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  מבוא

 רקע כללי

אמי כמענה לדרישה ההולכת יבמ 7691הקורס הראשון החל בשנת . הוא מושג אמריקאי –" פאראמדיק"

ופינוי מיומן של נפגעי תאונות  ליםמנים בפעולות החייאה מחוץ לכותלי בית החוווגוברת לאנשי צוות מי

 (The National EMS Scope of Practice Model ,7001)הדרכים 

 . 6החייאות מוצלחות מתוך  8עשה בשנה הראשונה . בבלפסט 7699-ן הראשון הושק ב"הנט

נים של "בשילוב עם התוכנית הנט 7680בשנת א "הראשון בישראל נפתח במד קורס הפאראמדיקים

  .משרד הבריאות

 הגדרות

. א"י משרד הבריאות ובעל רישיון פאראמדיק מטעם מד"מוסמך במסגרת מאושרת ע – פאראמדיק פעיל

, בעיקרון, המושג תואם .טרום בית החולים, ציבורי, אזרחי מיתארעובד בתאגיד או חברת אמבולנסים ב

לפגוע בכבודם של הפאראמדיקים שאינם  הההגדרה נעשתה מטעמי נוחות העבודה ואינה בא) .האמריקאי EMT-Pמושג 

 (!מכם סליחהע. עונים על הקריטריונים הללו



 (התרגיל בלבדעניין לצורך ) אמבולנס טיפול נמרץ או מסוק טיפול נמרץ, ניידת טיפול נמרץ – ALSרכב 

 ללא יכולות טיפול נמרץ, רכב ביטחון מסוג אמבולנס – BLSרכב 

, רופא ופאראמדיק פעיל, נהג אמבולנס: אנשים 3י צוות של "עהמופעלת ניידת טיפול נמרץ  – ן"נט

 .חולים בשכיבה/פצועים 7יכולת פינוי עד  .שעובדים על פי פרוטוקולים

שמורשה , נהג אמבולנס ופאראמדיק פעיל: אנשים 7י צוות של "אמבולנס טיפול נמרץ המופעל ע – ן"אט

חולים /פצועים 7יכולת פינוי עד . טוקוליםמנהל הרפואי לעבוד ללא נוכחות רופא על פי פרוהי "ע

 .בשכיבה

פאראמדיקים פעילים שעברו הכשרה  7-טייס ו: אנשי צוות 3י "כלי טייס המופעל ע – מסוק טיפול נמרץ

 . בשכיבה אחדפצוע או חולה של יכולת פינוי . מתאימה

יכולת . נהג אמבולנס וחובש מלווה: אנשי צוות 7י "אמבולנס המופעל ע – רכב ביטחון מסוג אמבולנס

 . חולים בשכיבה/פצועים 7פינוי עד 

משמש . נהג ללא הכשרה רפואית – די איש צוות אח"אמבולנס המופעל ע – רכב פינוי מסוג אמבולנס

 .יםנפטרלהעברות לא דחופות של חולים ו

. BLS -ו ALS ות אבחנתיות וטיפוליות של אנשי צוות ברכביהנחיות מפורטות לסדר פעול – פרוטוקולים

  .  עם התאמות מקומיות קלות AHAבארץ פרוטוקולים של רוב החברות מבוססים על הנחיות 

על רכב ביטחון הכשרה בקורס חובשים וטסט נהיגה  סיים בהצלחהש, איש צוות רפואי – נהג אמבולנס

 . י משרד התחבורה"מאושר לנהיגה ע. א"מסוג אמבולנס במד

 .שסיים בהצלחה הכשרה בקורס חובשים, איש צוות רפואי - חובש מלווה

 פאראמדיקים פעילים ומסגרות הכשרהמקורות לגיוס 

רישיונות פאראמדיק שהוכשרו בארבע מסגרות  7630א "י מד"חולקו ע 7077לאפריל  ועד 7680משנת 

 : שונות

 .שנים 3 –משך הכשרה  .גוריון בנגב-מסלול תואר ראשון ברפואת חירום מטעם אוניברסיטת בן .7

 .חודשים 71 –משך ההכשרה  .א"מסלול פאראמדיקים מטעם מד .7

 .שנים 4 –משך הכשרה  ."אסף הרופא"מסלול  .3

 .(כולל טירונות)כשנה  –משך הכשרה  .ל"ץ בצה"מסלול קפ .4

לכן אין  .א"כל פאראמדיק המעוניין לעבוד בישראל חייב ברישיון מטעם מדיאות קבע כי רמשרד הב

פנים מקורות  םה דםאח הוכל מקורות כ ,להבדיל מהרופאים ,ל"בחו יםמקורות להכשרה של פאראמדיק

 . הכשרה המפורטות לעילהשל ארבע מסגרות 

 714הוסמכו  7070ניתן ללמוד כי בשנת בשנתיים האחרונות סיכומי פעילות במגן דוד אדום בהתאם ל

. חניכים 774פאראמדיקים מתוך  744הוסמכו  7077-ב(. לא ברור מתוך כמה חניכים)פאראמדיקים 

ניתן להניח מהנתונים . חניכים 717פאראמדיקים חדשים מתוך  790יוסמכו  7077-הערכה היא כי בה

 .פאראמדיקים בשנה 710-מוכשרים כי בממוצע ל כ"הנ



טיפול בחולים  –ם ההכשרה מתחילים בעבודתם במקצוע החדש שרכשו שלא כל הבוגרים בסיו יש לומר

מקרב מסיימי  60%עד  80%רק . חברות העוסקות בכךהטרום בית החולים באחת מ מיתארהנפגעים ב

 .אך זה עוד לא הכל. הטרום אשפוזי מיתארקורס פאראמדיקים ימשיכו לעבוד ב

 10סיימו את המחזור  7070בשנת . אחוז גדול של פאראמדיקים שהוכשרו היה במסגרת קורס קדם צבאי

 מיתאראותם פאראמדיקים אינם משתלבים ב(. בהתאם 44%-ו 41%)  94 – 7077פאראמדיקים ובשנת 

לאחר  יחזרו להיות פעילים כמו כן לא ברור כמה מתוכם. שנים 4עד  3 – האזרחי עד תום השירות שלהם

 .שחרורה

 06-ל 06בין )ל אנו מניחים שרק מספר הרבה יותר מצומצם  של פאראמדיקים "בהתאם לנתונים הנ

 . וניתן להגדירם כפאראמדיקים פעילים אזרחי מיתארמצטרף לעבודה ב( בשנה

שנים  1.9תק ממוצע של בעלי וסקר של מגזר הפאראמדיקים הפעילים אי אפשר שלא להזכיר את ה

בן גוריון בנגב והוצג בכנס המכון הלאומי בריאות באוניברסיטת הי הפקולטה למדעי "ע 7077-שנערך ב

ו רצון עממשתתפי הסקר הבי 41%ממנו עולה שרק . לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות השנה

לעשות " במידה רבה"ם מהמשתתפים שוקלי 49%. להישאר במקצוע בשנים הקרובות" במידה רבה"

פעילים יפסיקו להיות הפאראמדיקים המכלל  89%-כ ,שנים 1מכאן ניתן לצפות שתוך . הסבה מקצועית

 .פעילים

 עומס פעילות

של  דםאח המצבת כ. ALSנסיעות ברכבי  77,707איילון בוצעו א "מדבמרחב , 7077פ סיכום שנה "ע

מכאן שכל פאראמדיק בממוצע ביצע . איש 46עמדה על  ם במרחב באותה שנהפאראמדיקים הפעיליה

 .זה נתוןמקוצר הזמן לא מצאנו מדדים בין לאומיים ל. נסיעות 154

 ורגולטורי קע חוקתיר

 ,רפואי ואינו מוגדר במסגרת חוקתית-פארא י משרד הבריאות כמקצוע"נו מוכר עמקצוע הפאראמדיק אי

הבריאות והאוצר אינם  ימשרד ,אי לכך. למרות שהצעת חוק בנושא רפואת חירום קיימת כבר מספר שנים

קובעים תקנים לעבודת פאראמדיקים בבתי החולים או במרפאות קופות החולים וקיים נתק כמעט מוחלט 

הטיפול בתוך  טרום בית החולים וטרום רפואה קהילתית לבין המשך מיתארבין הטיפול בחולים ופצועים ב

 (. ות החוליםוקופ וליםהח יתב)מתקדמות ההמסגרות הרפואיות 

הדבר יכול . אין מבחן ממשלתי בסיום הקורס ואין מבחנים תקופתיים חוזרים לשמירת הרישיון, כמו כן

ויותר שנה ימשיך לעסוק במקצועו ללא כל בקרה מצד  70לגרום למצב שבו פאראמדיק שהוכשר לפני 

 . הרשויות

 . וההסתדרות משייכת אותם להסתדרות הפקידים אמדיקים אינם מאוגדים בשום איגוד מקצועיפאר

המועמדים , א מחייב את כלל המועמדים לקורס פאראמדיקים לעבור מבדקי התאמה למקצוע"למרות שמד

ק כמו כן אין הגבלת גיל לעיסוק במקצוע הפאראמדי. לא עוברים שום מבחני כושר גופני ואין הגבלת גיל

 . השוואה למדינות האחרותדבר חריג ב – 91ובאופן תיאורית ניתן לעבוד עד גיל 

ל משרד הבריאות "הבסיס המשפטי לפעילות הפאראמדיקים בעת הזו נמצא בחוזרים ותקנות של מנכ

 . AHAמנהלים הרפואיים של כל חברה בנפרד בהתאם להנחיות הוהנחיות של 

ח מבקר "דו, ואינו עונה על הצרכים העכשוויים 7610משנת  א קיים"חוק מד)בהעדר חקיקה מודרנית 

 :אנו חושדים כי של משרדי ממשלה ורגולציה מצדם( 7077מדינה ה



 .ולכן יש צורך ברגולציה והתערבות ממשלתית ,מונופולכ" מגן דוד אדום"ניתן להגדיר את  .א

  :בגלל אינטרסיםניגוד נמצא במצב של  "מגן דוד אדום" .ב

ומצד השני לפאראמדיקים לחלק מספרי רישיון ינה בעל סמכות היחידי במד מצד אחד הוא הגוף .7

  .בו לחברות פרטיות המתחרות דםאח הוא נאלץ בכך להכשיר כ

, א מוכר אמבולנסים ישנים וציוד רפואי"מד, רכב וכמקור להכנסה נוספתהצי את על מנת לחדש  .7

 . אותן החברות מתחרות םאך לרוב הקונים הפוטנציאלים ה

. מכשיר נהגי רכבי ביטחון מסוג אמבולנסה( אזרחיה מיתארב)היחיד  הואמגן דוד אדום , כן כמו .3

 .כשיר נהגים גם עבור המתחרים שלואי לכך הוא נאלץ לה

עדות לכך שמשרד הבריאות קבע בסיס לשיטת פריסת מערך האמבולנסים ולכן יש להעריך  הלא נמצא

  . שכל חברה פועלת בנושא לפי שיכוליה

 של הפאראמדיקים פעילות תחום

בערים הגדולות ובנקודות אסטרטגיות ללא שום תקן או ן "מסוג נט ALS רכבי 77נפתחו  7680בתחילת 

א בתוכנית פריסת אמבולנסים "מדהחל בהמשך . או חקיקה בנושא, קריטריונים מוגדרים לפריסתם

 .ן"טיפול כמו בנט יכולות ןלטיפול נמרץ בעלי אות

רות גם בחב; "טרם"וגם במרכזי טרום בית החולים נכון להיום ישנם פאראמדיקים שעובדים גם בתחום 

; ראשונה גם בחברות הדרכת עזרהו ס"שב, משטרה, ל"גם משרתים בצה; א"אמבולנסים פרטיות וגם במד

 . גם במכירות של ציוד ומכשור רפואי וגם במרפאות של מפעלים גדולים

 מגבלות 

. גדרת תחום הפעילותבמקצוע הפאראמדיק נתקלנו בבעיה של ה דםאח הכ תכנוןהתעמקות בנושא של ב

ו אות, לצנו לצמצם את תחום הפעילות של הפאראמדיקיםנאמקוצר הזמן ובגלל העדר מסד נתונים זמין 

  .טרום בית החולים בלבדב, ציבורי, אזרחי מיתארל, אנו נדרשנו לתכנן

רום בית טאזרחי  מיתארהגדרנו שפאראמדיק שעובד בתאגיד או חברת אמבולנסים ב, לצורך עבודתנו

 . החולים יחשב כפאראמדיק פעיל

 רום בית החוליםט, ציבורי, אזרחי מיתארב הפועל ALSמערך רכבי 

 731שמפעיל  ,ממשיך להיות המעסיק הגדול ביותר של פאראמדיקים בארץ" מגן דוד אדום"למרות ש

גיוס י "בשנתיים האחרונות עאת פעילותן  החברות הפרטיותהגדילו , (מסוקים 7כולל ) ALS רכבי

מנתוני האגף  .יפול נמרץ חדשות בהםטופתיחת ניידות  להיכנסמ נמנעובאזורים שעד כה לקוחות ומנויים 

-שמפעילות כ ,ברות ואגודות של אמבולנסיםח 700-לרפואה כללית עולה כי בארץ כיום פועלות יותר מ

ניתן לסכם כי , כלומר. בנוסף למערך האמבולנסים הרגילים ורכבי ביטחון מסוג אמבולנס  ALS רכבי 30

 .(א"מתוכם של מד 87%) ALS רכבי 400-להיום פועלים בארץ כנכון 

כל חברה מפרסמת  ,הפאראמדיקים שעובדים בשורותיהאף חברה אינה מפרסמת את כמות ש למרות

 על מחסור בכוח האדם( אומנם בעקיפין)דבר המעיד  –הודעות דרושים לגיוס פאראמדיקים חדשים 

לפיו עד " ברוקדייל"נוריאל ממכון . י נ"בארץ עשנעשה בנושא ( היחידי)של המחקר  יואוסותר את ממצ

 . יהיה עודף פאראמדיקים 7070שנת 

, 17' פרוטוקול מס) אחד ALS רכבמשרות להפעלת  4.1נים העליונה קבע בזמנה תקן של "וועדת הנט

להפעלת  ,אי לכך. (7004, ל משרד הבריאות"משנה למנכ, ז לבעבו' דר, ישיבת וועדה לביקורת המדינה

י פאראמדיקים בצוות ני ש"הפעלת מסוקים ע, לדאבוננו)משרות  006-נדרשות כ ALS רכבי 791



 זה הוא המספר הפאראמדיקים הפעיליםכי , מחוסר נתונים אחרים אנו נאלצים להניח(. דורשת תקן כפול

מאותה סיבה של חוסר נתונים לא נתחשב בפאראמדיקים . רום בית החוליםטאזרחי ה מיתארכיום ב

 . חירום השוניםההמתנדבים בארגוני 

 ALSרכבי היקף פעילות של מערך 

בין ". מגן דוד אדום"בשנים האחרונות קיימים רק אצל  ALSרכבי הפעילות של  נתוני מסודרים על היקף

גידול ממוצע של . אלף 717-לכ 61,100-מ ALS רכביגדלה כמות הנסיעות של  7077-ל 7007השנים 

 נסיעות בשנה 0666-כ

   

 

 (7077, א"מד, פ סיכום שנה"ע)

 : ישנם מספר סיבות לגידול בפעילות, נולדעת

 צריכה של אותו שירותאת המה שמעלה  ,ALS במספר רכביגידול  .7

 עליה במודעות של האוכלוסייה בעקבות פרסומים במדיה .7

 בשנה  7.8%-גידול אוכלוסיית מדינת ישראל ב .3

 שצורכת יותר ויותר שירותים רפואיים ובכללם גם שירותי רפואת חירוםהזדקנות האוכלוסייה  .4

נסיעות בממוצע  4414 –נסיעות  717,931שביצעו  ALSרכבי  731א "למדהיו  7077בשנת  

למרות שברור שבערים הגדולות  ,כךבהעדר נתונים מדויקים יותר נאלץ להסתפק ב. רכב בשנהל

באותה שנה , כך למשל. מבצעים הרבה יותר פעילות מאשר בנקודות הזנקה מרוחקות ALS רכבי

סיכום ) 1,000-רק כ" ירדן"בעוד שבאזור  נסיעות 77,000-היו יותר מ" איילון"באזור ( 7077)

 .(7077, א"מד, שנה

 ALSרכבי יפעילו , ולהחזיר השקעה במטרה למקסם את רווחיהם, כי חברות פרטיות, אנו מניחים

אנו ערים לעובדה כי חברות פרטיות אינן עובדות לפי , יחד עם זאת. במקומות עם עומס פעילות רב

שלהן  ALSורכבי במידע . א ומעדיפות לטפל במנוייהן"דכפי שעושה זאת מ, מקרים מזדמנים
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לא . א"של מד ALSרכב שמפעיל , א"הם מעבירים את המקרה למוקד מד ,תפוסים במקרה אחר

הוא מעביר את המקרה , א"של מד ALSרכבי של  הנמצאה עדות לכך שבעת העומס ותפוסה מלא

 .ים של חברות פרטיותדקלמו

ח היינו רוצים להתמקד בתכנון כ ,טרום בית החולים מיתארהאזרחי בתחום השאנו בוחנים את  היות

 ,הפועלים על בסיס מקרים מזדמנים ALSרכבי א מפעילה "למרות שרק מד. בתחום הציבוריהאדם 

נו יכולים נכי גם לחברות פרטיות קיים חלק יחסית קטן של מקרים מזדמנים ואי, םיעאנו תמימי ד

 .  שלא להתחשב בהן

 

 הנורמטיבי וסטנדרטים בין לאומייםהמימד 

  מדד זמן תגובה

הסטנדרט האמריקאי . י מוקד חירום ועד להגעת הצוות למקום"זמן שעובר מרגע קבלת המקרה עמדד של 

טיפול  – ALS -קריאות ברמת המה 60%-דקות זמן תגובה ב 8 עד מדבר על( AHA ,7007המלצות )

 .נמרץ

ניידות לטיפול זמן תגובה של ממוצע , 1עמוד , "דוד אדום בישראלמגן . 7006 .ז.ת"המסמך הנקרא פ "ע

 . אינו תואם את הסטנדרט האמריקאיזה דבר  –דקות  8.3העומדים ברשותו הוא  נמרץ

בחלק מהעבודות שבחנו את השפעת קיצור בזמני תגובה על אחוזי הישרדות של החולים , יתרה מכך

כן נמצא הבדל בהישרדות בזמן . דקות ויותר 8בה של לא נמצא הבדל בהישרדות בזמן תגו ,ופצועים

 (The Eight-Minute Standard, Rafael Sa`ada, 2004) .דקות 4-תגובה של פחות מ

 פריסת האמבולנסים

או  GISי שימוש בתוכנת "עמערך האמבולנסים ל את א יש מספיק נתונים על מנת להפעי"למרות שלמד

 .מיושם דברהלא נמצאה עדות לכך ש ,(Location-Allocation Model)הקצאה -לפי מודל מיקום

 .עומס רב של מקריםנתונים ל מפני שהם ALSרכבי תוספת ב צורך גדולות מורגשבערים  ,להפך

 ,תושבים 770,000 על פי מפתח שלנים "חולקו הנט בו ,נים של משרד הבריאות"קריטריון של ועדת הנט

, א"מד, נתוני פעילות, סיכום השנה)כלל  ALSבישובים ערביים רבים עדיין אין רכבי . מזמן אינו קביל

, קובי פלג, מרכז טאוב, "חולים-בית טרום בשלב דחופה רפואה שירותי של וזמינות שוויוניות", 7077

7001). 

( כמות הפאראמדיקים בהתאםאת ו) ALSרכבי כמות  גדיללינו לע ,להקטין זמן תגובהעל מנת , אי לכך

לא  םבאזורים המרוחקים בה .של ניידות יעילהלהשתמש בשיטת פריסה יותר להתחיל או לחילופין 

ולי שוויוניות לפעול משיק הרגולטור חייב ALSרכבי מוצדק מבחינת רווחיות ויעילות לתחזק מערך 

 .לכך רבעולהיות ואידיאולוגיה על מנת לשמר את השירות לתושבים 

 ור כפרי מול אזור עירוניאז

 EMS). הקרובהכי לבית החולים ( מלאהומ "ק 30-כ)מייל  30-ל 70מרחק של בין י "ע אזור כפרי מגדר

Workforce for the 21
st
 Century, 2008 ) 

 כמותתקינת 



 3או  ,אלף תושבים 700-ל (פאראמדיקים 30מתוכם ) פאראמדיקים/חובשים 99היו  7001-ב ב"בארה

ליחס של פאראמדיק הפאראמדיקים בארץ נגיע  את שיעוראם נחשב . תושבים 70,000-פאראמדיקים ל

 . תושבים 70,000-לאחד 

 : סיכום פרק המבוא

 .רישיונות פאראמדיק 7610א "י מד"חולקו עבישראל עד כה  -

 .אזרחי טרום בית החולים מיתארמתוכם פועלים ב 190-כ -

 .במידה רבה להמשיך להישאר במקצועו נכונות עמתוכם הבי 74%רק  -

 ..פעילות הכי גדולהנסיעות מבצעיות לפאראמדיק בשנה באזור עם נפח  413 -

 .פאראמדיקים חדשים 10-ל 90בכל שנה מצטרפים בין  -

 .מכלל פאראמדיקים פעילים יפסיקו להיות פעילים 91%-שנים כ 1שתוך , לצפותיש  -

 .(ומסוקיםנים "כולל אט)ניידות לטיפול נמרץ  791-כ בארץ פועלות -

 .קריאות בשנה 7773כל ניידת מבצעת בממוצע  -

 .9000-כל שנה כמות הקריאות גדלה בכ -

 60%-זמן תגובה ל דקות 8ינו עומד בסטנדרט המקובל של כבר כעת המערך הנוכחי א -

 .מהמקרים

 .דקות 4 תגובה הרצוי לצורך השפעה על הישרדות החולה הואהזמן  -

 דיון בממצאים

 את יש לשנות ,לאור הנתונים המדאיגים לגבי שיעור הפאראמדיקים עם כוונות העזיבה של המקצוע

 . תפקידים ולהתחיל ברגולציה וחקיקה בנושאהתפיסת המקצוע בקרב כל בעלי 

מעיד על צורך דחוף בשינוי בכמות הניידות  ,י המערך הקיים"המענה הבלתי מספיק לקריאות שניתן ע

אינו , י גורמים בלתי תלויים"העדר נתונים ואי פרסום המידע שנאגר מונע מחקר בתחום ע. ופריסתן

 . נים"אט/נים"ומגביל תכנון מחדש הן של מצבת כוח האדם והן של מערך הנט ,מאפשר שקיפות ובקרה

 

 1616א במגזר הפאראמדיקים לשנת "תכנון כ

 המצב הקייםמור שי

מקצוע להישאר ב" מועטהבמידה "ו רצון הביע  91%-עולה ש של מגזר הפאראמדיקים הפעיליםמהסקר 

מכלל  91%-כ ,שנים 1שתוך  מכאן אנו מעריכים. במידה בינונית 76%בשנים הקרובות ועוד 

 190עובדים מתוך  700-כ – בשנה בממוצע 73% .פעילים יפסיקו להיות פעיליםהפאראמדיקים ה

 .פעילים

 . פאראמדיקים פעילים חדשים 10-טרפים כבכל שנה מצ, כאמור

 46יש להוסיף עוד  ALSרכבי  791שיש על מנת לשמור על מצב הקיים של  ,מכאן אנו מסכמים

יעבדו בישראל ברכבי  7070בשנת  ,ללא התערבות. 1616עד שנת  שיוסמכו בכל שנה פאראמדיקים

ALS  פאראמדיקים פעילים 170רק.  



 

ת וסגרמשר להגדיל את אבמקרה הזה יותר פשוט להפעיל תוכנית שימור מ, ככל הנראה, לדעתנו

 .  ההכשרה

 הישיפור המצב והתחשבות בגידול האוכלוסי

נדרשת תוכנית לאומית . אינו אפקטיבי ושוויוני אינו מספיק ופיזורם ALSכבר כעת ברור שכמות רכבי 

מקוצר הזמן איננו יכולים כעת לתכנן פיזור יעיל . ביצוע כדי לשנות את תמונת המצבהובקרה מדינית על 

כמות הפאראמדיקים  את אבל אנו יכולים להשוות, של הכוחות ובכך לכמת את הדרישה לתוספת רכבים

 .לכמות האוכלוסייה ינות אחרות ביחסהפעילים בישראל למד

            תושבים 70.000-פאראמדיקים ל 3מנתוני משרד העבודה האמריקאי עולה היחס של , כך למשל

(7  :3,333) (U.S. Bureau of Labor Statistics, Division of Occupational Employment Statistics, Occupational 

Employment and Wages, May 2011) . פאראמדיקים  190עם . מיליון תושבים 8-חיים כיום קרוב לבישראל

יש להגדיל מספר , כלומר. תושבים 70,000-ל אחד קרוב לפאראמדיק פעילים אנו מגיעים ליחס של

פאראמדיקים פעילים  7,780-אנו מדברים על כ. ב"על מנת להשתוות לרמה של ארה 3פאראמדיקים פי 

 . בישראל

 7070בישראל בשנת , ס"הלמ פ"ע. 7070ב לא ישתנה לקראת שנת "ארהנניח ששיעור הפאראמדיקים ב

 . (7%גידול של ) תושבים' מיל 6-יחיו כ

 7100-כאנו נזדקק ל ,תושבים 70,000-ל יםפעיל יםפאראמדיק 3יחס של להגיע לאם עדיין נרצה 

 .פאראמדיקים

בוגרים בשנה וזאת רק במידה ונמנע לחלוטין  741-ל 3.1לצורך כך יש להגדיל את המסגרת הכשרה פי 

נדרשת תוכנית התערבות יסודית לצורך  ,אך מפני שאין בכוונתנו ליצור בית סוהר לפאראמדיקים. עזיבה

כמות את קטין נבכך . מהעזיבה הקיימת כעת 80%שתוכל למנוע עד , שימור כוח אדם הקיים

 . עובדים פעילים 190תוך מ 7.9%או , בשנה 70-ל 700-הפאראמדיקים הפורשים מ

760 
730 

700 
670 

640 
610 

580 
550 

520 

760 760 760 760 760 760 760 760 760 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

כמות פאראמדיקים ללא  
 התערבות

כמות פאראמדיקים לאחר  
בוגרים בכל   30הוספת עוד 

 שנה



 

כפי , בוגרים בלבד 799-ל 3.8תידרש הרחבת מסגרת הכשרה רק פי , במידה ותוכנית הזאת תצא לפועל

 :נתונים נוספים מוצגים בטבלה הבאה. שמוצג בתרשים
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הרחבת מסגרת 
 3.3הכשרה פי 
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הרחבת מסגרת הכשרה פי  
   6.2%עם עזיבה של  3.3



 

 המלצות

 להרחבת מסגרת הכשרה תוכנית

כמו כן נדרשת פעילות הסברתית . י מסגרת אחת בלבד"בוגרים לא ניתן להכשיר ע 799-ברור לנו ש

כל )רישום ובחינות הסמכה תקופתיות , פעולות חקיקה. ושיווקית כדי למשוך מספיק נרשמים לתוכנית

אמורות ליצור גם הד תקשורתי וגם להעלות הערכה ומעמד למקצוע ( למשל, ב"כמו בארה, שנתיים

 .הפאראמדיק

י משרד הבריאות לבנות תוכנית הכשרה לפאראמדיקים עם "יש לאפשר לכל גוף חינוכי שיוכר ע, לדעתנו

 . מבחן ממשלתי מסכם

שלכל החניכים יהיה מקום בשלב  ךכ ,כשרה גם חברות אמבולנסים פרטיותהיש לשלב בתוכנית ה

 .ALSההתנסויות ברכבי 

גוריון בנגב לתואר ראשון ברפואת חירום  -של אוניברסיטת בןתוכנית הכשרה את אנו ממליצים להרחיב 

לבוגרי התוכנית . אחרים הכלה גבוהשלפתוח תוכניות דומות במוסדות לה, לופיןילח, חניכים או 700-לכ

 . מרפאות של כל קופות החוליםהיפתחו תקנים ייעודיים להשתלבות בצוותים של כל סוגי בתי החולים ו

תוכניות הסיעוד לתכנים מתחום רפואת חירום ולאפשר לאחים ואחיות את להרחיב אנו ממליצים , במקביל

 . ALSאופציה תעסוקתית כאנשי צוות ברכבי 

ללא תואר ראשון ברפואת חירום או כל תחום קליני אחר יוסמכו לעבודה , פאראמדיקים מוסמכים

 .  טרום בית החולים מיתארב

 תוכנית שימור פאראמדיקים פעילים

 :השימור יכלול גורמים חיצונייםתהליך  .7

 כלכליים -

 חברתיים -

 מדיניים -

 שינוים בחקיקה  -

 תבניות העסקת העובדים בפיתוח קריירה -

 

 "(שבירת מונופול)"מתחרים  - שווקים ושירותים נוספים .7

 

 : תכנון זמינות של פאראמדיקים .3

 ביקוש עתידי לעובדים /צפי -

 התייחסות להתיישנות הידע של פאראמדיקים  -

 נושא של השתלמויות ערנות ב -

 עדכונים  ובקרה  -

  

 :הסיבות .(ולא לפי הסכם קיבוצי)מעבר להעסקה לפי חוזה עבודה הוגן למספר שנים  .4

 מסגרת חוזית יוצרת מסגרת העסקה ברורה גם לעובד וגם למעסיק -

 יוצרת צפי לעזיבה -



 עתידי דםאח מאפשרת תכנון כ -

 מאפשרת בקרה חיצונית ופנימית טובה יותר -

 

שארות במקצוע לאורך יוגם מתגמלים על ה, ושקידה נותימצוליצור מערכת תמריצים המקדמים  .1

 זמן

 תוכנית רגולציה וחקיקה

איננו יכולים להתעלם , לאור המצב כפי שהוצג מעלה, למרות שלא התבקשנו בתרגיל לעסוק בנושא זה

ושום לא ניתן להפעיל שום תוכנית הרחבת מסגרת הכשרה , נכון לעכשיו. ולעבור על כך על סדר היום

" רוםחוק רפואת חי" תשינוי כזה חייב לבוא בצורת חקיק. טי בתחוםתוכנית שימור ללא שינוי דרמ

א פועלת "יגדיר מחדש את תפקידה ובמידה וימצא שמד, א"שיסדיר את היחסים של המדינה עם מד

 .ה תחליט כיצד לפעול לתיקון המצבהמדינ ,כמונופול

וב כוכל עי ,הכרח של המציאות הינו רפואיים-פאראהמקצועות ההכנסת מקצוע הפאראמדיק לרשימת 

 שיהיהאיגוד מקצועי הפועל כארגון ארצי  יםהקיש ל. בנושא מונע שירות רפואי חיוני ביותר מהתושבים

רכיבי שכר  ,הגדרת חוזי עבודה ותקנים ,קורסי הכשרה ,רד הבריאות ויעסוק בבקרת מקצועיותכפוף למש

י ות הכשרה ומסלולתוכני, הגדרת תנאים סוציאליים והיררכיה ארגונית, ותמריצים לפעולות מקצועיות

 .קידום או שילוב בארגוני בריאות

בהצלחה משרד התחבורה נדרש לקבל על עצמו הסמכה של נהגי רכב ביטחון מסוג אמבולנס שסיימו 

 . תכנים מוגדרים יפקורס חובשים במוסד מוכר על 

באזורים שהפעלה של . GISמבוססת  ALSלהפעיל תוכנית לאומית לפריסת רכבי  משרד הבריאותעל 

שוויוניות , משתלמת מבחינה כלכלית על המדינה לפעול מתוך שיקולים של טובת הציבורהשירות לא 

 . ואידיאולוגיה

, חובשים: משרד הבריאות להפעיל תוכנית תמיכה במתנדבים נדרש, ותדק 4-תגובה להלצורך הקטנת זמן 

י מוקד כוננים אחוד "שיופעלו ע –וץ לתפקיד רופאים וגם כבאים ושוטרים מח, אחיות, פאראמדיקים

 .למרות השתייכותם לארגונים שונים

 . משרד החינוך נדרש להכניס לתוכנית לימודים בבתי ספר התיכוניים תכנים מקורס מגישי עזרה ראשונה

-אראא ללימודי סיעוד ומקצועות פ"ה יאפשרו מסלול של קורס מקוצר לבוגרי מדהמוסדות להשכלה גבו

 .שנים בתחום 1ים לפאראמדיקים בעלי ניסיון של יאופר

נהגי רכב ביטחון למובטלים המתאימים , א"אפשרות של לשכות תעסוקה להציע הכשרה של קורסי מד

 . ויצמצם אבטלה דםאוח פתרון זה יוסיף כ. לכך

ומסובסד משרד הבריאות יפעיל תוכנית לזיהוי כישרונות ברפואה בקרב בני נוער ויפעיל מסלול מותאם 

 .להכשרת דור המשך למטפלים מכל הסוגים
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