב

N = 133 
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▲ 20% 14% 12% 

 מכונים

N = 11 

 לשכת בריאות

N = 72 

 משרד ראשי

N = 46 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –פגיעה בבריאות עקב לחץ 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

26% 24% 22% ▼ 20% ▼ 18% ▼ 15% 

 מרפאות

N = 2571 

 רפואה יועצת

N = 487 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 40 

 בריאות נפש

N = 74 

 מכונים

N = 51 

 הנהלה

N = 182 

 לפי מערכי קהילה

▲ 44% ▲ 43% 39% 39% 37% 35% 33% 32% ▼ 29% ▼ 28% ▼ 27% ▼ 26% ▼ 21% ▼ 20% 

 כירורגי

N = 684 

 ד"מלר

N = 124 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 215 

 טיפול נמרץ

N = 122 

 פנימי

N = 603 

 ילדים

N = 330 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 244 

 מנהל

N = 62 

 גריאטרי

N = 118 

 אונקולוגי

N = 119 

 פסיכיאטרי

N = 317 

 מעבדות

N = 22 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 מערך שיקומי

N = 17 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה
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11% 

11% 

26% 

28% 

34% 

35% 

26% 

23% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 גרועה סבירה טובה טובה מאוד מצוינת

 "גרוע"אחוז משיבים  – לפי סוג ארגון
 "ת באופן כללי את מצב בריאותך /כיצד היית מדרג" 

 סוג ארגון –דירוג עצמי של המצב הבריאותי 

 'גרוע‘כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

▲ 8% 3% 3% 3% 3% 1% 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 76 

כלל בתי 

 החולים

N = 3456 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3119 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 261 

 קהילה

N = 3558 

 משב

N = 130 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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1% 0% 0% 

 לשכת בריאות

N = 71 

 משרד ראשי

N = 44 

 מכונים

N = 11 

 מעבדות

N = 0* 

 "גרוע"אחוז משיבים  – לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –דירוג עצמי של המצב הבריאותי 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

5% 3% 3% 3% 3% 1% 

 הנהלה

N = 181 

 מרפאות

N = 2529 

 רפואה יועצת

N = 480 

 מכונים

N = 50 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 39 

 בריאות נפש

N = 70 

 "גרוע"אחוז משיבים  – לפי מערכי קהילה

7% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 

 גריאטרי

N = 115 

 מנהל

N = 60 

 אונקולוגי

N = 116 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 243 

 טיפול נמרץ

N = 121 

 כירורגי

N = 676 

 פנימי

N = 597 

 פסיכיאטרי

N = 314 

 ילדים

N = 327 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 211 

 ד"מלר

N = 120 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 מעבדות

N = 20 

 מערך שיקומי

N = 17 

 משק

N = 6* 

 "גרוע"אחוז משיבים  – לפי מערכי בתי חולים

 'גרוע‘כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה



 תופעות קיצון
 אלימות מילולית ופיסית ואפליה, התעמרות
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ה שהממונים עלי מתעמרים בי או משתמשים /אני חש"

 "בכוחם כלפיי לרעה

  סוג ארגון –התעמרות 

52% 

57% 

25% 

21% 

14% 

14% 

7% 

6% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

11% 11% 8% 8% 7% 5% 

כלל בתי 

 החולים

N = 3493 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3155 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 260 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 78 

 קהילה

N = 3593 

 משב

N = 131 

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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▲ 20% 
5% 3% 

 מכונים

N = 11 

 משרד ראשי

N = 45 

 לשכת בריאות

N = 71 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –התעמרות 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

9% 8% 6% 6% 6% 3% 

 מכונים

N = 50 

 רפואה יועצת

N = 488 

 הנהלה

N = 183 

 מרפאות

N = 2546 

 בריאות נפש

N = 72 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 41 

 לפי מערכי קהילה

14% 14% 13% 13% 13% 12% 10% 10% 9% 9% 8% 7% ▼ 3% ▼ 2% 

 גריאטרי

N = 119 

 מעבדות

N = 22 

 כירורגי

N = 685 

 אונקולוגי

N = 117 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 213 

 טיפול נמרץ

N = 121 

 פסיכיאטרי

N = 314 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 240 

 מנהל

N = 62 

 ד"מלר

N = 124 

 פנימי

N = 603 

 ילדים

N = 332 

 מערך שיקומי

N = 17 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה
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 "ה לאלימות פיזית במקום העבודה שלי/חשופאני "

  סוג ארגון –אלימות פיזית 

49% 

54% 

32% 

26% 

13% 

13% 5% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

▲ 29% 

7% 6% 5% 3% ▼ 0% 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 258 

כלל בתי 

 החולים

N = 3493 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3157 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 78 

 קהילה

N = 3596 

 משב

N = 129 

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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0% 0% 0% 

 משרד ראשי

N = 45 

 לשכת בריאות

N = 69 

 מכונים

N = 11 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –אלימות פיזית 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

6% 4% 4% 3% 3% 2% 

 בריאות נפש

N = 72 

 רפואה יועצת

N = 490 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 41 

 הנהלה

N = 182 

 מרפאות

N = 2552 

 מכונים

N = 49 

 לפי מערכי קהילה

▲ 23% ▲ 17% 
9% 8% 8% 4% 3% 3% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 1% ▼ 0% ▼ 0% ▼ 0% 

 פסיכיאטרי

N = 312 

 ד"מלר

N = 124 

 פנימי

N = 604 

 מנהל

N = 62 

 כירורגי

N = 686 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 241 

 מטה-הנהלה

N = 42 

 ילדים

N = 333 

 גריאטרי

N = 119 

 טיפול נמרץ

N = 121 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 213 

 אונקולוגי

N = 117 

 מעבדות

N = 21 

 מערך שיקומי

N = 17 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה
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 "ה לאלימות מילולית במקום העבודה שלי/חשופאני "

  סוג ארגון –אלימות מילולית 

21% 

31% 

37% 

30% 

25% 

23% 

13% 

12% 5% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

▲ 43% 

20% 19% 18% 
12% 

▼ 2% 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 262 

כלל בתי 

 החולים

N = 3502 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3162 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 78 

 קהילה

N = 3594 

 משב

N = 131 

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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▲ 10% 
3% 0% 

 מכונים

N = 11 

 לשכת בריאות

N = 71 

 משרד ראשי

N = 45 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים – אלימות מילולית

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

15% 13% 12% 8% ▼ 7% ▼ 3% 

 בריאות נפש

N = 72 

 רפואה יועצת

N = 488 

 מרפאות

N = 2553 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 41 

 הנהלה

N = 181 

 מכונים

N = 49 

 לפי מערכי קהילה

▲ 48% 
▲ 36% 

▲ 26% 24% 19% 16% ▼ 15% ▼ 14% ▼ 10% ▼ 10% ▼ 8% ▼ 6% ▼ 4% ▼ 0% 

 ד"מלר

N = 124 

 פסיכיאטרי

N = 316 

 פנימי

N = 605 

 כירורגי

N = 686 

 ילדים

N = 333 

 מנהל

N = 62 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 212 

 גריאטרי

N = 118 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 242 

 טיפול נמרץ

N = 122 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 אונקולוגי

N = 117 

 מעבדות

N = 22 

 מערך שיקומי

N = 17 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה



 

 70 

, מגדר, על רקע מין)אני חווה אפליה במקום העבודה שלי "

 ("מוצא וכיוצא בזה, צבע עור, דת

  סוג ארגון –אפליה 

70% 

71% 

17% 

15% 

9% 

9% 

 בסקטור רפואה

 במערכת הבריאות

 תמיד לעיתים קרובות לפעמים לעיתים רחוקות כלל לא

 לפי סוג ארגון

6% 6% 4% 3% 3% 3% 

כלל בתי 

 החולים

N = 3492 

בתי חולים  

 כלליים

N = 3153 

בתי חולים  

 גריאטריים

N = 78 

בתי חולים  

בריאות  

 הנפש

N = 261 

 קהילה

N = 3596 

 משב

N = 130 

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה

 נמוך יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה במערכת הבריאות▲ 
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▲ 10% 7% 
0% 

 מכונים

N = 11 

 משרד ראשי

N = 44 

 לשכת בריאות

N = 71 

 מעבדות

N = 0* 

 לפי מערכי משרד הבריאות

 לפי מערכים –אפליה 

 נמוך יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▼  גבוה יחסית לסקטור רפואה בסוג הארגון▲ 

6% 4% 3% 2% 2% 1% 

 מכונים

N = 50 

 רפואה יועצת

N = 486 

טיפולי בית ורצף  

 טיפול

N = 41 

 הנהלה

N = 182 

 מרפאות

N = 2556 

 בריאות נפש

N = 74 

 לפי מערכי קהילה

▲ 16% 
8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 

 מעבדות

N = 21 

 גריאטרי

N = 117 

 ד"מלר

N = 124 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 242 

 כירורגי

N = 683 

 פנימי

N = 601 

 פסיכיאטרי

N = 315 

 אונקולוגי

N = 118 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 216 

 טיפול נמרץ

N = 122 

 ילדים

N = 332 

 מערך שיקומי

N = 17 

 מטה-הנהלה

N = 43 

 מנהל

N = 61 

 משק

N = 6* 

 לפי מערכי בתי חולים

 'קרובות לעיתים'+'תמיד'כ ציינו "הנתונים בגרף מייצגים את סה



 'נספח א

פירוט הממצאים בכלל  
 מערכת הבריאות
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 לפי סוג ארגוןגורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

 משרד הבריאות קהילה ח גריאטריים"ביה ח פסיכיאטריים"ביה ח כלליים"ביה ח"כלל ביה

N = 22223 N = 18596 N = 2127 N = 1500 N = 18200 N = 2111 

 23% 28% 34% 26% 37% 37% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 8% 6% 11% 8% 9% 9% התעמרות מצד הממונים

 25% 18% 22% 24% 26% 26% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 56% 56% 55% 54% 62% 61% עומס עבודה

 2% 6% 8% 26% 7% 8% חשיפה לאלימות פיסית

 12% 11% 19% 21% 21% 20% סביבת עבודה פיזית

 7% 16% 15% 33% 17% 18% חשיפה לאלימות מילולית

 6% 3% 8% 6% 6% 6% אפליה

 44% 41% 35% 40% 38% 38% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 8% 10% 14% 14% 15% 15% חשיפה למוות ותחלואה

 9% 16% 47% 17% 40% 39% עומס פיזי

 24% 18% 27% 26% 31% 30% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל מערכת הבריאות 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד
כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי בתי חוליםגורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

-הנהלה

 ילדים 'פסיכ אונקולוגי פנימי כירורגי גריאטרי משק מנהל מטה

' גניק

 ד"מלר ומיילדות

'  מרפ

 ומכוני חוץ

טיפול 

 מעבדות נמרץ

מערך  

 שיקומי

N = 823 N = 2672 N = 1646 N = 1170 N = 1903 N = 1789 N = 700 N = 1965 N = 1165 N = 1090 N = 692 N = 1457 N = 1007 N = 940 N = 260 

 23% 26% 46% 31% 48% 45% 44% 29% 41% 53% 54% 39% 20% 20% 28% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 2% 9% 11% 8% 9% 9% 7% 7% 9% 9% 11% 11% 13% 8% 4% התעמרות מצד הממונים

 8% 21% 30% 22% 41% 24% 27% 24% 28% 29% 33% 21% 19% 20% 23% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 57% 58% 66% 55% 77% 66% 66% 55% 67% 77% 72% 62% 42% 52% 54% עומס עבודה

 4% 0% 5% 4% 32% 7% 4% 25% 3% 14% 9% 7% 6% 4% 4% חשיפה לאלימות פיסית

 18% 15% 22% 19% 38% 21% 17% 24% 21% 32% 26% 21% 11% 14% 9% סביבת עבודה פיזית

 6% 5% 15% 13% 61% 16% 17% 33% 12% 31% 25% 18% 10% 11% 7% חשיפה לאלימות מילולית

 3% 5% 7% 5% 8% 4% 4% 5% 4% 7% 6% 8% 8% 5% 3% אפליה

 35% 32% 39% 38% 34% 37% 41% 39% 44% 45% 47% 39% 16% 37% 44% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 14% 4% 20% 14% 21% 16% 22% 16% 29% 19% 17% 16% 9% 8% 4% חשיפה למוות ותחלואה

 26% 23% 65% 23% 69% 57% 41% 15% 34% 60% 60% 54% 42% 12% 10% עומס פיזי

 22% 23% 37% 29% 36% 35% 33% 29% 35% 42% 46% 32% 9% 17% 22% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * ח"או יותר מכלל ביה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד
כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי קהילהגורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

 בריאות נפש טיפולי בית ורצף טיפול מכונים רפואה יועצת מרפאות הנהלה

N = 3059 N = 9391 N = 1329 N = 1915 N = 356 N = 454 

 22% 25% 22% 26% 30% 24% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 6% 5% 4% 7% 7% 5% התעמרות מצד הממונים

 16% 19% 13% 19% 17% 23% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 50% 59% 57% 50% 58% 51% עומס עבודה

 4% 2% 3% 8% 7% 2% חשיפה לאלימות פיסית

 13% 14% 14% 11% 11% 8% סביבת עבודה פיזית

 8% 9% 9% 19% 20% 6% חשיפה לאלימות מילולית

 1% 1% 2% 4% 3% 4% אפליה

 32% 46% 41% 29% 44% 47% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 15% 17% 13% 9% 12% 4% חשיפה למוות ותחלואה

 2% 18% 18% 13% 18% 6% עומס פיזי

 22% 23% 22% 20% 17% 14% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל הקהילה 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד
כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי משרד הבריאותגורמי הלחץ תיעדוף חשיבות 

 מעבדות מכונים לשכת בריאות משרד ראשי

N = 632 N = 1239 N = 81 N = 88 

 15% 21% 17% 34% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 2% 9% 9% 9% התעמרות מצד הממונים

 28% 31% 19% 32% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 54% 54% 54% 60% עומס עבודה

 0% 3% 2% 1% חשיפה לאלימות פיסית

 8% 7% 13% 12% סביבת עבודה פיזית

 4% 7% 9% 4% חשיפה לאלימות מילולית

 6% 7% 6% 7% אפליה

 34% 39% 46% 42% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 3% 17% 9% 5% חשיפה למוות ותחלואה

 10% 19% 10% 6% עומס פיזי

 21% 22% 25% 22% מחשוב מעכבות' מע

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל משרד הבריאות 5% -שכיחות גבוהה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את גורם הלחץ לעיתים קרובות או תמיד
כך יותר עובדים חווים את גורם הלחץ  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי סוג ארגון משאבים ארגונייםתיעדוף חשיבות 

 משרד הבריאות קהילה ח גריאטריים"ביה ח פסיכיאטריים"ביה ח כלליים"ביה ח"כלל ביה

N = 22223 N = 18596 N = 2127 N = 1500 N = 18200 N = 2111 

 24% 24% 25% 22% 18% 19% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 13% 21% 15% 14% 15% 15% שכר ותנאים הוגנים

 37% 44% 42% 47% 41% 41% אפשרות לפיתוח הקריירה

 63% 63% 52% 67% 67% 67% גיוון ועניין בעבודה

 52% 51% 49% 55% 50% 50% יכולת להשפיע וליזום

 47% 50% 50% 53% 43% 44% תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 22% 24% 25% 27% 17% 18% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 69% 75% 65% 68% 65% 65% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל מערכת הבריאות 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד
כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי בתי חוליםמשאבים ארגוניים תיעדוף חשיבות 

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * ח"או יותר מכלל ביה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

-הנהלה

 ילדים 'פסיכ אונקולוגי פנימי כירורגי גריאטרי משק מנהל מטה

' גניק

 ד"מלר ומיילדות

'  מרפ

 ומכוני חוץ

טיפול 

 מעבדות נמרץ

מערך  

 שיקומי

N = 823 N = 2672 N = 1646 N = 1170 N = 1903 N = 1789 N = 700 N = 1965 N = 1165 N = 1090 N = 692 N = 1457 N = 1007 N = 940 N = 260 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
29% 21% 33% 23% 15% 15% 18% 16% 19% 17% 17% 16% 16% 8% 35% 

 שכר ותנאים הוגנים
27% 17% 28% 15% 12% 15% 13% 11% 15% 12% 13% 13% 14% 7% 23% 

 אפשרות לפיתוח הקריירה
57% 38% 38% 45% 43% 43% 42% 47% 47% 39% 37% 37% 39% 26% 58% 

 גיוון ועניין בעבודה
76% 59% 50% 53% 69% 64% 72% 71% 80% 78% 78% 67% 74% 57% 74% 

 יכולת להשפיע וליזום
66% 51% 49% 51% 48% 49% 51% 55% 52% 47% 44% 47% 48% 46% 62% 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
52% 48% 56% 49% 37% 41% 40% 53% 43% 38% 38% 40% 40% 44% 67% 

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
29% 28% 42% 22% 10% 10% 12% 22% 10% 10% 9% 17% 9% 16% 37% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
71% 67% 59% 66% 61% 65% 63% 68% 73% 65% 58% 66% 67% 64% 83% 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד
כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 לפי מערכי קהילהמשאבים ארגוניים תיעדוף חשיבות 

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל קהילה 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד
כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה

 בריאות נפש טיפולי בית ורצף טיפול מכונים רפואה יועצת מרפאות הנהלה

N = 3059 N = 9391 N = 1329 N = 1915 N = 356 N = 454 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
24% 26% 21% 17% 28% 18% 

 שכר ותנאים הוגנים
24% 22% 25% 11% 18% 15% 

 אפשרות לפיתוח הקריירה
48% 45% 34% 43% 49% 43% 

 גיוון ועניין בעבודה
66% 61% 59% 68% 84% 82% 

 יכולת להשפיע וליזום
54% 52% 44% 48% 63% 54% 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
52% 48% 42% 65% 57% 57% 

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
30% 23% 21% 23% 23% 26% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
75% 74% 66% 84% 83% 77% 
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 לפי מערכי משרד הבריאותמשאבים ארגוניים תיעדוף חשיבות 

 מעבדות מכונים לשכת בריאות משרד ראשי

N = 632 N = 1239 N = 81 N = 88 

 הבריאות מטפחת את המקצוע' מע
21% 28% 17% 13% 

 שכר ותנאים הוגנים
17% 11% 9% 6% 

 אפשרות לפיתוח הקריירה
38% 39% 25% 27% 

 גיוון ועניין בעבודה
65% 64% 46% 60% 

 יכולת להשפיע וליזום
53% 54% 41% 44% 

 תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד
40% 52% 38% 42% 

 מחויבות הארגון לבריאות העובד
17% 27% 13% 20% 

 אווירת שיתוף ועזרה הדדית
61% 74% 52% 83% 

גודל התא :  N<10לא מוצגים נתוני תאים עבורם  * או יותר מכלל משרד הבריאות 5% -שכיחות נמוכה ב= באדום 

 קטן מכדי להסיק מסקנות מובהקות סטטיסטית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב   לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  
האחוזים בטבלה מייצגים את שכיחות העובדים שציינו 

ככל  . שהם חווים את משאב זה לעיתים קרובות או תמיד
כך פחות עובדים חווים את משאב זה  , שהצבע כהה יותר

 .והוא קשור יותר לשחיקה
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 הבריאות מערכת –היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות 

 לפי סוג ארגון

30% 29% 28% 23% 20% 18% 

 בתי חולים גריאטרי

N = 1477 

 בתי חולים כלליים

N = 18399 

 כלל בתי חולים

N = 21982 

בתי חולים בריאות  

 הנפש

N = 2106 

 משב

N = 2090 

 קהילה

N = 17967 

 ח"לפי מערכי ביה

הנתונים בגרף מייצגים את  

לעיתים  '+'תמיד'כ ציינו "סה

 'לפעמים'+'קרובות

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

43% 43% 40% 38% 36% 34% 32% 
27% 24% 21% 21% 18% 17% 14% 14% 

 כירורגי

N = 1887 

 ד"מלר

N = 685 

 פנימי

N = 1768 

 טיפול נמרץ

N = 1003 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 1086 

 גריאטרי

N = 1151 

 ילדים

N = 1150 

 אונקולוגי

N = 694 

 פסיכיאטרי

N = 1945 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 1442 

 מעבדות

N = 931 

 משק

N = 1619 

 מטה-הנהלה

N = 817 

 מנהל

N = 2639 

מערך 

 שיקומי

N = 256 
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 הבריאות מערכת –היקלעות למצבי סיכון עקב עייפות 

 לפי מערכי משרד הבריאות

25% 
18% 18% 15% 

 משרד ראשי

N = 623 

 לשכת בריאות

N = 1230 

 מכונים

N = 81 

 מעבדות

N = 87 

 לפי מערכי קהילה

הנתונים בגרף מייצגים את  

לעיתים  '+'תמיד'כ ציינו "סה

 'לפעמים'+'קרובות

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

25% 
19% 18% 16% 13% 12% 

 טיפולי בית ורצף טיפול

N = 349 

 מרפאות

N = 9280 

 רפואה יועצת

N = 1312 

 הנהלה

N = 3027 

 מכונים

N = 1885 

 בריאות נפש

N = 451 
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 הבריאות מערכת –פגיעה בבריאות עקב לחץ 

 לפי סוג ארגון

35% 
29% 29% 

22% 22% 19% 

 בתי חולים גריאטרי

N = 1478 

 כלל בתי חולים

N = 22001 

 בתי חולים כלליים

N = 18415 

בתי חולים בריאות  

 הנפש

N = 2108 

 קהילה

N = 17983 

 משב

N = 2090 

 ח"לפי מערכי ביה

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

40% 39% 39% 37% 37% 
31% 29% 28% 

23% 22% 22% 21% 17% 17% 15% 

 כירורגי

N = 1886 

 פנימי

N = 1774 

 טיפול נמרץ

N = 1004 

 גריאטרי

N = 1154 

 ד"מלר

N = 686 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 1086 

 ילדים

N = 1151 

 אונקולוגי

N = 695 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 1441 

 פסיכיאטרי

N = 1949 

 מעבדות

N = 933 

 משק

N = 1619 

 מנהל

N = 2642 

מערך 

 שיקומי

N = 256 

 מטה-הנהלה

N = 816 

הנתונים בגרף מייצגים את  

לעיתים  '+'תמיד'כ ציינו "סה

 'קרובות
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 הבריאות מערכת –פגיעה בבריאות עקב לחץ 

 לפי מערכי משרד הבריאות

20% 19% 18% 
11% 

 לשכת בריאות

N = 1228 

 משרד ראשי

N = 625 

 מכונים

N = 81 

 מעבדות

N = 87 

 לפי מערכי קהילה

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

26% 22% 21% 
16% 14% 13% 

 מרפאות

N = 9286 

 רפואה יועצת

N = 1315 

 טיפולי בית ורצף טיפול

N = 349 

 הנהלה

N = 3028 

 בריאות נפש

N = 451 

 מכונים

N = 1891 

הנתונים בגרף מייצגים את  

לעיתים  '+'תמיד'כ ציינו "סה

 'קרובות
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 הבריאות מערכת –דירוג עצמי של המצב הבריאותי 

 "גרוע"אחוז משיבים  –לפי סוג ארגון 

5% 3% 3% 3% 3% 3% 

 בתי חולים גריאטרי

N = 1454 

 כלל בתי חולים

N = 21641 

 בתי חולים כלליים

N = 18095 

בתי חולים בריאות  

 הנפש

N = 2092 

 קהילה

N = 17669 

 משב

N = 2074 

 "גרוע"אחוז משיבים  –ח "לפי מערכי ביה

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

6% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 

 גריאטרי

N = 1137 

 כירורגי

N = 1862 

 משק

N = 1600 

 פנימי

N = 1745 

 אונקולוגי

N = 679 

 פסיכיאטרי

N = 1930 

גניקולוגיה  

 ומיילדות

N = 1064 

מרפאות  

 ומכוני חוץ

N = 1409 

 טיפול נמרץ

N = 991 

 מעבדות

N = 921 

 מנהל

N = 2593 

 ילדים

N = 1131 

 ד"מלר

N = 674 

מערך 

 שיקומי

N = 254 

 מטה-הנהלה

N = 802 

הנתונים בגרף מייצגים את  

 'גרועה'כ ציינו "סה
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 הבריאות מערכת –דירוג עצמי של המצב הבריאותי 

 "גרוע"אחוז משיבים  –לפי מערכי משרד הבריאות 

3% 3% 2% 0% 

 לשכת בריאות

N = 1223 

 מכונים

N = 80 

 משרד ראשי

N = 617 

 מעבדות

N = 88 

 "גרוע"אחוז משיבים  –לפי מערכי קהילה 

לא מוצגים נתוני   *

:  N<10תאים עבורם 

גודל התא קטן מכדי  

להסיק מסקנות  

 מובהקות סטטיסטית

3% 3% 3% 2% 2% 1% 

 הנהלה

N = 2986 

 מרפאות

N = 9123 

 רפואה יועצת

N = 1304 

 מכונים

N = 1856 

 בריאות נפש

N = 441 

 טיפולי בית ורצף טיפול

N = 346 

הנתונים בגרף מייצגים את  

 'גרועה'כ ציינו "סה



 'נספח ב

חשיבות גורמי הלחץ   תיעדוף
 סקטורוהמשאבים הארגוניים ב

 רפואה
 לפי סוג ארגון
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 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.220 72% עומס עבודה

 0.194 59% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.079 23% סביבת עבודה פיזית

 0.071 33% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.046 20% חשיפה לאלימות מילולית

 0.066 11% התעמרות מצד הממונים

 0.066 17% חשיפה למוות ותחלואה

 0.031 44% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.015 41% מחשוב מעכבות' מע

 0.020 36% עומס פיזי

 0.039 7% חשיפה לאלימות פיסית

 0.001 6% אפליה

חשיבות גורמי הלחץ והמשאבים הארגוניים בקרב עובדי  תיעדוף
 ח"בכלל ביה רפואה סקטור

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.076 9% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.188 80% גיוון ועניין בעבודה

 0.030 15% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.010 19% שכר ותנאים הוגנים

תמיכה ארגונית בקשיים שחווה  

 העובד
36% 0.016 

 0.039 49% אפשרות לפיתוח הקריירה

 0.038 55% יכולת להשפיע וליזום

 0.037 66% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר  . בכלל בתי החולים רפואה סקטורהנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה ברמת 

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, למדד השחיקה
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 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.215 73% עומס עבודה

 0.189 60% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.081 23% סביבת עבודה פיזית

 0.076 34% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.069 11% התעמרות מצד הממונים

 0.064 17% חשיפה למוות ותחלואה

 0.045 19% חשיפה לאלימות מילולית

 0.031 43% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.014 42% מחשוב מעכבות' מע

 0.024 37% עומס פיזי

 0.039 6% חשיפה לאלימות פיסית

 0.003 6% אפליה

חשיבות גורמי הלחץ והמשאבים הארגוניים בקרב עובדי  תיעדוף
 ח הכלליים"בביה רפואה סקטור

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.075 8% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.180 80% גיוון ועניין בעבודה

 0.042 65% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 0.041 48% אפשרות לפיתוח הקריירה

 0.029 15% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.008 19% שכר ותנאים הוגנים

תמיכה ארגונית בקשיים שחווה  

 העובד
35% 0.015 

 0.038 55% יכולת להשפיע וליזום

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות . בבתי החולים הכלליים רפואה סקטורהנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה ברמת 

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, הקשר למדד השחיקה
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 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.239 58% עומס עבודה

 0.234 35% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.096 12% חשיפה לאלימות מילולית

 0.086 10% חשיפה למוות ותחלואה

 0.077 9% סביבת עבודה פיזית

 0.076 19% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.010 42% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.016 22% מחשוב מעכבות' מע

 0.037 7% התעמרות מצד הממונים

 0.030 3% אפליה

 0.021 12% עומס פיזי

 0.003 3% חשיפה לאלימות פיסית

חשיבות גורמי הלחץ והמשאבים הארגוניים בקרב עובדי  תיעדוף
 בקהילה רפואה סקטור

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.229 68% גיוון ועניין בעבודה

 0.042 27% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.042 36% שכר ותנאים הוגנים

 0.072 52% יכולת להשפיע וליזום

 0.016 19% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.021 71% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 0.019 43% אפשרות לפיתוח הקריירה

תמיכה ארגונית בקשיים שחווה  

 העובד
42% 0.017 

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר  . בכלל הקהילה רפואה סקטורהנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה ברמת 

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, למדד השחיקה
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 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.156 50% עומס עבודה

 0.259 25% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.131 36% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.091 2% חשיפה לאלימות מילולית

 0.086 5% סביבת עבודה פיזית

 0.035 22% מחשוב מעכבות' מע

 0.000 36% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.031 5% עומס פיזי

 0.017 0% חשיפה לאלימות פיסית

 0.015 5% התעמרות מצד הממונים

 0.014 3% אפליה

 0.009 9% חשיפה למוות ותחלואה

תיעדוף חשיבות גורמי הלחץ והמשאבים הארגוניים בקרב עובדי 
 סקטור רפואה במשרד הבריאות

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.216 72% גיוון ועניין בעבודה

 0.076 33% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.060 65% יכולת להשפיע וליזום

 0.028 35% שכר ותנאים הוגנים

 0.019 20% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0.032 71% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

תמיכה ארגונית בקשיים שחווה  

 העובד
48% 0.028 

 0.005 47% אפשרות לפיתוח הקריירה

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

,  חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר למדד השחיקה. הנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוחי רגרסיה בכלל משרד הבריאות

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט
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תיעדוף חשיבות גורמי הלחץ והמשאבים הארגוניים בקרב רופא 
 מתמחה

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.055 14% הבריאות מטפחת את המקצוע' מע

 0.046 13% שכר ותנאים הוגנים

 0.176 77% גיוון ועניין בעבודה

 0 8% מחויבות הארגון לבריאות העובד

 0 51% אפשרות לפיתוח הקריירה

 0 50% יכולת להשפיע וליזום

 0 41% תמיכה ארגונית בקשיים שחווה העובד

 0 62% אווירת שיתוף ועזרה הדדית

 לטיפול בטווח הארוך –חשוב  לטיפול בטווח המידי –חשוב מאוד  מתועדףלא  –חשיבות נמוכה  

 תעדוף משאבים ארגוניים

 מה כדאי לחזק

חוזק הקשר איננו מעיד על כיווניות הקשר  . הנתונים בטבלה מייצגים את חוזק הקשר של גורמי הלחץ למדד השחיקה לפי ניתוח רגרסיית רופא מתמחה בכלל מערכת הבריאות

 .ולכן צבע חזק יותר נמצא כתורם יותר לשחיקה, גורמי לחץ מגבירים את השחיקה, ככלל. אלא על עוצמת הקשר ומוצג כערך מוחלט, למדד השחיקה

 שכיחות הגורם
המציינים תמיד  )% 

 (לעיתים קרובות/ 

מדד הקשר 

 לשחיקה

 0.199 77% עומס עבודה

 0.196 74% קושי לשלב בין הבית לעבודה

 0.068 40% קונפליקט בין בעלי תפקידים שונים

 0.054 52% עומס מטלות אדמיניסטרטיביות

 0.122 13% התעמרות מצד הממונים

 0.053 24% חשיפה למוות ותחלואה

 0.099 12% חשיפה לאלימות פיסית

 0.038 45% מחשוב מעכבות' מע

 0 52% עומס פיזי

 0 27% סביבת עבודה פיזית

 0 33% חשיפה לאלימות מילולית

 0 7% אפליה

 תעדוף גורמי לחץ

 במה כדאי לטפל



 !תודה

 שאלות והארות, לפרטים נוספים

 ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש משרד הבריאות
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