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  בישראלהעוסקים במקצוע הסיעוד מספר 

לבקשת חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יו"ר הוועדה המיוחדת של הכנסת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת 

העוסקים במקצוע הסיעוד )אחים  מספרנתונים על במסמך זה היערכות המדינות למגפות לרעידות אדמה, נציג 

 .OCED-מדינות הל בהשוואהבישראל ואחיות( 

אחיות מוסמכות בוגרות השתלמות מוכרת ו אחיות מוסמכות אחיות מעשיות,נכללות מקצוע הסיעוד בבישראל, 

 מיילדות ואחיות מוסמכות מומחיות.ובכלל זה  ,בסיסי( בתחום קליני-)קורס על

תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים(, ו 1981–תשמ"אתקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות(, ה

 בסיעוד כל המבקש לעסוקהחולים.  סוק בסיעוד במרפאות ובבתיילעאת התנאים , מפרטות 1989–התשמ"ט

לקבל הכרה ממשרד הבריאות רישוי הממשלתית, הבחינת לעבור את , אם למד בישראל או בחו"ל, חייב בישראל

  1.קס המורשים לעסוק בסיעודבפנולהירשם 

 54,361מהן ובעלות רישיון לעסוק בסיעוד  68,543היו בישראל  2018בסוף שנת לפי נתוני משרד הבריאות, 

, נפש 1,000-לאחיות  6.06 2018ת בסוף שנהיה  67עד גיל בעלות הרישיון שיעור  (.79.3%-)כ 67עד גיל  –

 2015.2שנת סוף נפש ב 1,000-אחיות ל 5.96לעומת 

הן אחיות  – )47,273) 87%-כ – 67ל יעד גבישראל בעלות הרישיון לעסוק בסיעוד רובן המכריע של 

בשנת  5.04 לעומת נפש 1,000-ל מוסמכות אחיות 5.27 2018היו בסוף שנת  מכאן שבישראל 3,מוסמכות

2015.4  

פי ממצאי סקר כוח אדם  על .בפועלאכן עוסקות במקצוע זה בעלות הרישיון לעסוק בסיעוד לא כל נציין, כי 

שהן  5,אחיות מועסקות 43,000 יש בישראלבממוצע  היו 2017–2015 שניםבשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

                                                                    
 .2020ביולי  16 , כניסה:קבלת רישיון לעסוק כאח/אחות במדינת ישראלמשרד הבריאות,  1
 .2019, יולי 2018כוח אדם במקצעות הבריאות משרד הבריאות,  2
 שם. 3
 שם. 4
לפי הגדרות סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "מועסקים" הם אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע בעבודה  5

 .2019, יולי 2018כוח אדם במקצעות הבריאות הבריאות,  משרדכלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut15.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut17.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut17.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut17.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/authorized.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/licenseProcedure/Pages/OccupationLicenseApplication.aspx
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/manpower2018.pdf
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מהאחיות מועסקות  יםכשני שליש 6(.51,645ממוצע בעלות הרישיון לעסוק בסיעוד בשנים האמורות )מ 83%-כ

 7בבתי החולים והיתר בקהילה.

 ההשוואה מבוססת על ההגדרה .נפש 1,000-ל המועסקות שיעור האחיותעורך השוואה של  OECD-ארגון ה

Practicing Nurses 25-ב 20189מההשוואה עולה כי בשנת  8מטופל.טיפול ישיר להעוסקות במתן אחיות , כלומר 

 .נפש 1,000-ל מועסקות אחיות 8.7היו בממוצע שיש לגביהן מידע ארגון המדינות 

 21-דורגה במקום ה ישראל .OECD-ב הממוצעמ נמוךהיה באותה שנה בישראל המועסקות שיעור האחיות 

 ,(3.37(, יוון )4.35דורגו לטביה ) תחתיהו נפש 1,000-ל מועסקות אחיות 5-כשיעור של  עם ,מדינות 25 מתוך

 10 כמוצג בתרשים: ,(1.33וקולומביה ) (2.87מקסיקו )

 OECD ,201811-מדינות ה 25-נפש ב 1,000-( לing NursescPracti) מועסקות שיעור אחיותתרשים: 

 

                                                                    
ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לפי נתוני משרד הבריאות על סך  עלנעשה  67חישוב מספר בעלות הרישיון לעסוק בסיעוד עד גיל  6

, 2018כוח אדם במקצעות הבריאות משרד הבריאות,  בהתאמה(. 52,956-ו 51,502, 50,479) 2017–2015 םכל האחיות לפי גיל בשני
 .2019יולי 

 . 145, עמ' 2019, יולי 2018כוח אדם במקצעות הבריאות משרד הבריאות,  7
 Associate) מקצועיות עמיתות אחיות(, professional nurses) מקצועיות אחיותנכללות  Practicing Nurses למונח OECD-הגדרת הב 8

professional nursesואחיות מחו"ל ). 

OECD Health Statistics 2020, Definitions, Sources and Methods, Practicing Nurses, accessed: July 16th 2020. 
הערכות. לגבי אוסטריה ויוון  ם, נתוני אוסטרליה, קולומביה, הממלכה המאוחדת ואיטליה הOECD-הנתונים של המערכת נציין כי לפי  9

 ולגבי גרמניה צוין כי מדובר בנתון זמני. צוין כי יש הבדלים במתודולוגיה
10 OECD, Health Care Resources, OECD Health Statistics (Database), retrieved: July 16th 2020. 
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האחיות , ולא רק את המועסקות האחיותסוגי כוללים את כל  OECD-לארגון הישראל ם שהעבירה נתוניהיש לציין כי 

 נכללו שבוסקר כוח האדם של הלמ"ס של הנתונים שמסרה ישראל הוא מקורם  OECD.12-שנכללו בהגדרת ארגון ה

 13.לסקר שקדם בשבועמי שעבדו תמורת תשלום לפחות שעה אחת 

על כל  ,מבוססים על מדגם קטן יחסיתנתוני ישראל יש להביא בחשבון כי נכתב כי  OECD-בקובץ ההגדרות של ה

עשויים שהבדלים בין ההגדרות על הלפיכך, בבחינת הנתונים שהוצגו לעיל יש לתת את הדעת  14.המשתמע מכך

, אולם מההשוואה הרשמית על דירוגה של ישראלולאומית -להשליך על מידת היכולת ללמוד מן ההשוואה הבין

נפש נמוך בהשוואה לרובן המכריע  1,000-עולה כי שיעור האחיות המועסקות בישראל ל OECD-שמפרסם ארגון ה

 של המדינות בארגון.

                                                                    
 . 44,700היה  2018, מספר האחיות המועסקות בשנת OECD-נתון שהעבירה ישראל להלפי  12

OECD, Health Care Resources, OECD Health Statistics (Database), retrieved: July 16th 2020. 
13 OECD Health Statistics 2020, Definitions, Sources and Methods, Practicing Nurses, accessed: July 16th 2020. 
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