
' מפגש אחראים על הסטאז

2019אוגוסט 

ברפואה' משוב הסטאז

סקר משרד הבריאות



:מטרה•

ברפואה' רים על שנת הסטאז'משוב אחיד לסטאז-

איכות ההוראה וההדרכה הקלינית-

תנאי העסקה  , שביעות רצון, ר'חווית הסטז-

תכנון קריירה-

מתמחים  , משרד הבריאות, מנהלי מחלקות, הארצית' וועדת הסטאז: שותפים•

י"אסל, רים'סטאז, מבתי החולים

י חברי הוועדה"תיקוף ע, קבוצת מיקוד•

ברפואה' משוב הסטאז



סקר משרד הבריאות–ברפואה ' משוב הסטאז

'ר למילוי משוב עם סיום הסטאז'פניה לסטז•

המשוב הוא רשות                                                                                     •
(רים'מסך הסטז69%–רים בפועל 'סטז1683רים ענו מתוך 'סטז1168)

1.2.2017: עליה לאוויר•

1.2.2017-1.7.2018: לתקופהקודם מתייחסות תוצאות סקר •

2.7.2018-1.7.2019: תוצאות סקר נוכחי מתייחסות לתקופה•

רים בכל בית חולים'סטז1-85: עונים' מס•

השוואה לתוצאות סקר קודם



:שאלות בסקר

?רים'לסטזהחולים מתקיים תהליך קליטה מסודר האם בבית •

'?לסטאזבטוח שתמליץ על בית החולים הזה כמקום האם אתה •

1-5דרוג  

(במידה רבה מאוד-5, מידה רבה-4, מידה בינונית-3, מידה מועטה-2, בכלל לא-1)



(:המשך)שאלות בסקר 

נ"ט/הרדמה, מלרד, ילדים, כירורגיה, פנימית: מחלקות

?ובאוריינטציהמשקיעה זמן בתהליך קליטה מסודר האם המחלקה •

?למקצועהמחלקה מכבד ומתייחס כאל קולגות האם צוות •

?ר'הסטזשל הייחודיים מתחשב בצרכים האם הצוות •

?בלבדנתפס כחלק מהצוות ולא מבצע מטלות ר 'האם הסטז•

?הייתה ברורההנושאים התאורטיים במחלקה האם הוראת •

?הייתה ברורההקלינית אשר קיבלתי ליד מיטת החולה האם ההדרכה •

?עבודתךאחר ( הדרכה אישית)נערך מעקב האם במחלקה •

?במחלקהמרגיש בטחון ומסוגלות ליישם את הידע שרכשת האם אתה •

?התורנויותקיים מקום לינה מסודר במהלך האם במחלקה •

?בהבמחלקה זו לאור התנסותך אלקטיבתמליץ על סבב האם אתה •



ראשוניותתוצאות



שנה29.52: הגילאיםממוצע , שנה24-51: עונים1301טווח הגילאים בקרב -

הגיל לא ידוע-עונים48בקרב *

ל"אחוז בוגרי חואחוז בוגרי הארץ*ידועלא ל"בוגרי חובוגרי הארץ

6681015039.7%60.3%רים בפועל'סטאז

4906136541.9%52.5%רים שענו על הסקר'סטאז

73.4%60.4%אחוז עונים

:  היענות לסקר

ל"רים בוגרי הארץ לעומת בוגרי חו'סטאזהשוואה בין מספר 

השוואה לתוצאות סקר קודם

העונים לא ציינו את שם בית החולים* 
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ם"רמב
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ח "רים שענו על הסקר לפי בי'מספר סטאז
רים בפועל'לעומת מספר סטאז

רים בפועל'מספר סטאז
מספר עונים לסקר

אחוז עוניםח"בי

83%הרופאאסף

82%השרון-רבין

79%ביילינסון-רבין

72%זיורבקה

71%ציוןבני

71%סורוקה                

71%בעמקהמרכזי

71%סוראסקי-איכילוב

69%כרמל               

69%וולפסון              

67%קפלן             

66%ם           "רמב

61%הדסה

60%פוריה

59%ברזילי              

58%נהריה      

58%שיבא             

55%יפההלל

55%צדקשערי

55%מאיר              

46%לניאדו

40%אשדודאסותא

14%הישועהמעייני

10%נצרת

10%יוספטל          

69%כ"סה

השוואה לתוצאות סקר קודם העונים לא ציינו את שם בית החולים*

*



רים'בבית החולים מתקיים תהליך קליטה מסודר לסטאז

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

רלוונטי/לא ידועעונים' מסציון חציון5-ו4אחוז העונים *ציון ממוצעח"בי

4.7891.67%5846סורוקה

4.7295.29%5852סוראסקי–איכילוב 

4.7188.89%5453מאיר

4.6988.89%5542שערי צדק

4.6394.55%5551וולפסון

4.6278.57%5141אסותא אשדוד

4.6092.86%5420כרמל

4.5888.10%5422המרכזי בעמק

4.5792.86%5280רבין השרון

4.5581.82%5110לניאדו

4.5487.65%5811רבין בילינסון

4.5082.22%5453קפלן

4.4884.00%5250פוריה

4.4888.24%5681אסף הרופא

4.4786.79%5532נהריה

4.4483.33%5360הלל יפה

4.3783.33%5722שיבא

4.3785.71%5281רבקה זיו

4.3488.73%5710רמבם

4.2875.61%5412ברזילי

3.9171.43%4350בני ציון

3.8566.15%4653הדסה

4.4772.94%58515לא ידוע

השוואה לתוצאות סקר קודם



'  אתה בטוח שתמליץ על בית החולים הזה כמקום לסטאז

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

רלוונטי/לא ידועעונים' מסציון חציון5-ו4ז העונים אחו*ציון ממוצעח"בי

4.8596.47%5.00851סוראסקי-איכילוב 

4.7578.57%5.00142אסותא אשדוד

4.7596.30%5.00811רבין בילינסון

4.7488.89%5.00453מאיר

4.5586.67%5.00453קפלן

4.5286.90%5.00845סורוקה

4.5092.86%5.00280רבין השרון

4.4683.33%5.00542שערי צדק

4.4380.95%5.00420כרמל

4.4087.50%5.00722שיבא

4.3082.35%5.00681אסף הרופא

4.2772.73%5.00110לניאדו

4.2380.95%5.00422המרכזי בעמק

4.2072.22%4.00361הלל יפה

4.1878.87%4.00710רמבם

4.1182.86%4.00350בני ציון

4.0778.57%4.00281רבקה זיו

3.8764.62%4.00652הדסה

3.8060.00%4.00250פוריה

3.7858.49%4.00532נהריה

3.5850.91%4.00552וולפסון

3.2546.34%3.00411ברזילי

4.1362.35%5.008514לא ידוע

השוואה לתוצאות סקר קודם



מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןבית חולים

5-ו4אחוז עונים *

(עכשווי)

44.002868.8%רבין השרון  

43.987269.7%שיבא  

43.928554.5%לא ידוע  

43.893662.8%הלל יפה  

43.868166.0%רבין בילינסון  

43.853565.7%בני ציון 

43.785461.5%שערי צדק 

43.744164.4%ברזילי  

43.742557.6%פוריה

43.686557.1%הדסה 

43.435550.4%וולפסון  

פר עוניםמסציון ממוצעציון חציוןבתי חולים

5-ו4אחוז עונים *

(עכשווי)

54.631477.9%אסותא אשדוד

54.324282.4%כרמל  

54.241173.6%לניאדו

54.215376.2%נהריה  

44.144276.4%המרכזי בעמק  

44.118474.8%סורוקה 

44.112874.3%רבקה זיו 

44.118576.6%איכילוב סוראסקי

44.107175.4%רמבם

44.096871.3%אסף הרופא  

44.044573.3%מאיר 

44.004564.7%קפלן  

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

השוואה לתוצאות סקר קודם
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5-ו4אחוז העונים *

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשוי

68.5%–5-ו4ממוצע אחוז העונים 
(67%–ממוצע סקר קודם )

תוצאות דירוג מחלקה פנימית



מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןבית חולים

אחוז העונים*

(עכשווי)5-ו4

54.138560.0%לניאדו

34.001443.2%נהריה

43.936864.5%המרכזי בעמק

43.723558.8%כרמל

43.674158.2%רבקה זיו

43.666559.4%בני ציון

43.603647.2%הלל יפה

43.514245.7%אסותא אשדוד

43.395549.3%קפלן

33.354237.4%לא ידוע

43.228549.8%סורוקה

33.221143.6%פוריה

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

השוואה לתוצאות סקר קודם
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אשדוד

פוריה מאיר נהריה שיבא רבין  
השרון

רמבם -איכילוב 
סוראסקי

אסף  
הרופא

הדסה שערי  
צדק

לא ידוע ברזילי רבין  
בילינסון

5-ו4העונים אחוז *

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשוי

45.5%–5-ו4ממוצע אחוז העונים 
(44.3%–ממוצע סקר קודם )

כירורגיתתוצאות דירוג מחלקה 

מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןח"בי

אחוז העונים  *

(עכשווי)5-ו4

33.174542.4%שיבא

33.125339.7%רמבם

33.128440.7%רבין השרון

33.102543.6%מאיר

33.054538.6%הדסה

33.058139.5%סוראסקי-איכילוב 

33.022839.3%אסף הרופא

33.012838.3%שערי צדק

32.877130.2%ברזילי

32.797228.4%רבין בילינסון

31.905448.7%וולפסון



מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןבית חולים

אחוז העונים  *

(עכשווי)5-ו4

43.818553.2%לא ידוע  

53.771161.8%לניאדו

43.763565.4%בני ציון  

43.698461.0%סורוקה  

43.687159.9%רמבם

43.622857.9%רבקה זיו  

43.607253.6%שיבא 

43.475352.5%נהריה  

43.356847.2%אסף הרופא  

43.344549.6%מאיר  

33.194142.0%ברזילי  

עוניםמספרציון ממוצעציון חציוןבתי חולים

אחוז העונים  *

(עכשווי)5-ו4

54.441472.9%אסותא אשדוד

54.432580.4%פוריה

54.404284.5%כרמל  

54.294279.3%המרכזי בעמק  

43.963660.8%הלל יפה  

43.955467.8%שערי צדק 

43.885567.5%וולפסון  

43.888570.0%איכילוב סוראסקי

43.846561.7%הדסה 

43.834561.3%קפלן  

44.0310972.8%שניידר**

5-מאודובמידה רבה 4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

.מחלקת הילדים ברבין השרון ובלינסון נמצא בשניידר**
השוואה לתוצאות סקר קודם
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51.0%

81.4%

48.3% 62.0%
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וולפסון   בני ציון   לניאדו   הדסה   קפלן   סורוקה   הלל יפה  רמבם   רבקה זיו   שיבא   לא ידוע   נהריה  מאיר  אסף  
הרופא 

ברזילי  

5-ו4העונים אחוז *

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשוי

62.9%–5-ו4ממוצע אחוז העונים *

(65.1%–ממוצע סקר קודם )

מחלקת ילדיםתוצאות דירוג 



מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןבית חולים
העונים  אחוז*

(עכשווי)5-ו4

43.924561.6%קפלן

43.916565.1%הדסה

43.884565.3%מאיר

43.844163.9%ברזילי

43.733656.7%הלל יפה

43.737262.1%שיבא

43.692860.4%רבין השרון

43.694260.0%המרכזי בעמק

43.646857.4%אסף הרופא

43.625355.5%נהריה

43.502854.6%רבקה זיו

33.175545.1%וולפסון

מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןבית חולים
אחוז העונים*

(עכשווי)5-ו4

54.471472.1%אסותא אשדוד

54.407182.3%רמבם

54.391169.1%לניאדו

54.298181.9%רבין בילינסון

54.278582.8%סוראסקי-איכילוב 

54.192574.4%פוריה

44.168478.2%סורוקה

44.073578.0%בני ציון

44.015469.8%שערי צדק

43.944266.7%כרמל

43.938552.8%לא ידוע

השוואה לתוצאות סקר קודם5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*
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68.2%

55.8%

76.6%

67.3%
64.1% 65.2%

62.4%
67.0%

69.1% 69.7%

47.0%

68.7% 68.7%
64.7%

48.7%
51.9%

58.8%

82.8%

82.3%
81.9%

78.2%

78.0%
74.4%

72.1%
69.8%

69.1%

66.7% 65.3% 65.1% 63.9% 62.1% 61.6% 60.4%

60.0%

57.4% 56.7% 55.5%

54.6%
52.8%

45.1%
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50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

איכילוב   רמבם רבין  
בילינסון

סורוקה בני ציון פוריה אסותא 
אשדוד

שערי  
צדק

לניאדו כרמל מאיר הדסה ברזילי שיבא קפלן רבין  
השרון

המרכזי 
בעמק

אסף  
הרופא

הלל יפה נהריה רבקה זיו לא ידוע וולפסון

5-ו4העונים אחוז *

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשוי

65.9%–5-ו4ממוצע אחוז העונים 
(64.8%–ממוצע סקר קודם )

ד"מלרמחלקת תוצאות דירוג 



מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןח"ביה

אחוז העונים  *

(עכשווי)5-ו4

43.438546.0%איכילוב סוראסקי

3.53.414245.2%המרכזי בעמק

43.398444.2%סורוקה

43.375345.8%נהריה

33.312827.5%רבין השרון

33.256835.6%אסף הרופא

33.256539.5%הדסה

33.083632.2%הלל יפה

33.085534.5%וולפסון

33.077236.7%שיבא

32.997132.5%רמבם

32.958127.8%רבין בילינסון

מספר עוניםציון ממוצעציון חציוןח"ביה

העונים  אחוז*

(עכשווי)5-ו4

54.011149.1%לניאדו

54.011454.3%אסותא אשדוד

43.834566.9%מאיר

43.713556.3%בני ציון

43.644142.2%ברזילי

43.605449.3%שערי צדק

43.564249.8%כרמל

43.552850.7%רבקה זיו

43.538535.8%לא ידוע

43.492549.6%פוריה

43.444538.2%קפלן

השוואה לתוצאות סקר קודם5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

52.7%

41.8%

46.1%
48.0%

28.3%

50.3%

42.6%

55.4%

31.0%

39.3%

43.9%

36.8% 36.4% 37.7% 37.4%

48.0%

40.4%

36.1% 39.1%

24.0%

49.3%

66.9%

56.3% 54.3%

50.7% 49.8% 49.6% 49.3%

49.1%

46.0% 45.8%

45.2% 44.2%

42.2%
39.5% 38.2%

36.7% 35.8% 35.6% 34.5%
32.5% 32.2%

27.8% 27.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

מאיר בני ציון אסותא 
אשדוד

רבקה זיו כרמל פוריה שערי  
צדק

לניאדו איכילוב   נהריה המרכזי 
בעמק

סורוקה ברזילי הדסה קפלן שיבא לא ידוע אסף  
הרופא

וולפסון רמבם הלל יפה רבין  
בילינסון

רבין  
השרון

5-ו4העונים אחוז *
תוצאות סקר עכשוי תוצאות סקר עכשוי

43%–5-ו4ממוצע אחוז העונים 
(41.2%–ממוצע סקר קודם )

נ"וטמחלקת הרדמה תוצאות דירוג 



5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

68.7%
65.7%

63.1%

42.8%
40.4%

68.0% 66.6%

62.1%

43.4%
41.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

פנימית ד"מלר ילדים כירורגית נ"הרדמה וט

עבור מחלקותבממוצע ארצי * 5-ו4אחוז העונים 

סקר קודם סקר עכשווי

4.0
3.9 3.8

3.3
3.2

3.97 3.93
3.79

3.36
3.24
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2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

פנימית ד"מלר ילדים נ"הרדמה וט כירורגית

עבור מחלקותארצי ציון ממוצע 

סקר קודם סקר עכשווי



4.1
3.8 3.8 3.9 3.8

4.0
4.1
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3.8 3.8 3.8 3.8
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3.8
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3.54.3 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9
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3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8

3.8 3.7
3.7 3.6

3.6

3.5

0
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סורוקה מאיר קפלן רבין השרון שערי צדק פוריה לא ידוע רבין  
בילינסון

בני ציון הלל יפה רבקה זיו רמבם שיבא נהריה אסף  
הרופא

הדסה וולפסון ברזילי

ממוצע כללי עבור בית החוליםציון 

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשווי

73.5% 64.0% 64.3% 62.4%
65.5% 66.2%

72.5%

48.9%
65.5% 66.0% 64.9% 48.2% 61.6%

68.9% 68.1%

59.7% 62.2%
63.0% 64.6% 50.7% 51.5%

72.4%

72.1%

72.0% 71.9% 71.0%
67.2% 66.4% 66.4%
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56.8% 56.6%
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בני ציון מאיר סורוקה לניאדו רבין השרון רבקה זיו אסף  
הרופא

קפלן הלל יפה פוריה רבין  
בילינסון

נהריה שערי צדק הדסה וולפסון רמבם שיבא ברזילי לא ידוע

כללי עבור בית החולים* 5-ו4אחוז עונים 

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשווי

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



44.2%

70.8%

60.9%

30.4%

45.3%
42.2%

48.7%
45.7% 47.3%

50.6%

42.2%

52.1%

46.3%
48.5%

51.5% 50.0%
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בני ציון פוריה רבקה זיו וולפסון רמבם מאיר המרכזי  
בעמק

הלל יפה שיבא הדסה קפלן סורוקה -איכילוב 
סוראסקי

אסף  
הרופא

רבין  
בילינסון

אסותא  
אשדוד

כרמל רבין השרון ברזילי נהריה לניאדו שערי צדק לא ידוע

מסך העוניםל "אחוז בוגרי חו

תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשווי
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אסף הרופא
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סורוקה

מאיר

ם"רמב

שיבא

סוראסקי

בילינסון. רבין ק

בוגרי  -דירוג בתי חולים לעדיפות ראשונה
2018-19הארץ 
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נהריה

שיבא

סורוקה

ם"רמב

בילינסון. רבין ק

המרכזי בעמק

סוראסקי

הכרמל

דירוג בתי חולים לעדיפות ראשונה בוגרי  
2018-19ל "חו

השוואה לתוצאות סקר קודם



.עונים753-ולכן מספר העונים לשאלה זו הוא שונה2018שאלה זו נוספה לסקר מדצמבר *

לא ידוע
49.27%

כן
42.10%

לא
5.57%

דרגת את בית החולים באחד משלושת המקומות הראשונים  האם *
'בעת מילוי ההעדפות לקראת הגרלת הסטאז

50.0%

40.0% 39.5% 39.3%
36.9% 36.1% 35.7% 34.5% 33.3% 33.3%

29.6% 29.4%
27.3% 26.7% 26.2% 25.0%

22.9%
20.0%

7.5% 7.1%
3.6%

0.0% 0.0%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

באחד משלושת המקומות הראשונים בעת  ' העונים שדירגו את בית החולים בו ביצעו את הסטאזאחוז *
'מילוי ההעדפות לקראת הגרלת הסטאז

העונים בחיוב' מסבית חולים

34סוראסקי-איכילוב 

7אסותא אשדוד

20אסף הרופא

8בני ציון

0ברזילי

24הדסה

9הלל יפה

11המרכזי בעמק

11וולפסון

15כרמל

6לא ידוע

3לניאדו

העונים בחיוב' מסבית חולים

15מאיר

4נהריה

29סורוקה

0פוריה

12קפלן

32רבין בילינסון

11רבין השרון

1רבקה זיו

21רמבם

26שיבא

18שערי צדק

317כ עונים"סה



ענו לאענו כן

מספר עוניםממוצע ציוניםמספר עוניםממוצע ציוניםבית חולים  

4.277אסותא אשדוד

4.1015כרמל

4.0013.976רבקה זיו

3.8343.3718נהריה

3.7921רמבם

3.7634סוראסקי-איכילוב 

3.7424הדסה

3.7284.181בני ציון

3.7293.531הלל יפה

3.7215מאיר

3.69113.311המרכזי בעמק

3.68293.642סורוקה

3.6863.463לא ידוע

3.6733.842לניאדו

3.5818שערי צדק

3.5532רבין בילינסון

3.52113.431רבין השרון

3.5026שיבא

3.43123.792קפלן

3.39203.252אסף הרופא

2.84113.563וולפסון

4.001נצרת

3.676פוריה

2.8016ברזילי

3.653173.3865סכום כולל

הציון הממוצע של העונים שדירגו את בית החולים בו ביצעו את 

באחד משלושת המקומות הראשונים' הסטאז



יחס ואווירה  
טובים
30%

מלמד ומקצועי
25%

קבלת 
אחריות  
ועצמאות

9%

,  זמינות
וארגון  סדר 

15%

מצוין' סטאז
17%

אחר
4%

י  "לשימור שהתקבלו עמאפיינים 
עונים בלבד169

שימור-השוואה לתוצאות סקר קודם

יחסי עבודה לא  
נאותים
10%

הדרכה , קליטה
ולמידה  
27.08%

אי קבלת אחריות 
עבודה וקבלת 
בעיקר  )שחורה 

בכירורגיה  
(ד"ומלר

19%

תנאי עבודה
(בעיקר לינה)

16%

סבב הרדמה  
מיותרנ"וט

6%

אפליה
6%

אין מה לשפר
6%

אחר
10%

י  "שהתקבלו עמאפיינים לשיפור 
עונים בלבד144

שיפור-השוואה לתוצאות סקר קודם



נתונים נוספים שעלו מהסקר

(23.5%אחוז דומה לתוצאות סקר קודם )שנים 15ל בעוד "יבחרו לעבוד בחומהעונים23.9%•
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תוצאות סקר קודם תוצאות סקר עכשווי



נתונים נוספים שעלו מהסקר

(64.3%-סקר קודם)מאזור בו יבצעו התמחות הם במקור 64.9%•

(24.40%-סקר קודם)כספי ישקלו להתמחות בפריפריה עם תמריץ 26.8%•

(70.80%-סקר קודם)ענו כי באזור זה יש אפשרות להתמחות בתחום בו הם מעוניינים 69.01%•

(79.20%-קודםסקר )מעוניינים לחיות באזור בו יבצעו התמחות 77.31%•

(70.00%-סקר קודם)למשפחתם ענו כי מיקום ההתמחות הוא נוח מבחינת קרבה 69.86%•

גורם למיקום התמחות



השוואה לתוצאות סקר קודם



חזרה

:תוצאות סקר עכשווי

(רים'הסטאזמסך 69%–רים בפועל 'סטאז1683רים ענו מתוך 'סטאז1168)רשות •

1.2.2017: עליה לאוויר•

02/07/2018-01/07/2019: הנתונים נלקחו בין התאריכים•

ח"בכל בי1-85: מילוי שאלונים•

:תוצאות סקר קודם

(רים'הסטאזמסך 66%-רים בפועל'סטאז2074רים ענו מתוך 'סטאז1368)רשות •

1.2.2017-1.7.2018: הנתונים נלקחו בין התאריכים•

.ח"בכל בי0-113: מילוי שאלונים•

'משוב סטאז

'למילוי עם סיום הסטאזהפניה 



חזרה

:תוצאות סקר קודם

(ידועעונים הגיל לא 67בקרב )29.88: ממוצע גילאים, 24-53: עונים1301טווח הגילאים בקרב 

:תוצאות סקר עכשווי

(ידועעונים הגיל לא 48בקרב )29.52: ממוצע גילאים, 24-51: עונים1168טווח הגילאים בקרב 

ל"אחוז בוגרי חואחוז בוגרי הארץלא ידועל"בוגרי חובוגרי הארץ

6681015039.7%60.3%רים בפועל'סטאז

4906136541.9%52.5%רים שענו על הסקר'סטאז

73.4%60.4%אחוז עונים

ל"רים בוגרי הארץ לעומת בוגרי חו'מספר סטאז

ל"אחוז בוגרי חואחוז בוגרי הארץלא ידועל"בוגרי חובוגרי הארץ

9101164044%56%רים בפועל'סטאז

6616317648%46%רים שענו על הסקר'סטאז

72.6%54.2%אחוז עונים



חזרה

תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

בפועלרים 'סטאז' מסעונים' מסאחוז עוניםבפועלרים 'סטאז' מסעונים' מסאחוז עוניםבית חולים

83%688260%70116אסף הרופא           

82%283464%2945השרון-רבין

79%8110266%98149ביילינסון-רבין

72%283961%2338רבקה זיו            

71%354964%4469בני ציון            

71%425957%4070המרכזי בעמק         

71%8411865%96147סורוקה               

71%8512064%109169איכילוב            

69%426162%4471כרמל               

69%558050%57113וולפסון             

67%456760%4575קפלן                

66%7110759%88150ם"רמב

61%6510769%90130הדסה

60%254267%2436פוריה               

59%416953%4177ברזילי              

58%539162%5995נהריה               

58%7212564%113176שיבא                

55%366559%4678הלל יפה             

55%549859%70118שערי צדק            

55%458261%64105מאיר                

46%112433%515לניאדו              

---40%1435אסותא אשדוד

850-1050-לא ידוע

69.4%1168168360.9%12632074כ"סה

רים בפועל'ח לעומת מספר סטאז"רים שענו על הסקר לפי בי'מספר סטאז



תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

5-ו4העונים אחוז*ציון חציוןציון ממוצע5-ו4העונים אחוז*ציון חציוןציון ממוצעבית חולים

4.78591.7%4.61584.4%סורוקה

4.72595.3%4.48581.7%איכילוב  

4.71588.9%4.38585.9%מאיר

4.69588.9%4.43587.1%שערי צדק

4.63594.5%4.45586.0%וולפסון

---4.62578.6%אסותא אשדוד

4.60592.9%4.44581.8%כרמל

4.58588.1%4.69590.0%המרכזי בעמק

4.57592.9%4.70586.2%רבין השרון

4.55581.8%3.75460.0%לניאדו

4.54587.7%4.45582.7%רבין בילינסון

4.50582.2%4.52584.4%קפלן

4.48584.0%3.79454.2%פוריה

4.48588.2%4.52587.1%אסף הרופא

4.47586.8%4.43586.4%נהריה

4.44583.3%4.36582.6%הלל יפה

4.37583.3%4.54583.2%שיבא

4.37585.7%4.29573.9%רבקה זיו

4.34588.7%4.21478.4%רמבם

4.28575.6%4.03470.7%ברזילי

3.91471.4%3.80463.6%בני ציון

חזרה3.85466.2%4.02467.8%הדסה

רים'בבית החולים מתקיים תהליך קליטה מסודר לסטאז

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



'  אתה בטוח שתמליץ על בית החולים הזה כמקום לסטאז

תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

5-ו4העונים אחוז*ציון חציוןציון ממוצע5-ו4העונים אחוז*ציון חציוןציון ממוצעבית חולים

4.85596.5%4.46580.7%איכילוב  

---4.75578.6%אסותא אשדוד

4.75596.3%4.63586.7%רבין בילינסון

4.74588.9%4.53592.2%מאיר

4.55586.7%4.43580.0%קפלן

4.52586.9%4.55582.3%סורוקה

4.50592.9%4.59589.7%רבין השרון

4.46583.3%4.39588.6%שערי צדק

4.43581.0%4.63590.9%כרמל

4.40587.5%4.39578.8%שיבא

4.30582.4%4.52588.6%אסף הרופא

4.27572.7%3.503.540.0%לניאדו

4.23581.0%4.26580.0%המרכזי בעמק

4.20472.2%4.11484.8%הלל יפה

4.18478.9%4.26478.4%רמבם

4.11482.9%4.41584.1%בני ציון

4.07478.6%3.10334.8%רבקה זיו

3.87464.6%4.15474.4%הדסה

3.80460.0%3.25345.8%פוריה

3.78458.5%3.91466.1%נהריה

3.58450.9%4.13480.7%וולפסון

3.25346.3%3.32346.3%ברזילי
חזרה

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



חזרה

תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

מס עוניםציון חציוןציון ממוצעבית חולים

אחוז*

מס עוניםציון חציוןציון ממוצע5-ו4העונים 

העונים  אחוז*

5-ו4

----4.6351477.9%אסותא אשדוד

4.3254282.4%4.3554476.4%כרמל  

----4.2451173.6%לניאדו

4.2155376.2%4.0245973.7%נהריה  

4.1444276.4%4.0244071.8%המרכזי בעמק  

4.1148474.8%4.0349669.2%סורוקה 

4.1142874.3%3.3642348.3%רבקה זיו 

4.1148576.6%4.18510978.4%איכילוב סוראסקי

4.1047175.4%4.2458879.5%רמבם  

4.0946871.3%4.2657074.3%אסף הרופא  

4.0444573.3%3.8346465.0%מאיר 

4.0044564.7%3.8944563.1%קפלן  

4.0042868.8%4.1552977.2%רבין השרון  

3.9847269.7%4.16511373.1%שיבא  

3.8943662.8%3.8244663.5%הלל יפה  

3.8648166.0%3.8549863.5%רבין בילינסון  

3.8543565.7%4.1044471.8%בני ציון 

3.7845461.5%3.9347068.4%שערי צדק 

3.7444164.4%3.8544163.4%ברזילי  

3.7442557.6%3.1332442.1%פוריה

3.6846557.1%3.9249066.9%הדסה 

3.4345550.4%3.7645759.1%וולפסון  

פנימיתאחוז מרוצים מחלקה *

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

מס עוניםציון חציוןציון ממוצעבית חולים

העונים  אחוז*

מס עוניםציון חציוןציון ממוצע5-ו4

העונים  אחוז*

5-ו4

----4.1358560.0%לניאדו

4.0031443.2%3.4745954.4%נהריה

3.9346864.5%3.4544051.0%המרכזי בעמק

3.7243558.8%3.8444464.5%כרמל

3.6744158.2%3.1432338.7%רבקה זיו

3.6646559.4%3.3634445.2%בני ציון

3.6043647.2%3.5644653.5%הלל יפה

----3.5144245.7%אסותא אשדוד

3.3945549.3%3.7944559.6%קפלן

3.2248549.8%3.5349654.2%סורוקה

3.2231143.6%3.0532435.0%פוריה

3.1734542.4%3.41411348.4%שיבא

3.1235339.7%2.9138832.3%רמבם

3.1238440.7%3.6642959.7%רבין השרון

3.1032543.6%3.3346450.6%מאיר

3.0534538.6%3.1339040.2%הדסה

3.0538139.5%2.79310929.6%איכילוב  

3.0232839.3%3.4847048.3%אסף הרופא

3.0132838.3%2.9737036.9%שערי צדק

2.8737130.2%2.4424120.7%ברזילי

2.7937228.4%2.7139825.3%רבין בילינסון

1.9035448.7%3.2535744.2%וולפסון
חזרה

כירורגיתאחוז מרוצים מחלקה *

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

מס עוניםציון חציוןציון ממוצעבית חולים

4העונים אחוז*

מס עוניםציון חציוןציון ממוצע5-ו

4העונים אחוז*

5-ו

----4.4451472.9%אסותא אשדוד

4.4352580.4%4.2042475.8%פוריה

4.4054284.5%4.3654485.4%כרמל  

4.2954279.3%4.1144077.5%המרכזי בעמק  

4.03410972.8%4.1412771.5%שניידר**

3.9643660.8%3.6844662.4%הלל יפה  

3.9545467.8%3.9847068.6%שערי צדק 

3.8845567.5%3.8645766.0%וולפסון  

3.8848570.0%3.73410962.2%איכילוב  

3.8446561.7%3.8949066.3%הדסה 

3.8344561.3%3.9544569.1%קפלן  

----3.7751161.8%לניאדו

3.7643565.4%3.7244461.8%בני ציון 

3.6948461.0%3.7449661.3%סורוקה 

3.6847159.9%3.6648857.6%רמבם

3.6242857.9%3.5942351.7%רבקה זיו 

3.6047253.6%3.88411364.3%שיבא  

3.4745352.5%3.6145981.4%נהריה  

3.3536847.2%3.8947062.0%אסף הרופא  

3.3444549.6%3.3236448.3%מאיר 

3.1934142.0%3.3634147.6%ברזילי  

חזרה

ילדיםאחוז מרוצים מחלקה *

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*

.מחלקת הילדים ברבין השרון ובלינסון נמצא בשניידר**



תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

מס עוניםציון חציוןציון ממוצעבית חולים

העונים  אחוז*

מס עוניםציון חציוןציון ממוצע5-ו4

העונים  אחוז*

5-ו4

----4.4751472.1%אסותא אשדוד

4.4057182.3%4.2858878.4%רמבם

----4.3951169.1%לניאדו

4.2958181.9%4.3059879.1%רבין בילינסון

4.2758582.8%3.59410956.0%איכילוב  

4.1952574.4%3.6342455.8%פוריה

4.1648478.2%4.0849672.6%סורוקה

4.0743578.0%3.9144468.2%בני ציון

4.0145469.8%4.1647076.6%שערי צדק

3.9444266.7%3.8344467.3%כרמל

3.9244561.6%3.9544569.1%קפלן

3.9146565.1%3.8849065.2%הדסה

3.8844565.3%3.7846464.1%מאיר

3.8444163.9%3.7744162.4%ברזילי

3.7343656.7%3.9044668.7%הלל יפה

3.7347262.1%3.96411367.0%שיבא

3.6942860.4%3.9742969.7%רבין השרון

3.6944260.0%3.3234047.0%המרכזי בעמק

3.6446857.4%4.0347068.7%אסף הרופא

3.6245355.5%3.7745964.7%נהריה

3.5042854.6%3.3142348.7%רבקה זיו

3.1735545.1%3.6945758.8%וולפסון

חזרה

ד"מלראחוז מרוצים מחלקה *

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

מס עוניםציון חציוןציון ממוצעבית חולים

העונים  אחוז*

מס עוניםציון חציוןציון ממוצע5-ו4

העונים  אחוז*

5-ו4

----4.0151149.1%לניאדו

----4.0151454.3%אסותא אשדוד

3.8344566.9%3.6146452.7%מאיר

3.7143556.3%3.6144441.8%בני ציון

3.6444142.2%3.6344143.9%ברזילי

3.6045449.3%3.6347050.3%שערי צדק

3.5644249.8%3.3344447.9%כרמל

3.5542850.7%3.4742346.1%רבקה זיו

3.4942549.6%2.8232428.3%פוריה

3.4444538.2%3.2534536.4%קפלן

3.4348546.0%3.48410942.6%איכילוב  

3.413.54245.2%2.9834031.0%המרכזי בעמק

3.3948444.2%3.1039632.3%סורוקה

3.3745345.8%3.6445955.4%נהריה

3.3132827.5%3.6142949.3%רבין השרון

3.2536835.6%3.5847048.0%אסף הרופא

3.2536539.5%3.3439036.8%הדסה

3.0833632.2%3.2934639.1%הלל יפה

3.0835534.5%3.3835740.3%וולפסון

3.0737236.7%3.41311337.7%שיבא

2.9937132.5%3.0638836.1%רמבם

2.9538127.8%2.7639824.0%רבין בילינסון
חזרה

נ"וטהרדמה אחוז מרוצים מחלקה *

5-ובמידה רבה מאוד4-במידה רבה: השיבו לשאלה את התשובות*



חזרה

תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

אחוז ביקושרים'סטאזמס אחוז ביקושרים'סטאזמס בית חולים

20713.2%20214.9%הכרמל

1408.9%1309.6%איכילוב

1247.9%13510.0%המרכזי בעמק

1197.6%936.9%בילינסון. רבין ק

1177.5%795.8%ם"רמב

1147.3%1198.8%סורוקה

875.6%846.2%שיבא

764.9%584.3%נהריה

694.4%342.5%שערי צדק

684.3%372.7%קפלן

684.3%554.1%הדסה עין כרם

654.1%654.8%מאיר

553.5%292.1%פוריה

523.3%604.4%בני ציון

372.4%322.4%אסף הרופא

362.3%322.4%ברזילי

342.2%251.8%הלל יפה

322.0%251.8%זיו צפת

211.3%282.1%אסותא אשדוד

201.3%151.1%וולפסון

201.3%171.3%גולדה. השרון ק

171.1%161.2%יוספטל

70.4%40.3%לניאדו

50.3%20.1%הסקוטי

10.1%10.1%מעייני הישועה

תוצאות סקר קודםעכשוויתוצאות סקר 

אחוז ביקושרים'סטאזמס אחוז ביקושרים'סטאזמס בית חולים

19814.9%18013.9%בילינסון. רבין ק

19414.6%22217.1%איכילוב

13510.2%14411.1%שיבא

1289.6%13310.3%ם"רמב

957.1%846.5%סורוקה

957.1%836.4%מאיר

896.7%1037.9%הדסה עין כרם

705.3%524.0%שערי צדק

624.7%655.0%הכרמל

604.5%372.9%אסף הרופא

352.6%423.2%המרכזי בעמק

302.3%231.8%אסותא אשדוד

272.0%352.7%בני ציון

231.7%201.5%גולדה. השרון ק

221.7%231.8%קפלן

201.5%161.2%וולפסון

181.4%181.4%הלל יפה

131.0%20.2%יוספטל

50.4%50.4%נהריה

30.2%20.2%זיו צפת

20.2%30.2%ברזילי

20.2%30.2%פוריה

10.1%10.1%הסקוטי

--10.1%לניאדו

--10.1%מעייני הישועה

בוגרי הארץ  -דירוג בתי חולים לעדיפות ראשונהל  "בוגרי חו-ראשונהדירוג בתי חולים לעדיפות 



יחס ואווירה  
טובים
30%

מלמד ומקצועי
25%

קבלת  
אחריות  
ועצמאות

9%

,  זמינות
וארגון  סדר 

15%

מצוין' סטאז
17%

אחר
4%

תגובות              169-מאפיינים לשימור 
(               עונים1168מתוך )

תוצאות סקר עכשווי  

יחס ואווירה  
טובים
39%

מלמד ומקצועי
21%

קבלת אחריות  
ועצמאות

8%

סדר  , זמינות
וארגון  
10%

מצוין' סטאז
15%

אחר
7%

תגובת            252-מאפיינים לשימור
(                         עונים1368מתוך )

תוצאות סקר קודם

חזרה



יחסי עבודה לא 
נאותים
10%

הדרכה  , קליטה
27.08%ולמידה 

אי קבלת אחריות 
עבודה וקבלת 
בעיקר  )שחורה 

(ד"ומלרבכירורגיה 
19%

תנאי עבודה
(בעיקר לינה)

16%

נ"וטסבב הרדמה 
6%מיותר 

אפליה
6%

אין מה לשפר
6%

אחר
10%

תגובות                      144-מאפיינים לשיפור 
(  עונים1168מתוך )

תוצאות סקר עכשווי

יחסי עבודה לא 
נאותים
18%

הדרכה  , קליטה
ולמידה  

20%

אי קבלת אחריות 
וקבלת עבודה  

בעיקר  )שחורה 
(בכירורגיה

15%

תנאי עבודה  
(בעיקר לינה)

19%

נ "סבב הרדמה וט
6%מיותר

3%אפליה

אין מה לשפר
6%

אחר
13%

תגובות 214-מאפיינים לשיפור
(                                  עונים1368מתוך )

תוצאות סקר קודם

חזרה


