
310

הרפואה  •  כרך 150  •  חוב' 4  •  אפריל 2011 אקטואליה

הקדמה
בעשור האחרון מצטברות העדויות בעולם לירידה בשביעות הרצון 
בפועל  לעזיבה  ואף  עזיבה,  בכוונות  לעלייה  רופאים מעיסוקם,  של 
]3-1[. השינויים הדרמטיים שעוברים בשנים  של העיסוק ברפואה 
האחרונות על עולם הרפואה משפרים את הטכנולוגיה ואפשרויות 
הטיפול בחולים. יחד עם זאת, אקלים חברתי וכלכלי, המאפשר חדירה 
גוברת של גורמים לא רפואיים ומחסומים אדמיניסטרטיביים לקשר 
רופא־חולה, גובה מחיר כבד של צמצום באוטונומיה המקצועית של 
הרופאים, עיסוק רב בבירוקרטיה, חשש כבד מתביעות על רשלנות 
רפואית, לחץ עבודה בלתי נסבל, חוסר יכולת לתת לחולה זמן טיפול 
מספק, תנאי עבודה קשים וירידה ביוקרה של המקצוע ]3[. כל אלו 
מהעיסוק  הרופאים  של  הרצון  בשביעות  איטי  לכרסום  גורמים 

ברפואה, לכוונות עזיבה וייתכן שאף לעזיבת המקצוע. 

גם בישראל אנו עדים להתגברות חוסר שביעות הרצון של 
רופאים מעיסוקם ומתנאי עבודתם: הקיצוצים במקורות הציבוריים 
של מערכת הבריאות בעשור האחרון )אשר החריפו לאחר חוק 
ביטוח בריאות ממלכתי(; הקפאת היצע הרופאים במוקדי שירות 
שונים בקהילה ובבתי החולים למול גידול האוכלוסייה והזדקנותה; 
העלייה בעומס העבודה על תשתיות קיימות - כל אלו תרמו אף 
הם את תרומתם להתגברות חוסר שביעות הרצון של הרופאים 
במערכת הבריאות. ואכן, במחקר שהשתתפו בו 137 מתמחים 
בבית החולים סורוקה, נמצא כי שביעות הרצון של המתמחים 
מהטיפול בחולה, רמת ההגשמה העצמית ויחסי העבודה הפנימיים 
היו גבוהים. אולם שביעות רצונם מעומס העבודה, רמת ההכנסה, 
איכות החיים ותרבות הפנאי - הייתה נמוכה. נמצא כי למרות 
זאת 86% מהם אינם מעוניינים לעזוב את מקצוע הרפואה ]4[. 
מחקר מוקדם יותר שנערך בישראל בקרב 728 בוגרי הפקולטות 

שביעות רצון מהעבודה, כוונות עזיבה ועזיבת 
 העיסוק ברפואה בקרב רופאים בישראל: סקר 

מקבלי רישיונות בשנים 2000, 2002, 2004 ו–2006
בעשור האחרון מתרבות העדויות בעולם לחוסר שביעות רצון של רופאים מהעיסוק 

ברפואה ואף לעזיבת המקצוע. 
מטרות: מדידת שביעות הרצון מהעיסוק ברפואה ושיעור עזיבת העיסוק, בקרב רופאים 

צעירים בישראל.
שיטות המחקר: סקר טלפוני של 733 רופאים ורופאות, בוגרי הפקולטות לרפואה 
בישראל, אשר קיבלו את רישיונם בשנים 2000, 2002, 2004 ו־2006. המדגם מהווה 

61% מאוכלוסיית הרופאים בשנתונים הללו*. 
תוצאות: נמצא, כי 5.5% מהרופאים במדגם עזבו את העיסוק ברפואה. שיעור העזיבה 
בשני השנתונים הוותיקים יחסית )2000 ו־2002( הוא 8%. בהוספת שיעור השוהים 
בחו"ל )6.5%(, מדובר בכ־12% רופאים אשר קיבלו את רישיונם בישראל בשנות האלפיים 

ואינם מועסקים כרופאים בישראל. 
בנוסף על העוזבים, עוד 9% מהרופאים פנו לחברות השמה במטרה לבחון חלופות 
תעסוקתיות, ו־13% חושבים לעיתים קרובות על עזיבה. עוד נמצא, כי שביעות הרצון 
מהגורמים החיצוניים של העיסוק )תנאים פיזיים, יחסי עבודה, שכר, ויכולת לאזן בין 
העבודה למשפחה( נמוכה במובהק בקרב הרופאים הנשארים בהשוואה לעוזבים. שביעות 
הרצון מהגורמים הפנימיים )משמעותיות, עניין ואתגר( הייתה מעט יותר גבוהה בקרב 
הנשארים בהשוואה לעוזבים. בנוסף, הגורמים הפנימיים הם שניבאו באופן החזק ביותר 

את כוונות העזיבה. 
מסקנות: )1( שיעורי העזיבה שנמצאו מעידים על מגמת עלייה בשיעור העזיבה של 
רופאים את העיסוק ברפואה; )2( שביעות הרצון של הרופאים מתנאי עבודתם ומשכרם 
נמוכה לעומת אלו שעזבו את העיסוק לטובת משרות אחרות )כגון: חברות טכנולוגיות, 

מחקר, חברות תרופות(. 
דיון וסיכום: השילוב של כוונות עזיבה גבוהות ושביעות רצון נמוכה מהתנאים הפיזיים, 
מהשכר ומחוסר היכולת לאזן בין עבודה למשפחה, מציירים תמונה עגומה בנוגע 
לעמדותיהם של הנשארים במקצוע כלפי עיסוקם, ובנוגע לסיכויי הישרדותם במערכת 

הבריאות מול חלופות תעסוקתיות יוקרתיות ומתגמלות יותר. 

שביעות רצון; כוונות עזיבה; עזיבת העיסוק.
 .Motivation; Intention to leave; Leaving the profession
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*במאמר הנוכחי מוצגים ממצאים ראשוניים 
של המחקר המבוססים על מדגם הכולל 

61% מסך האוכלוסייה. ממצאים סופיים של 
המחקר יפורסמו בשלב מאוחר יותר
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לרפואה שסיימו בשנים 2000-1981, העלה כי עבודתם העיקרית 
של 4.2% מקרב בוגרי הארץ אינה קלינית )תעשייה, חברות הזנק, 
חברות פרטיות, עסקים וחו"ל(. כן נמצא כי בקרב העוזבים, שביעות 
הרצון ממקום העבודה החדש הייתה גבוהה יותר מזו של העוסקים 
ברפואה. באותו מחקר, כ־12% ענו כי לא היו בוחרים לחזור ללמוד 
רפואה, ו־23% השיבו שאינם יודעים אם היו בוחרים שוב בלימודי 

רפואה ]5[.
מעדויות אקראיות שהתפרסמו בשנים האחרונות עולים נתונים 
מדאיגים בנוגע לתופעת העזיבה של רופאים את מקצוע הרפואה 
בישראל. לדוגמה, מנהלת חברת השמה המתמחה בהשמת עובדים 
להיי-טק, העריכה כי במהלך השנים האחרונות עוזבים בכל שנה 
הרופאים  מספר  נאמד  כיום  המקצוע.  את  רופאים  כ־50-40 
המועסקים בתעשייה בכ־1,000, ועוד כמה מאות נמצאים בשלבי 
ביו־ לחברות  בעיקר  עוזבים  הרופאים  או התלבטות.  קליטה 

טכנולוגיות, חברות תרופות ומחקר רפואי, או עובדים כיועצים 
בקרנות סיכון. חלק מהרופאים פונים ללימודי משפטים או מנהל 
ליזמים  היי-טק. חלקם אף הופכים  ועוברים לחברות  עסקים 
ופותחים חברות הזנק משלהם )דה־מרקר, דצמבר 2006(. התייחסות 
נוספת לעזיבת רופאים את מקצועם, עולה בפסק הבוררות בין הר"י 
למעסיקים )2008( ]6[. בדו"ח מצוין כי בשנים האחרונות התרבו 
חלופות התעסוקה הקיימות עבור רופאים, ובכללן הגירה למקצועות 

הביוטכנולוגיה והפארמה, והגירה לחו"ל. 
כוונות לעזיבת העיסוק ברפואה והעזיבה בפועל הן תסמינים 
לנסיגה במוטיבציית הרופאים וברמת שביעות רצונם בעבודה, 
ולכך עשויות להיות השלכות חמורות על השירותים הרפואיים 
ככלל ואיכות הטיפול הרפואי בפרט. עוד ידוע, כי חוסר שביעות 
רצון של רופאים מעיסוקם מנבא עזיבת העיסוק מאוחר יותר ]1[. 
לפיכך, הכימות והאפיון של מגמות אלו במחקר עדכני, עשויים 
לסייע בתכנון ובניהול נכון של כוח האדם הרפואי, ובגיבוש צעדים 

לצמצום או למניעת התרחבות מגמה זו בעתיד. 

מטרות
המטרה במחקר הייתה להעריך את מידת שביעות הרצון וכוונות 
עזיבת מקצוע הרפואה של הרופאים העוסקים בתחום בישראל; וכן 
את שיעור העוזבים את העיסוק ברפואה בקרב רופאים שקיבלו את 
'רופאים עוזבים', לצורך  רישיונם בארץ בשנות האלפיים. המושג 
מחקר זה, מוגדר כרופאים אשר אינם עוסקים בעשייה הרפואית, 
אלא בעיסוקים אחרים )כדוגמת עבודה בחברה טכנולוגית, בחברת 

תרופות ובעסקים(. 

שיטות המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה את בוגרי הפקולטות לרפואה בישראל, 
אשר קיבלו רישיון לעסוק ברפואה בשנים 2000, 2002, 2004, 2006. 
 1,195 המונה  באוכלוסייה  מדובר  הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על 
רופאים )בממוצע 299 רופאים בשנתון(. במאמר הנוכחי מוצגים 

ממצאים ראשוניים על מדגם הכולל 61% מסך האוכלוסייה. 
המחקר נערך באמצעות סקר טלפוני. לצורך העבודה נבנה שאלון 
ייעודי, אשר כלל מדדים דמוגרפיים )גיל, מגדר, מצב משפחתי, מספר 
ילדים, ארץ מוצא(; עיסוק עיקרי ומשני; היקף משרה; מדדי שביעות 
רצון מהעיסוק הנוכחי )עניין ואתגר, מספר שעות עבודה, רמת 
הכנסה, יוקרת המקצוע, שביעות רצון כללית מהמקצוע(; וכוונות 
עזיבת העיסוק ברפואה - ברמת התכנון וברמת הפעולה )הליכה 

לחברת השמה או לראיון עבודה(. 

תוצאות
מאפייני המדגם ושיעור העזיבה:

בוגרי  היענות(,  אחוזי   92%( ורופאות  נסקרו 733רופאים  במחקר 
 2000 בשנים  רישיונם  את  שקיבלו  בישראל  לרפואה  הפקולטות 
)n=210(. הסקר  ו־2006   )n=200(  2004  ,)n=171(  2002  ,)n=151(
של  הרישיון  קבלת  לאחר  כעשור   -  2011-2010 בשנים  נערך 
הקבוצה הוותיקה ביותר. בנוסף למדגם הרופאים שנסקרו, נמצאו 
עוד 51 )%5.6( רופאים השוהים בחו"ל ושלא ניתן היה לראיינם, 
הם  כי  העובדה  למעט  זו,  אוכלוסייה  על  פרטים  לנו  אין  ולכן 
שוהים בחו"ל לתקופה ארוכה, בעיקר לצורכי עבודה, לימודים, או 

התמחות. מאפייני אוכלוסיית המחקר מפורטים בטבלה 1. 
הממצאים מעלים כי 40 רופאים, המהווים 5.5% מסך המדגם, 
עזבו את העיסוק ברפואה. אולם בשני השנתונים הוותיקים יחסית, 
שיעורי העזיבה גדולים בהרבה מאשר בשני השנתונים הצעירים: 

טבלה 1:
תיאור מאפיינים אישיים, מאפייני העיסוק, כוונות עזיבה ועזיבה, בקרב מדגם 

)n=733( הרופאים

תיאור המשתנה המשתנה

מאפיינים אישיים: 

ממוצע: 36± , טווח: 50-29 גיל

גברים: 388 )53%(, נשים: 345 מין

ישראל: 651 )89%(, מז' אירופה: 33, ארה"ב–קנדה: 28, אירופה: ארץ לידה
19, אחר: 5 

נשואים: 603 )82%(, רווקים: 98, אחר: 32 מצב משפחתי

בעלי ילדים: 590 )80%( ללא ילדים: 143 מספר ילדים
 ילד 1: 97, 2 ילדים: 3,250 ילדים: 158, 4+ ילדים: 69 

)נתונים חסרים: 16( 

ירושלים: 238, טכניון: 177, תל אביב: 176, בן גוריון: 142 מוסד לימודים

מאפייני העיסוק:

בית חולים: 504 )69%(, קופת חולים: 106, צה"ל: 58, אחר: 65 עיסוק עיקרי

100% משרה: 604 )82%(, 50%-90% משרה: 75, פחות מ–50% היקף משרה כרופא 
משרה: 6, לא עוסקים ברפואה )עזבו(: 40 )ערכים חסרים: 8(

אין משרה נוספת: )67%( 491, בקהילה: 92, במוסד רפואי פרטי: משרה נוספת בשכר 
45, בית חולים: 18, אחר: 46

מתמחה: 316 )43%(, מומחה: 204, בהתמחות–על: 87, מומחה על: מומחיות
52 , ללא התמחות: 57, אחר: 5

תחום התמחות 
)ראשונית(

פנימית: 169, ילדים: 142, משפחה: 71, גינקולוגיה: 69, 
פסיכיאטריה: 42, כירורגיה )+כירורגיה פלסטית(: 36, 

אורתופדיה: 27, עיניים: 25, התמחויות אחרות: 95

כוונות עזיבה ועזיבה בפועל:

כלל לא/לעיתים רחוקות: 480 )65.5%(, לפעמים: 100 )13.5%(, כוונות עזיבה
הרבה/לעתים קרובות: 95 )13%(, עזב בעבר וחזר: 17 )2.3%(, 

עזב: 40 )5.5%(

פנה לחברת השמה/
ראיון עבודה

89 )12%(; מתוכם 66 )9%( הם רופאים שלא עזבו את העיסוק 
ברפואה

עזב את העיסוק 
ברפואה:

 )5.5%( 40

מספר עוזבים לפי 
שנתונים:

)3.8%( 9 :2006 ,)2%( 5 :2004 ,)9.3%( 16 :2002 ,)6.6%( 10 :2000

חברה טכנולוגית: 11 )28%(, מחקר והוראה: 10 )25%(, חברת עיסוק העוזבים: 
תרופות: 7 )18%(, אחר: 12 )30%(
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בשנים 2000 ו־2002, מתוך 322 רופאים שנדגמו, עזבו 26 שהם 8% 
מהמדגם. הרופאים העוזבים מועסקים בעיקר בחברות טכנולוגיות, 

מחקר והוראה, וחברות תרופות. 
מבחינת המדדים של כוונות עזיבה, 13% דיווחו כי הם חושבים על 
עזיבה לעיתים קרובות, ו־12% דיווחו כי הלכו לחברת השמה או לראיון 
עבודה במטרה לבחון חלופות תעסוקתיות. אם נוריד ממספר הפונים 
לחברות ההשמה את העוזבים בפועל, נקבל 9% מהמדגם שעדיין 
עוסקים ברפואה, אולם פנו כבר לחברות השמה או לראיון עבודה. עוד 
ראוי לציין, כי רק 65% מאוכלוסיית הרופאים שנדגמו אינם חושבים 

כלל על עזיבה או חושבים על כך לעיתים רחוקות בלבד.

 השוואה בין קבוצת הנשארים לקבוצת 
העוזבים ברמת שביעות הרצון מהעיסוק:

לא נמצאו הבדלים רבים במאפיינים הדמוגרפיים של קבוצת העוזבים 
לעומת קבוצת הנשארים, למעט העובדה שבקרב העוזבים יש פחות 
לעומת   66%( ילדים  ובעלי  בהתאמה(   ,82% לעומת   58%( נשואים 
80%, בהתאמה(; וכן שרוב העוזבים הם ללא התמחות )84% לעומת 
8%, בהתאמה(. ממצא זה מוסבר בכך שמרבית העוזבים עזבו לפני 
תחילת ההתמחות )55%( או במהלכה )29%(. לא נמצא הבדל בגיל 

הממוצע של שתי הקבוצות. 
בנוגע לשביעות הרצון מעיסוקם הנוכחי, ההבדלים בין שתי 
2(. את גורמי שביעות הרצון חילקנו  הקבוצות גדולים )טבלה 
ל־ 'גורמים חיצוניים', הכוללים את כל הקשור לסביבת העבודה, 
יחסי העבודה, והתנאים הפיזיים; ול־ 'גורמים פנימיים', הכוללים 
היבטים השייכים לתוכן ולמהות העיסוק, ונחשבים כמעודדי הנעה 
)מוטיבציה( בעבודה. חלוקה זו נסמכת על אבחנה מקובלת בין שני 
סוגי הנעה עיקריים: הנעה פנימית שמקורה בחוויה של התפתחות, 
תחושת יכולת ואוטונומיה בתפקיד, והנעה חיצונית שמקורה בשאיפה 
לחיזוקים שהם חיצוניים לתפקיד עצמו, כמו תגמולים או הערכה ]7[. 

הממצאים מלמדים, כי הרופאים העוסקים ברפואה מרוצים הרבה 
פחות מהעוזבים, ברוב הגורמים החיצוניים הקיימים בעבודתם )תנאי 
עבודה פיזיים, יחסי עבודה, איזון בין עבודה לחיים אישיים ושכר(. 
בגורמים הפנימיים, לעומת זאת, המצב שונה. העוסקים ברפואה 
מרוצים יותר מהעוזבים מרמת המשמעותיות בעבודה, וכן מהעניין 
והאתגר )למרות שההבדל בהיבט האחרון אינו מובהק(. אולם בגורם 

הפנימי, תוכן העיסוק, העוזבים מרוצים יותר מהנשארים.
)גורמים  ואתגר  עניין  ניתן לראות שמשמעותיות,  בנוסף, 
פנימיים( הם הפרמטרים שקיבלו את הממוצעים הגבוהים ביותר 
בקרב הרופאים הנשארים במקצוע, בעוד שהפרמטרים הנמוכים 
ביותר בקרב הנשארים הם רמת ההכנסה והאיזון בין העבודה 
לחיים האישיים )גורמים חיצוניים(. שני פרמטרים אלו קיבלו ציון 
של פחות מ־4 על סולם מ־1 עד 7. שני פרמטרים אלו, יחד עם תנאי 
עבודה פיזיים, מצטיירים כגורמים העיקריים לחוסר שביעות רצון 
הרופאים, גם מתשובותיהם של המרואיינים לשאלות הפתוחות 
בסקר. ככלל ציינו הרופאים, כי הסיבות העיקריות לאי כדאיות של 
לימודי הרפואה בישראל הן: רמת ההכנסה, תנאי העבודה הקשים 
)משמרות ארוכות, חוסר שעות שינה ועבודה תחת לחץ( וחוסר 

היכולת לקיים חיי משפחה תקינים.

הקשרים בין רמת שביעות הרצון לבין כוונות עזיבה:
על מנת לנבא עזיבה עתידית של רופאים על סמך ממוצעי שביעות 
קשורה  הרופאים  של  הרצון  שביעות  האם  בדקנו  שלהם,  הרצון 
לכוונותיהם לעזוב את המקצוע. הממצאים )טבלה 2( מצביעים על 
כך שרוב גורמי שביעות הרצון מהעיסוק, החיצוניים, אכן קשורים 
העיסוק,  תוכן  ובעיקר  הפנימיים,  הגורמים  אולם  עזיבה.  לכוונות 
ואכן,  עזיבה.  לכוונות  ביותר  הם הגורמים הקשורים באופן ההדוק 
בניתוח רגרסיה רב־משתנים )בנטרול גיל, מין ומספר ילדים(, נמצא 
 ;)β=-.35; p<.01( כי תוכן העיסוק הוא המנבא העיקרי לכוונות עזיבה
 )β=-.08; יוקרה  ולבסוף   ;)β=-.15; p<.05( ואתגר  עניין  אחריו 
)p<.05. כלומר, ככל שהציונים שניתנו לתוכן העיסוק, עניין, אתגר 
ויוקרה היו גבוהים יותר, כך היו פחות כוונות עזיבה. שאר הגורמים 
לא ניבאו כוונות עזיבה. נמצא כי בסך הכול, ממדי שביעות הרצון 
מסבירים p<.01( 18%( מסך השונות במשתנה התלוי )כוונות עזיבה(. 
ממצאי מודל הרגרסיה תומכים במסקנה שהגורמים הפנימיים הם 
מנבאי כוונות העזיבה העיקריים, בעוד שהגורמים החיצוניים אינם 

תורמים לניבוי כוונות העזיבה מעבר לגורמים הפנימיים. 

דיון וסיכום
עזיבה וכוונות עזיבה:

 .5.5% הוא  שנסקרו  השנתונים  בארבעת  הממוצע  העזיבה  שיעור 
ממצא זה מצביע על עלייה בשיעור העוזבים, בהשוואה לאחוז )4.2%( 
שנמצא במדגם מהשנים 2000-1981 ]5[. יתרה מכך, בשנתונים 2000 
 .8% על  ועמד  יותר  אף  גבוה  הממוצע  העזיבה  שיעור  היה  ו־2002 
נוכל  הקריירה,  לאורך  וממשיך  דינמי  הוא  העזיבה  בהנחה שתהליך 
 2004 בשנתונים  גם  דומה  עזיבה  לשיעור  הקרובות  בשנים  לצפות 
ו־2006. אם אכן שיעור העזיבה הממוצע בקרב הרופאים הראשונות 
בעשור הראשון לקבלת הרישיון שלהם הוא 8%, כפי שנמצא במדגם 
שעזיבת  בהנחה  עזיבה,  של  למדיי  גבוהים  שיעורים  אלו  אזי  שלנו, 

המקצוע ממשיכה גם בעשור השני לקבלת הרישיון.
בנוסף על שיעור הרופאים העוזבים בפועל, עוד 9% )שעדיין 
עוסקים ברפואה( כבר פנו לחברות השמה או לראיון עבודה, 
במטרה לבחון אפשרויות תעסוקה אחרות. אם יתממשו לפחות חלק 
מצעדים אקטיביים אלו לחיפוש עיסוק חלופי, אזי נצפה לשיעור 

טבלה 2:
השוואה בין קבוצת העוזבים לנשארים בממוצעי שביעות הרצון ממאפייני העיסוק 

הנוכחי, וכן הקשרים בין המאפיינים לבין כוונות עזיבה בקרב הנשארים

 הערות: א. מדדי שביעות רצון נמדדו על סולם 7-1. 
 ב. שני רופאים עוזבים חסרים מהניתוח מאחר שעדיין לא החלו לעבוד במקום עבודה חדש.

p<.01; *p<.05; NS non-signifiance**

מאפייני העיסוק

ממוצע 
שביעות 

רצון 
נשארים 

)n=693(

ממוצע 
שביעות 

רצון 
עוזבים 

)n=38(
מובהקות 

ההבדל

קשר עם 
כוונות 
עזיבה 

)Pearson(
מובהקות 

הקשר

גורמים חיצוניים:

**13.-**4.536.03תנאי עבודה פיזיים

07NS.-*5.966.32יחסי עבודה עמיתים

05NS.-*5.706.22יחסי עבודה מנהלים

**14.-**3.955.76איזון עבודה–חיים אישיים

**4.404.82NS-.20יוקרה

**13.-**3.815.58רמת הכנסה

**19.-**4.766.00סביבת עבודה - כללי

גורמים פנימיים:

**20.-**6.175.42משמעותית

**6.145.97NS-.25עניין ואתגר

**40.-*5.686.05תוכן העיסוק - כללי
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עזיבה אף גדול יותר בעתיד הקרוב. עוד בנוגע לכוונות עזיבה, 
נמצא כי שיעור הרופאים שאינם חושבים כלל )או חושבים לעיתים 
רחוקות( על עזיבה עומד על 65% בלבד. ממצא זה נמוך בהרבה מן 
הממצאים של אקר וחב' ]4[, על כך ש־86% מבין המתמחים בבית 

החולים סורוקה אינם מעוניינים לעזוב ]4[.
בנוסף לשיעורי עזיבת העיסוק שנמצאו במדגם, יש להוסיף גם 
את שיעור השוהים בחו"ל. מצאנו כי 6.5% )51 רופאים מארבעת 
השנתונים שנדגמו( שוהים בחו"ל. אם נוסיף שיעור זה על שיעור 
העוזבים, אזי מדובר ב־12% רופאים שלמדו בישראל, קיבלו רישיונם 
רק בקרב  וזאת  כרופאים בישראל.  ואינם מועסקים  בישראל 

הרופאים הצעירים שקיבלו את רישיונם בשנות האלפיים. 

הבדלים בשביעות הרצון בין הנשארים לעוזבים:
הממצאים מלמדים על הבדל גדול בין שביעות הרצון של הרופאים 
עבודה,  סביבת  פיזיים,  )תנאים  העיסוק  של  החיצוניים  מהגורמים 
לחיים האישיים(, לשביעות הרצון  בין העבודה  ואיזון  רמת הכנסה 
ואתגר,  עניין  )משמעותיות,  העיסוק  של  הפנימיים  מהגורמים 
ותוכן העיסוק באופן כללי(. נמצא, כי שביעות הרצון של הרופאים 
מהגורמים  רצונם  משביעות  בהרבה  גבוהה  הפנימיים  מהגורמים 
החיצוניים. ממצא זה תומך הן בממצאים מישראל ]4[ והן בממצאים 
הגורמים  בין  זה  9[. הבדל   ,8[ רופאים בעולם  רצון של  על שביעות 
החיצוניים לפנימיים, מעיד על עיסוק הרווי בהנעה פנימית )הגשמה 
מתגמלת,  לא  עיסוק  מסביבת  סובל  אולם  משמעותיות(,  עצמית, 

מתנאים פיזיים קשים, ומחוסר ביכולת לנהל חיי משפחה תקינים. 

שביעות רצון מהעיסוק כמנבאת כוונות עזיבה:
שגורמי  בעוד  כי  הוא,  הנוכחי  במחקר  המעניינים  הממצאים  אחד 
העיסוק החיצוניים )תנאי עבודה, שכר( הם הנמוכים ביותר בשביעות 

ותוכן  ואתגר  )עניין  הגורמים הפנימיים  דווקא  הרצון של הרופאים, 
המקצוע  של  עזיבה  המנבאים  הם  יחסית,  גבוהים  שהם  העיסוק(, 
מדוע היקף העזיבה עדיין אינו  בעתיד. פרדוקס זה מאפשר להסביר 
גבוה יחסית בקרב הרופאים, אולם הוא גם מעיד על כך שהרופאים, גם 
אם הם נשארים במקצועם מתוך אהבת המקצוע וממניעים פנימיים, 
ממשיכים להיות מתוסכלים מגורמי העיסוק החיצוניים )שעות עבודה, 
שינה, שכר(. חוסר שביעות רצון זה, אם ימשיך להתקיים באופן קבוע, 
עלול לפגוע בעבודת הרופא ובאיכות עבודתו. לדוגמה, רופא שאינו 
ויתקשה  רפואיות  יותר טעויות  יבצע  או סובל ממתח מתמשך,  ישן 

לנהל יחסים בינאישיים תקינים עם החולים והעמיתים ]10[.
השאלה העיקרית היא, האם עוצמת הגורמים הפנימיים במקצוע 
הרפואה תמשיך להחזיק את הרופאים במקצוע, או שהחלופות 
הקיימות כיום, המציעות סביבת עבודה נעימה ונוחה למשפחה 
ומשכורת גבוהה יותר, יימשכו אליהם עם הזמן יותר ויותר רופאים, 
שיראו בהמשך העיסוק ברפואה כגובה מחיר אישי גבוה יחסית 

ליתרונות הגוברים של חלופות אחרות. •
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