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מחסור בכוח אדם רפואי במערכת הבריאות בישראל הוא אחת מן הסיבות העיקריות לקושי לספק שירות מיטבי, 

ועדה שתבחן  דאז,  מנכ"ל משרד הבריאות  גמזו,  רוני  פרופ'  2012, הקים  בישראל. בשנת  ובזמן למטופלים  איכותי 

את נחיצותו של מקצוע או תפקיד שיסייעו לרופא בביצוע פעולות רפואיות במחלקות השונות, זאת לצורך מציאת 

פתרונות למחסור זה.

תוסדר  ושפעילותו  קיים  מקצוע  על  שיתבסס  רופא  עוזר  של  תפקיד  ליצור  והמליצה  הצדקה  שיש  החליטה  הוועדה 

בפקודת הרופאים. כמו כן, הוחלט שהמועמדים המתאימים ביותר לתפקיד זה במחלקה לרפואה דחופה הם הפרמדיקים. 

רקע



בשנת 2015 החל משרד הבריאות במהלך רב-ממדי לשיפור רמת השירות 

מן  כחלק  בארץ.  )מלר"דים(  דחופה  לרפואה  במחלקות  הטיפול  ואיכות 

אשר  במלר"דים  רופא  עוזרי  של  תפקיד  להטמיע  הוחלט  הזה  המהלך 

במרכז  נפתח   2016 במאי  פעולות.  במגוון  לו  ויסייעו  לרופא  יצּוותו 

ההדרכה של משרד הבריאות במרכז הרפואי שיבא קורס ייעודי להכשרה 

לתפקיד של עוזר רופא במלר"ד. 

וביקש  מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל  למכון  הבריאות  משרד  פנה  המהלך  בעקבות 

את  להעריך  הייתה  המחקר  מטרת  במלר"ד.  הרופא  עוזרי  שילוב  את  להעריך 

של  מבטם  מנקודת  הן  בישראל,  במלר"דים  הרופא  עוזרי  של  השתלבותם 

במלר"דים  הרופאים  מנקודת מבטם של  הן  ובמלר"דים,  החולים  בבתי  מנהלים 

והן מנקודת מבטם של עוזרי הרופא.

הזה  התפקיד  ביצירת  שעלו  ואתגרים  קשיים  שלצד  מראה  שלנו  המחקר 

ובשילובו במלר"ד, ישנו רצון הן של עוזרי הרופא והן של הצוות הרפואי במלר"ד 

לשלב ולהטמיע את התפקיד הזה.

נכון ליולי 2019, ישנם 50 עוזרי רופא במלר"דים ברחבי הארץ, חלקם במלר"ד ילדים.

בדוח שלושה חלקים: חלק ראשון — נקודת מבטם של סגני מנהלי בתי החולים, 

| חלק שני — סקר בקרב חברי האיגוד לרפואה  ורופאי המלר"ד  מנהלי המלר"ד 

דחופה | חלק שלישי — סקר בקרב עוזרי הרופא. 

פריסת עוזרי רופא בבתי חולים בישראל
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 חלק ראשון
נקודת המבט של סגני מנהלי בתי חולים, 
של מנהלי מלר"ד ושל רופאי מלר"ד
 33 ראיונות עומק נערכו עם סגני מנהלי בתי חולים, 
מנהלי מלר"דים ורופאי מלר"דים



 למנהלי המלר"ד היו ציפיות שונות 
מן התפקיד החדש 

אני עבדתי מול בתי חולים של ארצות 
הברית אז אני מכיר את העבודה שלהם 

משם, ואני רוצה שהם יהיו כמו עוזרי 
הרופא בארה"ב ואני מוכן לוותר על תקן 
שלי כדי לקבל אותם. זה ישפיע מעולה 

על העבודה שלנו. וכשנכנסתי לפה, 
אני קבעתי את המטרה שלי לעשות 

זאת, אנחנו כרופאים רק נעבור מחולה 
לחולה ונחליט אם זה נכון או לא נכון, 

ושאר הדברים ייעשו על ידי עוזרי הרופא 
וסטז'רים, כך אני רואה את זה

מבחינה מקצועית צריך להדגיש את 
ה-"עוזרי" ולא את ה-"רופא". פשוט הם 

באים לעזור, לעזור לתהליכים מסוימים. 
ובמקרה, אלה שהם פרמדיקים בהכשרה 

שלהם יכולים לעזור בעוד כמה דברים

 כ-50% ממנהלי המלר"ד אמרו שהם מצפים לראות את עוזרי הרופא 
מצליחים להגיע לבסוף לרמה של מתמחה או "תואם רופא".
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 שילוב עוזר הרופא במלר"ד 

עוזרי הרופא שולבו בבתי החולים בדרכים שונות

כל בית חולים קבע לעצמו את מקום עוזרי הרופא במערך העבודה. במרבית המלר"דים עוזר הרופא עובד עם הרופא 

בלבד, ובחלקם הוא מסייע גם לרופאים וגם לאחיות.

בדיון בסוגיה זו עלו שתי גישות:

צריכה להיות חלוקה הוגנת של סוגי 
 המקרים של מי ניגש למה, שתיקבע 

פר מיון

צריך למצוא את האיזון של מה העבודה 
שלו מול הרופא ומול הסיעוד, זה דבר 

שצריך בצורה מאוד ברורה לראות איך 
עושים... זה צריך להיקבע ברמת משרד 

הבריאות 

עוזרי  של  טובה  השתלבות  דווחה  הרופא,  עוזרי  של  והאישית  המקצועית  ההשתלבות  ביכולות  ההבדלים  אף  על 

הרופא בצוות ובעבודת המלר"ד.

חלק לחלוטין מהצוות, חושב שהם משתלבים בצורה טובה, אנחנו גם 
מאוד מעריכים את העבודה שלהם



הממשק עם האחיות 

החשש מן הממשק עם האחיות עלה עוד בשלבים הראשונים של ההחלטה על הכנסת תפקיד עוזר הרופא למלר"ד 

ועוד בטרם נפתחה ההכשרה. היה זה אחד מן החששות העיקריים שעלו בראיונות.

האחיות לא קיבלו אותם. האחיות קיבלו אותם בבסיס האישי מאוד יפה... 
אבל בבסיס המקצועי הייתה הסתייגות עוינת, אפילו עוינת מאוד. מוועד 

האחיות, ממשרד אחות ראשית, מהצוות הבכיר של הסיעוד במלר"ד ניסו 
לשים רגליים בהתחלה

עם זאת, לא בכל בתי החולים נתגלעו מחלוקות עם צוות הסיעוד. 

הכניסה של הפרמדיקים אלינו הייתה קלה בזכות האחיות, כי הסיעוד 
ממש שיתף פעולה ואני יודע שזה לא כך בכל מקום
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 סמכויות עוזר הרופא מגוונות 
הגדרת תפקיד עוזר הרופא, כפי שפורסמה בחוזר המנכ"ל בשנת 2015, הותירה מקום רב למנהלי המלר"ד להגדיר 

את הסמכויות של עוזרי הרופא. נמצא קשר בין גודל הציפיות של מנהל המלר"ד מן התפקיד ובין הסמכויות שהוא 

נתן לעוזר הרופא. 

הכול, הכול, ממש הכול. חוץ מלשחרר חולה ולחתום על תעודת פטירה 
הוא יעשה הכול

בגדול אני רואה בעוזר הרופא, כפי שהשם אומר, עוזר לרופא. מכיוון 
שהוא לא ממש רופא אלא פרמדיק עם ניסיון רב, למשל בהגדרות של 
התפקיד כתוב שהוא יכול לקחת אנמנזה ולעשות בדיקה, אבל אני לא 

בטוח שבאמת יכול

כמו כן תהו מנהלי המלר"דים על החלטת משרד הבריאות לצמצם את סמכויותיהם של עוזרי הרופא

זה פשוט מגוחך שהם לא יכולים לעשות במיון מה שמותר להם 
כפרמדיקים, זה פשוט לא הגיוני
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קבלת חולים
לקיחת אנמנזה

ניהול מקרה
מיון חולים

לקיחת דמים
הכנסת עירוי 
הכנסת קטטר

הכנסת זונדה 

אינטובציה
מיון טראומה ואורתופדיה

תפירה וחבישת פצעים
הורדת גבס

גיבוס
הפניה לצילומים

אק"ג
עזרה בהחייאות

עבודה בחדר הלם
הדרכת הצוות

ליווי ושינוע חולים
ארגון ציוד להחייאות
כתיבת נהלים לצוות 

החייאה
הצגה לרופא

תוכנית עבודה ראשונית

בין התפקידים שניתנו לעוזרי הרופא במלר"ד 

בכמה מלר"דים קיבלו עוזרי הרופא הכשרות ייחודיות וכן אחריות ותפקידים מיוחדים:

נאמן אוטם — מקבל הודעות על חולים החשודים לאוטם לבבי ולאוטם מוחי ומתמקד בטיפול בהם ■

הדרכות לצוות המלר"ד ולצוות בית החולים — תרגול צוותי בית החולים ב-ACLS )קורס החייאה לבבית מתקדמת(,  ■

הדרכה של נתיב אוויר ועבודה בחדר הלם במהלך הכשרת סטז'רים, מתמחים ואחיות חדשות במלר"ד

קורסים ייעודיים לביצוע פעולות רפואיות במלר"ד כמו למשל קורס שימוש באולטרסאונד  ■

אחריות על עוזרי הרופא הסטודנטים ועל שיבוץ העבודה שלהם ■
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 אתגרים שעלו במהלך השילוב ואופן ההתמודדות 
עימם

קידום מוגבל

גיוון העבודה ומציאת אופק קידום בתחום המקצועי

ניסיונות מקומיים לחידוד הגדרת התפקיד וגבולותיו 
ויצירת הפרדה בין התפקידים במלר"ד

הגדרת התפקיד
צוותי בתי החולים ועוזרי 

הרופא עצמם התקשו להבין 
את התפקיד החדש

 הממשק עם 
צוות הסיעוד 

הימנעות מעימות על ידי הפרדת תחומים ■

הדרגתיות במתן הסמכויות ■

שיתוף צוות הסיעוד והנהלת צוות הסיעוד במהלך  ■

תמיכה מהנהלת בית החולים בקידום הנושא ובפתרון בעיות  ■

נקיטת עמדה ברורה שהעבודה היא עבודה משותפת ושלא  ■

תהיה הצדקה לאף צד לפתוח בעימות



קידום מוגבל

הרחבת סמכויות והוספת פעולות, כגון תפירות פשוטות,  ■

הכנסת נקז חזה, ביצוע החייאה ללא פיקוח, לקיחת דמים, 

הזמנת בדיקות דם לדברים סטנדרטיים והזמנת צילומים. 

דרישה ממשרד הבריאות לקבוע נהלים ברורים וחד- ■

משמעיים בנוגע להרשאות לביצוע פעולות של עוזרי הרופא.

 רמת ידע נמוכה 
והכשרה לא מקיפה

הכשרה במלר"ד עצמו

שכר נמוך

בעקבות סכסוך עבודה נחתם הסכם שכר ■

דרישה לשיפור נוסף בתנאי השכר ■



 שילוב עוזרי הרופא נתפס כתוספת מבורכת למלר"ד  
התרומה יכולה להיות בכמה מישורים: 

  

 אין לי ספק שיבוא יום שבו המתמחים יבואו אליי וישאלו: 
הלילה יש איתנו עוזר רופא?

בית חולים

נוכחות של צוות מיומן הפחתת עומס מן הרופא
ברפואה דחופה בשעות 

מסוימות שבהן יש מחסור

הימצאותו של איש צוות 
 אינטגרלי, קבוע 

ובעל ותק במחלקה
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 התפקיד עתיד להתרחב

שואלים אותנו כל הזמן מהמחלקות האחרות מתי יגיעו אלינו... מחלקות 
פנימיות ששם זה בעיה מאוד קשה, אורתופדיה, כירורגיה, כולם שואלים, 

חדרי ניתוח. ... כי רואים איך זה מצליח במלר"ד... 

לדעתי עוד 10 שנים הם יהיו חלק מהצוות בכל המחלקות, לא רק במיון. 
אני רואה אותם כקבוצה שמוכשרת לעשות משהו מסוים ורופאים יתפנו 

לדברים אחרים



 חלק שני
 סקר בקרב חברי 
האיגוד לרפואה דחופה
הסקר נערך בקרב 129 חברי האיגוד לרפואה דחופה | שיעור היענות: 75%



 רוב הרופאים שיש להם עוזר רופא במלר"ד 
 אומרים שעוזרי הרופא מסייעים להם רבות 

במגוון תחומים, לדוגמה: 

השגחה על חולים 
קשים בחדר הלם

ליווי חולים פעולות קליניות 
)בדיקה פיזיקלית, 
לקיחת דמים וכדו'(

 קבלה רפואית 
והצגה לרופא

 עם זאת, 50% 

מן הרופאים אמרו 

שעוזרי הרופא אינם 

מבצעים, על פי שיקול 

דעתם המקצועי, אפילו 

פעולה בסיסית כמו 

מדידת סימנים חיוניים



 על פי הרופאים במלר"ד, הסמכויות החסרות ביותר 
לעוזרי הרופא הן:

 

מתן תרופות
אורתופדיה טובוס

לקיחת דמיםליווי חולים
שחרור חולים

עירוי
הכנסת צנתר מרכזי

הזמנת בדיקות הדמיה
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 85% מן הרופאים שאין להם עוזר רופא, 
מעוניינים בתוספת תפקיד כזה למלר"ד

 85%
מעוניינים

סיבות עיקריות: 

1. יכולתם של עוזרי הרופא להקל על 

העומס על ידי מתן עזרה נוספת 

במחלקה 

2. יכולותיהם המקצועיות וערכם 

המוסף של הפרמדיקים

3. הפוטנציאל של עוזר הרופא להפוך 

לאיש צוות אינטגרלי במלר"ד

15%
 אינם מעוניינים 
 הסיבה העיקרית: 

עדיפות לתוספת תקנים 

אחרים של רופאים, אחיות 

או סטודנטים לרפואה
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 חלק שלישי
סקר עוזרי רופא
 הסקר נערך בקרב 34 תלמידי הקורס הראשון להסבה לעוזרי רופא 
 במרכז ההכשרה שיבא תל השומר. 
הנתונים נאספו הן בתחילת ההכשרה והן בסופה  | שיעור היענות: 97%
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 מאפייני עוזרי הרופא

ותק ממוצע 

בעבודה

13
שנים

84%
ילידי ישראל

88%
יהודים

94%
גברים

94%
פרמדיקים

טווח הגילים של הלומדים בקורס

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 הגיל 
הממוצע

40

השכלה אקדמית 

*שלושת המשתתפים בעלי תואר MD עברו את שנת ההכשרה, אך נשרו בסוף הקורס מסיבות שונות.

46%
 תואר ראשון 
רפואת חירום

22%
תואר שני

27%
 תואר ראשון 

ניהול מערכות בריאות

6%
*MD תואר
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 במהלך שנת ההכשרה נצפתה ירידה משמעותית 
בדירוג כלל גורמי המשיכה לתפקיד

   2017   2016 | גורמי משיכה לבחירה בתפקיד ומימושם, במידה רבה מאוד, באחוזים

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

אופק קידום סיכוי לעלייה בשכר  שדרוג 
הסטטוס המקצועי

הגשמה עצמית אתגר תפקידי

97 6 73 13 91 42 94 53 100 63
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 תחומי עיסוק מרכזיים

העברת חולים 
למחלקות

ניטור 
מטופלים

עבודה על פי 
הוראות רופא

 רישום 
ועבודה מנהלית

טיפול בחולים 
מונשמים

הצגת תיקים 
לרופא

יש עיסוקים שחלק קטן מעוזרי הרופא עושים לעיתים קרובות,  בין עוזרי הרופא בבתי חולים שונים.  נמצא שוני 

בעוד הרוב אמרו שעיסוקים אלה אינם כלל חלק מתפקידם )למשל גיבוס, חבישה והכנסת קטטר(.
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 קשיים בעבודת עוזר הרופא

 במידה רבה-רבה מאוד 

 במידה מועטה-בינונית  

 כלל לא-במידה מועטה מאוד 

רבע מעוזרי הרופא דיווחו על קושי משמעותי 
בעבודה עם הסיעוד

דירוג קשיים בהשתלבות בעבודת צוות, סקר יוני 2017, באחוזים

25

31
44

 במידה רבה-רבה מאוד   

 כלל לא-במידה מועטה-בינונית 

 כמחצית מעוזרי הרופא דיווחו על 
תחושת מחסום באופק הקידום המקצועי

 דירוג קשיים בתפקיד עוזר הרופא, סקר יוני 2017, באחוזים

4852

72% מעוזרי הרופא דיווחו על סמכויות מוגבלות
 דירוג קשיים בתפקיד עוזר הרופא, סקר יוני 2017, באחוזים
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 סמכויות עוזר הרופא

 

22%

39% 2016

2017

 בסוף שנת ההכשרה
 פחות עוזרי רופא הרגישו 

 שיש להם מספיק סמכויות 
לביצוע עבודתם

 הסמכות החסרה 
ביותר היא

מתן תרופות 
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 שביעות רצון מן הבחירה בתפקיד

 בסוף שנת ההכשרה פחות עוזרי רופא 
הביעו שביעות רצון מן הבחירה בתפקיד, אך היא עודנה גבוהה

2016

2017

95%

75%

עם זאת, רק 3% שבעי רצון מתנאי השכר!

3

63

34

 במידה רבה-רבה מאוד   במידה מועטה-בינונית 

 כלל לא-במידה מועטה מאוד

 דירוג קשיים בתפקיד עוזר הרופא, סקר יוני 2017, באחוזים





המלצות וכיוונים להמשך
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 המלצות לקובעי מדיניות

לחדד את הגדרת תפקיד 
עוזרי הרופא ואת אופן 

השתלבותם במערך הקיים

להסדיר ולעגן את סמכויות 
עוזרי הרופא במלר"ד 

לבחון שילוב של עוזרי רופא 
גם במחלקות אחרות

13 2
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מומלץ לעקוב אחר בעלי תואר ה-MD ולראות כיצד הם משתלבים 
בעבודה במלר"ד, וכן להשוות בינם לבין עוזרי הרופא הפרמדיקים 

ובינם לבין עוזרי הרופא מחו"ל

מומלץ להעריך את האיכות הקלינית 
של עבודת עוזרי הרופא 

מומלץ לחקור את השתלבות עוזרי הרופא ואת יחסיהם 
עם גורמי טיפול נוספים במלר"ד, ולהשוות את שביעות 

הרצון של המטופלים מנותני השירות השונים

 כיוונים להמשך המחקר

מומלץ להמשיך לעקוב אחר קבוצת 
עוזרי הרופא "החלוצים" בישראל



דא-19-2

 החוברת מכילה את תמצית המחקר 
 על הטמעת תפקיד עוזר רופא 

במחלקות לרפואה דחופה


