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 דבר יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
ד"ר ליאוניד אידלמן

ינואר שנת 1912 התכנסו שישה רופאים וייסדו את "האגודה המדיצינית ליפו ומחוז יפו", הגוף שהיה ב
לימים להסתדרות הרפואית בישראל. בין השישה הייתה גם רופאה, ד"ר בת-שבע יוניס-גוטמן, 
מחלוצות הרופאות ביישוב העברי בתחילת המאה ה־20 והרופאה הראשונה בגדרה. בתקופה 
שמקצוע הרפואה נשלט במלואו על־ידי רוב גברי ברור, פעלה ד"ר יוניס-גוטמן לצד ד"ר אלכסנדרה בלקינד, 
הרופאה הראשונה ביפו, שהצטרפה למייסדי האגודה גם היא, ולצד רופאות נוספות, על מנת להביא מזור 
ליישוב באותה תקופה. על אף שמספרן של הרופאות היה קטן יחסית למספר הרופאים הגברים, ועל אף 
שהשלטון העות'מאני לא הסכים אפילו להעניק לנשים רישיון לעיסוק ברפואה, לקחו רופאות אלה חלק 

משמעותי מייסוד הרפואה העברית בארץ ישראל והוכיחו כי לנשים תרומה אדירה למקצוע. 

מה שנראה כמשימה בלתי אפשרית בתחילת המאה ה־20 הופך לחזון נפרץ בישראל של המאה ה־21. 
המהפכה המגדרית במערכת הבריאות בישראל נמצאת בעיצומה. אין זה רק הרוב הנשי על ספסלי הלימודים 
בבתי הספר לרפואה ברחבי הארץ; כבר כיום אלפי רופאות תורמות את תרומתן הייחודית, יום־יום ושעה־

שעה. יותר ויותר נשים תופסות עמדות ניהול, מחקר ואקדמיה במקצוע הרפואה. 

המהפכה המגדרית תשנה, ללא ספק, את פני הרפואה. נשים מביאות עימן אל עולם הרפואה איכויות 
ייחודיות, ומיצוי הפוטנציאל הזה מחייב טיפול ברמת המערכת. לצד האתגרים הידועים בקידום נשים 
בשוק העבודה, קיימים בתחום הרפואה אתגרים גדולים נוספים. נשים רופאות חייבות לפרוץ את תקרת 
הזכוכית באופן שיבטיח הן את קידומן האישי במישורים מקצועיים, אקדמיים, ניהוליים וציבוריים, והן 

את עתידה של מערכת הבריאות במדינת ישראל. 

ההסתדרות הרפואית החליטה זה מכבר להרים את דגל המהפכה, ואנו רואים את עצמנו מחויבים לקידום 
מעמד הרופאה במערכת הבריאות. בשנת 2013 ערכנו לראשונה כנס בנושא "המהפכה הנשית ברפואה – 
שינוי מגדרי ברפואה המודרנית, אתגרים והזדמנויות", שבעקבותיו הוקם צוות המשימה לקידום מעמד 

הנשים ברפואה בראשות פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

דוח זה הינו תוצר של עבודה יסודית ומעמיקה של צוות המשימה, והוא מהווה אבן דרך חשובה בתחום זה. 
אני מקווה שהדוח ישמש את הר"י ואת הגורמים הרלוונטיים במערכת הבריאות לקידום מעמד הרופאות. 
אין לי ספק, כי המלצות הצוות יהוו נדבך חשוב בכל פעולה כזאת בעתיד, ויש באימוצן כדי לממש את חזון 

הר"י: רופא במעמד איתן במערכת בריאות איכותית וברפואה מתקדמת.

אני מבקש להודות לראשת הצוות, פרופ' רבקה כרמי, ולחברות וחברי הצוות על ההתגייסות המרשימה 
והעבודה המסורה והמקצועית.

בכבוד רב,        
ד"ר ליאוניד אידלמן,         

יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל        
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 דבר ראשת צוות המשימה 
פרופ' רבקה כרמי 

שנים האחרונות עובר מקצוע הרפואה בישראל את אחד השינויים הגדולים בתולדותיו. את ספסלי ב
בתי הספר לרפואה בארץ חובשות יותר סטודנטיות מאשר סטודנטים. המגמה היא ברורה: הולך 

ומתגבש רוב נשי ברפואה הישראלית. 

מקצוע הרפואה נולד כמקצוע גברי, ולמרות התמורה המגדרית ההולכת ומתרקמת, כללי ההתנהלות 
בו נותרו גבריים. לנשים קשה יותר להשתלב באופן מלא במקצוע: לבחור בתחומי התמחות הנתפסים 
כ"יוקרתיים", להתמנות לתפקידי ניהול בכירים ולהתקדם בסולם הדרגות האקדמי. מערכת הבריאות, אם 

כך, עתירה בנשים, אך תפיסתה הארגונית נותרה גברית והיא אינה מותאמת לשינוי המגדרי.

כמי שמעורבת בקידום נשים בכלל, ושותפה להטמעת שינוי תודעתי ומערכתי לגבי מעמד האישה בהשכלה 
הגבוהה בפרט, אני מאמינה כי ניתן וצריך לשנות את המציאות הזאת. המערכת צריכה להכיר במאמץ 
המיוחד הנדרש, אבל גם על הנשים לצאת ולפעול, לדרוש את המגיע להן ולהיות מוכנות לבצע בחירות 

ולהשקיע מאמץ. הדבר נכון גם לגבי רופאות.

הדוח המובא בפניכם מבקש, בראש ובראשונה, לסקור לעומק את תהליך הפמיניזציה של מקצוע הרפואה 
בישראל ולהציע עקרונות יסוד לניהול מערכת בריאות, שבה רוב מקצועי נשי ובוודאי מחצית מקהל מקבלי 
השירות. הכללת שיקולים מגדריים בתהליכי הניהול והתכנון של מערכות בריאות איננה רק משאלה של 
נשים; זוהי משימה משותפת ועניין משותף לשני המגדרים. הדבר מתחדד במיוחד בתקופתנו, שבה משתנה 
מסגרת התא המשפחתי המסורתי, לנוכח התהוותה של אחריות הורית משותפת, ולנוכח מאמצים חברתיים 

ולאומיים ליצירת שוויון הזדמנויות בכלל ושוויון תעסוקתי בפרט. 

דוח זה איננו מתיימר להיות תוכנית פעולה מושלמת. עיקר חשיבותו בהדגשת הצורך הדחוף להתייחס 
לנושא המגדרי בניהול ותכנון מערכת הבריאות במדינה. הדוח מהווה מפת דרכים, המצביעה על העקרונות 

שראוי לאמץ ומסמנת כיוונים ראשוניים לדרכי פעולה לשם קידום רופאות במערכת הבריאות. 

לצורך כך, בחן צוות המשימה את הפמיניזציה בחמישה היבטים שונים: ייצוג הולם במשרות ניהול; שילוב 
קריירה-משפחה; שינוי תרבותי בתפיסה הארגונית; קידום באקדמיה; וההשלכות ארוכות הטווח של 
"פמיניזציה" של המקצוע. בדוח מובאות המלצות בכל אחד מהיבטים אלה, למעט תחום קידום הרופאות 

באקדמיה, שבו אנו ממליצים להקים ועדה מיוחדת בשיתוף פורום דיקני בתי הספר לרפואה. 

אימוץ ההמלצות, יישומן ואכיפתן דורשים שיתוף פעולה בין־מערכתי בין ההסתדרות הרפואית )הר"י(, 
משרד הבריאות ומשרד האוצר, נציבות שירות המדינה והמעסיקים. על פניו, נראה שהשגת שיתוף פעולה 
רחב כזה היא בלתי מציאותית, אולם אני מאמינה בלב שלם שלכל הגורמים הללו מטרה משותפת: חיזוקה 
של מערכת הבריאות הציבורית ושימור איכות כוח האדם הרפואי האמון על מתן שירותי הבריאות לאזרחי 
המדינה. חיזוק מעמדן של הנשים הרופאות, תוך יצירת סביבת עבודה המעניקה להן שוויון הזדמנויות 

אמיתי ומלא, הכרחי להשגת מטרה זו.
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אני מבקשת להודות ליו"ר הר"י, ד"ר ליאוניד אידלמן, ולמזכ"ל הר"י, עו"ד לאה ופנר, על העלאת הנושא 
לסדר היום בהר"י ועל האמון שנתנו בי במינויי לראשת הצוות. תודותיי גם לרופאות ולרופאים שתרמו 

רבות לעבודת צוות המשימה וכן לצוות המקצועי בהר"י שליווה את עבודתנו במסירות ובמקצועיות.

בברכה,        
פרופ' רבקה כרמי        

ראשת צוות המשימה לקידום מעמד        
הנשים ברפואה בישראל         
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עיקרי הדברים

קצוע הרפואה בישראל עובר תהליך ברור של היווצרות רוב נשי בקרב מ
העוסקים בו. בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הרופאות מכלל ציבור 
הרופאים בישראל. נכון לסוף שנת 2013, היוו נשים 42% מכלל הרופאים 
עד גיל 65, ו–46% מהרופאים עד גיל 45. בנוסף, על–פי נתוני המועצה להשכלה 
גבוהה שנמסרו להסתדרות הרפואית, נכון לשנת הלימודים תשע"ד )2013-2014(, 
52% מכלל הסטודנטים לרפואה לתואר M.D הן נשים. אם כך, נראה כי אנו בדרך 

לרוב נשי ברפואה.

הדוח שלהלן, אשר מהווה תוצר של עבודת צוות המשימה לקידום מעמד הנשים 
ברפואה של ההסתדרות הרפואית, דן במשמעות המהפכה המגדרית המתוארת לעיל 

בחמישה מישורים, ומציג את המלצות הצוות בכל אחד מהם:

ייצוג הולם של נשים רופאות בעמדות ניהול – ייצוגן של נשים בעמדות ניהול במערכת הבריאות חסר   
ביותר. הדוח מציג את הנתונים הקשים ומצביע על מספר גורמים למצב הקיים, החל מהדרישות 
האקדמיות, היעדר נשים בתפקידי ניהול שיהוו דוגמה לדור הצעיר, חסמים בהליכי המיון/המינוי, וכן 
הלאה. ההמלצות במישור זה מתמקדות בשינויים בהליכי הבחירה ויצירת מערך תומך ומעודד לרופאות 

צעירות ולרופאות באמצע הקריירה.

קריירה ומשפחה – אתגר השילוב – אחד החסמים העיקריים לנשים ברפואה, החל מבחירת מקצוע   
ההתמחות, עבור בזמן ההתמחות וכלה בהתקדמות בקריירה, הינו הצורך לשלב חיי משפחה עם 
ההתקדמות בעולם הרפואה. הדוח מציג את העיסוק בשאלה זו במדינות מערביות אחרות, כגון בריטניה 
וארה"ב, ומתייחס למצב בארץ, בעיקר בשלב ההתמחות ובקשיים של הבאת ילדים לעולם וגידולם 
בגיל הרך בתחילת הקריירה. וזאת, בין היתר, תוך התייחסות מעמיקה למחקר האיכותני שבוצע בהר"י 
בנושאים אלה. לצד זאת, הדוח סוקר את פעילות הר"י למען רופאות מתמחות ומציג את זכויותיהן. 
הדוח מציג שורה של המלצות הנוגעות ליצירת סביבה מאפשרת להורים צעירים במקצוע הרפואה, 

כגון בניית מעונות יום במוסדות הרפואיים, ועוד.

תרבות ותפיסה ארגונית של מעמד הרופאה – הדוח דן בתפיסת הרופאה במוסד הרפואי בעיני המטופלים,   
תחושת האפליה בקרב רופאות במערכת הנשלטת על־ידי רוב גברי ובגישה שיש לנקוט, כדי להתמודד 
עם תופעות אלה. כמו כן, מתייחס הדוח לפערי השכר בין רופאות לרופאים ולסיבות האפשריות לקיומם. 
הדוח סוקר את המלצות הצוות בנושא זה, לרבות העלאת המודעות להטיות מגדריות וליצירת סביבת 

עבודה ידידותית ומאפשרת.

ההשלכות ארוכות הטווח של פמיניזציה של המקצוע – לפמיניזציה של המקצוע ייתכנו השפעות חיוביות   
ושליליות על המערכת הרפואית. מצד אחד, הספרות מראה שנשים נוטות להקדיש יותר זמן למטופל 
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ולהרחיב בהסברים, תוך שימוש בתקשורת פתוחה ובשימת דגש על רפואה מונעת. מנגד, נטיות אלה 
עשויות להאריך את זמן הביקור אצל הרופאה ולהאריך, עקב כך, את התורים. מעבר לזאת, היווצרות 
רוב נשי בקרב העוסקים ברפואה עלולה לפגוע בשכר הכללי של הרופאים באופן שישעתק את הירידה 
בהׂשתכרות במקצועות אחרים שבהם נוצר רוב נשי, כגון מערכת החינוך בישראל. הצוות ממליץ לחקור 

את ההשפעות ארוכות הטווח ולהיערך בהתאם.

נשים רופאות ואקדמיה – אחד הנושאים הבעייתיים שעולים מן המחקר האיכותני שביצעה הר"י, הוא   
הקושי לשלב קריירה וקידום בעולם האקדמי. הצוות סבור שסוגיית השילוב בין הקריירה הרפואית-

מקצועית לזו האקדמית דורשת התייחסות ובחינה מיוחדת, ולכן הוא ממליץ על פנייה לפורום הדיקנים 
של בתי הספר לרפואה, בבקשה להקים צוות פעולה משותף מיוחד שיעסוק בנושא זה.

בסוף הדוח מוצגים עקרונות היסוד המומלצים לעיסוק בנושא קידום הנשים ברפואה, תוך אימוץ גישה 
של יצירת סביבה מאפשרת, שאיננה מתפשרת על סטנדרט מקצועי רפואי. לצד עקרונות היסוד, מובא 

ריכוז של המלצות הצוות, כפי שהופיעו בפרקים השונים בדוח.
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 הרקע להקמת צוות המשימה לקידום מעמד
הנשים ברפואה בישראל ועבודת הצוות

ביולי 2013 קיימה הר"י כנס במעמד שרת הבריאות דאז, ח"כ יעל גרמן, תחת הכותרת "המהפכה הנשית 
ברפואה – שינוי מגדרי ברפואה המודרנית, אתגרים והזדמנויות". כנס זה נערך כחלק מפעילותה של הר"י 
לקדם תכנון והתארגנות של מערכת הבריאות בישראל לקראת העידן הנשי ברפואה, לאור השינוי המגדרי 
החל בה. מטרתו הייתה להציף ולבחון סוגיות שונות הנוגעות לעבודת הרופאות, וביניהן תנאי ההעסקה 
תוך איזון קריירה-משפחה, השתלבות בתפקידי ניהול רפואי וקידום באקדמיה. בכנס השתתפו דוברים 
בכירים רבים, ובהם ראשי הר"י, מזכ"ל הר"י, מנהלות ומנהלים של מוסדות רפואיים, ראשת הרשות לקידום 

מעמד האישה, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, ח"כ לשעבר רחל אדטו ועוד. 

במהלך הכנס הודיע יו"ר הר"י, ד"ר ליאוניד אידלמן, על הקמת צוות משימה לקידום מעמד הנשים ברפואה 
בישראל. לראשת הצוות מונתה פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומחלוצות קידום 

הנשים באקדמיה וברפואה בישראל. 

על הצוות הוטל לבחון את תהליך הפמיניזציה של מקצוע הרפואה, לנתח את משמעותו והשפעותיו 
הפוטנציאליות ולגבש המלצות לפעולה. המנדט שניתן לצוות המשימה היה רחב, וכלל עיסוק בשאלות 
של שכר, מעמד, סביבת העבודה ותנאי העבודה של הרופאות, במטרה להצביע על חסמים העומדים בפני 

נשים במערכת הבריאות בישראל ועל דרכי ההתמודדות עימם, כדי ליצור שוויון הזדמנויות לקידומן.

חברי הצוות
ד"ר ליאוניד אידלמן – יו"ר הר"י )בתוקף תפקידו(  

פרופ' רבקה כרמי - נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון, יו"ר הצוות  
עו"ד לאה ופנר - מזכ"ל ויועמ"ש הר"י  

פרופ' צופיה איש-שלום - יו"ר ארגון הרופאות בהר"י  
ד"ר טל ברגמן-לוי - ראשת שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות  

ד"ר תמר ברקוביץ' – מומחית ברפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות  
פרופ' מיכאל גולדמן – מנהל היחידה הנפרולוגית לילדים בבית החולים אסף הרופא ויו"ר חטיבת הילדים   

של המרכז הרפואי
פרופ' מרק גלזרמן - מנהל המרכז לחקר הרפואה המגדרית במרכז הרפואי רבין ונשיא האיגוד הבינלאומי   

והישראלי לרפואה מגדרית
ד"ר קרן הולצמן-שווייד - עוזרת רפואית למנהל בית החולים וולפסון   

ד"ר יצחק זיו-נר - מנהל מחלקת שיקום אורתופדי במרכז הרפואי שיבא תל-השומר וחבר הוועד המרכזי בהר"י  
פרופ' חוה טבנקין - מנהלת המחלקה לרפואת משפחה בבית חולים העמק, יו"ר המועצה הלאומית   

לבריאות האישה, ממייסדות ארגון הרופאות בהר"י
ד"ר דורית יודשקין-פורת – מומחית בפסיכיאטריה במבוגרים, ילדים ומתבגרים, המרכז לבריאות   

בריאות הנפש באר יעקב
ד"ר איטה ליטמנוביץ' – מנהלת יחידת טיפול נמרץ פגים במחלקת פגים ויילודים בבית החולים מאיר   

בכפר סבא
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ד"ר לילך מלצקי – מומחית ברפואת משפחה, חברת ארגון הרופאות בהר"י  
ד"ר יעל נחמה-היל – מומחית בפסיכיאטריה, משרד הבריאות  

ד"ר גילי עופר-ביאלר – מנהלת המחלקה לרפואת המשפחה מרכז-שפלה-ירושלים ומומחית ברפואת   
משפחה בראשון לציון

ד"ר ענת פליישמן – מומחית בפסיכיאטריה, משרד הבריאות  
פרופ' אלון פרס - מנהל המכון הגנטי לתורשת האדם במרכז הרפואי שיבא תל-השומר  

ד"ר תמי קרני - ראשת הלשכה לאתיקה בהר"י, כירורגית בכירה בבית החולים אסף הרופא  
ד"ר נילי רז כפיר-אל – מומחית בגינקולוגיה, בית החולים וולפסון  

פרופ' אורית רייש - מנהלת המכון לגנטיקה רפואית במרכז הרפואי אסף הרופא, פרופ' חבר בסגל   
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב 

פרופ' דורית שחם – מנהלת המרכז להדמיית בית החזה, מערך הדימות במרכז הרפואי הדסה עין כרם   
ומרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית

ד"ר נורית שלפמן - מנהלת המרפאה לבריאות הנפש מבוגרים בבאר-שבע  
ד"ר מיכל שני – מומחית ברפואת משפחה ומזכירת איגוד רופאי המשפחה בהר"י  

עו"ד מלכה בורו - מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית בהר"י  
רונית שוורץ בן-דוד – מנהלת מחלקת תקשורת בהר"י  

זיוה מירל - דוברת הר"י  
עו"ד חן שמילו - ראש תחום מדיניות ציבורית בהר"י, מרכז הצוות.   

עבודת הצוות
הצוות התכנס לארבע ישיבות בפורום המליאה. לאחר הישיבה השלישית, הוקמו חמישה צוותי המשנה 

הבאים, אשר עסקו בהיבטים ממוקדים של הנושא:

ייצוג הולם של נשים רופאות בעמדות ניהול;  .1
קריירה ומשפחה – אתגר השילוב;  .2

תרבות ותפיסה ארגונית של מעמד הרופאה;  .3
ההשלכות ארוכות הטווח של הפמיניזציה של המקצוע;  .4

נשים רופאות באקדמיה.  .5

בכל צוות משנה השתתף מספר מצומצם של רופאים ורופאות מתוך חברי צוות המשימה, אותם ליווה/
ליוותה עובד/ת הר"י. בפגישה הרביעית הציגו צוותי המשנה את מסקנותיהם לחברי מליאת הצוות. 

צוות המשימה דן בכלל המסקנות וגיבש על בסיסן את המלצותיו המובאות בדוח זה. 

לצד זאת, פעלה ראשת הצוות מול הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית )ועדת גרמן( ומול גב' דלית 
שטאובר, יו"ר הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה, שהייתה בשלבי עבודתה האחרונים בעת הקמת 
צוות המשימה, ומול יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת ה־19, ח"כ ד"ר עליזה 
לביא. כמו כן, ד"ר קרן הולצמן, חברת הצוות, השתתפה בדיון בנושא תנאי עבודה בהתמחות בוועדה 
לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, והציגה את תנאי ההתמחות של רופאות וכן את עבודת 

צוות המשימה )ראו הרחבה בהמשך(. 
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רופאות בישראל - נתונים כלליים 
בשנים האחרונות חלה עלייה בשיעור הרופאות מכלל ציבור הרופאים בישראל. לפי דוח משרד הבריאות, 
בסוף שנת 2013, נשים היוו 42% מכלל הרופאים עד גיל 65, ו־46% מהרופאים עד גיל 45. בהתייחס 
למספר הרופאים המועסקים, הנשים מהוות 39% מכלל הרופאים המועסקים, ו־44% מהרופאים 
המועסקים עד גיל 45. באופן כללי, שיעור הרופאות המומחות עד גיל פרישה בקרב הרופאים המומחים 

הרשומים בישראל, נכון לספטמבר 2014, עומד על כ־39%.

כבר היום ניתן להצביע בבירור על כך ששיעור הרופאות ימשיך ויגדל עד לכדי יותר מ־50% מקרב 
כלל הרופאים בישראל, בהתבסס על הנתונים המרכזיים שקיבל צוות המשימה מהמועצה להשכלה 
גבוהה )המל"ג( ובהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: נכון לשנת הלימודים תשע"ד, 
52% מכלל הסטודנטים לרפואה לתואר M.D הינן נשים. המגמה, אם כך, ברורה – כבר בשנים הקרובות 

יהיה רוב נשי ברפואה.

לפי נתוני המועצה המדעית של הר"י, בספטמבר 2014 היו 2,247 מתמחות מתוך 5,565 מתמחים 
בסך הכל, שהן כ־43%. רוב נשי ניתן לראות במקצועות ההתמחות הבאים )ראו גרף(: פסיכיאטריה של 
הילד והמתבגר )60%(, יילוד וגינקולוגיה )62%(, אונקולוגיה )59%(, רפואת משפחה )55%(, רפואת 
ילדים )57%(, גריאטריה )59%(, אנטומיה פתולוגית )70%( ונפרולוגיה )56%(. לעומת זאת, במקצועות 
אחרים, ובעיקר במקצועות הכירורגיים, הרופאות הן מיעוט מובהק. כך למשל: הרדמה )31%(, כירורגיה 
אורולוגית )6%(, כירורגיה אורתופדית )5%(, כירורגיה כללית )20%(, מחלות א.א.ג וכירורגיה ראש 
צוואר )25%(, רפואה פנימית )39%(, מחלות עיניים )36%(. במקצועות כירורגיית כלי דם וכירורגיה 

של היד – אף לא מתמחה אחת.
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1

 ייצוג הולם של נשים
רופאות בעמדות ניהול

יצוגן של נשים רופאות בעמדות ניהול במערכת הבריאות עומד ביחס הפוך כמעט לשיעורן בקבוצת י
הרופאים. ניתן לומר שהניהול הרפואי כיום הוא טריטוריה גברית, שנשים מתקשות למצוא בה מקום. 
נכון לספטמבר 2014, שיעור הרופאות בעלות תואר מומחה במינהל רפואי עמד על כ־11% בלבד מכלל 

המומחים בתחום. שיעור המתמחות במינהל רפואי עמד על פחות משליש מסך המתמחים. 

נושא הייצוג של נשים בדרגי ניהול במשרד הבריאות, ובעיקר בבתי החולים הממשלתיים, מובא כדוגמה 
השלילית והבעייתית ביותר בדוח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה 1. לפי נתונים של נציבות שירות 
המדינה שנמסרו לוועדה זו, בבתי החולים הממשלתיים הועסקו בשנים 2012-2010 1,603 רופאות מתוך 
4,269 רופאים; דהיינו 38%. למרות זאת, שיעורן של הרופאות בארבע דרגות הניהול הגבוהות ביותר עמד 

על 23% בלבד. 

ככל שעולים בסולם הדרגות, כך פוגשים פחות נשים; רק 8% ממנהלי בתי החולים הממשלתיים הן נשים, 
ורק כ־24% מסגני מנהלי בתי החולים הממשלתיים הן נשים, כאשר בבתי החולים הכלליים השיעור עומד 
על 28% מכלל המנהלים, בבתי החולים הפסיכיאטריים על 20%, ובבתי החולים הגריאטריים אין ולו אישה 

אחת המשמשת כסגנית מנהל. 

הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה סברה שהקושי של נשים רופאות להשתלב בתפקידי ניהול בכירים 
נובע, בין היתר, מהיעדר תחלופה בתפקידים אלה, בשל אי־קציבת הקדנציות של מנהלי מחלקות ובתי 
חולים. בחודש ספטמבר 2014 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקציבת הכהונה בתפקידי ניהול רפואיים 
בכירים )מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות( במערכת הבריאות הממשלתית, על בסיס מתווה שגיבשה 
נציבות שירות המדינה 2. יישום החלטה זו מותנה בקיום משא ומתן עם הר"י בכל הנוגע לשינויים הנוגעים 

לענייני שכר ותנאי עבודה של הרופאים המעוגנים בהסכמים. 

גם אם ליישום החלטת הממשלה תהיה השפעה על ייצוג הולם לנשים בתפקידי ניהול בכירים, הרי שאין 
כל ערובה לכך שדי בצעד זה על מנת לאפשר ליותר נשים לכהן בתפקידי ניהול. בעיית אי־הייצוג ההולם 
בתפקידי ניהול בכירים נובעת, בין השאר, מדרישות אקדמיות )כדוגמת השתלמות עמיתים בחו"ל(, 
שנשים מתקשות לעמוד בהן )כפי שהצביע הדוח של הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה(, לצד פערים 
במוטיבציה של נשים רופאות להתמודד על תפקידי ניהול, בעיקר בשל תרבות ארגונית שאינה מעודדת 

דוח הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה, יוני 2014   1 
 www.csc.gov.il/databases/reports/documents/reportwomencommittee2014.pdf

 .www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/dec2096.aspx  2



— 16 —

זאת, ו"תקרת זכוכית" המרחפת מעל לראשן של הרופאות במערכת. יתר על כן, בהיעדר נשים בעמדות 
ניהול בכירות, אין לנשים מודל לחיקוי, ללמידה ולהזדהות. נדגיש, כי בעיות אלה קיימות הן בקרב רופאות 

בתחילת דרכן והן בקרב רופאות הנמצאות במהלך הקריירה.

הליכי המינוי לתפקידי ניהול בכירים במערכות הרפואיות מתבצעים באמצעות ועדות איתור או מכרזים. 
הנתונים בדבר מיעוט בולט של נשים בוועדות כאלה מהווים בסיס לחשש לגבי הטיות מגדריות בקרב חברי 
ועדות איתור או ועדות מכרזים לטובת מועמדים גברים. ניתן להניח, שאילו נשים רבות יותר היו חברות 
בגופים בוחרים אלה, הייתה מודעות רבה יותר להטיות מגדריות בתהליך קבלת ההחלטות. בהקשר זה, 
ראוי להצביע על המלצת הוועדה לקידום נשים בשירות המדינה, להכשיר חברים וחברות בוועדות איתור 
ובוועדות בוחנים בנושא ייצוג הולם לנשים, וכן את הצעת החוק הפרטית של ח"כ לשעבר אלעזר שטרן 
- הצעת חוק שיווי זכויות האישה )תיקון – ייצוג לנשים בוועדות איתור(, התשע"ד-2014 )פ/2363/19(3, 
שמטרתה להבטיח את ייצוגן של נשים בוועדות איתור למשרות בכירות בשירות המדינה. אין ספק, שרעיון 
זה חייב להיות מקודם גם במערכת הבריאות, בין אם באמצעות הצעת החוק או עדכון ההנחיות של נציב 

שירות המדינה באשר לוועדות איתור אשר הרכבן אינו קבוע בחוק. 

במסגרת פעילות צוות המשימה, ובהנחייתה של ראשת הצוות, נכתבה הצעת מחקר של ד"ר נורית שלפמן, 
חברת הצוות, בהמשך לקול קורא שפרסם משרד המדע בתחום של "פיתוח מדיניות ציבורית לקידום נשים 
בישראל: זיהוי ופיתוח דרכי התערבות אפקטיביות להגברת השתלבותן של נשים בעמדות מפתח בשוק 
העבודה, באקדמיה, או בפוליטיקה". המחקר המוצע בוחן את השפעתה של התערבות ממוקדת בתחום 
הניהול ברפואה ובמגדר לשם הגברת הידע והמוטיבציה של המשתתפות להשתלב בתפקידי ניהול ברפואה 
הציבורית בישראל; ובטווח הארוך - השתלבות המשתתפות בתפקידי ניהול בפועל. למעשה, מדובר על 
תוכנית התערבות של שמונה מפגשים לרופאות העובדות במסגרת הרפואה הציבורית והמיועדות לתפקידי 
ניהול בכירים. בכל מפגש תתקיים הרצאה בתחום הרלוונטי ולאחר מכן סדנא מעשית. ההתערבות המוצעת 
פונה להגברת הידע בנושאי ניהול והשפעות המגדר, מתן כלים פרקטיים בניהול, רישות מקצועי ותמיכה 
קבוצתית. התוכנית מבוססת על מחקרים דומים שנערכו בתחום של קידום נשים בישראל ובעולם ובתחום 
הניהול ברפואה. צוות המשימה ממליץ ללמוד מתוכנית זו, כדי לקדם פרויקט חונכות לרופאות צעירות 

על־ידי נשים בתפקידי ניהול בעולם הרפואה.

)ראו הצעת המחקר בנספח א' לדוח זה(.

יתר על כן, יש לסייע לרופאות באופן פרואקטיבי לאתר מכרזים ותפקידים פתוחים להתמודדות, ללוות 
אותן בתהליך כולו ולספק להן כלים מקצועיים ואישיים להתקדמות בקריירה הניהולית. בנוסף, יש לקדם 
ליווי של מתמודדות לתפקידי ניהול ומנהלות צעירות על־ידי מנהלות בכירות, שיהוו מודלים לחיקוי ומקור 
השראה, כמו גם יד מסייעת ותומכת בתהליכים השונים. דוגמה חיובית לכך ניתן למצוא בתוכנית המנטורינג 
של הר"י, שבה מנהלי מחלקה ותיקים מלווים מנהלי מחלקה חדשים. מנהלות מחלקה חדשות, אשר בחרו 

לקבל ליווי של מנהלות ותיקות, משבחות את התוכנית ומעידות כי הן מפיקות ממנה תועלת רבה.

לצד זאת, יש לבדוק מחדש את מערך השתלמויות עמיתים )Fellowship( בישראל, על מנת להפוך אותו 
לאטרקטיבי יותר, וכן לפעול להקצאת תקנים ייעודיים להשתלמות זו עבור רופאים ורופאות שאין ביכולתם 

לשהות תקופה ארוכה בחו"ל.

 www.knesset.gov.il/privatelaw/data/19/2363.rtf  3
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2

 קריירה ומשפחה -
אתגר השילוב

בנה התא המשפחתי המסורתי ומקומה של האישה בו בימינו עוברים שינויים כנגזרת של תמורות מ
חברתיות ותרבותיות עמוקות. ניתן להצביע באופן כללי על שני תהליכים: האחד הוא עלייה 
בהשתתפות נשים בשוק העבודה ואימוץ מערכתי של מדיניות העדפה מתקנת או )ביטוי מתאים 
יותר : ( השוואה מאפשרת; והשני הוא המעבר לאחריות הורית משותפת, המאפשרת לשני בני הזוג להשקיע 
יותר זמן בעבודה, מחד גיסא, ולאזן את היחס בין הקריירה למשפחה, מאידך גיסא. תהליכים אלה משפיעים 

משמעותית על עולם העבודה ועל קידומן של הנשים בו.

בדומה לכך, תעסוקת הרופאות, מקומן וקידומן במערכת הרפואית נמצאים בתהליך מתמיד של שינוי 
ומשפיעים על כלל המערכת. משכך, אין דרך לבחון ולשפר את מעמדה של הרופאה במקום העבודה 
ללא התחשבות במכלול נסיבות חייה, אחריותה כלפי המשפחה ורצונה בזמן פרטי וחופשי עבור עצמה 
ומשפחתה. למרות ההתקדמות בתפיסת השוויון ההורי, נקודת המוצא שלנו היא שבחברה הישראלית, 
על גוניה השונים, האחריות ההורית לגידול הילדים )ובשלב מאוחר יותר, התמיכה בהורים מזדקנים( עדיין 

רובצת ברובה על כתפי האם. 

צוות המשימה בחן את המצב בעולם באמצעות סקירת מאמרים בולטים מהתקופה האחרונה, ובהמשך 
דן בסוגיית השילוב בין הקריירה למשפחה בישראל; בין היתר, בעזרת הסקר האיכותני שביצעה הר"י 
יחד עם מכון הסקרים "גיאוקרטוגרפיה" לקראת הכנס "נשים ברפואה" ביולי 2013 )ראו הסקר המצורף 

כנספח ב' לדוח(. 

2.א. המצב בעולם - מבט משווה

בריטניה
 Women" בשנת 2009 הגישה הוועדה הלאומית לנשים ברפואה דוח למשרד הבריאות בבריטניה שכותרתו
doctors: making a difference".4 הדוח סוקר את מצב הרופאות בבריטניה בהיבטים נרחבים. כך למשל, 
באשר לבחירת מקצוע, נמצא כי כמו בארץ, נשים נוטות יותר למקצועות פנימיים מאשר למקצועות 

www.renal.org/docs/default-source/equal-oppurtunity-in-nephrology/  4 
 Baroness_Deech_report_for_CMO_oct_2009.pdf?sfvrsn=0
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כירורגיים, אבל מתחילות להיכנס יותר למקצועות שנחשבו עד היום "גבריים", כגון רפואה דחופה והרדמה.

הוועדה איתרה מספר מגמות בקרב רופאות: הן נוטות יותר לעבוד במשרה חלקית, נמשכות למקצועות 
מסוימים על פני אחרים, אינן מיוצגות כראוי בקבוצת אקדמאים בכירים וממלאות רק מעט תפקידי מנהיגות 
במערכת הבריאות הלאומית. לצד זאת, הדוח מצביע על האתגרים שעדיין ניצבים בפני נשים רופאות: 
הריון וחופשות לידה, הצורך בטיפול בילדים, וחסמים מקצועיים ופסיכולוגיים כגון העובדה שנשים בדרך 

כלל אינן ויוזמות קידום עצמן, אינן אוהבות לקחת סיכונים ואינן מרושתות במידה שגברים מרושתים.

הדוח גם העלה פתרונות אפשריים כגון: סבסוד מעונות יום, תיקוני מס, רגישות מגדרית לסדר היום )למשל, 
כינוס ועדות וקיום פעילות מחלקתית בשעות המתאימות לאמהות(, ייצוג נשים בוועדות איתור, בחירה 

מכוונת של נשים לשאת הרצאות ונאומים בכנסים של ההסתדרות הרפואית הבריטית )ה־BMA( וכיו"ב. 

 Women and medicine :שכותרתו ,Royal College of Physiciansבאותה שנה )2009( יצא דוח מקביל של ה־
the future -. דוח זה הציג ממצאים דומים: יותר רופאות נמשכות למקצועות הפנימיים )למשל, נשים 
מהוות 44% מכלל רופאי הילדים, ו־49% מכלל רופאי בריאות הציבור( מאשר למקצועות הכירורגיים )שם 
הן מהוות 8% מכלל הכירורגים(, ולמקצועות שניתן "לתכנן" בהם בקלות רבה יותר את סדר היום, כגון: 
פסיכיאטריה, פתולוגיה ורדיולוגיה. כמו כן, פחות נשים נמצאות בעמדות ניהול. הקולג' המלכותי הוציא 
אף הוא שורת המלצות, כגון: ייעוץ לרופאות בזמן בחירת מקצוע התמחות, בחינת השפעות כלכליות 

וארגוניות של שינויים בדפוסי עבודה, וכד'.5

ארצות-הברית 
במרץ 2014 התפרסם במגזין Annals of Internal Medicine"" מאמר, שדן בהבדלים מגדריים במשך הזמן 

שהקדישו רופאים חוקרים לטיפול בילדים ובבית.6 

המאמר הציג סקר אשר בדק 1,700 נשים וגברים בארה"ב בתפקידים אקדמיים, שקיבלו מענקים למחקר. 
מדובר במסלול העסקה רפואי־אקדמי שמוקצה בו זמן המיועד למחקר. בסקר נמצא ש־9% מהנשים 
במסלול זה היו רווקות לעומת 4.2% גברים. ל־21% מהנשים לא היו ילדים בכלל לעומת 16.5% מהגברים. 

ל־27% גברים היו שלושה ילדים או יותר לעומת 15% מהנשים. 

עוד נמצא, כי ככלל גברים נשואים עם ילדים עבדו מחוץ לבית שבע שעות שבועיות יותר מנשים, ואילו בבית 
)עבודות בית והורּות( - 12.5 שעות פחות מנשים. לאחר התאמה לסה"כ שעות העבודה, היקף מׂשרת בן הזוג 
ופקטורים אחרים, נמצא שנשים נשואות עם ילדים השקיעו 8.5 שעות שבועיות יותר מגברים בעבודות בית 
והורות. לעומת זאת, על־פי ממצאי הסקר, גברים ונשים ללא ילדים השקיעו זמן שווה בעבודה. בהתייחס 

למחקר, נמצא כי נשים נשואות עם ילדים השקיעו 2.5 שעות בשבוע פחות מגברים.

כצפוי, נמצא כי ככל שהילדים צעירים יותר זמן ההורות גבוה יותר. נשים רופאות היו נשואות לרוב )86%( 
לגברים שגם הם עבדו במשרה מלאה; ולעומתן רק 45% מהגברים במחקר היו נשואים לנשים שעבדו 

 Women and medicine - the future. Summary of findings from Royal College of Physicians research  5 
 www.rcplondon.ac.uk/sites/default/files/documents/women-and-medicine-summary.pdf 

Accessed January 4, 2015

 Jolly S, Griffith KA, DeCastro R, Stewart A, Ubel P, Jagsi R. Gender differences in time spent on parenting  6
 and domestic responsibilities by high-achieving young physician-researchers. Ann Intern Med. 2014 Mar 4;

 160)5(:344-53. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4131769
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במשרה מלאה. למרות זאת, כאשר אירעה "תקלה" בקשר לילדים, 43% מהנשים טיפלו במצב, לעומת 
12% מהגברים. 41% נשים הביעו קושי לגבי הדואליות של קריירה-משפחה. מסקנת עבודה זו הייתה כי 

תרבות ההעסקה המתוארת אינה מאפשרת מקום לנשים שרוצות להתקדם באקדמיה. 

קנדה
כמו בבריטניה ובארה"ב, בקנדה נשים רופאות מתמודדות עם הצורך למצוא איזון בין קריירה ומשפחה. 
רוב המשתתפות בסקר איכותי שנערך על ידי 3 חוקרות מבית ספר לרפואה באונטריו הצביעו על הקשר 
החזק בין בחירת תחום המומחיות לבין אורח החיים, וציינו שלקיחת חופשת לידה הייתה עבורן אחד 
האתגרים הגדולים בקריירה. גם כשהחוק ומדיניות המעסיק נתנו לגיטימציה לכך, הרופאות הרגישו את 
מורת רוחם של מנהלים ועמיתים. הנשים הציעו רעיונות לשיפור כגון: משרות גמישות, מעונות לילדים 
ותקנים למחליפים בזמן חופשת לידה. מסקנות הסקר היו, בין היתר, שחוסר האיזון והמתח היום־יומי 
גורמים ללחץ ולירידת הסיפוק בעבודה, לשחיקה, לתחלואה ולבעיות בקשרים אישיים, ואף להתאבדות. 
כמו כן, עורכי הסקר הסיקו שלמרות הגידול המשמעותי בשיעור הנשים הרופאות ב־30 השנים האחרונות, 

לא הרבה השתנה בתקופה זו בחוויות ובאתגרים שלהן.7

אוסטרליה
ממצאים דומים ניתן למצוא גם באוסטרליה. דוח של המכון האוסטרלי לבריאות ורווחה מראה, כי רופאים 
גברים עבדו 44.9 שעות שבועיות בממוצע, לעומת 37.5 שעות לנשים, שחלקן עבדו משרה חלקית.8 דוח 
מצבת כוח האדם בבריאות משנת 2012 9 מראה אף הוא עלייה חדה במספר הנשים הרופאות לעומת 
עמיתיהם הגברים, ואחוז גדול יותר מכלל הרופאים במשך השנים האחרונות. אולם גם פה, שיעורן של 
הנשים קטן יותר בקרב הרופאים המומחים )אם כי המגמה בעלייה(, וקיימת נציגות גבוהה יותר שלהן 
במקצועות המתאפיינים בגמישות תעסוקתית, כגון הרדמה ופסיכיאטריה. ייצוג אחוזים גבוהים נצפה 

במיילדּות וגינקולוגיה, ילדים ובריאות הציבור, והכי פחות - בכירורגיה.10

 Mobilos S, Chan M, Brown JB. Women in medicine - the challenge of finding balance.  7 
Can Fam Physician 2008; 54:1285-6.e1-5

Australian Institute of Health and Welfare. Medical Labour force 2009. www.aihw.gov.au/WorkArea/  8
 DownloadAsset.aspx?id=10737419967. Accessed January 5, 2015

Australia's health workforce series: Doctors in focus 2012. www.hwa.gov.au/sites/uploads/australias_health_  9
workforce_series_doctors_in_focus_20120322.pdf. Accessed January 5, 2014

10  שם, Australia's health workforce series: Doctors in focus 2012, עמ' 12. 
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2.ב. המצב בארץ
לקראת כנס "נשים ברפואה", ערכה הר"י בשיתוף מכון גיאוקרטוגרפיה סקר איכותני, שבדק את תפיסת 

הרופאות בהתייחס למקצוע הרפואה. 

המחקר נערך באמצעות שתי קבוצות מיקוד: רופאות במהלך ההתמחות המועסקות בבתי חולים ציבוריים 
ורופאות מומחיות המועסקות במסגרות שונות.

המחקר האיכותני הצביע, בדומה לידוע בספרות המחקרית, על תקופת ההתמחות כתקופה שבה השילוב 
בין הקריירה למשפחה מוליד קשיים ויוצר חסמים עבור הנשים הרופאות.

המחקר מצא כי ישנה הבחנה בין מקצועות התמחות הנתפסים גבריים למקצועות התמחות אחרים, 
הנתפסים נשיים או למצער גבריים פחות. עורכי המחקר הצביעו על הבחנה זו כ"נורמה תפיסתית שהן 
)הרופאות( אינן מתכחשות לה, כולל אלה העוסקות בתחומים גבריים". הסיבות להבחנה זו אינן אחידות בכל 
תחומי ההתמחות, והן כוללות קושי פיזי להתנהל בתחום )כמו באורתופדיה(, תפיסה גברית מסורתית של 
המקצוע מצד מנהלי המחלקות, שלא חלפה עם הזמן, וכן בחירה מודעת במקצועות הידועים כתובעניים 
פחות ביחס לסדר היום המשפחתי. נציין כי הבחנה זו משתקפת היטב בנתונים אותם סקרנו לעיל, לפיהם 

אכן ישנם מקצועות התמחות שבהם ישנו רוב גברי ברור, בדגש על המקצועות הכירורגיים. 

אין ספק שהבחירה במקצוע התמחות הנחשב מאתגר ותובעני פחות, מבחינת יכולת האיזון קריירה-
משפחה, קשורה קשר הדוק לתקופת החיים שבה מתחילות הרופאות את תקופת ההתמחות. התפיסה 
הייתה, ועודנה, שחובות ההורות והמשפחה הן חובות נשיות, וכי ההטיה המגדרית הרווחת היא שגם לנשים 
הבוחרות בקריירה תובענית בתחום הרפואה מצפה בבית "עבודה נוספת". ידוע כי אצל נשים רופאות שיקולי 

האחריות ההורית והזמן עם הילדים הם מרכזיים, לעיתים אף מכריעים, בבחירת המקצוע.11 

על־פי ממצאי המחקר, בתקופת ההתמחות גוברת תחושת העומס והלחץ, כתוצאה מתורנויות ארוכות 
ותכופות, למידה לבחינות תוך כדי עבודה ובמקביל - ניהול חיי משפחה. חלק מן הרופאות המתמחות 
ציינו כי תחושה זו מתבטאת במצב רוח ירוד ואי־רצון לתקשר עם הסובבים, ויתור על יציאות ובילויים, 

קושי להכיר בן/בת־זוג, ולעיתים אף חוסר זמן לשמור על אורח חיים בריא וטיפוח הגוף. 

כפי שהעידו הרופאות המתמחות במחקר האיכותני, הקושי והעומס בשלב ההתמחות גדול במיוחד, משום 
שזוהי תקופת החיים שבה נחווים הריונות, הנקה וגידול ילדים בגיל הרך. 

החוק מאפשר לרופאות להפסיק לבצע תורנויות החל מהשבוע ה־20 להריון. בפועל, רופאות רבות מדווחות 
שאינן מפסיקות את התורנויות, משום שהדבר מטיל עומס רב על רופאים ורופאות אחרים. עומס זה יוצר 
תחושת אי־נוחות, ולעיתים אף מזמין לחצים מצד רופאים במחלקה. ברור כי המשך ביצוע התורנויות 
בשלב מתקדם יחסית של ההריון גובה מחיר פיזי ונפשי לא פשוט מהמתמחות; שלא לדבר על הממצא 
המחקרי, המצביע על כך שהסבירות כי רופאה העובדת יותר מ־100 שעות בשבוע תלד לידה מוקדמת - 

עלולה להיות גבוהה יותר מן הנורמה.12

גם החזרה מחופשת הלידה לעבודה במחלקה איננה פשוטה. רופאות מדווחות כי מופעל לחץ לחזור 

 Verlander G. Female Physicians: Balancing Career and Family. Academic Psychiatry, 28:4, Winter 2004: 331-336  11
 www.med.upenn.edu/gastro/documents/BalancingCareerandFamily.pdf

12  שם, Verlander G. Female Physicians: Balancing Career and Family. Academic Psychiatry, עמ' 332. 
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לעבודה סדירה, ולכן הן אינן מנצלות את שלושת החודשים הנוספים שהחוק מאפשר מעבר לחופשת 
הלידה בתשלום. תופעה זו שכיחה ביותר לנוכח העובדה כי התקן של רופאות שיצאו לחופשת לידה נשמר 
במחלקה, והמחלקה, לעיתים קרובות, אינה מקבלת תוספת תקנים או כוח עזר חלופי. צוות המשימה 
סבור, כי דרושה תוספת תקנים לתגבור מחלקות שיש בהן מספר משמעותי של רופאות שיוצאות לחופשת 
לידה. לצורך כך, יש מקום לניהול או ניוד תקנים, שכן חופשת לידה איננה בגדר אירוע מפתיע )כמו למשל 
יציאה למילואים(, וניתן לתכנן זאת מראש. על המנהלים לאפשר שיח פתוח ומזמין, שבו הרופאות ירגישו 

בנוח לדווח על ההריון בשלב מוקדם ולתכנן יחד, ומראש, את משך חופשת הלידה. 

רופאה שחזרה מחופשת לידה ומבקשת להיניק את תינוקה בחודשים הראשונים לחייו, חֹווה קושי רב לשלב 
בין עבודה מלאה במחלקה לבין צורכי ההנקה. בנקודה זו עומדות בפני הרופאה אפשרויות לא נוחות בעליל: 
להיניק את התינוק לפני העבודה ואחריה, ובהיעדרה - להזין אותו בדרך מקובלת אחרת, או לשאוב חלב 
במהלך העבודה; דבר שאיננו תמיד אפשרי, בשל לחץ הזמן והיעדר מקום ייעודי זמין לכך במקום העבודה. 
קיומם של מעונות יום בצמוד לבית החולים או למרפאה, וכן חדרים מיועדים לשאיבת חלב חיוניים כדי 
לעזור לרופאות האמהות במשימת הנקת התינוק, המומלצת גם רפואית. המלצה זו רלוונטית מאוד גם 

להיבטים נוספים של שילוב בין קריירה למשפחה, כפי שנבהיר להלן.

בשנות גידול הילדים מרגישות הרופאות שהן מתקשות לשלב בין השקעה והצטיינות בעבודה לזמן איכות 
עם הילדים והמשפחה. בנוסף, קיימת המטלה הכלכלית - העסקת מטפלת או מעון לילדים עד לשעות 
מאוחרות, על מנת לאפשר לרופאה שהות ארוכה יותר במקום העבודה, כאשר האפשרות להיעזר בסבים 
ובסבתות איננה בנמצא. מבחינה רגשית, קיים הקושי הכרוך בהיעדרות ממושכת משגרת יומם של הילדים, 
דבר הגורם רגשות אשם ותחושה של היעדר מסוגלות. ראוי לציין כי התחושה בקרב הרופאות היא שדילמת 

האיזון משפחה-קריירה קיימת פחות אצל גברים. 

2.ג. זכויות רופאות בהתמחות 
הקשיים של רופאות בתקופת ההתמחות לא נעלמו מעיני הר"י והמועצה המדעית שלה. ביוני 2014 הגישה 
הר"י לוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בכנסת מסמך שכותרתו: "קידום מעמד הרופאה – 
קליניקה, ניהול ואקדמיה". במסמך זה הובאו במרוכז הצעדים שעשתה המועצה המדעית לטובת רופאות 

מתמחות )ראו נייר עמדה זה כנספח ג' לדוח(. להלן נביא את הכתוב בנייר זה הרלוונטי לענייננו:

הכרה בחופשת לידה לצורך תקופת התמחות
המועצה המדעית של הר"י מכירה ב־14 השבועות בתשלום מתוך חופשת הלידה או בחלק מהם, לצורך 
תקופת ההתמחות, וזאת בהתאם למשך תקופת ההתמחות במסגרתה ילדה המתמחה. יתר שבועות 
החופשה, מעבר ל־14 שבועות ועד ל־26 הקבועים בחוק, ייחשבו כהפסקה שאינה פוגעת ברצף ההתמחות, 

אולם אינם נחשבים כחלק מתקופת ההתמחות. 

מתמחות המעוניינות להאריך את חופשת הלידה מעבר לכך יכולות לעשות זאת באישור המועצה המדעית. 
כמו כן, המועצה המדעית מכירה עד חודש של שמירת הריון לפז"ם ההתמחות )כלומר, התקופה נחשבת 

כחלק מרצף ההתמחות(. 
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התמחות במשרה חלקית
החל מחודש ספטמבר 2012 מאפשרת המועצה המדעית של הר"י התמחות במשרה חלקית, על־פי הנהלים 
שקבעה המועצה המדעית, ובמקצועות הבאים: הרדמה, ניאונטולוגיה, מחלות ריאה, אנדוקרינולוגיה, רפואה 
דחופה )כמקצוע על בלבד(13. מדובר בתוכנית ניסיונית )פיילוט( של חמש שנים, אשר אושרה לאחר תהליך 
של דיון ובדיקה, בחינת המצב בעולם ובחירה במהלך זהיר ומחושב, שבסופו תתבצע הערכה של התוצאות.

עמדת הצוות היא, שהתמחות במשרה חלקית במספר רחב של מקצועות תעודד רופאות לבחור במקצועות 
התמחות הדורשים התמחות־על )דהיינו, התמחות נוספת(. בראייה ארוכת טווח של עתיד מקצוע הרפואה 

בישראל, ישנה חשיבות מיוחדת לעניין זה.

קיצור יום העבודה
ההסכמים הקיבוציים של הרופאים קובעים, כי יום העבודה של אם לשני ילדים עד גיל 14 שנים, או ילד 
אחד שגילו נמוך משמונה שנים, הנמצאים בביתה, הוא בן שבע שעות. בהתאם להסכם הקיבוצי משנת 
2011, ניתן ליישם ביתר קלות הוראה זו, הודות לשעון הנוכחות שהונהג במקומות העבודה מכוח אותו 
הסכם. זאת, מלבד זכאות ליום עבודה מקוצר לרופאות עובדות מדינה מכוח התקשי"ר. יצוין כי זכויות 

אלה ניתנות, כמובן, גם לרופאים הורים. 

מתחם זכויות הרופאות באתר הר"י
הר"י הקימה מתחם באתר האינטרנט שלה, ובו סקירה כללית של זכויות הרופאות העובדות, כגון: זכויות 
בעת הריון וטיפולי פוריות, זכויות בהתמחות, זכויות לאחר לידה ותלונות על הטרדה מינית. במתחם זה 

ישנו גם פורום למתן מענה לשאלות וייעוץ. כתובת המתחם:

www.ima.org.il/MainSite/RightsOfDoctors/Default.aspx

המלצות נוספות של צוות המשימה בנושא זה
הצוות הסכים עם עמדתה של הר"י, כי יש לקדם תוכנית לבניית מעונות יום לילדיהן הקטנים של אמהות 
רופאות. למעונות אלה משנה חשיבות לאמהות המתמחות בבתי החולים ונדרשות לבלות זמן רב במחלקה. 
לפיכך, יש להקים מעונות שיהיו פעילים משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות אחר־הצהריים המאוחרות, 

כדי לעודד רופאות לבחור במקצועות התמחות מגוונים ותובעניים יותר.

כמו כן, הצוות הסכים עם עמדת הר"י, כי יש להכשיר עמדות הנקה נגישות לרופאות, על מנת ליצור סביבה 
אינטימית וראויה לרופאה להיניק את תינוקה או לשאוב עבורו חלב במהלך העבודה. 

בנוסף, הצוות ממליץ על הצעדים הבאים:
פיתוח שירותי שמרטפות מיוחדים עבור רופאות ורופאים בסבסוד המעסיקים, לשמירה על הילדים   

בזמן כנסים או בשעות עבודה לא שגרתיות. 
הרחבת הפיילוט של "התמחות במשרה חלקית" למקצועות נוספים ככל הניתן, ובהסתמך על בדיקת   

תוצאות הפיילוט עד כה. 

13  תקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012
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 תרבות ארגונית ותפיסה
ארגונית של מעמד הרופאה 

מצאי המחקר האיכותני של הר"י מעידים על יחס אמביוולנטי של הרופאות למקצוע הרפואה. מ
בעוד שמרביתן מביעות שביעות רצון מהעיסוק במקצוע ואף רואות בו מקצוע המאפשר שוויון 

תעסוקתי, הן גם מעלות קשיים ואתגרים הנובעים מעצם היותן נשים.

הרופאות שהשתתפו במחקר סיפרו כי הן חשות בירידה במעמד הרופא בחברה. במקרים מסוימים, הרופאות 
נתפסות כ"גורם נוסף" בתהליך הטיפול, וחלק מן החולים מפגינים יחס מזלזל כלפי ניסיונה והכשרתה של 

הרופאה. עם זאת, רק חלק קטן מרופאות אלה נטו לקשור סוגיה זו לעניין המגדרי. 

בסקר הנקרא "אפליה בין המינים בעולם הרפואה", שבוצע על־ידי מכון המחקר Pharmaquest בשיתוף 
פורטל "רשת הרפואה" ופורסם ב"דה-מרקר"14, נמצא כי אכן רופאות סבורות שהן מקבלות יחס שונה 
מעמיתיהן הגברים במערכת. 58% מהרופאות שהשתתפו בסקר השיבו שיש אפליה בין נשים לגברים בעולם 
הרפואה. כמחצית מהמשתתפות סברו שהאפליה באה לידי ביטוי בקשיי הקבלה של נשים להתמחות 
במקצועות רפואה "יוקרתיים" שבהם רוב גברי, קשיים בהגעה לעמדות מפתח וניהול, ובהשגת תקציבי 
מחקר. הרופאות שהשתתפו בסקר זה הצביעו על מערכת הנשלטת על־ידי רוב גברי, שמבקש לשמר את 

האינטרסים של בני מינו, כהגדרתן. 

באשר ליחס שמקבלות הרופאות מן המטופלים, עולה כי הן נתקלות לעיתים קרובות ביחס שלילי או 
מבדיל, הנוגע לעניין המגדרי. כך למשל, 93% מהרופאות שהשתתפו בסקר של חברת Pharmaquest אמרו 
שחולים פנו אליהן בטעות כאחיות, ו־82% מהרופאות אמרו שפנו אליהן בשמות הפרטיים ללא התואר 
דוקטור, להבדיל מהפנייה המקובלת לרופא גבר בשם המשפחה בצירוף תוארו המקצועי. חלק מהרופאות 

אף העידו שישנם מטופלים המעדיפים רופא על פני רופאה. 

הקו המשותף כמעט לכל הנשים הרופאות שהשתתפו בקבוצות המיקוד במחקר האיכותני של הר'י היה 
הצורך להתמקד בקשיים המבניים של המערכת וביצירת סביבת עבודה מאפשרת ומסייעת, להבדיל 
ממתן "הקלות" או "הנחות" לקבוצה מגדרית אחת בלבד. הרופאות הדגישו כי על ההקלות להינתן בדרכים 
"מתוחכמות ועדינות, תוך פגיעה מינימאלית באוכלוסיית הגברים הרופאים, וברופאות ללא ילדים, או 
אמהות לילדים בוגרים". כמו כן, הרופאות ביקשו להציג את הפתרונות כפתרונות של המערכת לאמהות 

לילדים ולא כ"מענה לדרישותיהן". 

מצד אחד, יש בגישה זו משום עדות להפנמה סמויה של אי־שוויון מגדרי ותחושת חוסר לגיטימציה לדרישה 

14  רוני לינדר גנץ, "דרושה תרופה לאפליה - אישה עם סטטוסקופ היא אחות – גבר הוא רופא", 22.8.2014. 
 .www.themarker.com/markerweek/1.2412528
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לסביבת עבודה מאפשרת; מצד שני, יש באמירות המוזכרות לעיל גם עדות למתח הרב השורר בין מגזר 
הרופאות האמהות למגזרים האחרים העובדים יחד במחלקות בתי החולים. מעניין האם מתח כזה שורר 

גם בין רופאים שיוצאים לשירות מילואים לאלה שאינם משרתים, ולאו דווקא רק סביב עניין ההורות. 

לדעת צוות המשימה, על המנהלים להכיר מתח זה ולהתייחס לצרכים ולרצונות של כל המגזרים, ובמיוחד 
מגזר האמהות הצעירות. אין לטאטא את קשייהן מתחת לשטיח או לקרוא לפתרונות המתחייבים בשמות 
"מקובלים" או מוסווים באדרת לא להם. לצד זאת, יש לנקוט פעולות להעצמת הרופאות ולתת כלים בידיהן 

להתמודדות עם הקשיים המוְבנים בעבודת הרופאה. 

בפני הצוות הוצגה גישה, האומרת כי בשונה מגברים, בפני נשים עומדים גם חסמים פנימיים כגון: חוסר 
ביטחון בניהול משא ומתן, פחד מכישלון, קושי בשיווק עצמי, הערכה עצמית נמוכה, צורך בעידוד במהלך 
התקדמות בקריירה ותמיכה לאחר קבלת תפקיד ניהולי. אין לקבוע מסמרות ולהניח כי אלו חסמים פנימיים 
הקיימים אצל כל )או אפילו רוב( הנשים הרופאות במערכת. עם זאת, ראוי שתרבות ארגונית נכונה ומתקדמת 

תכלול התייחסות לחסמים פוטנציאליים כאלה בבואה לגבש מדיניות משוות הזדמנויות במערכת.

פערי שכר
ככלל, הסכמי השכר הקיבוציים של הרופאים זהים לרופאים ולרופאות באותו מקצוע ובאותם תפקידים. 
במחלקת יחסי העבודה של הר"י לא נתקבלו תלונות של רופאות על פערי שכר הנובעים מאפליה מגדרית 

על־ידי המעסיק.

עם זאת, במחקר של משרד הבריאות, הלמ"ס ומכון ברוקדייל, שהתפרסם ביוני 2014, ובחן נתוני שכר 
משנת 2008 נמצא, כי ישנו פער השתכרות בין רופאים לרופאות. מחברי המחקר מצביעים על פער של 36% 
בשכר הממוצע של הרופאות, לרעתן, לעומת הרופאים. כמו כן, המחקר מצביע על כך ששכר הרופאים גבוה 
משכר הרופאות הן בקרב מומחים והן בקרב לא מומחים בכל קבוצת גיל, בכל מחוז או צורת התקשרות 

)שכיר, עצמאי, שכיר ועצמאי(. 

מחברי המחקר לא מצאו כי הסיבה לפערי ההשתכרות הינה באפליה, ומשערים כי "ייתכן שההבדלים 
נובעים מבחירת תחומי מומחיות ונגישות לתפקידים מנהליים בכירים". המלצתם הייתה לבצע חקר 
הסיבות להבדלים בשכר שנמצאו, על מנת להסיר מחסומים ולווסת את השוויוניות בין גברים לנשים 

העוסקים ברפואה. 

יש המצביעים על כך שהסיבות לפערי שכר במקצועות בעלי סטאטוס סוציו־אקונומי גבוה, כגון מקצוע 
הרפואה, נובעים מעיסוק בתחומים שונים באותו מקצוע.15 ואכן נתוני המועצה המדעית המובאים לעיל 

מראים ריכוז של רופאות בתחומי התמחות מסוימים לעומת תחומי התמחות שבהם יש רוב גברי. 

הצוות סבור שיש לוודא באופן יזום כי אכן אין אפליית שכר בין רופאות לרופאים. זאת, על אף ששכר 
הרופאים נקבע בהסכמים קיבוציים שכמובן אינם מפלים בין מגדרים. כמו כן, יש להעלות את מודעות 

הרופאות לזכותן לשכר שווה ולאפשרות לפנות להר"י ככל שעולה חשד לאפליה בשכר. 

15  יעל חסון ונגה דגן בוזגלו, בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים, מחקר במסגרת פרויקט "שוות ערך – לקידום שכר 
 .www.adva.org/uploaded/Occupational%20Segregation.pdf .21 'שווה", עמ
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המלצות נוספות של צוות המשימה בנושא זה
על מערכת הבריאות בכלל, ומנהליה בפרט, להכיר את החסמים החיצוניים והפנימיים של נשים רופאות   
בכל שלבי הקריירה וליצור סביבה תומכת ומאפשרת שוויון הזדמנויות אמיתי לקידום ופיתוח. לפיכך, 
יש לכלול בתוכנית ההכשרות הכללית למנהלי מחלקות לימוד את נושא המגדר במקצוע הרפואה, וכן 
הרצאות בנושא הטרדות מיניות, הטיות מגדריות בהערכת עובדים )הערכות חסר של נשים בידי מנהלים 
גברים(, דרכים ליצירת סביבת עבודה ידידותית ומאפשרת, כמו גם מפגש עם רופאות צעירות ּוותיקות. 
בנוסף, יש לקיים הרצאות בנושא שוויון מגדרי ברפואה מעת לעת עבור כל המנהלים הקיימים במערכת, 

בשיתוף המעסיקים והר"י. 

על הר"י לבנות קורסים להעצמת נשים ברפואה, כגון קורס ניהול לנשים, שיונגשו בפריסה גיאוגרפית   
ובזמנים נוחים לרופאות צעירות.

יש לקדם חלוקה שוויונית של תקנים, לרבות תקני אחראי יחידות ומנהלי שירות, כוננויות וכונניות־על.   
לצורך כך, יש לנתח את חלוקת התקנים ברמת כל מוסד רפואי בהיבט מגדרי ולשאוף להביא לאיזון 

בחלוקה בין המגדרים. 

יש לקדם מינוי יועצת לקידום מעמד הרופאה ברשות האשפוז הממשלתית המוקמת בימים אלה.  
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4

 ההשלכות ארוכות הטווח
של הפמיניזציה של המקצוע

שלכות התהליך המתואר לעיל, שאותו אנו מכנים "פמיניזציה של המקצוע", אינן רק על עבודת ה
הרופאים והרופאות בשטח כיום; הן גם ארוכות טווח, הן לגבי תחומים פרופסיונאליים מסוימים 

והן לגבי מערכת הבריאות כולה. 

לפמיניזציה של המקצוע ייתכנו השפעות חיוביות ושליליות על המערכת הרפואית. מסקירת הספרות 
שהוצגה לצוות עולה, כי נשים רופאות נוטות להקדיש יותר זמן למטופל ולהרחיב בהסברים, תוך שימוש 
בתקשורת פתוחה ובשימת דגש על רפואה מונעת.16 לפיכך, לצד שיפור היחס למטופל ואיכות השירות 

באופן כללי, עלולה להחמיר מצוקת כוח האדם, בשל ירידה ב"הספקים". 

מעבר לכך, כבר כיום נשים רופאות בגילאים מתקדמים מועסקות פחות מאשר רופאים באותם גילאים. 
בהיעדר שינוי עמוק בדפוסי ההעסקה הקיימים כיום, לפמיניזציה של המקצוע תהיה השפעה על 
השחיקה במקצוע הרפואה וגיל הפרישה. יש לבחון זאת גם לאור כוונת משרד האוצר להעלות את גיל 

הפרישה בחוק. 

אחד החששות הגדולים מפני הפמיזניזציה הינו פגיעה ברמת ההׂשתכרות של הרופאים, ובעקבות כך 
- ירידת קרנו של מקצוע הרפואה. זאת, בייחוד כאשר מדובר במגזר שעובד ברובו בסקטור הציבורי או 
משלב בין עבודה בסקטור הציבורי לפרטי. כבר כיום משקלן היחסי של נשים רופאות גבוה יותר בקרב 
השכירים מאשר בקרב רופאים עצמאים או רופאים המשלבים בין עבודה בסקטור הציבורי לפרטי. היות 
שכבר עמדנו לעיל על פערי השכר בין רופאות לרופאים בשל מאפייני עבודה שונים, הרי ברור שככל 

שיהיו יותר נשים ברפואה הציבורית, כך יגדלו פערים אלה.

נורת אזהרה חייבת להידלק מפני שעתוק התהליך שהתרחש במקצוע החינוך במרוצת השנים במדינת 
ישראל. ככל שמקצוע זה נהיה "נשי" יותר, כך נפגעה רמת השכר; דבר שהרחיק גברים רבים מן המקצוע 
ופגע בתפיסת איכותו על־ידי הציבור כולו. כפועל יוצא, אנו חווים מדי יום את הפגיעה במערכת החינוך, 

שאמורה להוות את הבסיס לחוסן החברה בישראל. 

לפמיניזציה של מקצוע הרפואה השלכות גם על המשך החלוקה המגדרית של תחומי ההתמחות. כפי 
שהראינו לעיל, עדיין קיימים כיום תחומי התמחות, בעיקר במקצועות הכירורגיים, הנתפסים גבריים ו/

או המעמידים מכשולים אקטואליים, או למצער נתפסים ככאלה, על־ידי נשים המבקשות להיכנס לתוכם, 

Dr Katrín Fjeldsted, Female Leadership in HealthCare https://www.medunigraz.at/images/content/file/pe/  16
 Tagungsbeitrag_Fjeldsted.pdf
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ולפיכך נמצאים בהם יותר גברים מנשים. לאורך זמן הדבר יתבטא בירידה קריטית בכוח האדם הרפואי 
במקצועות מסוימים ויפגע במקצוע הרפואה בכללותו. 

צוות המשימה סבור כי במסגרת תכנון כוח אדם לאומי בתחום הרפואה, יש להתמקד בפמיניזציה של 
המקצוע. בתוך כך, הצוות מצביע על חסר במחקרים ארציים בנושא זה, המכוונים להבנת התהליך ומקור 
ההדרה של נשים ממקצועות כאלה ואחרים. על משרד הבריאות לבסס את תכנון כוח האדם הלאומי גם 
על מחקרים בנושא הפמיניזציה של המקצוע ועל הבנת הנדרש על מנת להגביר נוכחות נשים במקצועות 

שבהם הן אינן בוחרות להתמחות כיום. 
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5

נשים רופאות ואקדמיה

חד הנושאים הבעייתיים שעולים מן המחקר האיכותני שערכה הר"י הוא הקושי לשלב קריירה א
וקידום בעולם האקדמי. קושי זה עלה בייחוד בקרב קבוצת המיקוד של הרופאות המומחיות. 
יש לציין, שגם ועדת שטאובר הצביעה על חסם מגדרי הנובע מדרישות אקדמיות )בדמות 
הצורך לקיים השתלמויות בחו"ל וכן פרסום מחקרים( להתקדמות בדרגים ניהוליים. גם במדינות אחרות 
מוכר הקושי הזה, וכבר עמדנו לעיל על המצב בארה"ב, כפי שהשתקף בסקר של נשים וגברים בתפקידים 

אקדמיים ברפואה.17

בשנת 2011 הוקם במועצה להשכלה גבוהה צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה 
גבוהה בראשות פרופ' רבקה כרמי. צוות זה מצא, כי בעוד שנשים מיוצגות בשיעור מממוצע של מעל 50% 
בקרב מסיימי תואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, הרי שייצוגן הולך ויורד עם העלייה בסולם 
הדרגות האקדמי. כמו כן, הצוות קבע כי נשים באקדמיה מתמודדות עם חסמים ייחודיים הקשורים בצורך 

לשלב חיי משפחה וקריירה.18 

גם בקרב נשים רופאות באקדמיה המצב דומה. על פי הנתונים שנמסרו לצוות המשימה בהר"י מהמל"ג, 
הרי שבעוד ששיעור הרופאות הלומדות לתואר שלישי מחקרי )PhD( עומד על כ־50% בממוצע, רק מעטות 
מהן מצליחות לשלב את העבודה הקלינית עם הפעילות האקדמית לאורך זמן. מהסקר האיכותני של הר"י 
עלה הצורך לבחון דרכים לעודד נשים להיכנס למסלול מחקר אקדמי, הפניית תקציבי מחקר ייעודיים 

לנשים וכן התאמת מסלולי הקידום האקדמי לניהול בו־בזמן של עבודה קלינית וחיי משפחה. 

באשר לסוגיית השתלמויות מקצועיות שעלתה בדוח שטאובר, המועצה המדעית של הר"י מסרה ליו"ר 
הצוות שאכן האפשרות לכך קיימת בישראל, אך המימוש בעייתי בשל מחסור בתקנים ייעודיים לכך. אין 

ספק שיש לפעול להנגשת ההשתלמויות הללו לרופאות שאינן מסוגלת לבצע אותן בחו"ל. 

צוות המשימה סבור שסוגיית השילוב בין הקריירה הרפואית-מקצועית לזו האקדמית דורשת התייחסות 
ובחינה מיוחדות, בנפרד מדוח זה. לפיכך, הצוות ממליץ להר"י ולמועצה המדעית לפנות לפורום דיקני בתי 

הספר לרפואה בארץ, בבקשה להקים צוות פעולה משותף מיוחד שיעסוק בנושא זה. 

17  עמ' 11-12 לעיל והערת שוליים 7. )צריך לוודא את מספר העמוד בסיום העימוד(

 18  צוות לבחינת מצבן של נשים בסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה – דו"ח והמלצות, המועצה להשכלה גבוהה.
 .http://che.org.il/?page_id=25949 
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שתי אבני דרך בעניין קידום 
 רופאות במקום העבודה - 

דוח ועדת גרמן ודוח שטאובר

ושא תעסוקת הנשים במדינה בכלל ובמערכת הבריאות בפרט קיבל התייחסות בשני דוחות חשובים נ
שראו אור בשנה האחרונה. לדעת הצוות, דוחות אלה יוצרים שעת רצון ומומנטום חיובי בקרב מקבלי 
ההחלטות, לבחון את ההיבט המגדרי של תעסוקת רופאות במערכת הבריאות ולהתאים צעדים מתוכננים 
ושינויים מחויבים מטעם המדינה - לקידום שוויון מגדרי בשוק התעסוקה - גם למערכת הבריאות. להלן 

נסקור בקצרה את המלצות שני הדוחות המוזכרים לעיל.

המלצות ועדת גרמן19
באפריל 2013 הוקמה הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, שנקראה "ועדת גרמן". הוועדה 
ישבה על המדוכה כשנה ודנה בדרכים שונות לחיזוק המערכת, לרבות בנושאי כוח אדם רפואי במערכת. 

במסגרת עבודת צוות המשימה, שלחה יו"ר הצוות, פרופ' רבקה כרמי, מכתב לשרת הבריאות דאז בנושא 
השינויים המגדריים במקצוע הרפואה. במכתב זה הובאו נתונים בדבר מספר הסטודנטיות לרפואה, התפלגות 
הנשים במקצועות ההתמחות ברפואה ומיעוט הנשים בתפקידי ניהול. יו"ר הצוות ביקשה מהשרה להעניק 
התייחסות מיוחדת להיבט המגדרי בעת גיבוש המלצות הוועדה בכלל, ובמיוחד לבחון את התאמתו של 

מודל ה"פולטיימר", אותו גיבשה הוועדה בדיוניה, לנשים רופאות.

)ראו מכתב יו"ר צוות המשימה לשרה בנספח ד' לדוח זה(.

אכן, בהתאם לפניית יו"ר צוות המשימה לשרת הבריאות, בדוח הסופי של ועדת גרמן נכללה ההמלצה 
תחת פרק "כוח אדם" בזו הלשון:

"48. הוועדה ממליצה להקים צוות מקצועי שיציע מנגנונים שיסייעו לקידום מקצועי של נשים במקצועות 
הבריאות. הצוות יבחן את החסמים הקיימים כיום, לרבות בחינת תהליכים להגברת שילוב נשים בתפקידי 

ניהול, השתלבות במודל ה'פולטיימר' והתאמת המערכת לכך."

צוות המשימה סבור, כי יש להקים לאלתר את הצוות המקצועי המומלץ במשרד הבריאות, אשר יעסוק 
בקידום הרופאות במערכת הבריאות בשיתוף מלא של הר"י ובהזמנת נציגים שלה להיות חברים מן המניין 

בצוות המקצועי. 

 www.health.gov.il/PublicationsFiles/GermanCommittee2014.pdf  19



דוח ועדת שטאובר
לצד ההמלצה בדוח ועדת גרמן, אנו רואים לנכון להפנות זרקור להמלצות דוח הוועדה לקידום נשים בשירות 
המדינה. דוח זה הוגש ביוני 2014 לנציב שירות המדינה ולממשלת ישראל, לאחר שביולי 2013 הוקמה 

ועדה ייעודית לבחינת הנושא בראשות גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך דאז. 

דוח זה דן באופן יסודי ומעמיק במצבן של נשים בשירות המדינה באופן כללי, וגם תוך התייחסות נקודתית 
למגזר הרפואי בסוגיית המיעוט הקיצוני של נשים בדרג הניהולי. במסגרת עבודת ועדת שטאובר, שוחחו 

יו"ר צוות המשימה, פרופ' רבקה כרמי, וגב' דלית שטאובר בנושא קידום הנשים במקצועות הרפואה. 

בהמלצותיה, כללה הוועדה שורה חשובה של המלצות יישומיות לקידום מעמד הנשים בשירות המדינה. 
המלצות אלה היוו סמן עבור צוות המשימה, וסייעו בגיבוש ההמלצות הנוגעות לקידום הרופאות בדוח זה. 



— 31 —

 הרקע לעקרונות היסוד
וריכוז ההמלצות

בט על עבודת צוות המשימה ממעוף הציפור הוכיח לנו, כי השינויים מ
הנדרשים וההמלצות שתפורטנה בצורה מרוכזת להלן, תחילתם בשינוי 
תפיסתי עמוק של מקבלי ההחלטות והעוסקים בניהול מערכת הבריאות 
בישראל. לפיכך, ראינו לנכון להתוות עקרונות יסוד, שעברו כחוט השני הן בכנס 

ההתנעה שערכה הר"י והן בעבודת צוות המשימה וצוותי המשנה שלה. 

להמלצות במסמך זה מספר כתובות, העיקרית שבהן היא משרד הבריאות ולצידו 
נציבות שירות המדינה והמעסיקים. גם הרופאים והרופאות "בשטח" מהווים כתובת 
רלוונטית, כמי שמהווים שותפים מלאים לדרך וכבעלי עניין והשפעה במערכת. 

עקרונות יסוד
קידום הרופאות הינו אינטרס משותף של שני המגדרים. אף כי הנשים הן אלה שנמצאות בחזית הפעילות,   .1

יש לרתום אליה גם את הרופאים הגברים. 

שיח השוויון המגדרי ברפואה יוצא מתוך נקודת הנחה שיש ליצור סביבת עבודה המאפשרת לשני   .2
המגדרים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים מהם. הגישה הראויה אפוא היא התאמת התנאים 
הסביבתיים ומתן סיוע, כדי ליצור שוויון הזדמנויות אמיתי לנשים, ללא מתן הנחות בדרישות המקצועיות. 

יש להקנות חשיבות עליונה להכרה בפמיניזציה של מקצוע הרפואה כתהליך בעל השלכות רוחב   .3
משמעותיות לגבי הפרט העוסק ברפואה, לגבי המערכת וכלל ציבור המטופלים. הכרה בתהליך זה תסייע 
להטמיע חשיבה ותכנון בהיבטים מגדריים במערכת הבריאות בכל הנוגע לכוח אדם ולקידום הרופאות.

יש להכיר בתמורות חברתיות ותרבותיות של התא המשפחתי בישראל כחלק מתהליך עולמי. השיח העדכני   .4
הוא של אחריות הורית ומשפחתית משותפת של בני הזוג, על המשתמע מכך מבחינת סביבת העבודה.

נדרשת העצמה של נשים רופאות, כדי שיוכלו למצות את יכולותיהן באופן מרבי ומיטבי, להירתם   .5
להתמודדות עם אתגרים ולא להירתע מבחירות קשות.
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ריכוז ההמלצות
ייצוג הולם במשרות ניהול במערכת הבריאות  

על הר"י לבחון כלים ליידוע חבריה, ובמיוחד הרופאות, בדבר מכרזים לתפקידי ניהול רפואי בכלל   .1
המערכת, וכן להקים מערך ליווי מקצועי של המועמדים/ות בתהליך האיתור וההתמודדות במכרז. 

יש להתאים את הרכב ועדות האיתור ּוועדות הבוחנים במכרזים לתפקידי ניהול במערכת הבריאות   .2
כולה, כך שיינתן ייצוג הולם לנשים וגברים החברים בוועדות, בין אם באמצעות שינוי נהלים על־ידי נציב 

שירות המדינה או באמצעות חקיקה ראשית. 

על הר"י ליזום פרויקט חונכּות לרופאות צעירות על־ידי נשים בתפקידי ניהול בעולם הרפואה, כדי   .3
שיוכלו ללמוד מהן ולשאוב השראה מפעילותן )פרויקט "Female Medical Role Models"(; דבר אשר 
ניתן לבצע באמצעות הרחבה של תוכנית המנטורינג הקיימת כבר היום בהר"י20, או באמצעות התוכנית 

המתוארת בהצעת המחקר למשרד המדע )ראו נספח א' לדוח זה(. 

על הר"י לבנות קורסים להעצמת נשים ברפואה וליווי אישי, כגון קורס ניהול לנשים, שיונגשו בפריסה   .4
גיאוגרפית ובזמנים נוחים לרופאות בתחילת דרכן.

לאור הדרישה לעבור השתלמות עמיתים )Fellowship( בחו"ל לצורכי קידום בתפקידי ניהול,21 על   .5
המועצה המדעית לבדוק מחדש את מערך השתלמויות העמיתים בישראל, בדגש על הפיכתו לאטרקטיבי 
ומקובל יותר. לצד זאת, יש לפעול להקצאת תקנים ייעודיים להשתלמות זו עבור רופאות, לנוכח קשיי 

נשים לעבור השתלמות כזו בחו"ל.

איזון משפחה וקריירה  

על משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה ליצור גמישות בהקצאת תקנים למחלקות בתי החולים, תוך   .1
התאמת התקינה של מצבת כוח האדם, כפועל יוצא מצרכים הנוצרים עקב חופשות לידה מתוכננות. 

כמו כן, יש לבחון הקצאת תקנים תוספתית עיתית למחלקות שבהן יש רוב נשי משמעותי.

יש לבחון הקמת מעונות רופאים בסמוך לבתי החולים וכן תמרוץ כספי למגורים בסמוך למוסד הרפואי   .2
)בין אם בית החולים או המרפאה(, כדי לקצר את זמני המעבר ממקום העבודה לבית, וההיפך. 

על בתי החולים להקים מעונות יום לטיפול בתינוקות וגני ילדים עד גיל חובה, אשר יפעלו במתכונת   .3
מצומצמת גם בשעות לא שגרתיות, על מנת לאפשר לאמהות רופאות לבצע משמרות ותורנויות כמו 

שאר הרופאים במחלקה.

יש להפעיל/לסבסד קייטנות בכל חודשי הקיץ במחירים סבירים לילדי רופאים/ות.  .4

יש לבחון מימון או סבסוד של שירותי מטפלת לילדי הורים רופאים בעת ביצוע תורנויות או בעת עבודה   .5
בשעות לא שגרתיות. לחלופין, על הר"י לתמוך בתיקון לדיני המס, כך שהוצאה על טיפול בילדים תוכר 

כהוצאה מוכרת, ככל שזה יוצע. 

"למדתי כיצד להכין את הדור הבא של מנהלי מחלקות בבתי חולים", דוקטורס אונלי )נובמבר 2014(   20

 http://doctorsonly.co.il/2014/11/87767/  

21  ראו עמ' 19 בדוח ועדת שטאובר.
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על המועצה המדעית לבחון הרחבת הפיילוט של התמחות במשרה חלקית למקצועות התמחות נוספים,   .6
בדגש על מקצועות שיש בהם מיעוט נשי מובהק )כגון המקצועות הכירורגיים(. 

7.  על הר"י להציע לרופאות קורס קצר בעת חזרה מחופשת לידה )Retraining(, שיספק להן כלים לחזרה 
לעבודה, בדגש על ניהול זמן ושילוב בין העבודה לאחריות ההורית.

יש לבחון קביעת ייצוג הולם לנשים בוועדות קבלה להתמחות, בדומה להמלצה לעיל בעניין הרכב ועדות   .8
האיתור, וזאת כדי להבטיח בחירת נשים רבות יותר למקצועות התמחות שונים. 

שינוי תרבותי בתפיסה הארגונית  

על מערכת הבריאות בכלל, ומנהליה בפרט, להכיר את החסמים החיצוניים והפנימיים של נשים רופאות   .1
בכל שלבי הקריירה, וליצור סביבה תומכת ומאפשרת שוויון הזדמנויות אמיתי לקידום ופיתוח. לפיכך, 
יש לכלול בתוכנית ההכשרות הכללית למנהלי מחלקות את לימוד נושא המגדר במקצוע הרפואה, וכן 
הרצאות בנושא הטרדות מיניות, הטיות מגדריות בהערכת עובדים )הערכות חסר של נשים בידי מנהלים(, 
דרכים ליצירת סביבת עבודה ידידותית, כמו גם מפגש עם רופאות צעירות ּוותיקות. בנוסף, יש לקיים 
הרצאות בנושא שוויון מגדרי ברפואה המיועדות למנהלים הפועלים במערכת, בשיתוף המעסיקים 

והר"י. 

יש לקדם חלוקה מותאמת של תקנים, לרבות תקני אחראי יחידות ומנהלי שירות, כוננויות וכונניות־על.   .2
לצורך כך, יש לנתח את חלוקת התקנים ברמת כל מוסד רפואי בהיבט מגדרי, ולשאוף להביא לאיזון 

בחלוקה בין המגדרים.

יש לשקול מינוי יועצת לקידום מעמד הרופאה ברשות האשפוז הממשלתית המוקמת בימים אלה.   .3

רופאות באקדמיה – על הר"י לפנות לפורום הדיקנים של בתי הספר לרפואה בקריאה להקים צוות   
חשיבה משותף לבחינת קידום הרופאות באקדמיה.

ההשלכות ארוכות הטווח של הפמיניזציה של המקצוע  

על הר"י ועל משרד הבריאות להתמקד בפמיניזציה של המקצוע ולכלול את התהליך בסך השיקולים   .1
הכולל במסגרת תכנון כוח אדם לאומי בתחום הרפואה. 

בשל חסר במחקרים ארציים בנושא זה המכוונים להבנת התהליך ומקור ההדרה של נשים ממקצועות   .2
מומחיות כאלה ואחרים, על הר"י לערוך מחקר הבוחן לעומק את העדפות הבחירה של נשים במקצועות 

ההתמחות, עוד משלב מוקדם בתהליך ההכשרה )לרבות התייחסות לבתי הספר לרפואה(. 

יישום ואכיפה  

יש למנות נציבה לשוויון מגדרי ברשות האשפוז הממשלתית ובקופות החולים, אשר תהיה אחראית על   .1
יישום המלצות דוח זה ודוח ועדת שטאובר, כמו גם על מעקב מתמשך אחרי מצבן של נשים במערכות 

השונות. לרשות הנציבה יעמוד מנגנון ניהולי מתאים לביצוע תפקידה.

על משרד הבריאות להתייחס באמצעות מקצועי שיוקם על־פי המלצת דוח ועדת גרמן ובשיתוף הר"י   .2
לאחריות לביצוע כל המלצה, לרבות קביעת לו"ז לביצוע, מנגנוני דיווח ופיקוח, סיוע וייעוץ בפתרון 

בעיות שיעלו בשלב היישום, והמרצת הגופים הרלוונטיים לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו. 
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various organizations and specifically the field of medicine. A large number of senior executives and 

directors, both of hospitals and in the ministry of health are, former high ranked male officers in the medical 

corpus. In such a masculine  environment  there is an inherent , even if not formal, discrimination against 

women's recruitment and promotion as in most cases they do not share the military comradeship  and 

therefore  are not taking part in decision-making and policy determination (5).   

It is important to point out that the barriers that stand in the way of women’s success are not solely related to 

“external” social devices such as the traditional family’s model according to which the division of labor 

around the house between men and women is not balanced, or the “masculine” organizational culture. There 

are many “internal”, “feminine” barriers such as  low motivation and lack of ambition for promotion, stress 

and erosion related to the struggle of balancing family and career limited network and use of existing 

resources and lack of female role models, . It is difficult to completely separate internal from external 

barriers, as they both influence each other and sometime in a synergistic fashion. 

Feminization of the world of medicine is characteristic to the western world, and therefore many questions 

are raised regarding working hours (10, 11), differences in wages (12), involvement in medical research (13), 

status in the general healthcare system (14), and the representation in senior positions, of female doctors. The 

importance of women equal representation in senior medical positions cannot be overstated, as more than 

50% of the population, and as a result, of the “customers” of medical services, are women). Equality for 

women in the healthcare system, be it for female patients or female doctors, will improve medical care for all 
(15). For example, many studies have shown a bias of selection of patients for clinical trials that prefers 

Caucasian males, so that results cannot be extrapolated to the general population. In 1933, the NIH instructed 

researchers to include women and minorities in clinical trials, but it is still not fully implemented and needs 

to be constantly monitored (16). Women tend to study topics related to female health, and therefore an 

increase of female doctors conducting clinical and academic trials will mean an increase in female health 

related studies, and an increase of equality of healthcare quality (15), An increased involvement of women 

doctors in teaching in medical schools is required in order to increase awareness of curricula for medical 

students, which emphasize the need for gender-awareness and personalized medical services, focusing on 

disease prevention, diagnosis, and the treatment of women (17). 

Steps are being taken all over the world, in order to increase the status of women and promote them to senior 

positions both in the public and private sectors and especially in medicine. In 2008, the OECD goals were to 

create programs aimed at empowering women into senior positions, as well as developing careers in science 

and technology. Additional goals were set regarding female senior executives and female members of 

parliament (9). In Sweden and Finland, empowerment programs were established to assist women in reaching 

senior management positions, as well as a project promoting female executives in the civil services (18). In the 

United States, many programs exist to empower and promote women to both management positions and in 

the academic world (1, 19, 20). Different methods to evaluate the success of such programs were studied (21, 22). 

In these studies data was collected using surveys conducted at workshops. These surveys focus on a number 

of parameters: personal details, including information about careers at the surveyed periods of time; personal 

aspirations towards management roles; the sense of competence; knowledge gained during those programs or 
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1.1 Advancing Women to Management Positions in the Israeli General Healthcare System 

1.2 Background 

In Israel, like in other countries around the world, a prominent rise in the amount of women entering medical 

professions can be seen. Currently, around 50% of Medical School graduates are women. However, in 

contrast to the aforementioned rise, women are poorly represented at all levels of management positions (1,2) . 

The wages earned by women doctors in the civic medical services are significantly lower than those earned 

by men, even after working hour’s standardization (2,3). In June 2014, the Committee on the Status of Women 

and Gender Equality filed a report stating that in the civil medical services, the higher the management 

positions, the lower the percentage of women holding those positions. “The status of women representation 

in public position is at its worst at the Health Ministry, especially at hospitals managed by the state”. Only 

8% of directors of general hospitals are women and the percentage of women deputy directors is only 24% 
(4). The Israel State Comptroller, in his study of the status of women in public positions (2014) describes an 

analogous situation: in the state-managed hospitals that were reviewed, no women were found holding the 

position of hospital director, and only 5 of the 21 deputy directors were women. Again, the percentage of 

women holding senior staff positions was only 9% (5) even though out of 3100 doctors working at those 

hospitals at the time of the study, 1500 were women (5). 

In a joint report done by the ministry of health and the Central Bureau of Statistics in 2012 titled 

“employment Characteristics of physicians in Israel”, a major wage disparity between male and female 

doctors in favor of male doctors was found in all areas of expertise (2). Some of the disparity can be explained 

by the amount of work hours compared to a full-time job, as in many cases, women work fewer hours than 

men. However, even after standardization to working hours, male doctors’ wages are still tens of percent 

higher than female doctors’ wages in Israel (3). 

These disparities in representation and wages are not unique to the medical profession and they are often the 

subject of research in the fields of business, economy, and social sciences and academia in general. The term 

“Glass Ceiling” is used to describe the situation in which invisible barriers exist that prevents women from 

reaching high-ranking jobs and senior management positions and is best illustrated by the dwindling of the 

number of women in those positions (6). Gender-centered stereotypes cause biases in the evaluations of men 

and women (7), and executives are falsely evaluated based on those stereotypes rather than their de facto 

performance. In many business oriented companies, a significant representation of women in high-ranking 

positions has been found to improve company's performance and increase success and profitability (8). OECD 

studies show that if the female potential would be utilized correctly, government policies would answer their 

citizens’ needs in a more successful manner, to the point of reducing poverty in those countries (9). In spite of 

all these facts, the “glass ceiling” still continues to limit women’s advancement and rise in societies around 

the globe. A vast volume of literature in this area analyzes both the parameters that negatively affect 

women’s status and the implications of this situation on society.  

In Israel, a number of unique barriers exist and effectively prevent women from reaching management 

positions, both in the private sector and the public one. One major cause for such barriers that is fairly unique 

to Israel, relates to the military service. Military service and career influences to a great degree the culture of 
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1.2.1.1 Intervention 

Eight meetings are planned to take place over a period of 2 years; the meetings will take place at the Israel 

Medical Association offices in Ramat Gan. Each meeting will include a lecture and a practical workshop on 

relevant issues.  

Four layers of impact/changes are targeted:  

1. Knowledge and awareness of gender styles in management and in the workplace environment in general 

2. Practical management tools in general and regarding relevant issues in particular 

3. Networking  

4. Group support  

First meeting: career management. Workshop: self-identification and definition of goals 

Motivation to reach senior executive positions is the first substantial step needed in order to “break the glass 

ceiling” in general, and specifically in medicine where the barriers are easily noticeable by the poor 

representation of women in management positions in the Israeli public healthcare service. The low 

motivation among women physicians is an understandable result of a “realistic” view of the chances to 

succeed (4, 20). 

The first session will review the options for promotion in the public healthcare services, the obstacles, 

possible ways of reaching management roles, and the mile stones on the way to achieve the set goals. 

Following the lecture, the participants will be divided to small groups of 12-15 women each. Every group 

member will be asked to formulate her hopes and goals and how she plans to achieve them. 

Realistic view of the offered opportunities practical ideas about the ways to achieve them and the 

construction of an action plan are all robust catalysts to both creating the motivation and providing the 

practical tools for implementation (1, 28).   

Second meeting: basic concepts in gender thinking. Workshop: personal workplace, developing gender-

oriented critical thinking 

As previously stated, the "glass ceiling" is invisible, but its effect on the promotion of women to 

management positions in medicine can be easily recognized. The aim of the second meeting is to review the 

general healthcare services' organizational culture compared to the business and the civic worlds in Israel, to 

understand how gender becomes a blocking factor for women in different stages throughout their careers, 

and to evaluate different ways to deal with the built-in inequality in the system. 

A deep understanding of the existing “rules of the game” is essential in order to design the appropriate , 

successful  integration  in the current organizational culture  while at the same time, looking for ways to 

change the organizational environment and culture  from within so to accommodate for the needs of 

professional women seeking management career (5,7).The workshop will target each participant’s personal 

workspace issues and will be followed by a group discussion.  

Third meeting: work – life balance, lecture and workshop 

Balancing day to day tasks is a crucial factor in the ability to make important career decisions. Family-work 

balance is a complex though delicate mission that is ever changing throughout the life cycle, and very much 

dependent on the relevant needs and available resources. Studies have shown that the mere fact of having a 
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workshops and its importance and relevance to performance in management positions. The results of such 

surveys showed that programs focusing on female empowerment are of paramount importance in increasing 

women's awareness to the disparities in female leadership in medicine, in enhancing the sense of competence 

to succeed in senior executive positions, and to increase knowledge and motivation towards promotions to 

management positions in healthcare and in the academic world (19, 20, 23, 24). 

In Israel, a number of organizations are dealing with narrowing the gaps between men and women in the job 

market, wages, and representation in senior executive offices. The Equal Rights in Work Commission is 

oriented at empowering women in the civil service. In multiple focus groups established to study the different 

barriers experienced by women on the way to senior positions the following were highlighted: 1. A fear of 

competing on job offers; 2. Few options for promotions; 3. Male- dominated work environment, lack of 

networking; 4. Lack of female models of success; 5. Family – work balance; 6. Lack of relevant information 

about promotion options, internal politics and seemingly discriminating job requirements. Among the 

solutions suggested by the women in the focus groups were programs that will focus on empowering and 

promoting women to success. Committee recommendation 6.1 suggests to provide training programs for 

women that will include “Leadership courses for intermediate levels and at the end of the course, group 

sessions …” Another suggestion is mentoring of women by women (4).  

In the State Comptroller’s report on women’s status in the civil service, the directors’ (all male) response is 

given (5). Most of them denied the claims of existing barriers that prevent equal representation of women in 

senior positions. Out of 41 directors, 34 stated that “taking an action to single out women with potential for 

promotion to senior offices, and taking steps to utilize this potential” is crucial to increase the representation 

of women in those offices. Only one executive believed that reserving positions for women is a relevant 

action. There is a "fear" that promoting women that are not “good enough” for management positions might 

hurt the organizational performance and therefore will undermine  the long term goal of creating equality and 

removing the gender based stereotypes. 

A number of organizations work to improve the situation. Most prominent is the Advah Center, which is an 

independent research institution, focusing on the Israeli society and the promotion of equality and social 

justice. The center started a unique program designed to promote social equality in the different 

municipalities, which included a course for women in social economy and gender based budget. Other 

projects aimed at promoting gender equality in the municipalities followed (25). In May 2014, center filed its 

report regard the significant wage disparity between men and women (26). Another organization, ”we 

power”, which focuses on promoting women leadership and increasing their  representation in local politics, 

provides a number of courses for women These courses include, among others topics budget analysis from a 

gender-critical point of view and personal presentation (27). 

The Forum  for Promoting Women in the Israeli health system was founded by the Israel Medical 

Association in order to improve the status of female doctors in Israel, and is looking into ways to increase 

women representation in management roles, , and to discuss implications of feminization of the medical 

professions. This is a major platform for public work in this field. 
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successfully preforming management roles in general. This was proven true for maximizing the individual 

potential in academic medicine as well (35). Discussing the subject of negotiation while emphasizing the 

differences between the genders and practicing effective negotiations will improve the relevant skills, as well 

as contribute to the insights about the different negotiation styles of men and women (4, 5, 7) understanding of 

which is for relevant to the successful performance in job and promotion interviews. An article publishes in 

the Harvard Business Review showed that the salary base of male MBAs is substantially higher than female 

MBAs. The reason for that was related to the fact that unlike most of their male peers, the females did not 

negotiate their salary (36). As part of the offered workshop, a practical exercise in salary negotiation is 

planned. (2, 3, 4, 5, 26). 

Seventh meeting: the role of mentoring in promotion: meeting with women in leadership positions in public 

medicine. Workshop: building a personal promotion agenda, and a work plan.  

Medicine is a vocation where mentorship is required, and thus positive role modeling and mentoring is 

critical for successful and satisfying career development (37).  

Eighth meeting: conclusion and outlining future individual plans including mile stones for achievement.  

1.3 Study Objectives  

1. Assessment of the impact of gender oriented leadership program in providing professional and personal 

skills in relevant categories to woman physicians participating in the program  

2. Assessment of the impact of gender oriented leadership program on enhancing women doctors' motivation 

to seek promotion in their workplace 

3. Assessment of the impact of gender oriented leadership program on participant's career development.  

1.4 Study Novelty   

When examining the different barriers that limit/prevent women advancement in the health administration a 

distinction must be made between external and social barriers where a “top-down” intervention is required – 

e.g., organizational changes, legislation and more.; and internal “feminine” barriers where a “bottom-up” 

approach is more suited to the task of influencing the effective personal ability of women to deal with the 

existing organizational schemes and barriers. We believe that positively impacting the interior barriers can 

bring a major change and create many opportunities for equality and promotions of women to senior 

positions in the Israel general healthcare services. 

In this study we shall offer an active intervention to women doctors interested in management career so to 

create a cadre of women with potential, and motivation to reach senior management roles, in Israel general 

healthcare system. The intervention will address three major issues: relevant knowledge, practical 

experience, and group networking. The success of the program will be evaluated based on participants' 

satisfaction on getting relevant information, practical tools, and a sense of empowerment. Motivation for 

personal and professional advancement in the Israeli healthcare services of the participants will be assessed 

throughout the program. Long term, success of the women who took part in the program will be defined as 

reaching set personal goals outlined at the beginning of the intervention. 

1.5 Importance of Results 
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family is not in itself a delaying factor in promotion in the academic world, but rather the fewer work hours 

invested and the switching to a part-time job (14). In Israel, similarly, women often choose medical 

professions that do not require long working hours as well enable part-time jobs. 

Senior executive positions are very demanding and require long working hours. A conscience decision to "stir" 

the balance of family -work is needed, as well as the allocation of proper alternative resources 

 (28, 29, 30). 

The meeting will provide theoretical knowledge in this field, and the group sessions will jointly address 

various practices available or used by participants, while in parallel focusing on support and empowerment. 

Fourth meeting: effective delivering   of messages, personal and professional presentation, use of media. 

Workshop – constructing a lecture. 

Professional promotion in the medical world requires exposure to the media, as well as excellent presentation 

skills. The decision to promote an individual is at least equally based on the personal presentation to 

promoting/hiring committees, as on their actual performance. Making an effective impression on the persons 

evaluating the subject for a promotion is highly important, both in acquiring a job, and as a management tool 
(31, 32).  

Fifth meeting: Networking - the importance of networking in promotion and management. Workshop -

experience in building a personal network map.  

The use of networking is critical to achieving a promotion as managers tend to select people they know, or 

people sharing a similar background and value system. In Israel, like in other organizational cultures 

influenced by the military service, there is a paramount importance to relationships that were built during the 

service in the army. Important decisions in general and especially those relevant to staffing management 

positions are being made outside formal working hours, often " in the corridors" and over "glass of beer". By 

rushing home at the end of the working day, women lose critical opportunities for creating informal 

relationships with their superiors at their workplace (33, 34). The use of the networking resource requires a deep 

understanding of these potential powers, as well as the dare to wisely use them. In our opinion, women 

should enhance their ability to create “functional” relationships, as well as abilities to turn to their peers for 

support in times of need.  

Beyond the theoretical studies and personal simulated experiences, one of the goals of the program is to 

create a network of female doctors that are targeted for senior management positions, and that upon 

eventually getting there, will create a critical mass of women in those positions. Having women in power 

who are also aware of gender issues and challenges will further advance the cause of equality in the Israeli 

world of medicine.   

Sixth meeting: gender and negotiation, including practical experience. 

Men and women negotiate differently. There are many reasons for this among others, is the need of women 

and men to comply with their actual workplace environment using their own "gender guided" tools. There 

are many implications to successfully preforming a negotiation that on one hand, suits best the personal 

abilities of the negotiator, and on the other hand, is not portrayed as harsh or aggressive (7). Effective 

negotiation is critical for success in acquiring desired positions, for receiving an adequate salary and to 
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reference from their superiors, and by self-referral. The study will be presented to hospitals and community 

clinics directors in Israel.  Participants will receive a complete and thorough explanation of the study and its 

goals. Fulfilling the questioners will be considered as providing informed consent 

Participants will attend 8 meetings, one every 3 months, over a period of 2 years. Each meeting will include 

a lecture and a workshop  

1.6.4.1 Inclusion criteria 

1. Women physicians 

2. Age 35-45 

3. Work in the Israeli public healthcare system 

4. Members of the Israeli Medical Association 

5. Highly motivated toward management career development  

6. Willing to participate in a leadership program  

7. Are committed to attend the meetings scheduled for 4 times annually over a period of 2 years 

8. Willing to fulfil questionnaires throughout the study and report on their career development thereafter.  

1.6.4.2 Sample Size Consideration  

This study wishes to evaluate the effects of leadership program on female doctors who are designated for 

management roles in the Israeli general healthcare system. A number of limiting parameters were defined 

when selecting the research methodology, and choosing sample size: 1. there are relatively few women 

doctors that consider or are designated for management positions. In our estimate, we will be able to recruit 

approximately 40 women that will meet our study criteria. This number is not large enough to create control 

and research groups. 2. The study group will most probably consist of busy women that deal with a large 

amount of work and tasks; the intervention selected for this study has been tried and found effective in 

enhancing the promotion of women to leadership management positions. Hence, we thought that it would be 

ethically justified to ask women to take over a fairly demanding task that will also help promoting their own 

goals while not "using" their precious time in order to create a control group. 3. We acknowledge the limited 

statistical power of the proposed trial. However, the results of this pioneer study will provide a scientific 

basis for the future interventions. 

1.6.4.3 Data Submission Requirements  

1.6.4.3.1 Data Collection 

Data will be retrieved from participants. Parameters collected will include: demographics, career 

development milestones, personal career goals, satisfaction from the program and its relevance in achieving 

set goals, motivation toward promotion and leadership, sense of competence in achieving these goals. Long 

term follow up will monitor participant’s actual career development  

1.6.4.3.2 The Surveys 

Two questioners will be handed to the study participants: a minimal questioner at the end of each meeting 

and an extended one at the beginning of the program and after the 4th and the 8th meetings.  
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In Israel and around the world, efforts are made to allow for equal opportunities and equal representation in 

executive positions for both men and women. Little research has been done about the effectiveness of 

various intervention schemes to address the issue, particularly in Israel. In this study, we wish to objectively 

evaluate the effect of the intervention described here on the motivation for and sense of competence at 

management roles among female doctors’. As we anticipate, gender oriented intervention will prove 

effective in increasing motivation among women medical doctors for achieving senior executive positions in 

the world of medicine, and thus, more target oriented and effective intervention programs  can be designed in 

order to help closing the gap in the representation of women in senior executive roles. This study will also 

help shedding  light on differences in the ways men and women in medical management positions think, 

perceive and act as well as on the different management styles and may be also stereotypical views of 

women and men executives. 

This kind of "bottom up" change brought about by empowering women and helping them working up their 

way through the system is crucial, as it is not being forced upon like affirmative action and is not 

"threatening" existing norms.  This does not exclude the need for more formal actions so to create a "women 

friendly" environment that will allow for the maximal exhaustion of excellent and otherwise, wasted talent 

and potential. This type of intervention has the potential to prove the case that women have equal abilities to 

advance in their workplace and achieve significant leadership positions in the Israeli society given their 

unique challenges are being properly addressed.  

The long range follow up will indicate whether actively and successfully promoting motivation and a high 

sense of competence for executive roles among women physician is essential for the actual development of a 

management career in medicine.  In face of the observed "feminization" of the medical profession, the 

creation of a cadre of women leaders in medical management in Israel should be a national goal. They in 

return, will provide an effective role model to younger women starting their medical career.  

1.6 Methods 

1.6.1 Working Hypothesis 

Leadership program has a positive impact on participant's satisfaction, motivation and skills as well as actual 

promotion to management roles in the Israeli general healthcare system. 

1.6.2 Primary Outcome 

Impact of leadership program on providing professional and personal skills for the participants in all 

relevant categories and on enhancing women's motivation to be promoted to management roles in their 

workplace.  

Primary outcome will be measured by questionnaire handed to participants throughout the program  

1.6.3 Secondary Outcomes 

Impact of leadership program on participant's actual career development 

1.6.4 Study Design 

 The study is designed as prospective, single arm trial. Women physicians with potential and motivation to 

be promoted to management positions will be recruited from the Israeli public healthcare services both by 
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1.7 Resources 

The Israel medical associations will provide the program the facilities, and host the meetings. The 

researchers are women physicians in management positions that are part of The Forum for Promoting women 

in the Israeli health system and are committed to the program. Administration, data management and analysis 

will be performed by The Soroka Clinical research center 

1.8 Keywords 

Women, medicine, leadership, management, intervention, motivation, competence  

1.9 Investigators and Consultants 

1.9.1 Investigators 

Dr. Nurit Shlafman (PI) 

Prof. Dorith Shaham 

Dr. Tal Bergman Levy 

Dr. Keren Holzman 

1.9.2 10.2 Consultants  

Prof. Rivka Carmi  

Dr. Orly Weinstein  

Prof. Victor Novack 
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1.6.4.3.3 Primary Outcome 

The purpose of the minimal questionnaire is to survey the main goals of the study. It will be handed out at 

the end of each meeting. The questionnaire reviews the satisfaction from each intervention (lecture and the 

workshop) among participants. the questionnaire will also reviewed the familiarity with the topics, their 

relevance to participants' current work, the relevance of the topics to their long-term plans, and how they feel 

the session has assisted them  in achieving their goals.  

1.6.4.3.4 Secondary Outcome 

The extended questionnaire will be handed out at the beginning of the program, at the end of the first year 

and eventually at the end of the program.   

It is composed of 4 parts: 

1. Personal details, demographic details and details about the participants' career. The first part will be  used 

to monitor any future changes in the positions and salary of the  participant 

2. Wishes for career development, motivation for acquiring senior management position, sense of 

competence for senior executive roles. 

3. Self-examination of executive knowledge. It is based on questionnaires from similar studies (22), 

standardized with a Cronbach value of ~0.70. The survey has been modified to reflect the workshop’s 

topics, and was translated into Hebrew. 

4. Review of participant’s view on her personal circumstances and her workplace environment. The survey is 

based on a study used to evaluate a tool that examined the relationship between academic success and the 

environment in which women academics are functioning. It has been tested and found reliable and valid (21).  

1.6.4.4 Data Analysis 

Descriptive statistics - we will present data summaries of main variables in form of means and standard 

deviations  for normal distributed quantitative variables, medians and ranges for non-normal distributed 

quantitative variables, distribution in per cents for qualitative variables.   

Univariate analysis - we will use appropriated statistical tests like T-tests (independent and paired), Mann-

Whitney Wilcoxon, one way ANOVA, ANOVAs for repeated measurements (as well as their non-parametric 

analogues tests for continuous variables with non- normal distribution. Categorical variables will be 

compared using Chi-square tests. Univariate analysis will be mostly used for analysis initial datasets 

consisted of personal data records. 

1.6.4.5 Ethical and Regulatory Considerations 

The study was approved by the ethical committee of Ben-Gurion University 

Completing the questionnaire will be considered as giving informed consent to participate in this study 

1.6.4.5.1 Subject Confidentiality 

Subject confidentiality will be maintained throughout the clinical study in a way that assures that data can 

always be tracked back to the source data. For this purpose, a unique subject identification code (ID number 

and subject name code) will be used that allows identification of all data reported for each subject. 
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נספח ב׳
 תפיסת נשים רופאות בהתייחס למקצוע

"הרפואה" - מחקר איכותני
פרופ’ אבי דגני, ד”ר רינה דגני, ד"ר נורית שלפמן
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03-7682223Research@Geocartography.com. פקס03-7682222. טל, אביב-תל, 8קהילת וונציה ' רח, קרטוגרפיהגיאו

תפיסת נשים רופאות  
בהתייחס

"  הרפואה"למקצוע 

מחקר איכותני

2012יולי 
ההסתדרות הרפואית בישראל

Information Strategy
אבי דגני’ פרופ

רינה דגניר”ד

2

רקע ומטרות המחקר
כגון  , ההסתדרות הרפואית שמה לה למטרה לבחון אמצעים לקידום סגמנטים וקבוצות בקרב חבריה

הינה איתור צרכים ספציפיים של הרופאים המשתייכים  המלהךמטרת (. נשים ועוד, רופאי בפריפריה
. תת להם מענה או לקדמםעשוייהי"הרלקבוצות אלה ובחינת אמצעים בהם 

כפי שמצטייר בעיני נשים  , מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את תפיסת מקצוע הרפואה בישראל
במחקר נבחנו הקשיים  , באופן ספציפי, לאתר צרכים ייחודים לנשים הקשורים בתחום,  רופאות

והוצעו דרכים אפשרויות להקלה על  , והאתגרים עמם מתמודדות הרופאות בעת העיסוק המקצוען
.קשיים אלו

:במחקר נבחנו הנושאים הבאים, בין היתר
מגמות וכיווני התפתחות, תפיסת מצב הרפואה בישראל
מניעים מקוריים העומדים בבסיס ההחלטה לעסוק במקצוע רפואה
אסוציאציות ודימויים בהקשר למקצוע רפואה
תפיסת יתרונות המקצוע
ונשים רופאות באופן ספציפי, העומדים בפני כלל הרופאים, תפיסת חסרונות וקשיים
דרכים להקל או לפתור את הבעיות והקשיים הניצבים פני נשים רופאות
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3

מתודולוגיה

 בקרב נשים רופאותמיקוד קבוצת 2המחקר נערך באמצעות :
מועסקות בבתי חולים ציבוריים, רופאות במהלך ההתמחות-'קבוצה א
כגון קופות  , ומועסקות במסגרות שונות, אשר סיימו את ההתמחות, רופאות מומחות–' קבוצה ב

.  בתי חולים ציבוריים ומוסדות מחקר רפואי, חולים

 ביחס  נערך דיון מונחה בשאלות המחקר והמשתתפים הביעו את עמדתם , המיקודבקבוצת
.  למחלות ולתרופות

 א"במשרדי גיאוקרטוגרפיה בת2012ביולי נערכה הקבוצות  .

תובנות והשערות בלבד ואין לראות בהם  , מממצאי המחקר ניתן ללמוד על מגמות כיווני חשיבה
.  משמעותית סטטיסטית

4

תמצית הממצאים
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5

תפיסות עמדות כלפי הרפואה כמקצוע

אותן חשות הרופאות  , והתחושות המעורבות, בלט היחס האמביוולנטי, במהלך הקבוצות

.וביחס לעולם הרפואה בישראל בכלל, בהתייחס למקצוע בו בחרו

ומרביתן מתכוונות  , הרופאות מביעות שביעות רצון מהעיסוק במקצוע הרפואה, מחד גיסא

ומעניק סיפוק עצמי ותחושת  , סוג של שליחות, המקצוע נתפס כמיוחד במינו. להמשיך ולעסוק בו

והן בהיבט של עיסוק  , המקצוע מאפשר לנשים לבטא את עצמן הן בהיבט של עזרה לזולת. גאווה

.בתחום אינטלקטואלי ומאתגר שכלית

מעניק  , (יחסית למקצועות אחרים בשוק)המקצוע נתפס כמתגמל , בהיבט הרציונאלי יותר

.  ותעסוקה קבועה ויציבה, אפשרויות קידום רבות

6

תפיסת התחום בראי המגדרי 

המאפשרים שוויון  , בין המקצועות הבודדיםשרפואה נמנית , הרופאות הדגישו במיוחד את העובדה

.ומרביתן היו אופטימיות וסברו כי השוויון בתחום אף יגבר בעתיד. בין גברים לנשים( יחסי)תעסוקתי 

ונראה כי התייחסות זו היא  , מבחינות בין תחומי התמחות גבריים ונשייםהרופאות , למרות תפיסה זו

.  בגדר נורמה תפיסתית שהן אינן מתכחשות לה כולל אלה העוסקות בתחומים גבריים

:  ונתפסה באופן שונה לגבי תחומים שונים, לא היה אחידתחומים גבריים ונשיים ההסבר לחלוקה בין 

אורתופדיה למשל–הרופאות תלו את ההעדפה תלויה בקושי פיזי להתנהל בתחום , בחלק מן המקרים

  בתחומים אחרים המגמה הגברית יוחסה להגמוניה היסטורית וקיבעון של מנהלי מחלקות שאינם

מקבלים כניסת נשים לתחומם בקלות  

  חלק מן התחומים הגבריים נתפסו כאלה ההולכים ונכבשים על ידי הנשים והבולט ביניהם היה

רופאות הודו בפה מלא כי בבחירתן את התחום הביאו בחשבון גם את  , ובמקביל.  הגינקולוגיה

אותם תפסו  , הדרישות והדילמות שהוא יציב בפניהם וחלקן בחרו במודע בתחומים ומקומות עבודה

.   פחות מאתגרים ותובעניים
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7

קשיים ואתגרים

הרופאות התייחסו לקשיים ואתגרים  , לצד תפיסת יתרונותיו הרבים של המקצוע, מאידך גיסא

.  והן בפני המערכת הבריאות כולה, העומדים הן בפני מי שבחר לעסוק ברפואה

כאשר  , הועלתה הסברה כי מצב הרפואה בישראל הולך ומדרדר בשנים האחרונות, באופן בולט

הרופאות חשות כי המערכת מערימה  . הרופאות הביעו פסימיות בדבר האפשרות לשינוי מהותי בעתיד

.  וזאת מבלי לתת מענה הולם לצרכים וציפיות הרופאים, קשיים ומציבה דרישות גבוהות כלפי הרופאים

מרבית הרופאות טענו כי עומס העבודה המוטל על כתפי נשים וגברים במערכת הבריאות הוא זהה  ,

.  והגורם העיקרי המבדיל בין שני המינים הוא העיסוק הנוסף של הנשים בניהול חיי המשפחה

שומרות הסף"הרופאות ממשיכות להיות , שכר טוב ותפקיד תובעני, חרף מעמדן המקצועי הגבוה,כך  "

הקשיים העיקריים  , לכן. ועיקר העול על תחזוקת הבית וגידול הילדים מוטל על כתפיהן, של המשפחה

,  מופיעים בצמתים בהם המשפחה דורשת השקעת זמן ומאמץ מרובים במיוחד, עליהם דיברו הרופאות

.  הלידה וגידול הילדים, כגון ההיריון

צריך להתמקד בחיפוש פיתרונות אשר יינתנו  מענה  , עיקר המאמץ להקל ולסייע לרופאות, על כן

.תוך התקדמות בקריירה, כלומר יאפשר לנהל חיי משפחה תקינים, הולם לצרכי נשים בשלבים אלו

8

תפיסת ההתייחסות לקשיים
אלא יש לטפל  , כי חלק מהרופאות סברו כי אין צורך לספק פיתרונות ייעודיים לנשים, חשוב לציין

גברים ונשים  , על מנת להקל ולשפר את התאים של כלל הרופאים, בקשיים המבניים של המערכת

בו עיקר העול של ניהול חיי  , ישמר את המצב הקיים, מתן הקלות נוספות לנשים, לפי תפיסתן. כאחד

.  המשפחה מונח על כתפי נשים

חשוב  , של מדינת ישראל" לא מושלמת"כי במציאות ה, אך סברו, רופאות אחרות הסכימו עם הטענה

.  לפעול לשיפור תנאי העסקה של הרופאות בשלב זה

תוך  , כי על ההקלות להינתן בדרכים מתוחכמות ועדינות, כל הרופאות חזרו והדגישו, עם זאת

.   או אמהות לילדים בוגרים, רופאות ללא ילדים, פגיעה מינימאלית באוכלוסיית גברים הרופאים

ידי מערכת הבריאות והממשלה  -על ההקלות להיות מוצגות כפיתרונות שהוצעו על, כמו כן

".מענה לדרישות הרופאות"וכלא בתור , לטובת הכלל

שמא מתן הקלות נוספות עלולה ליצור תרעומת בקרב , הסתייגויות אלו מבטאות חשש של הרופאות

בו , יש להימנע בכל מחיר ממצב, כלומר. וחוסר נכונות לקבל נשים לתפקידים שונים, רופאים גברים

.עלול לפגוע באפשרויות התעסוקה והקידום שלהן במערכת הבריאות, מתן יחס מועדף לנשים
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קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הקושי שלב 

שיהיה מגנון  , מבחינת מערכתית"
להוסיף עוד תקן  , למשל. פיצוי

שלא  , במידה ומישהי נכנסת להיריון
" תהיה טינה

אבל לעיתים , הכללים זה טוב ויפה"
החוקים לא , קרובות זה לא קורה

"נשמרים

  להקפיד על יישום החוק של הפסקת
בעיקר , להריון20-תורנויות בשבוע ה

.באמצעות תגבור כוח אדם במחלקה
,  הקפדה על החוק ללא תגבור בכוח אדם

עלולה להגביר את רגשי הטינה של  
.רופאים אחרים

תורנויות ארוכות  
,  עייפות, ותכופות

פגיעה אפשרית  
במהלך התקין של 

חשיפה  , ההיריון
למחלות

שלב ההיריון
בעיקר אצל  )

(המתמחות

לעבוד פחות , חצאי תורנויותלבצע"
"שעות

לרופאה לנצל את מלוא חופשת  לאפשר
הלידה

צמצום במספר התורנויות  /מתן פתור
.  בתקופת היונקות

לבצע את  חשוב, גם במקרה זה
בעיקר באמצעות תגבור כוח אדם המהלך 

הקפדה על החוק ללא תגבור .במחלקה
עלולה להגביר רגשי טינה של , בכוח אדם

. רופאים ורופאות שהן גם אמהות לילדים

לחץ המופעל על  
הרופאה לחזור  

,  לפעילות במחלקה
לנצל את מלוא  מבלי

,חופשת הלידה
שיבוץ לתורנויות

שלב החזרה  
מחופשת  

לידה

אני הייתי משקיעה המון במערכת  "
, הייתי עושה יום ארוך, החינוך
" עם אוכל מזין, מסודר

בהסכם החדש כתוב שנשים עם  "
אבל בפועל , שעות7ילדים יעבדו 

מקבלות על זה  , שעות8הן עובדות 
הן  , אבל הן לא רוצות עוד כסף. כסף

!"רוצות ללכת ולקחת את הילד

 מערכת  לתת תמיכה רבה יותר במסגרת
, קייטנות בקיץ, יום לימודים ארוך: החינוך

!וכל זה במחיר סביר
שעות7של לאפשר משמרות
 גני ילדים )מגורים ומוסדות לימוד

בקרבת בתי חולים/בתוך( במיוחד

הקושי לשלב משרה
ת עם הקדשת תובעני

זמן לגידול הילדים

שלב גידול  
הילדים

10

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

אלא באופן  , לא רק במגזר הדתי"
"כללי נשים רוצות יותר נשים

ההתמחות  פריסת, גמישות בשעות
אפשרות לעבודה  , לתקופה ארוכה יותר

בחצי משרה
  הגברת המודעות בקרב הרופאות לתתי

,  כגון כירורגית שד, תחומים בכל התמחות
הדרישה לרופאות בגניקולוגיה

מיעוט של נשים  
הבוחרות להתמחות  

בתחומים 
שנחשבים 

"גבריים"ל

שלב ההתמחות

במקום לקבל הרצאה פעם  "
עדיף פסיכולוגית או  , בשבוע

אבל .קבוצת תמיכה פעם בשבוע 
,  לא הייתי עושה קבוצה רק לנשים

גם לגברים קשה
עצם זה שאתה גדל במערכת ואין "

אתה נזרק למים  , לך שום תמיכה
" ואף אחד לא מעניין

קבוצות תמיכה לרופאות ורופאים  ,
המספקות תמיכה אמוציונאלית  

  גורם מכוון ומייעץ מתוך המערכת

העדר תמיכה  
נפשית מתוך  

מחסור  , המערכת
בגורם מייעץ ומכוון 

שלב ההתמחות

.  יותר נקודות זיכוי במס הכנסה"
"בחלק הכספי שנשים ירוויחו יותר

שיפור כללי ברמות השכר של  המומחים  ,
.בייחוד בבתי חולים ציבוריים

  תוספת שכר כתלות בוותק ובהכשרה של
הרופא

  יותר נקודות זיכוי במס הכנסה לרופאות
  הדבר יאפשר לנשים להתקיים בכבוד

אשר  )גם ללא עבודה במסגרות הפרטיות 
(באה על חשבון המשפחה

שכר הרופאים
המועסקים  

במערכת הרפואה  
הציבורית נתפס  

ואינו  , כלא מספק
עולה בצורה  

מספקת כתלות 
בצבירת וותק 

והכשרה

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות
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11

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

עידוד הנשים להיכנס למחקר האקדמי  ,
הפניית תקציבי מחקר לנשים

אפשרות  שעות עבודה גמישות ומתן
לנהל חיי משפחה תקינים

עידוד קריירה  
אקדמאית לנשים

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות

12לנהג משאית אסור לנהוג אחרי 
,  ואנחנו נוהגים אחרי תורנויות, שעות

!?וזה בסדר

  הסעות אחרי תורנויות ומשמרות
ארוכות

סכנה  קיימת
בנהיגה הביתה 

במצבים של עייפות  
אחרי  , קיצונית

משמרות ותורנויות

בכל השלבים

12

פירוט הממצאים
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9

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הקושי שלב 

שיהיה מגנון  , מבחינת מערכתית"
להוסיף עוד תקן  , למשל. פיצוי

שלא  , במידה ומישהי נכנסת להיריון
" תהיה טינה

אבל לעיתים , הכללים זה טוב ויפה"
החוקים לא , קרובות זה לא קורה

"נשמרים

  להקפיד על יישום החוק של הפסקת
בעיקר , להריון20-תורנויות בשבוע ה

.באמצעות תגבור כוח אדם במחלקה
,  הקפדה על החוק ללא תגבור בכוח אדם

עלולה להגביר את רגשי הטינה של  
.רופאים אחרים

תורנויות ארוכות  
,  עייפות, ותכופות

פגיעה אפשרית  
במהלך התקין של 

חשיפה  , ההיריון
למחלות

שלב ההיריון
בעיקר אצל  )

(המתמחות

לעבוד פחות , חצאי תורנויותלבצע"
"שעות

לרופאה לנצל את מלוא חופשת  לאפשר
הלידה

צמצום במספר התורנויות  /מתן פתור
.  בתקופת היונקות

לבצע את  חשוב, גם במקרה זה
בעיקר באמצעות תגבור כוח אדם המהלך 

הקפדה על החוק ללא תגבור .במחלקה
עלולה להגביר רגשי טינה של , בכוח אדם

. רופאים ורופאות שהן גם אמהות לילדים

לחץ המופעל על  
הרופאה לחזור  

,  לפעילות במחלקה
לנצל את מלוא  מבלי

,חופשת הלידה
שיבוץ לתורנויות

שלב החזרה  
מחופשת  

לידה

אני הייתי משקיעה המון במערכת  "
, הייתי עושה יום ארוך, החינוך
" עם אוכל מזין, מסודר

בהסכם החדש כתוב שנשים עם  "
אבל בפועל , שעות7ילדים יעבדו 

מקבלות על זה  , שעות8הן עובדות 
הן  , אבל הן לא רוצות עוד כסף. כסף

!"רוצות ללכת ולקחת את הילד

 מערכת  לתת תמיכה רבה יותר במסגרת
, קייטנות בקיץ, יום לימודים ארוך: החינוך

!וכל זה במחיר סביר
שעות7של לאפשר משמרות
 גני ילדים )מגורים ומוסדות לימוד

בקרבת בתי חולים/בתוך( במיוחד

הקושי לשלב משרה
ת עם הקדשת תובעני

זמן לגידול הילדים

שלב גידול  
הילדים

10

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

אלא באופן  , לא רק במגזר הדתי"
"כללי נשים רוצות יותר נשים

ההתמחות  פריסת, גמישות בשעות
אפשרות לעבודה  , לתקופה ארוכה יותר

בחצי משרה
  הגברת המודעות בקרב הרופאות לתתי

,  כגון כירורגית שד, תחומים בכל התמחות
הדרישה לרופאות בגניקולוגיה

מיעוט של נשים  
הבוחרות להתמחות  

בתחומים 
שנחשבים 

"גבריים"ל

שלב ההתמחות

במקום לקבל הרצאה פעם  "
עדיף פסיכולוגית או  , בשבוע

אבל .קבוצת תמיכה פעם בשבוע 
,  לא הייתי עושה קבוצה רק לנשים

גם לגברים קשה
עצם זה שאתה גדל במערכת ואין "

אתה נזרק למים  , לך שום תמיכה
" ואף אחד לא מעניין

קבוצות תמיכה לרופאות ורופאים  ,
המספקות תמיכה אמוציונאלית  

  גורם מכוון ומייעץ מתוך המערכת

העדר תמיכה  
נפשית מתוך  

מחסור  , המערכת
בגורם מייעץ ומכוון 

שלב ההתמחות

.  יותר נקודות זיכוי במס הכנסה"
"בחלק הכספי שנשים ירוויחו יותר

שיפור כללי ברמות השכר של  המומחים  ,
.בייחוד בבתי חולים ציבוריים

  תוספת שכר כתלות בוותק ובהכשרה של
הרופא

  יותר נקודות זיכוי במס הכנסה לרופאות
  הדבר יאפשר לנשים להתקיים בכבוד

אשר  )גם ללא עבודה במסגרות הפרטיות 
(באה על חשבון המשפחה

שכר הרופאים
המועסקים  

במערכת הרפואה  
הציבורית נתפס  

ואינו  , כלא מספק
עולה בצורה  

מספקת כתלות 
בצבירת וותק 

והכשרה

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות
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11

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

עידוד הנשים להיכנס למחקר האקדמי  ,
הפניית תקציבי מחקר לנשים

אפשרות  שעות עבודה גמישות ומתן
לנהל חיי משפחה תקינים

עידוד קריירה  
אקדמאית לנשים

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות

12לנהג משאית אסור לנהוג אחרי 
,  ואנחנו נוהגים אחרי תורנויות, שעות

!?וזה בסדר

  הסעות אחרי תורנויות ומשמרות
ארוכות

סכנה  קיימת
בנהיגה הביתה 

במצבים של עייפות  
אחרי  , קיצונית

משמרות ותורנויות

בכל השלבים

12

פירוט הממצאים
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13

תפיסת עולם הרפואה בישראל

14

מניעים ללמוד רפואה

 צוינו, האמוציאנלייםמבין המניעים:

לסייע ולהציל חיי אדם, הרצון לתרום לזולת  .

תחושת שליטה וכוח אשר  , הרצון להשפיע על חיי האנשים

.מעניק מקצוע הרפואה

השאיפה לעסוק במקצוע מאתגר, סקרנות אינטלקטואלית

 המוסיף לעוסקים בו , "הרפואה"מעמדו הגבוה של מקצוע

כבוד וגאווה

 צוינו, הפונקציונלייםמבין המניעים:

  תנאי שכר טובים

הזדמנויות תעסוקה רבות

יציבות תעסוקתית

.  מאז התיכון היה לי די ברור שזה הכיוון-
נרשמתי ללימודים , כשהשתחררתי מהצבא

בלי לחשוב פעמיים  
מגיל אפס החברים שלי ידעו שהם רוצים -

להיות רופאים

הרופאות התייחסו למגוון של מניעים וסיבות אשר עמדו בבסיס ההחלטה שלהן  , במהלך הקבוצות
אשר הנחו אותן  האמוציונלייםמרבית הרופאות הדגישו את המרכזיות של המניעים . ללמוד רפואה
חלקן הגדול רואות  ". הקרבה, נתינה, הצלת חיי אדם"תוך שימוש במילים כגון , בתחילת דרכן

.  וחלמו להיכנס למקצוע כבר מגיל צעיר, במקצוע מעין שליחות למען האנושות

,  במסגרת הצבא יצא לי ממש להציל חיים-
.  וזו הרגשה מרוממת עם ערך מוסף

איך הגוף  , דווקא אצלי זה הצד המדעי-
שיחק תפקיד, עובד

את נמצאת  , יש משהו מדהים במקצוע-
.  במקומות הכי משמעותיים בחייו של אדם

.אפשרויות קידום, משכורות טובות-
.תמיד תמצאי עבודה, תמיד צריכים רופאים-
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15

תפיסת הרפואה בישראל

הרופאות הביעו שביעות רצון מהבחירה במקצוע  , מחד

סוג של  , המקצוע נתפס כמיוחד במינו. ומהעיסוק בו

.  ומעניק סיפוק עצמי ותחושת גאווה, שליחות

ולהפגין  , להשפיע על חייהם, היכולת לסייע לחולים

הוזכרו כמניע עיקרי להמשיך ולהתמיד  , אמפתיה ואנושיות

.בתחום תובעני זה

יחסית  )המקצוע נתפס כמתגמל , בהיבט הרציונאלי יותר

,  מעניק אפשרויות קידום רבות, (למקצועות אחרים בשוק

.  ותעסוקה קבועה ויציבה 

שרפואה נמנית עם  , הרופאות הדגישו מיוחד את העובדה

המאפשרים שוויון תעסוקתי בין  , המקצועות הבודדים

(.  יפורט בהמשך)גברים לנשים 

אנשים  . ויש עבודה, זה מקצוע מבוקש-
נלחמים מלחמת קיום כדי להשיג פרנסה  

.ופה יש, יפה
אישה צריכה לדעת שהיא יכולה לעמוד -

ולא להסתמך על גבר  , ברשות עצמה
רפואה מאפשרת לה לעשות את  . כמפרנס

זה

רפואה היא מקצוע שכן מאפשר לנו רמה  -
לעומת מקצועות  , של שוויון בתעסוקה

אחרים  

אותן חשות הרופאות בהתייחס  , והתחושות המעורבות, בלט היחס האמביוולנטי, במהלך הקבוצות
.לעולם הרפואה בישראל בכלל, למקצוע בו בחרו

הוא  , זה מקצוע שלא דומה לשום דבר אחר-
אני באמת , משלב את כל הדברים שרציתי

יכולה לתת מתוכי המון למטופל  
,  אני מאושרת שאני רופאה, עם כל הקושי-

לא הייתי בוחרת בשום מקצוע אחר

16

תפיסת הרפואה בישראל  
הרופאות  , לצד תפיסת יתרונותיו הרבים של המקצוע

התייחסו לקשיים ואתגרים העומדים הן בפני מי שבחר  
.  והן בפני המערכת הבריאות כולה, לעסוק ברפואה

הועלתה הסברה כי מצב הרפואה בישראל , באופן בולט
כאשר הרופאות הביעו  , הולך ומדרדר בשנים האחרונות

.פסימיות בדבר האפשרות לשינוי מהותי בעתיד
מאבק הרופאים העצים את תחושת  , באופן אירוני

עקב הצלחה חלקית בלבד  , הפסימיות וחוסר האונים
כגון מחסור  , בטיפול בכשלים המרכזיים של המערכת

.  שכר המומחים ועוד, ברופאים
חלק מהרופאות אף חשו כי המאבק הביא , יתרה מכך

לאור תפיסת המקצוע  . להחמרה מסוימת בתנאי העסקתן
הניסיון  , בו מעורבת הקרבה עצמית ונתינה, כמיוחד במינו

נתפס כפגיעה ישירה  , של המערכת להגביר פיקוח
.ברופאים

  הרופאות חשות כי המערכת מערימה קשיים ומציבה
וזאת מבלי לתת  מענה  , דרישות גבוהות כלפי הרופאים
.  הולם לצרכים וציפיות הרופאים

הייתה תחושה כללית של סולידריות בין -
שאנחנו נעשה את הכי טוב , הרופאים
.אבל קיבלנו בתמורה עוד פחות, שאפשר

,  ונלחמנו על הזכויות שלנו, יצאנו להפגנה-
זה משפיל  . ובסוף רק קיבלנו שעון נוכחות

ומרגיש שאין כתובת
בתור מתמחים אנחנו מקבלים משכורת די -

אבל זה לא עולה עם הזמן והניסיון  , טובה
והשנים  

אבל   , מתחשבנים איתנו על חמש דקות-
שאת  , זה מקצוע ששונה בתכלית שלו

.נשארת כמה שצריך במקור

עם הרבה  , היררכית, זו מערכת מאוד קשה-
שלא עושה דבר על מנת  להבין , דרישות
כמו צבא. מוטל עלינוהכל. ולהקל

במיוחד בתחילת , הרבה ביקורת שמוטחת-
היה קשה לספוג  . מצד הבכירים, ההתמחות

את זה

וזה  , שחיקה, לחץ, יש הרבה יותר עומס-
.מאופיין במיוחד את השנים האחרונות

.תורים ארוכים, מחסור חמור ברופאים-
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קשיים ואתגרים כלליים-מקצוע הרפואה

העומס נגרם כתוצאה מתובענות יתר של , אצל המתמחות

,  אשר דורשת לבצע תורנויות ארוכות ותכופות, המערכת

ולנהל במקביל חיי  , ללמוד לבחינות קשות תוך כדי עבודה

.משפחה

על חשבון  , לבלות זמן רב בעבודההצורך , לדברי המתמחות

:  גורם לתופעות הבאות, תחומי חיים אחרים

ירידה  , צוינו תחושות כגון תשישות, בהיבט האמוציונאלי

.רצון לתקשר עם הסובבים-אי, במצב הרוח

יציאות ובילויים, צוינו וויתורים על תחביבים, בהיבט המעשי.

או להחזיק בזוגיות  , חלק הזכירו את הקושי למצוא בן זוג

.  יכולת להקדיש זמן מספק לבן הזוג-לאור אי, קיימת

עלתה הסוגיה של השקעה לא מספקת בטיפוח  , באופן מינורי

.הגורמת לפגיעה במראה החיצוני ובכושר הגופני, עצמי

אף אחד לא מאמין כמה שעות יש  -
אני באה בשמונה בבוקר וחוזרת  . בתורניות

.  בבוקר למחרת10-ב
ואני עדיין , פעמים3האחים התחלפו -

!במשמרת

אין לך  . חסרת סבלנות לחלוטין, את מותשת-
, כוח לשמוע את האנשים שקרובים לך בבית

כשאני יוצאת עם  , גם כיום.  זה מביא לריחוק
למה אין לך  : "אני שומעת כל הזמן, מישהו

"?למה את כל הזמן עייפה, זמן
אני נפרדתי מהבן זוג שלי במהלך  --

כי היחסים החמירו עם שמונה  , התמחות
תורניות בחודש בממוצע 

אני מאוד אוהבת  , זה בא על חשבון תחביבים-
ויש לי מנוי שלא שימושי , תיאטרון

והגוף מתעייף נורא  , המראה החיצוני נפגע-

והן לאתגרים  , המשותפים לשני המינים, הרופאות התייחסו הן לקשיים הכללים, במהלך הקבוצות
.  מעצם היותן נשים, העומדים בפני רופאות

.  העיקרי שצוין הינו תחושת העומס והלחץהאוניברסליהקושי 
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תחושת העומס והלחץ מהווה תוצאה  , אצל המומחות
ישירה של מחסור ברופאים מומחים במסגרות של  

.רפואה ציבורית בישראל
של רופאים  " הצפה"וכתוצאה מכך , מחסור ברופאים

,  גורם להקדשת זמן מועט ביותר לכל חולה, קיימים בחולים
ופוגע באיכות  , דבר ההופך את העבודה לטכנית ורוטינית

.  הטיפול
ידי המומחות המועסקות  -סוגיה זו הועלתה באופן בולט על

הרופאות חשות אכזבה קשה מתנאי  .בקופות חולים
וחלקן ציינו כי הבחירה לעבוד , העבודה בקופות חולים

,  בקופת חולים הינה תוצאה של תנאי שכר טובים יותר
.לעומת בתי חולים ציבוריים

שביעות רצון  המומחות הביעו חוסר , מעבר לסוגית העומס
אשר אינה עולה  ,מרמת השכר של רופאים מומחים

.  כתוצאה מצבירת וותק וניסיון במקצוע
  חלק ציינו כי רמת השכר והתנאים המוענקים למומחים

. ל"ולכן מתרחשת ירידה של המומחים לחו, אינם מספקים

אבל  , הגיעו רופאים מרוסיה90-בשנות ה-
כיום כבר יש . כיום הם יוצאים לפנסיה

.  מחסור חמור ברופאים מומחים
.  דקות 10נורא מאכזב שיש אישה כל -

כבר צריך לקבל את  , עד שהיא מתפשטת
.  הבאה בתור

,  אם בבתי חולים היו נותנים משכורת טובה-
.הייתי עוזבת את קופת החולים

לכל . מה שהולך בקופות חולים, זה מבייש-
!דקות6חולה מקדישים 

זה לא משקף , שנים שהשכר שלי לא עלה-
.את הניסיון וההכשרה

בתור מתמחים אפשר לחיות עם ילדים -
.  אבל בתור בכירים זה פחות שווה, בארץ

הרבה מומחים עוזבים  

קשיים ואתגרים כלליים-מקצוע הרפואה
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הדרישה של המערכת  , פורמליזציה של תהליכי עבודה
.  לתעד ולרשום את כל ההליך הטיפולי

ידי כירורגיות ורופאות נשים-נושא זה הודגש במיוחד על  ,
תוך  , וזאת עקב המעסה הרבה שהדבר מטיל על כתפיהן

.  גריעה מזמן איכות שמוקדש למטופל

 במקרים מסוימים. ירידה מסוימת במעמד הרופא  ,
וחלק , בתהליך הטיפול" כלי נוסף"הרופאות נתפסות כ

מהחולים מפגינים יחס מזלזל כלפי ניסיונה והכשרתה של 
.  הרופאה

מיעט קטן מהרופאות נטו לקשור סוגיה זו לעניין המגדרי  .

  חוסר שביעות כללית של המטופלים מהמערכת
.  אשר מקבלת ביטוי ביחס עוין כלפי הרופאים, הציבורית

הצורך לקבל  , וודאות מבנית בתחום הרפואה-האי
".פיתרון יחיד וברור"החלטות במצבים בהם לא קיים 

במקום  , התיעוד הפך להיות נקודת מיקוד-
איכות הטיפול והרפואה

במקום לשבת עם  , זה גוזל המון זמן ממך-
אך צריכה לחשוב איך לנסח כל , הפציינט

מילה ומילה

וכל , אני מרגישה שכל השנים שלמדתי-
לא נחשב בעיניו, הידע שיש לי

הם  . לפחות פעם אחת ביום מגיע טווס כזה-
שמעו  , קראו באינטרנט, הכליודעים את 

אצל השכנים

אני באמת רוצה לתת את המקסימום  -
למה  :" ועדיין באים וחובטים בי, לחולים

למה לא נתת מכתב שחרור  , עשית ככה
"?למה הייתי צריך לחכות, מוקדם יותר

קשיים ואתגרים כלליים-מקצוע הרפואה
:צוינו, המשותפים לשני המינים, מבין האתגרים והקשיים הנוספים

.  מהעבודה שלנו היא רוטינה יומיומית90%-
,  וביום אחד את פוגשת ילד שנראה בסדר

.  אבל מתחת לפני השטח יש הפתעה גדולה
אם תעשי החלטה  , את הולכת על החבל דק

.וגם את, גם הילד נופל, לא נכונה

20

תפיסת מקצוע הרפואה
בראי המגדרי
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תפיסת מקצוע הרפואה בראי המגדרי

בהיותו  , מקצוע הרפואה נתפס כמתאים לנשים, באופן כללי

והן  , של הנשיםהאמוציונאליםנותן מענה הן לצרכים 

.מאפשר להתפרנס בכבוד

המאפשר שוויון יחסי  , המקצוע נתפס בין הבודדים בשוק

והן בהיבט של קידום  , הן בהיבט של שכר, בין המינים

.  תעסוקתי

מרבית הרופאות הביעו אופטימיות כי רמת  , יתרה מכך

וסברו כי בקרוב המקצוע יהפוך  , השוויון בתחום תלך ותגבר

.להיות נשי יותר באופן מובהק

,  אני חושבת שזה המקצוע מצוין לנשים-
אפשר להביא לידי ביטוי יכולות של נשים  

לאמפתיה ואהבה
במיוחד  , אין מקצוע יותר יפה מרפואה-

לנשים

במשק המשכורות של גברים הן תמיד יותר  -
. ואצלנו יש שוויון. גבוהות 

יש לי  . אין חסם בקידום בגלל שאני אישה-
עכשיו ראש מחלקה אישה

.  הרופאות התייחסו באופן ספונטני ובלתי נעזר לסוגית המגדר במקצוע הרפואה, במהלך הקבוצות
כאשר הן הצביעו מחד גיסא על יתרונותיו  , בלט כי היחס של הרופאות כלפי המקצוע הינו אמביוולנטי

.  הניצבים בפני נשים רופאות, ומאידך גיסא על האתגרים והקשיים, הרבים של המקצוע

.  ונצבע בצבע נשי, כל דבר היה גברי פעם-
מבוגרי בית ספר לרפואה הן 70%כיום 
.הנשים יכנסו ליותר ויותר התמחויות. נשים

.  הנתונים המספריים מדברים בעד עצמם-
לפני שני עשורים המספר הנשים בבתי  

לעומת היום, ספר לרפואה הוא זועם

22

תפיסת מקצוע הרפואה בראי המגדרי

  הרופאות התייחסו להעדר או מספר מצומצם של נשים

,  אורטופדיה, כגון כירורגיה, בהתמחויות מסוימות

.  קרדיולוגיה ואורולוגיה

  מבין החסמים העומדים בפני כניסת הנשים להתמחויות

:  צוינו, "גבריות"
אותה קשה  , הדרישה להתמחות ארוכה מהרגיל

לשלב עם גידול הילדים
עיסוק בעבודה  , שעות עבודה ארוכות במיוחד

(.  כירורגיה)פרטית אחרי העבודה בבית חולים 
 בדרכים " גברי"לשמר את המקצוע כ" מכוון"ניסיון

דוגמא קביעת ישיבות מחוץ לשעות העבודה  , שונות
'וכו

 או סיבולת  ( אורטופד)מקצועות הדורשים כוח פיזי
(כירורג)גבוהה 

הרווח בכירורגיה הוא בניתוחים שעושים   -
.בתשלום נוסף, מעבר לשעות העבודה

הישיבות במחלקה הכירורגית היו שונות -
היו יושבים  -לעומת מחלקות אחרות 

מעשנים בתוך בית חולים בשבע , מנהלים
.מן הגמוניה גברית כזאת, בבוקר

זה  -זה שהישיבות מתחילות ברבע לשבע -
לא מתאים לאמהות

בכירורגיה  . לגברים יותר קל לחתוך כלי דם-
לב חזה אני לא מכירה שום אישה

אי. הרופאות ציינו כי טרם לא הושג שיווין מלא בין המינים במקצועות הרפואה, במהלך הקבוצות-
ובקידום  , ובפרט בבחירת סוג ההתמחות, שוויון בין רופאות לרופאים מתבטא בשני תחומים עיקריים

.  מקצועי

,  הרבה נשים בוחרות ברפואת משפחה-
זה נחשב ליותר קל. רפואת ילדים

זה  , אורטופדיה, כירורגית כלי דם, אורולוגיה
עדיין בשליטת גברים
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תפיסת מקצוע הרפואה בראי המגדרי
כי בהתייחס לסוגית הבחירה בסוג ההתמחות, יש לציין  ,

המתמחות הצביעו על שינוי מהותי שעבר על המערכת  
.  לעומת העבר, הרפואית

  בעוד שהמתמחות סבורות כי כיום הבחירה בהתמחות
המומחות  , מסוימת תלויה בעיקר ברצון האישה עצמה

אותם הערימה המערכת על  , סיפרו על מגוון של חסמים
.הנשים בעבר

נרשמה הסכמה גורפת כי רופאות יצליחו לכבוש  , עם זאת
לכיוםוכי נכון , בהדרגה את מרבית התפקידים הגבריים

.המערכת הרפואית מציבה דרישות שוות כלפי שני המינים

התגלו חילוקי דעות  , בכל הנוע לסוגית הקידום המקצוע
חלקן סברו כי המערכת פתוחה ומזמינה את  . בין הרופאות

האחרות  . הרופאות להתקדם ולהגיע לתפקידים בכירים
טענו כי עדיין קיימת אפליה וניסיון לשמר את ההגמוניה  

ובתפקידים הבכירים  , לפחות בחלק מההתמחויות, הגברית
.  ביותר

נושא של סטריאוטיפים כלפי  הועלה , בצורה מינורית
אך מרבית הרופאות סבורות כי תופעה זו  , נשים רופאות

ללא צורך בהתערבות חיצונית, תלך ותעלם עם הזמן

,  אני התלבטתי אם לבחור בכירורגיה-
יש תתי  . ובסוף החלטתי ללכת על זה

שמאד , כמו כירורגית שד, התמחות
מתאימים לנשים

בשנות השמונים רציתי להתמחות  -
אבל המנהלים לא רצו כל כך  , בגניקולוגיה
לקבל נשים

המחלקה בקפלן לא  80-בשנות ה-
.  רק גברים, קיבלה נשים לאף אוזן גרון

.רק לאחרונה התחילו להיכנס לשם נשים

אבל עדיין ארוכה הדרך להגיע  , יש שינויים-
.  אין שוויון בפוזיציות הגבוהות, לשוויון מלא

עובדה שיש רק דיקנית אחת
לא חושבת שתהיה לי בעיה להתקדם -

יש לי מנהלת מחלקה . בגלל שאני אישה
אישה

אבל כשהאח  ,מדברים איתי אחרי הניתוח-
"כבוד הרופא:"ישר פונים אליו , יוצא

את  ? בת כמה את: "לפעמים שואלים אותי-
אבל לרוב " ?יכולה לקרוא לרופא בבקשה

!"כל הכבוד לך"אני נתקלת בתגובות של 
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קשיים ואתגרים מגדריים הקשורים למקצוע

העומס המוטל על כתפי כלל הרופאים  , לדברי הרופאות
,  מתעצם כפליים אצל נשים רופאות, במערכת הבריאות

.  לאור האילוץ לחלק את זמנן בין המשפחה לעבודה

 המבשרת על  , הינה הסנונית הראשונהכניסה להריון
.בו כרוח שילוב העבודה עם גידול הילדים, הקושי העתידי

רופאה מתמחה רשאית להפסיק לבצע , פי החוק-על
.  להריונה20-תורניות לאחר שבוע ה

פרישת מתורנויות מטילה עומס רב על רופאים  , בפועל
.ולכן אינה מתרחשת הלכה למעשה במקרים רבים, אחרים

הדבר נובע כתוצאה מתחושות אשם כבדות  , לעיתים
הרופאות נחשפות  , במקרים אחרים. שחשות המתמחות

.ללחץ ישיר מצד הרופאים במחלקה
  הרופאות סיפרו כי המשך ביצוע תורנויות בשלבי ההיריון

.המתקדמים גבה מחיר נפשי ובריאותי כבד

הייתי צריכה כל הזמן להתנצל שאני  -
.  ושאני מספיקה לעשות תורניות, בהיריון

כי  , 20-עשיתי תורניות אחרי שבוע ה-
אין מצב לא  . נהוג שאת עוזרת למחלקה

לא זכור לי שהייתה ממתמחה  . לעזור
.שהפסיקה את התורנויות

שום אישה לא  , במחלקה בה אני עובדת-
כולן היו  , שרדה היריון בלי לצאת לשמירה

.  עם צירים ודימומים
ונחשפתי  , 28-עשיתי תורנויות עד שבוע ה-

.רק אז אמרתי זהו. לאבעבועות רוח

,  כי אומנם המערכת הרפואית מגלה כיום פתיחות רבה יותר כלפי נשים רופאות, בקבוצות עלה
והיא זו שמהווה חסם עיקרי בדרכן של רופאות  , המערכת החברתית בישראל אינה מתקדמת מספיק

הרופאות  , שכר טוב ותפקיד תובעני, חרף מעמדן המקצועי הגבוה,כך. להצליח בקריירה המקצועית
ועיקר העול על תחזוקת הבית וגידול הילדים מוטל על  , של המשפחה" שומרות הסף"ממשיכות להיות 

מופיעים בצמתים בהם המשפחה דורשת השקעת  , הקשיים העיקריים עליהם דיברו הרופאות. כתפיהן
.  לידה וגידול הילדים, ובפרט בשלבים של היריון, זמן ומאמץ מרובה במיוחד

לרוב אישה תצא מעבודה ותיקח את הילד -
.והגבר עדיין חוזר הביתה מאוחר, מהגן

הוא  , אם גבר יירשם לניתוח אחרי תורנות-
לא יגיד לא
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 בו , מתוארת כאירוע טראומטיחזרה מחופשת לידה

הרופאות נדרשות להשאיר תינוק יונק בן יומו  
ללא האפשרות להניק אותו  , בהשגחת גורם טיפולי זר

.או לטפל בו במשך שעות רבות

בדומה לשאר  , חרף העובדה כי הרופאות זכאיות
,  (וכיום אף יותר)לחופשת לידה של חצי שנה ,  הנשים

בפועל הן מרגישות לחץ מצד המחלקה לחזור לעבודה  
על מנת לסייע לרופאים , בשלב מוקדם ככל הניתן

הדבר מתרחש מכיוון שהתקן של רופאות  . אחרים
והמחלקה אינה  , שיצאו לחופשת לידה נשמר במחלקה

.מקבלת כוח עזר חילופי

כי התביעה מצד חלק מהרופאות  , מעניין לראות
זוכה לעיתים לתגובות שליליות לא , להתחשב במצבן

.  אלא גם מצד נשים רופאות, רק מצד רופאים גברים

איך  , אני חושבת איך אני אחזור לעבודה-
אשאיר תינוקת בת כמה חודשים בידיים 

מצד שני לקולגות שלי חסר ידיים ! ?זרות
.  עובדות

החברה שלי אושפזה בגלל דלקת בשד-

מתמחה אחד מכירורגיה התחיל לדבר על  -
והוא דיבר עליה  , מישהי שהייתה בהיריון

חכו  :" כאילו היא עשתה לו משהו בכוונה
אני מסדר לה את ליל  , תראו שהיא תחזור

!"אני מעביר לה את הכוננויות, הסדר
,  ביום שנגמרו שלושה וחצי חודשים-

4או . משבצים אצלנו במחלקה לתורנויות
אישה מניקה  . סופי שבוע2או , תורניות

והולכת , משאירה בבית תינוק יונק
.אני חושבת שזה מזעזע. לעבודה

,  רופאה אחת סירבה לעשות תורניות-
אני עשיתי את  :"ודווקא התורניות רבו איתה

!"אז למה שאת לא תעשי את זה, זה
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קשיים ואתגרים מגדריים הקשורים למקצוע
הרופאות מרגישות מעמסה ולחץ  , בשלב גידול הילדים

.  כבד מנשוא
ידי הרופאות המתמחות-הדבר הודגש במיוחד על  ,

.  הנמצאות בתקופה של שיא הלחץ בדרכן המקצועית
 אחרי  )רופאות מומחות ציינו כי בשלב בו הן נמצאות

המערכת מאפשרת גמישות רבה יותר בשעות  ( ההתמחות
אם כי עדיין רופאה אשר מעוניינת להתקדם , העבודה

צריכה לעבוד  , ולהרוויח משכורת טובה, מבחינה מקצועית
.  ולהקריב את חיי המשפחה, שעות מרובות

 שני קצוות  "בהרופאות דיברו רבות על הרצון להחזיק
וגם להקדיש  , תוך שאיפה גם להצטיין בעבודתן , "החוט

. זמן איכות לילדים ולמשפחה באופן כללי
הן מבחינה  , הרופאות משלמות מחיר כבד, לדבריהן

והן  , ההשענות הכבדה על כוח עזר שיטפל בילדים-כלכלית
פחות זמן לבלות עם הילדים זמן  -מבחינה אמוציונאלית

.להיות מעורבות בגידולם, איכות

התמחות זה בעיקר מאמץ לנסות לשמור  -
אני לא הייתי מורידה מעצמי  . על שפיות

.וזה מאד קשה, תורניות
, ההתמחות זה חמש שנים הכי קשות-

המתמחים כרגע בשיא . אבל זה יסתיים
הסבל

כל  נגלת'מג, אני מרגישה כמו בקרקס-
, בילדים, צריך לשלוט במקצוע. הזמן
!זה על גבול הבלתי אפשרי. בבית

, ג בעומר של הבן שלי"הגעתי למסיבת ל-
חששתי לשאול . ולא ידעתי מי המורה שלו

.שלא יחשבו שאני הזויה, אנשים

גם עכשיו שאני צריכה לריב עם הגננת  -
היו סייעות  . שתחזיק את בני עד ארבע וחצי

, לא מעניין אותנו במה את עובדת: "שאמרו
"וחצי הילד ילך לרחוב4ב
לא  -ללכת ביחד לימי הולדת, לקחת לחוגים--

...וזה חסר! עשיתי את כל זה
אבל   , בהסתדרות עושים קייטנות לילדים"-

לא יכולתי להרשות לעצמי, במחירים גבוהים
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קשיים ואתגרים מגדריים הקשורים למקצוע

הרופאות דיברו רבות על כך שהקושי  , במהלך הקבוצות
.  לשלב חיי משפחה תקינים עם ניהול קריירה משגשגת

בין ההשקעה בגידול  , קושי זה מציב בפניהן בחירה קשה
והתקדמות  , לבין לקיחת אתגרים מקצועיים, הילדים

.  בסולם הקריירה

או סבורות שיתקשו  )הרופאות מתקשות , לדבריהן
ונאלצות לעשות  , לאחוז בשני הדברים ביחד( בעתיד

כבר בשלבי הקריירה  , בחירה מודעת באחת האפשרויות
(.בשלב בחירת התמחות)המוקדמים 

הנשים הצביעו על העובדה כי רופאים  , לעומת זאת
גם במחיר של  , גברים ממשיכים להתמקד בקריירה

והיעדרויות תכופות  , הקדשת שעות עבודה מרובות
.  מהבית

,  אצלנו באונקולוגיה יש מנהלת מחלקה-
.  ומסורה למטופלות, שהיא מנתחת בחסד

אבל זה הבהיר לי שאני לא רוצה חיים  
אני רואה את עצמי במסלול , כאלה קשים

.יותר קונבנציונלי

ויותרויותר , זה מתחיל בשאפתנות-
שאני אוכל  , מצטמצם לרצון למצוא לי נישה

זה משהו שעובר  . לקיים את חיי המשפחה
כל הזמן בראש

חברה שלי חזרה אחרי חופשת לידה עם  -
רשמו אותה לניתוחים  . הרבה מוטיבציה

זה היה  . ולמחרת לתורניות, צ"אחרה4עד 
.  הקש ששבר את גב הגמל

,  בשביל גברים תורנות בפנימית זה לוקסוס-
איזה  גבר מסיים עבודה  . תנאים מעולים

בשביל אישה זה על סף הבלתי ? 4בשעה 
.אלא אם כן יש לה תמיכה מהבית, אפשרי

28

תפיסת מקצוע הרפואה
בראי המגדרי
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את הקושי של יום-הרופאות מודעות וחוות יום, מצד אחד

.שילוב קריירה מקצועית עם ניהול חיי משפחה תקינים

כל הרופאות מעוניינות לקהל על עצמן ולמצוא פיתרונות  ,

אך גם  , אשר יאפשרו להן להקדיש זמן איכות למשפחה

.  להתקדם מבחינה מקצועית

ממתן  מגוון של חששות והסתייגויות בוטאו , מצד שני

.  פיתרונות ייעודיים לנשים המועסקות בתחום הרפואה

הרופאות סבורות כי כיום רמת השוויון במערכת הרפואה  , כך

המערכת לא רק מציבה דרישות זהות  . הינה גבוהה יחסית

אלא גם מתגמל את שני המינים באופן  , כלפי שני המינים

.השוואה למקצועות אחרים בשוק, שוויוני יחסית

כי כבר כיום ניתנו הקלות  , חלק מהרופאות ציינו, בנוסף

.  לרופאות אמהות

אין הרבה הבדל ברפואה בין נשים  -
.  כולנו עובדים מהבוקר עד הלילה. לגברים

,  כשחוזרים הביתה, ההבדל מתחיל בבית
זה החלק . כולנו בתפקידים אחרים לגמרי

.  שצריך לשפר

ניכר כי הרופאות חשות תחושות   , חרף הקשיים והאתגרים הרבים הניצבים בפני נשים רופאות
ולא נרשמה הסכמה בנוגע לדרכי פיתרון  , אמביוולנטיות בהתייחס לאופן בו ניתן להקל ולסייע להן 

.אפשריים

אני לא רוצה  , רפואה זה תחום שוויוני-
שלא  , "אישה חלשה"שיתנו לי הקלות כי אני 

מסוגלת להתמודד עם הקשיים

,  את לא רוצה שיותר מידי הקלות יפגעו בך-
.  כבר כיום יש הקלות בשעות עבודה

36-לרופאות עם ילדים זה ירד כבר ל-
שזה הרבה יותר סביר  , שעות

30
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שמא מתן הקלות נוספות  , הרופאות ביטאו חשש, על כן

וחוסר  , לרופאות תיצור תרעומת בקרב רופאים גברים

מתן  , בסופו של דבר. נכונות לקבל נשים לתפקידים שונים

יחס מועדף לנשים עלול לפגוע באפשרויות התעסוקה  

.והקידום שלהן

ולפגוע  , לכן הרופאות אינן מעוניינות להפר איזון עדין זה

ידי הצבת דרישות לתת יחס  -על, בהישגים אשר הושגו

.  מועדף לנשים ולהקל עליהן

כי הרופאות סיפרו בהערצה רבה אודות רופאות  , יש לציין

,  אשר נלחמו על תנאי העסקה הולמים עבור עצמן, אחרות

רוב הרופאות שהשתתפו  , אם זאת. ועבור כלל הרופאים

,  בקבוצות העדיפו להתנהל לפי הכללים הנהוגים במערכת

הן מצד , בעיקר כתוצאה מחשש מהסנקציות שיוטלו עליהן

.  והן מצד עמיתים לעבודה, המערכת הרפואית

מנהל המחלקה שלי אמר לנו יש לו בעיה -
כי אנחנו נכנסות להיריון, לקבל נשים

גם אני לא רוצה שמנהלת המחלקה  -
זה לא  , תספר כמה קשה לה ותבקש הקלות

מתאים

אני  ,  הנשים הראשונות שפרצו דרך-
המתמחים  . מאמינה שזה היה מאבק נוראי

והנשים  , סיפרו שלא היה יום ולא היה לילה
.שנכנסו שינו את זה

אחרי שלושה חודשים החברה שלי -
ועברה להתמחות במקום , אמרה לא עוד

כי כאילו , "כתם"למרות שזה נחשב ל. אחר
מתמחה לא מוכנה לקבל את התנאים  

זה מעין ניצחון  . שמקובלים על כל השאר
והצליחה להמשיך  , שהיא פשוט אמרה לא

ככל שיותר ויותר נשים יעשו את  . בתחום
הרפואה תשתנה, זה

אנחנו לא  , גם הגברים עובדים מאד קשה-
.  רוצות לעור התנגדות וכעס
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התגלו חילוקי דעות בהתייחס  , במהלך הקבוצות

כלפי רופאות  " אפליה מתקנת"לנחיצות של מתן הקלות ו
.במערכת הבריאות

  חלק מהרופאות סברו כי אין צורך לספק פיתרונות ייעודיים
על , אלא יש לטפל בקשיים המבניים של המערכת, לנשים

גברים  , מנת להקל ולשפר את התאים של כלל הרופאים
,  מתן הקלות נוספות לנשים, לפי תפיסתן. ונשים כאחד

בו עיקר העול של ניהול חיי  , ישמר את המצב הקיים
.  המשפחה מונח על כתפי נשים

כי במציאות  , אך סברו, רופאות אחרות הסכימו עם הטענה
חשוב לפעול לשיפור  , של מדינת ישראל" לא מושלמת"ה

.  תנאי העסקה של הרופאות בשלב זה

כי על ההקלות  , כל הרופאות חזרו והדגישו, עם זאת
תוך פגיעה  , להינתן בדרכים מתוחכמות ועדינות

וברופאות ללא  , מינימאלית באוכלוסיית גברים הרופאים
.או אמהות לילדים בוגרים, ילדים

על ההקלות להיות מוצגות כפיתרונות המערכת  , כמו כן
"מענה לדרישות הרופאות"כלא בתור , לאמהות לילדים

אני מרגישה שיש מגמה שגברים גם  -
זה  . רוצים ללכת לראות את הילדים שלהם

הרי ילדים זה  , לא בושה להגיד את זה
פרויקט משותף של שני ההורים

גם גבר צריך לצאת פעם בשבוע יותר  -
וגם אישה יכולה לבוא בוקר אחד  , מוקדם

יותר מאוחר

שלא יבואו , צריך להיזהר שיהיה בעדינות-
"היא רוצה הקלות, היא אישה: "ויגידו

אז מה  . את לא תעזי להגיד שקשה לך-
גם רופאה אחרת רוצה  , שיש לך ילדים

!לגדל ילדים
אם תגידי , את לא רוצה להפסיד במערכה-

שקשה לך

שלא ייראה שנשים  , זה צריך לבוא מלמעלה-
דרשו את ההקלות

שלא יוצג כטובה לנשים-

32
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ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הקושי שלב 

שיהיה מגנון  , מבחינת מערכתית"
להוסיף עוד תקן  , למשל. פיצוי

שלא  , במידה ומישהי נכנסת להיריון
" תהיה טינה

אבל לעיתים , הכללים זה טוב ויפה"
החוקים לא , קרובות זה לא קורה

"נשמרים

  להקפיד על יישום החוק של הפסקת
בעיקר , להריון20-תורנויות בשבוע ה

.באמצעות תגבור כוח אדם במחלקה
,  הקפדה על החוק ללא תגבור בכוח אדם

עלולה להגביר את רגשי הטינה של  
.רופאים אחרים

תורנויות ארוכות  
,  עייפות, ותכופות

פגיעה אפשרית  
במהלך התקין של 

חשיפה  , ההיריון
למחלות

שלב ההיריון
בעיקר אצל  )

(המתמחות

לעבוד פחות , חצאי תורנויותלבצע"
"שעות

לרופאה לנצל את מלוא חופשת  לאפשר
הלידה

צמצום במספר התורנויות  /מתן פתור
.  בתקופת היונקות

לבצע את  חשוב, גם במקרה זה
בעיקר באמצעות תגבור כוח אדם המהלך 

הקפדה על החוק ללא תגבור .במחלקה
עלולה להגביר רגשי טינה של , בכוח אדם

. רופאים ורופאות שהן גם אמהות לילדים

לחץ המופעל על  
הרופאה לחזור  

,  לפעילות במחלקה
לנצל את מלוא  מבלי

,חופשת הלידה
שיבוץ לתורנויות

שלב החזרה  
מחופשת  

לידה

אני הייתי משקיעה המון במערכת  "
, הייתי עושה יום ארוך, החינוך
" עם אוכל מזין, מסודר

בהסכם החדש כתוב שנשים עם  "
אבל בפועל , שעות7ילדים יעבדו 

מקבלות על זה  , שעות8הן עובדות 
הן  , אבל הן לא רוצות עוד כסף. כסף

!"רוצות ללכת ולקחת את הילד

 מערכת  לתת תמיכה רבה יותר במסגרת
, קייטנות בקיץ, יום לימודים ארוך: החינוך

!וכל זה במחיר סביר
שעות7של לאפשר משמרות
 גני ילדים )מגורים ומוסדות לימוד

בקרבת בתי חולים/בתוך( במיוחד

הקושי לשלב משרה
ת עם הקדשת תובעני

זמן לגידול הילדים

שלב גידול  
הילדים
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קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

אלא באופן  , לא רק במגזר הדתי"
"כללי נשים רוצות יותר נשים

ההתמחות  פריסת, גמישות בשעות
אפשרות לעבודה  , לתקופה ארוכה יותר

בחצי משרה
  הגברת המודעות בקרב הרופאות לתתי

,  כגון כירורגית שד, תחומים בכל התמחות
הדרישה לרופאות בגניקולוגיה

מיעוט של נשים  
הבוחרות להתמחות  

בתחומים 
שנחשבים 

"גבריים"ל

שלב ההתמחות

במקום לקבל הרצאה פעם  "
עדיף פסיכולוגית או  , בשבוע

אבל .קבוצת תמיכה פעם בשבוע 
,  לא הייתי עושה קבוצה רק לנשים

גם לגברים קשה
עצם זה שאתה גדל במערכת ואין "

אתה נזרק למים  , לך שום תמיכה
" ואף אחד לא מעניין

קבוצות תמיכה לרופאות ורופאים  ,
המספקות תמיכה אמוציונאלית  

  גורם מכוון ומייעץ מתוך המערכת

העדר תמיכה  
נפשית מתוך  

מחסור  , המערכת
בגורם מייעץ ומכוון 

שלב ההתמחות

.  יותר נקודות זיכוי במס הכנסה"
"בחלק הכספי שנשים ירוויחו יותר

שיפור כללי ברמות השכר של  המומחים  ,
.בייחוד בבתי חולים ציבוריים

  תוספת שכר כתלות בוותק ובהכשרה של
הרופא

  העלאת נקודות זיכוי במס הכנסה
לרופאות  

  הדבר יאפשר לנשים להתקיים בכבוד
אשר  )גם ללא עבודה במסגרות הפרטיות 

(באה על חשבון המשפחה

שכר הרופאים
המועסקים  

במערכת הרפואה  
הציבורית נתפס  

ואינו  , כלא מספק
עולה בצורה  

מספקת כתלות 
בצבירת וותק 

והכשרה

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות

34

קשיים ופיתרונות מוצעים
ציטוטים שהוצעופיתרונות תיאור הבעיה שלב 

עידוד הנשים להיכנס למחקר האקדמי  ,
הפניית תקציבי מחקר לנשים

אפשרות  שעות עבודה גמישות ומתן
לנהל חיי משפחה תקינים

עידוד קריירה  
אקדמאית לנשים

אחרי סיום  
ההתמחות

עלה בקרב  )
(המומחות

12לנהג משאית אסור לנהוג אחרי 
,  ואנחנו נוהגים אחרי תורנויות, שעות

!?וזה בסדר

  הסעות אחרי תורנויות ומשמרות
ארוכות

סכנה  קיימת
בנהיגה הביתה 

במצבים של עייפות  
אחרי  , קיצונית

משמרות ותורנויות

בכל השלבים
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GEOCARTOGRAPHY -Knowledge Breeding Successלדעת כדי להצליח

Knowledge Group

קבוצת גיאוקרטוגרפיה
Geocartography Knowledge Group

אסטרטגיה של מידע
Information Strategy

Geo-Marketingמחקרי שוק ודעת קהל  
Strategy, Opinion & Marketing Research

ראיונות עומק, קבוצות מיקוד-מחקר כמותי ואיכותי 

  Geo-SMARTחישובי צפי ופוטנציאל שוק
Feasibility & Market Potential Analysis

 Geo-iT iSמערכות מידע ופתרונות עתירי מידע
Information Technology & Solutions

Geo-Medicמחקרי תרופות ורפואה 
Pharmaceutical & Applied Medical Research

Geo-Sensorמחקרי טעימה ופיתוח מוצרים  
Product Development & sensory Tests

Geocartography, 8 Kehilat Venezia St., Tel-Aviv,  Tel. +972-3-7682222  Fax: +972-3-7682223,
research@geocartography.com



נספח ג׳
 קידום מעמד הרופאה: קליניקה, ניהול

 ואקדמיה - נייר רקע של הר"י לקראת דיון בוועדה
לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
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ג׳  

  4102יוני                  
                     

 

  - ניהול ואקדמיה, קליניקה: קידום מעמד הרופאה
 י לקראת דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי"של הר רקענייר  

 

  הפמיניזציה של מקצוע הרפואהתהליך  -כללי רקע 

על פי נתונים עדכניים שנשלחו אלינו מהמועצה . בשנים האחרונות הולך וגדל מספר הסטודנטיות לרפואה
מכלל הסטודנטים הלומדים תואר ראשון  45%-כ היוונשים ג "בשנת הלימודים תשע, להשכלה גבוהה

רוב נשי בקרב העוסקים  –מצביע על המגמה  ,כשלעצמו, נתון זה. ברפואה במוסדות הלימוד המוכרים בארץ
 .ברפואה בישראל בעוד מספר שנים לא רב

, 2102לפי נתונים משנת . אנו רואים מגמה ברורה בבחירת מקצוע ההתמחות של נשים רופאות, במקביל
. רפואת ילדים ואונקולוגיה, רפואת משפחה, נשים נוטות לבחור בהתמחות במקצועות הגריאטריה

אנו רואים שיעור נמוך במיוחד , לעומת זאת. 41%-לה עומד כיום שיעור המתמחות על למעלה מבמקצועות א
כל אלה מקצועות שהעיסוק . הרדמה וטיפול נמרץ, בקרדיולוגיה, של נשים העוסקות במקצועות הכירורגים

מן הנמנע לא , על סמך נתונים אלה. תובעני ומקשה על ניהול חיי משפחה וגידול ילדים, בהם קשה פיזית
 .שבעתיד ייקלעו מקצועות אלה למצוקה קשה

בלבד רופאות  9%כיום ישנם , לפי הנתונים שבידינו. גם במישור הניהול הרפואי ישנו חסר רב בנשים
אחוז הרופאות המנהלות , כמו כן. בתפקידי ניהול בתי חולים וניהול שירותי בריאות בקופות החולים

 .סגניות מנהלות מחלקה 0%ועוד , בלבד 01%מחלקות בבתי החולים עומד על 

 . 04%-כאשר שיעור הנשים בקרב פרופסורים לרפואה נמוך מ, גם באקדמיה הייצוג הנשי לוקה בחסר

 

 : י"פעולות הר –קידום רופאות בהתמחות ובכלל 
 

. שרת הבריאות, כ יעל גרמן"שבו לקחה חלק גם ח ברפואה הנשית המהפכה על כנסי "ה הרקיימ 2102בשנת 
 'פרופ עומדת הצוות בראש הרופאות לקידום משימה צוות י"קם בהרהו ,בכנס החשובים הדיונים בעקבות

אשר , הצוות החל את פעילותו זה מכבר באמצעות צוותי משנה. גוריון-בן אוניברסיטת נשיאת ,כרמי רבקה
תוצרי . והתאמת מקום העבודה לרופאות במקצועות ההתמחות השוניםחלקם יעסוק גם בהנגשת ההתמחות 

הצוות יכוונו ליצירת שינוי מוחשי בשטח של מעמד הרופאה במערכת הבריאות בכלל ובמקומות העבודה 
, של מקום הרופאה התפישה הארגונית שינוי תרבותי שללנפעל לגיבוש תוכניות ורעיונות , בתוך כך. בפרט

 . ועוד קידום ייצוג הולם, תנאי העבודההתאמת 
 

 : ברפואהנשים י לקידום "ובילה הרלהלן הפעולות העיקריות שמ, על כך נוסף
 

 לצורך תקופת התמחותהכרה בחופשת לידה 
לצורך , או בחלק מהםמתוך חופשת הלידה השבועות בתשלום  05-ב מכירה י"של הר המועצה המדעית

יתר שבועות   .ההתמחות במסגרתה ילדה המתמחהבהתאם למשך תקופת וזאת , תקופת ההתמחות
יחשבו כהפסקה שאינה פוגעת ברצף ההתמחות י, הקבועים בחוק 22-שבועות ועד ל 05-מעבר ל, החופשה

 . ההתמחות תקופתאינם נחשבים כחלק מ אולם
 

  .מתמחות המעוניינות להאריך את חופשת הלידה מעבר לכך יכולות לעשות זאת באישור המועצה המדעית
התקופה נחשבת כלומר )ם ההתמחות "המועצה המדעית מכירה עד חודש של שמירת היריון לפז, כמו כן

 (. רצף ההתמחותכחלק מ
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 במשרה חלקיתהתמחות 

על פי הנהלים , י התמחות במשרה חלקית"מאפשרת המועצה המדעית של הר 2102החל מחודש ספטמבר 
רפואה , אנדוקרינולוגיה, מחלות ריאה, ניאונטולוגיה ,הרדמה: שקבעה המועצה המדעית ובמקצועות הבאים

, אשר אושרה לאחר תהליך של דיון ובדיקה, (פיילוט)מדובר בתוכנית ניסיונית (. כמקצוע על בלבד)דחופה 
 .שבסופו תתבצע הערכה של התוצאות, בחינת המצב בעולם ובחירה במהלך זהיר ומחושב

" התמחות על"הדורשים  רופאות לבחור במקצועות התמחותהתמחות במשרה חלקית תעודד יותר , לעמדתנו
 . לדבר זה משנה חשיבות בראייה ארוכת טווח. (דהיינו התמחות נוספת)

 קיצור יום העבודה
או ילד אחד , שנים 05ההסכמים הקיבוציים של הרופאים קובעים כי יום העבודה של אם לשני ילדים עד גיל 

ניתן ליישם  2100לאחר ההסכם הקיבוצי משנת  .הוא בן שבע שעות ,ההנמצאים בבית, שנים 8-שגילו נמוך מ
זאת מלבד זכאות . ביתר קלות הוראה זו הודות לשעון הנוכחות שהונהג במקומות העבודה מכוח אותו הסכם

יצוין כי זכויות אלה ניתנות כמובן גם לרופאים  .ר"לרופאות עובדות מדינה מכוח התקשי ליום עבודה מקוצר
 . הורים

 
 י"מתחם זכויות הרופאות באתר הר

כגון זכויות , י הקימה מתחם באתר האינטרנט שלה ובו סקירה כללית של זכויות הרופאות העובדות"הר
במתחם זה . זכויות לאחר לידה ותלונות על הטרדה מינית, זכויות בהתמחות, בעת היריון וטיפולי פוריות

 :                    ת המתחםכתוב. ישנו גם פורום למתן מענה וייעוץ לשאלות
http://www.ima.org.il/MainSite/RightsOfDoctors/Default.aspx 

 התאמת מקומות העבודה לרופאות אימהות

למעונות אלה . הקטנים של אמהות רופאותי מאמינה כי יש לקדם תוכנית לבניית מעונות יום לילדיהן "הר
יש לבנות , לצד זאת. לבלות זמן רב במחלקה משנה חשיבות לאימהות אשר מתמחות בבתי החולים ונדרשות

או לשאוב חלב סביבה אינטימית וראויה לרופאה להניק את תינוקה  עמדות הנקה לרופאות על מנת ליצור
  .במהלך העבודה

 קידום נשים בניהול רפואי

, לפיהם אחוז הנשים במשרות ניהול בתחום הרפואה נמוך מאוד ביחס לרופאים גברים, אור הנתונים שלעילל
פועל הצוות , כמו כן. פועל צוות המשימה לקידום מעמד הרופאות לגיבוש המלצות ספציפיות בתחום זה

כ "של חה 2105–ד"עהתש, (ייצוג לנשים בוועדות איתור –תיקון )הצעת חוק שיווי זכויות האישה לקידום 
אשר מטרתה להבטיח ייצוגן של נשים בוועדות איתור הממליצות לממשלה על , כים נוספים"אלעזר שטרן וח

 .מינויים לתפקידים בכירים

 

 סיכוםל

כאשר כבר כיום ישנו רוב נשי על ספסלי הפקולטות לרפואה , מקצוע הרפואה עובר תהליך של פמיניזציה
לפעול להשוואת הזדמנויות בכל הרבדים הנדונים אך בד בבד סבורה שיש , י מברכת על כך"הר. בישראל

 . לעיל
.                 בפרט לנשים רופאות י סבורה כי יש להתאים ולהנגיש את מקום העבודה בכלל ואת מקומות ההתמחות"הר

עבור נשים בתוך מערכת שנבנתה ומנהגת  –הן פיזית והן ערכית  –ישנו צורך לספק סביבת עבודה ידידותית 
. באמצעות שינויי תקינה ותמורות בהתנהלות הארגונית במערכת, בין היתר, זאת יש לעשות. ידי רוב גברי-על

אשר , "(רול מודלס)"ליצור באקדמיה ובניהול הרפואי דמויות לחיקוי אנו מצביעים על הצורך , לצד זאת
                       .תסמנה את הדרך לדור ההמשך הנשי ברפואה

, ובעיקר, אך גם, לא רק כאקט מוסרי המתחייב מתפיסתנו השוויונית במקצוע הרפואה ובכלל בצע זאתיש ל
 . נשיםממנו הן  41%-קהל ש המשרתת יעילה ואיכותית, לטובת יצירתה של מערכת פלורליסטית



נספח ד׳
שיקולים מגדריים בוועדת גרמן -

 מכתב מראשת הצוות, פרופ׳ רבקה כרמי,
לשרת הבריאות, ח"כ יעל גרמן
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