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 הצהרת תלמידי מחקר עם הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט

 

 אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת: )אנא סמן(:

 

V  חיבורי בעצמי, להוציא עזרת ההדרכה שקיבלתי מאת מנחה/ים.חיברתי את 

 

V  מתקופת היותי תלמיד/ת מחקרפרי מחקרי  הנוהחומר המדעי הנכלל בעבודה זו. 

 

 _ בעבודה נכלל חומר מחקרי שהוא פרי שיתוף עם אחרים, למעט עזרה טכנית

  מת שותפיהנהוגה בעבודה ניסיונית. לפי כך מצורפת בזאת הצהרה על תרומתי ותרו

 למחקר, שאושרה על ידם ומוגשת בהסכמתם.
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 תקציר

 :רקע

ארצות רפואיים. המקצוע נוסד ב-מקצוע הפאראמדיק הוא מקצוע חדש יחסית למקצועות הפארא

מתוך צורך לטפל במספר גדל והולך של נפגעי  /1 -בשנות השישים של המאה ה (ארה"בהברית )

ים עוד בטרם הגעתם לבית החולים, ובהמשך התפתח כדי לתת מענה למגוון גדול של תאונות דרכ

החל מגן דוד אדום )מד"א( בהכשרה  ,רום רפואיים. בישראל, בסוף שנות השבעיםימצבי ח

סיוע ראשוני בשטח לפצועי תאונות דרכים, לחולים לצורך הגשת ובהעסקה של פאראמדיקים 

נוספו מסגרות הכשרה באוניברסיטת בן  ,בהמשך אחרים.רפואיים  חירוםקריטיים ובמקרי 

 אסף הרופא.בית החולים גוריון, בצה"ל וב

ח אדם בכל המקצועות הרפואיים בעולם בכלל ובישראל ובשנים האחרונות קיים מחסור בכ

 Physician:ים, כגוןרפואי-פאראהאדם בעולם נמצא במקצועות  כוחבפרט. פתרון חלקי למצוקת 

assistant ,Nurse practitioner ,Emergency care practitioner פאראמדיקים ככוח מקצועי בו

שלושת המקצועות הראשונים אינם  ,בישראל .מרכזי בבתי חולים, במרפאות ובמקומות עבודה

לטיפול באמבולנסים בטרום  כמעט קיימים כלל, והעסקת פאראמדיקים מוגבלת באופן בלעדי

 ריאות הקים ועדנה הדנה בפיתוח מקצועות ה"עוזר רופא".לאחרונה משרד הב בית החולים.

עוסקים בפעולות מי שהמעמד החוקי של פאראמדיקים כ התפתחות מקצוע הפאראמדיק בישראל,

רפואיות מצילות חיים, התפיסה המקצועית שלהם וכוונות העזיבה, כמו גם אפשרויות הקידום 

 . שונה בהרחבה בעבודה זולרא נחקרים ,והשילוב של מקצוע זה במערכת הבריאות

 : מטרות המחקר

 סקירה של התפתחות מקצוע הפאראמדיק בישראל ובעולם. .3

בחינת המצב הקיים בישראל של שילוב הפאראמדיקים במערכת הבריאות מבחינת חקיקה,  .1

 תכנון כוח אדם ומסגרות העסקה.

משיקים בחינת המעמד והתפיסה המקצועית בקרב הפאראמדיקים עצמם, בעלי המקצועות ה .1

 וקובעי מדיניות. ()רופאים ואחיות

 עזיבה של פאראמדיקים פעילים. וכוונותשחיקה בין ובחינת הקשר בין שביעות רצון בעבודה  .4

 :שיטות

כלל . מערך המחקר האיכותני כמותיותואיכותניות בתוכו מתודולוגיות  הנוכחי משלבהמחקר 

 נבחרו המרואיינים קובעי מדיניות. רשמונה עשעם  מובנים-חציעומק ראיונות ניתוח מסמכים ו

ם של מימגוון בעלי העניין בתחו לשקף את כדי ,או מילאו בעברממלאים  הםש התפקיד פי על

 חיפוש ידי על התבצע הראיונות ניתוח הכשרה, העסקה ובקרה על מקצוע הפאראמדיק.

 ניתוח בוצע בהמשךן. בראיו ולשאלות המחקר למטרת בהתאם ,בראיונות הקטגוריות המרכזיות

 הקטגוריות.  של

פרטים דמוגרפיים, שאלון  דקשב ,פאראמדיקים 815בקרב מקוון סקר מערך המחקר הכמותי כלל 

עמדות בנושא מקצוע הפאראמדיק, תפיסה עצמית מקצועית, כוונות עזיבה ושביעות רצון ממקום 

לרפואה דחופה  העובדים במחלקות אחיות 3/1-רופאים ו 21סקר בקרב כמו כן, נערך . העבודה

המרכז , אביב סורוקה, המרכז הרפואי תלהמרכז האוניברסיטאי בארבעה בתי חולים בארץ: 

ת והשאלון כלל שאלות דמוגרפיות, שאלות הבודק רבין והמרכז הרפואי רמב"ם. על שםהרפואי 
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שילוב י כלפעמדות על ול עבודת הפאראמדיק עידע  תשאלואינטראקציה עם פאראמדיקים, 

 קים במסגרות טיפול נוספות. פאראמדי

 :ממצאים

בחלק האיכותני של המחקר עלו מספר קטגוריות משמעותיות להבנת התפתחות מקצוע 

, להתפתחות מקצועית חסמים, התפתחות המקצוע ומעמד פרופסיונאליבישראל:  הפאראמדיק

 .לכיוונים חדשיםהתפתחות ו יחסי כוחות בין שחקנים, גבולות בין מקצועות

שמקצוע הפאראמדיק התפתח מאוד בשנים  כי על אף ,עלה עומק עם קובעי מדיניותהת ראיונומ

אקדמיזציה של  .משיקיםלא השתלב במערכת הבריאות בדומה למקצועות המקצוע  ,האחרונות

ובלעדיו , הוא קריטי להתפתחות המקצועכי  ,הסכימונושא שרוב קובעי המדיניות א יההמקצוע 

 .ולהשתלב במערכת הבריאות בתפקידי מפתח קדם לכיוונים חדשיםנראה שהמקצוע לא יוכל להת

 ריבוי המקצוע לא התפתח לכיוונים חדשים היא סיבה נוספת שבגללהלדעת מרבית המרואיינים, 

נושא נוסף שעלה במחקר הוא . בייחוד בין הפאראמדיקים לבין הסיעוד, מאבקים בין פרופסיות

חלק גדול מהמרואיינים . של משרד הבריאות קתמספ היעדר רגולציהו חלקיתהסדרה חוקית 

 ומהווהיתי יומעסיק פאראמדיקים הוא בעבו מד"א מכשיר, מסמיך ש ,חשבו שהמצב הנוכחי

תוך  ,)הכשרה, רגולציה והעסקה( . הפרדה של שלושת התחומיםוניגוד עניינים סתירה פנימית

עי של המקצוע ותגרום תשפר את המעמד המקצו ,למשרד הבריאותמנגנוני הרגולציה  העברת

 .ה המקצועיתמלאחידות בר

, התפיסה העצמית המקצועית של הפאראמדיקים גבוהה כי ,בחלק הכמותי של המחקר נמצא

תמלוגים השביעות רצון מ רמתלעומת זאת, גבוהה אף היא. שביעות הרצון הכללית מהעבודה ו

פוגע  ראוי מעמד חוקי עדריהכי  ,מרבית הפאראמדיקים חשבו .הייתה נמוכה תנאים בעבודהמהו

במעמד המקצועי של הפאראמדיקים, שהציבור הרחב אינו מכיר את עבודת הפאראמדיק, 

כי הם מסוגלים לעבוד  ,ושלפאראמדיקים חסר איגוד מקצועי. קיימת הסכמה בין הפאראמדיקים

 .בחדרי מיון לאחר הכשרה נוספת

קצרה מאוד: מחציתם בישראל יקים מדפאראכי תוחלת החיים המקצועית של  ,במחקרעוד נמצא 

עורים אלו גבוהים משמעותית ביחס לפאראמדיקים יש .עושים הסבה מקצועית תוך שלוש שנים

עורי העזיבה של רופאים, אחיות יבמקומות אחרים בעולם, וגבוהים במאות אחוזים מש

 .זיותרפיסטים בישראליופ

העובדים במקצוע לאחר  שיעורן הבדלים משמעותיים בי ובין מסגרות ההכשרה השונות נמצא

 כי בוגרי מד"א עבדו יותר שנים במקצוע ביחס לבוגרי מסלולים אחרים. ,ההכשרה. עוד נמצא

הגיל, ההשכלה, תפיסת הממונים, שביעות הרצון מהעניין  נמצאו קשרים ביןבניתוח רב משתני 

זיבה בקרב כוונות עבין ו ,ומאפשרויות הקידום ושביעות הרצון מהעבודה באופן כללי

  לעבודת הפאראמדיקים כי הערכתם ,והאחיות עלהופאים מסקר הרפאראמדיקים פעילים. 

גבוהה, והצוות מדרג פאראמדיקים במקום גבוה מבין אנשי המקצוע המתמחים ברפואה דחופה. 

 הרופאים הביעו עמדה חיובית יותר מהאחיות לגבי שילוב פאראמדיקים בבתי חולים כעוזרי רופא

 החייאה. ובצוותי

 :דיון

איגוד מקצועי, : פרופסיהמקצוע הפאראמדיק בישראל חסר את הסממנים הקלאסיים של 

 .מבוסס בקרב מקצועות משיקים והציבור הרחבמעמד מקצועי ו מיזציה מלאהרגולציה, אקד

 בדומהמסורת מקצועית  ובשל כך אינו בעלמקצוע חדש יחסית  אהואמנם מקצוע הפאראמדיק 
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שקיימים במקומות  הפרופסונאליזציהליכי יותר, אך בישראל נראה כי תהות קותי פרופסיותל

 ומאבקים פרופסיונאליים. מבניותאחרים נעצרו בגלל מגבלות 

 הפאראמדיקים העובדים במערכת, ומקצוע הפאראמדיק בישראל עבר כברת דרך מאז היווסדו

EMS  בטרום בית  אופן עצמאימד"א, הם בעלי סמכויות טיפול נרחבות ועובדים ב -הלאומית

לכיוונים חדשים מחוץ כמעט  . מנגד, מקצוע הפאראמדיק לא התפתחהחולים באמבולנסים

כמקובל במקומות אחרים בעולם, ובישראל לא התפתחו מקצועות קליניים  ,טיפול באמבולנסיםל

 .מתקדמים לפאראמדיקים

השתנה, וכולל גם  מדיקים נדרשים לטפלפאראוה EMS מערכתבהם שאופי המקרים ש על אף

כמעט  נכללים אינםחולים כרוניים ואף רפואה ראשונית, נושאים אלו כמו גם אתיקה ומשפט 

זציה מלאה, ומסגרת ילא עבר אקדמבישראל קצוע הפאראמדיק מ מדיקים.פאראבהכשרה של 

, בניגוד למדינות כמו אוסטרליה או EMS עדיין במערכתנמצאת ההכשרה הדומיננטית בישראל 

 ינםפאראמדיקים א שבישראל. מכיוון דרך ההכשרה העיקריתהינה אקדמיזציה שבהן  ,יהאנגל

מתוגמלים עבור השכלה אקדמית, ופאראמדיקים אקדמאים עוזבים יותר את המקצוע, למערכת 

EMS משרד הבריאותעל ידי לכך ידרשו , אלא אם כן יאין תמריץ לשנות את פני הדברים. 

 אחרותפרופסיות ל ,ם נמצאים בתחום הצר של טיפול באמבולנסיםכי כל עוד הפאראמדיקי ,נראה

מסגרות הטיפול את תיהם ויוסיון של הפאראמדיקים להרחיב את סמכוינ .לעבודתםאין התנגדות 

 האחיות.בקרב ם, בייחוד יאלימרפאות נתקל בהתנגדות של הגופים הפרופסיונוללבתי חולים 

פוגע במעמד המקצועי של  ,רביםסיונות חקיקה יחוסר ההסדרה החוקית של המקצוע, למרות נ

נראה כי הסיבות לחוסר ההסדרה הפאראמדיקים ומונע מהם להשתלב במסגרות חדשות. 

ואוכלוסייה  צועיאיגוד מק היעדר ,לובי פוליטי וייצוג במערכת הבריאות היעדרהחוקית הן 

 יחסית. מצומצמת

ברות לפרופסיה במד"א, ללא קשר כל הפאראמדיקים בישראל עוברים תהליך משמעותי של ח

לתפקיד של מד"א בהכשרה, בבקרה ובהעסקה של בה הם למדו. בנוסף, שלמסגרת ההכשרה 

הפרדה של שלושת הרכיבים  בישראל.מקצוע העל אופי  כמעט מוחלטת השפעהפאראמדיקים יש 

ביצוע של הללו היא חלק טבעי בהתפתחות של המקצוע והיא חשובה כדי למנוע ניגודי אינטרסים. 

כמו גם עידוד הרחבת האופק המקצועי של  ,בחינת הסמכה ממשלתית, רגולציה ופיקוח מקצועי

דורשים התערבות של משרד הבריאות כרגולטור של מערכת הבריאות, בשיתוף עם  ,פאראמדיקים

 .בהכשרה ובהעסקה של פאראמדיקים ,בין היתר ,כל בעלי העניין המעורבים

 מקצועי אשר התפתח מתוך המקצוע עצמו המופקדם בישראל, אין גוף בהיעדר איגוד פאראמדיקי

אג לאינטרסים של ועליו, ודמפקח לשמור על הרמה המקצועית של העוסקים במקצוע, 

גוף כזה יש מחסור בל ,מדיקים עובדים אצל מעסיק אחדפאראבו רוב השהפאראמדיקים. במצב 

 .ההתפתחות של מקצוע הפאראמדיק, היוצרת חוסר איזון בתהליך גדולה במיוחד משמעות

של פאראמדיקים בישראל עורי העזיבה י, ושהנו מהנמוכים בעולםהפאראמדיקים בישראל  עוריש

 ,ם המתועדים בעולם, ונובעים הן מהשחיקה המובנית במקצוע והן מסיבות נוספותהם הגבוהי

עורי יועי. לששל הממונים, עומס עבודה ומחסור באפיקי קידום מקצלא מספקת תמיכה :כגון

 כוחעומס העבודה, איכות  :בתחומים EMS גבוהים יש השלכות קריטיות על מערכת עזיבה

עלויות כלכליות. אך המשמעות ו האדם, תוצאים קליניים, שביעות הרצון בעבודה, ההכשרה

בעוד ונוגעת לכלל מערכת הבריאות.  EMS מעבר למקצוע הפאראמדיק ואף למערכת נמצאת
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להתערבות של משרד הבריאות, הרי גרמה במקצועות הרפואה והסיעוד  האדם כוחמצוקת 

 על ידי משרד הבריאות. מקבל תשומת לב מספקתשמחסור בפאראמדיקים לא 

  :המלצות

תוך מתן הרשאות לפאראמדיקים לעבוד גם  ,מדיק בחוקפאראהסדרה ברורה של מקצוע הדרושה 

רגולציה בשיעסוק בהתוויות מדיניות, ת גוף במשרד הבריאוהקמה של מרפאות. בבבתי חולים ו

ציה אקדמיזהסמכה מחדש היא חלק חשוב בהתפתחות המקצוע. המשך תהליך הבל המקצוע וש

ים בתחום המקצועי היא חשובה ויהיו לה השפעות יהפאראמדיקים האקדמ שיעורוהגדלת 

רויות קידום , אך ללא תגמול ראוי ואפשת הבריאותכועל שילובו במער מרחיקות לכת על המקצוע

 לעומת זאת,. EMS שיעבדו במערכת תהליך כזה עלול לגרום למחסור בפאראמדיקיםי כ ,נראה

יפלינה צסיכד לאורך זמן אפשר למקצוע להתפתחישילוב פאראמדיקים במחקר ובאקדמיה 

 עצמאית.

להגיע לידי הבנות משותפות.  ,סיעודרפואה ועל הפאראמדיקים והמקצועות המשיקים, בייחוד 

ושיתוף  לבון בצורה של "שולחנות עגולים" יאפשר לפרופסיות להגיע להסכמות בדבר עתיד משודי

למצוא דרכים  EMS על מערכת ,כדי לשפר את אורך החיים של פאראמדיקים במקצועפעולה. 

 .י הממונים עליהםפלכלשפר את תחושות הפאראמדיקים העובדים במקצוע 

במקצועות קליניים חדשים לפאראמדיקים בעלי מספר  פתיחת אופק מקצועי חדש בבתי חולים או

 .קצועבמרבות יותר שאר שנים ייכולה לגרום לפאראמדיקים לה EMS שנות ניסיון במערכת

לפאראמדיקים הפעילים הם הטבה של תנאי השכר והתגמולים, פנסיה מוקדמת ותמיכה נפשית 

 ים.תחומים נוספים שישפרו את אורך החיים המקצועי של הפאראמדיק

מדיק בישראל, ולכן מומלץ לפאראמדיקים פאראהיעדר איגוד מקצועי פוגע בהתפתחות מקצוע ה

. איגוד זה צריך לעסוק לא רק בצד מול הגופים השונים להקים איגוד מקצועי שייצג אותם

קידום של ההיבטים  יםים באופן רחב יותר, הכוללפרופסיונאליבטים יבהגם אלא  ,המקצועי

 מלצות אלו.שנדונו לעיל בה

שילוב של האיגודים המקצועיים, הרגולטור והאקדמיה דרוש כדי לקדם את האפשרות לפתח 

 ,. ללא שיתוף פעולה של כל בעלי הענייןPhysician assistantכגון  ,מקצועות קליניים מתקדמים

 מקצועיים ימשיכו לקבוע את סדר היום.-נושא חשוב זה לא יתקדם, והמאבקים הבין

  :מחקר עתידי

פאראמדיק.  מקצועה הידע של הציבור הרחב לגביאת דרוש מחקר נוסף שיבדוק את העמדות ו

העמדות והידע של הציבור הרחב חשובים כדי לקבל תמונה מלאה של המעמד המקצועי של 

 מקצוע הפאראמדיק בישראל.

להבין יוכל לעזור  ,צד הרגשי של עבודת הפאראמדיק והקשר שלו לשחיקהשיעסוק ב ,מחקר נוסף

אחוזי העזיבה הגבוהים של ללשחיקה הגבוהה וטוב יותר את התהליכים שתוארו במחקר הנוכחי. 

 .שיש לבדוק במחקר עתידיהמקצוע יש גם עלות כלכלית משמעותית 

 

 , שחיקה מעבודהאשפוזית-טרוםמילות מפתח: פאראמדיקים, מעמד מקצועי, רפואת חירום 

 ות לפרופסיהמדיניות כח אדם במערכת הבריאות, חבר

Key words: Paramedics, professional status, EMS systems, burnout, Health care labor 

policy 
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 מבוא .0

ארצות הברית ד בלרפואיים. המקצוע נו-מקצוע הפאראמדיק הוא מקצוע חדש יחסית למקצועות הפארא

מתוך צורך לטפל במספר גדל והולך של נפגעי תאונות דרכים עוד  /1 -ה בשנות השישים של המאה (ארה"ב)

רפואיים.  חירוםמענה למגוון גדול של מצבי  לצורך מתןבטרם הגעתם לבית החולים, ובהמשך התפתח 

החל מגן דוד אדום )מד"א( בהכשרה ובהעסקה של פאראמדיקים על מנת  ,בישראל, בסוף שנות השבעים

 רפואיים אחרים. חירוםבשטח לפצועי תאונות דרכים, לחולים קריטיים ובמקרי שיגישו סיוע ראשוני 

התרחבו מסגרות ההכשרה לפאראמדיקים בישראל, כגון: לימודי תואר ראשון ברפואת חירום,  ,עם השנים

 ,צבאית. במקבילהבמסגרת  הכשרהמסלול הכשרה בבית החולים אסף הרופא המשלב לימודי סיעוד וקורס 

יכולת הטיפול והסמכויות הניתנות לפאראמדיקים בטיפול בחולים ובפצועים  ,ורה משמעותיתבצ ,התרחבו

. אף על פי כן, מקצוע הפאראמדיק אינו מעוגן בחוק ועדיין אינו מוכר מספיק ואינו מובחן בטרום בית החולים

יים אחרים אינם מבחינה מקצועית. נקודות ההשקה והגבולות המקצועיים בין מקצוע זה לבין מקצועות רפוא

מדינות נוספות בולחיכוך על רקע מקצועי ולחוסר בהירות. בארצות הברית לעתים  ברורים תמיד, מה שגורם

בייחוד לאור המחסור בכוח אדם רפואיים, -בחשיבות המקצועות הפאראבשנים האחרונות ישנה הכרה 

 Physician assistant ,Nurse practitioner ,Emergency care: במערכת הרפואית. מקצועות אלו כוללים

practitioner בישראל .ופאראמדיקים ככוח מקצועי מרכזי בבתי חולים, במרפאות ובמקומות עבודה שונים, 

שלושת המקצועות הראשונים אינם קיימים כלל, והעסקת פאראמדיקים מוגבלת כמעט באופן בלעדי לטיפול 

 באמבולנסים בטרום בית החולים.

פאראמדיק בישראל, המעמד החוקי של פאראמדיקים כעוסקים בפעולות רפואיות התפתחות מקצוע ה

של מקצוע זה  ומצילות חיים, התפיסה המקצועית שלהם וכוונות העזיבה, כמו גם אפשרויות הקידום והשילוב

 בישראל. כמעט ולא נחקר ,במערכת הבריאות

מדיק בארץ ובמקומות שונים בעולם, את התפתחות מקצוע הפארא ,לראשונה בישראל ,תאריהמחקר הנוכחי 

נקודות ההשקה הצגת בצד , את המעמד החוקי והמקצועי של פאראמדיקים ואת הייחודיות של המקצוע

למקצועות הסיעוד והרפואה. בנוסף, יבחן המחקר את התפיסה המקצועית של הפאראמדיקים בעיני עצמם, 

ן, ייבדקו הידע והעמדות של אנשי הסיעוד והרפואה שביעות רצונם בעבודה וכוונות עזיבת המקצוע. כמו כאת 

אפשרות שילובם במסגרות טיפול נוספות. תוך כדי כך, לבבתי החולים בארץ באשר לעבודת הפאראמדיקים ו

יבחן המחקר את המשמעויות המקצועיות והמערכתיות של האלטרנטיבות השונות לשילוב פאראמדיקים 

 במערכת הבריאות הישראלית.

בדיקת המעמד המקצועי של הפאראמדיקים ואופן שילובם במערכת נעוצה בחקר הנוכחי חשיבות המ

לאפשר  כדי ,מדיקים עצמםפאראלמד"א ולשומיות לקובעי המדיניות, ימתן המלצות י הבריאות, תוך כדי

נושא זה חשוב במיוחד לאור מצוקת  לפאראמדיקים להשתלב בצורה מיטבית במערכת הבריאות הישראלית.

אנשי מקצוע כדם במערכת הבריאות. אומנם הפאראמדיקים מתמחים ברפואת החירום, אך הכשרתם הא כוח

רפואי יכולה לשמש כבסיס לדיון באשר למקומם במערכת הבריאות גם בתחומי בריאות נוספים, כגון רפואת 

ישוי, אך עד קהילה ואף קידום בריאות. כיוונים נוספים אלו ידרשו שינוי ברבדים שונים החל מהכשרה עד ר

  עתה לא התקיים דיון אקדמי משמעותי בנושא זה.
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 רקע תיאורטי .2

את  בעולם, התפתחות מקצוע הפאראמדיק סטורית שליהכולל את הזווית הה ,יוצג הרקע למחקרבפרק זה 

בה שתוצג המסגרת החוקית  תהליך האקדמיזציה של המקצוע.את פאראמדיקים והכשרת מסגרות השונות לה

אורטית לתהליכי יתוצג מסגרת ת ,כמו כן איגודי פאראמדיקים בעולם הרחב., כמו גם דיקיםפאראמ עובדים

 פרופסיונאליזציה של מקצוע הפאראמדיק.

 

 בעולם התפתחות מקצוע הפאראמדיק 2.0

על פי מילון וובסטר מוגדר פאראמדיק כ"טכנאי חדש יחסית.  רפואי-פאראמקצוע הפאראמדיק הוא מקצוע 

חירום )כגון מתן שוק חשמלי ומתן תרופות  שירותיעל רישיון לספק מגוון רחב של בעל הכשרה מיוחדת, ב

בארה"ב. מאז,  /1 -ההמקצוע נוסד בשנות השישים של המאה  לווריד( לפני או בזמן פינוי לבית החולים".

אימצו את המודל המשתמש בפאראמדיקים  ,מדינות רבות בעולם, כגון ישראל, אנגליה, קנדה ואוסטרליה

 טיפול מתקדם בחולים ובפצועים בטרום בית החולים.ל

פינוי מטופלים התפתח נושא ק מתרחש במהלך פינוי אל בית החולים. דיחלק מרכזי מעיסוק הפאראמ

ת עפינוי פצועים משדה הקרב ב תועד לראשונה 33 -במאה הבהקשר של פינוי פצועים משדה הקרב.  לראשונה

על ידי רכב מיוחד תמורת תשלום כדי לקבל טיפול משדה הקרב פונה אדם שנפצע  ,מסעות הצלב. בתקופה זו

הומצא ה"אמבולנס  ,בהמשך .(Pratt, 2005)שהוא  סוג כלמטיפול רפואי נעשה במהלך הפינוי לא . רפואי

 וכלל כרכרה וצוות רפואי שהגיע זהשירות  .32-ון בתחילת המאה האהמעופף" על ידי המנתח הראשי של נפולי

דומה ניתן בהמשך על ידי הצלב שירות  .(Shah, 2006)פינוי וטיפול עוד בשדה הקרב  ואל הפצועים וסיפק

רכבים ממונעים. טיפול בחולים בסוסים ובהמשך בעגלות ובתחילה והשתמש  ,3513שנוסד בשנת  ,האדום

. אנשים שנפצעו או חלו 3518לבית החולים במתאר האזרחי לא הייתה מאורגנת כלל עד שנת הסעה וים פצועבו

נאלצו להגיע בכוחות עצמם או בעזרת עוברי אורח לבתי החולים כדי לקבל טיפול. תהליכי האורבניזציה 

אך בתי החולים תאונות הדרכים ותאונות העבודה בערים הגדולות,  מספרוהמהפכה התעשייתית הגדילו את 

 3518של פינוי ודאגו לטפל רק במי שהצליח להגיע לפתח בית החולים באופן עצמאי. בשנת שירות  לא סיפקו

שירותים דומים התפתחו בארה"ב בשנים הבאות  .נטייהאמבולנסים הראשון בסינסשירות  הוקם בארה"ב

חיילים ותיקים שהכירו  ,אנגליהואף נחקקו חוקים שאפשרו לאמבולנסים זכות קדימה בדרכים. במקביל ב

אמבולנס אזרחיים. מדינות נוספות  שירותיאמבולנס ממתארים צבאיים ניסו לקדם הקמה של  שירותי

לא חלה התפתחות  /1 -האך עד אמצע המאה  ,באירופה, כמו צרפת, פיתחו עם השנים שירותים דומים

ום בית החולים, והטיפול כלל לרוב פינוי משמעותית בטיפול בחולים ובפצועים הדורשים טיפול מתקדם בטר

 ,(Bledsoe, Porter, Cherry, & Armacost, 2006)עם הגשת עזרה ראשונה מינימאלית ברמות משתנות 

(Haller, 1990). 

פער זה בא לידי ו פצועיםבחולים ובת הסביבה האזרחית בטיפול בשטח הסביבה הצבאית תמיד "הקדימה" א

עיקר הטיפול בצבא נעשה על  ,ביטוי בצורה המשמעותית ביותר במלחמת העולם השנייה ואחריה. בתקופה זו

 .(Pozner, Zane, Nelson, & Levine, 2004)מקצוע חדש שפותח בצבא  - ידי רופאים צבאיים וחובשים
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קורס עזרה ראשונה אזרחי לכבאים בשיקגו.  שני רופאיםפתחו לראשונה  ,/1 -הבשנות החמישים של המאה 

 (EMTאו  Emergency Medical Technician) קורס זה היה הראשון שהכשיר טכנאי רפואת חירום בארה"ב

בשנת  לים עד היום, כולל הכשרת פאראמדיקים.אנו מכירים בטרום בית החושוהיווה בסיס לכל ההכשרות 

רפואה דחופה כלשהם בטרום בית החולים  שירותיהערים המרכזיות בארה"ב היו  //2מתוך  11% -רק ל ,3218

(Emergency Medical Services - EMSורק ב ,)- מהערים היו קורסי עזרה ראשונה מתקדמים  5%

(Hampton Jr, 1965). 

שני מודלים עיקריים לטיפול רפואי מתקדם בטרום בית  בעולםהתפתחו  /1 -הבשנות השישים של המאה 

טיפול כללה שניידת טיפול נמרץ לטיפול במקרים לבביים  -  Heart mobileהחולים. המודל הראשון היה

Pantridge & Geddes (3211 ) יםניידת מתארמתקדם על ידי רופאים ואחיות. במאמר המציג את פעילות ה

כללה ו מואת האפשרות לבצע החייאה בטרום בית החולים כחידוש שהתאפשר לראשונה בזכות הניידת שהקי

שנוסה לראשונה על ידי  ,עם סוללות וצוות החייאה המורכב מרופאים ואחיות. מודל זה דפיברילטור

Pantridge ו-Geddes  בבלפסט, אירלנד(Pantridge & Geddes, 1967)  הפך לנפוץ במספר ערים בארה"ב, אך

נמצא בשימוש עד היום במספר מדינות, כאשר בצרפת,  Heart mobileמודל  ,בסופו של דבר נעלם. באירופה

 ,Adnet & Lapostolle)לדוגמה, זהו המודל העיקרי למתן סעד חיים מתקדם בטרום בית החולים 

2004),(Dick, 2003). 

בטרום בית החולים  לצורך טיפולעשה שימוש לראשונה בפאראמדיקים בארה"ב מודל שני שהתפתח במקביל 

זה כלל שימוש בתרופות, פתיחת נתיב אוויר (. טיפול  Advanced Life Support-ALS בסעד חיים מתקדם )

רילטור נייד יבשימוש בדפשל הכלל לימוד ש ,רילציה ועוד. קורס הפאראמדיקים הראשוןיבמתקדם, דפ

 תחת פיקוחו של דוקטור ,רות מכבי האשיבש ,פלורידה ,במיאמי 3211נפתח בשנת  ,ורידי-ותרופות למתן תוך

Eugene Nagel .קורס הפאראמדיק בישראל אף קידם את הוא  ,בהמשך(Tintinalli, Cameron, & 

Holliman, 2010), (National EMS Museum Foundation, 2011) בתחילה, כבאים היו מגיעים לטפל .

ברכב כיבוי אש, והאמבולנס היה מגיע בנפרד, כאשר החולה פונה באמבולנס יחד עם בחולים או פצועים 

ם ופאראמדיקים היו אלו שהגיעו באמבולנס לחולה או שירותיהפאראמדיק, רק בהמשך הדרך שולבו שני ה

 לפצוע.

 בו ניתנו סמכויות טיפוליות מתקדמותשטיפול על ידי פאראמדיקים היה המקרה הראשון במתאר אזרחי 

הטיפול על ידי פאראמדיקים הפך  ,. במהלך השנים(Bledsoe et al., 2006)לאנשי מקצוע שאינם רופאים 

ברמת סעד חיים מתקדם מבוצע בטרום בית  כמעט כל הטיפול ,1/31נכון לשנת  ,בארה"בו למקובל יותר

בעזרת טלמטריה. והנחיה והרופאים נמצאים בעמדה של פיקוח  על ידי פאראמדיקים,באמבולנסים חולים 

 .EMS (Perina et al., 2012) שירותיאף הוכרה בארה"ב התמחות חדשה לרופאים ל ,לאחרונה

ייחודי לישראל:  ופאראמדיק. שילוב זה נמרץ עם רופא לבוצע שילוב של שני המודלים: ניידת טיפובישראל 

אך שנותן לפאראמדיק את הכלים לעבודה עצמאית,  אמריקנימדיק הישראלי נבנה במודל פאראקורס החד, מ

ללא  ניםאט"בישראל  נפתחו 3224רק בשנת תמיד עם רופא. הפאראמדיקים בתחילת הדרך עבדו  ,מאידך
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שזוהה מתחילת הדרך כמקצוע  ,פיע על מקצוע הפאראמדיקהשבישראל מודל עבודה ייחודי זה שייתכן  רופא.

 מקצוע עצמאי העומד בפני עצמו.כבאמבולנס, ולא  ופאהנלווה לר

( היה המסמך "מוות ונכות לא צפויים EMSהרפואה הדחופה בטרום בית החולים ) שירותירגע מכונן בתולדות 

די האקדמיה הלאומית למדעים בארה"ב על י 3211שנכתב בשנת  ,המחלה המוזנחת של החברה המודרנית" -

(National Academy of Sciences, 1966).  המסמך כלל לראשונה מספר רב של המלצות לשיפור הטיפול

פרוטוקולים  ההמלצות העיקריות היו שיפור רמת ההכשרה של המטפלים, הוספתובפצועי תאונות דרכים, 

. הרקע (Tintinalli, Kelen, Stapczynski, Ma, & Cline, 2004)לטיפול רפואי ושיפור ציוד הטיפול והפינוי 

של פצועים  יםוגדל יםההולכ( ועלות הטיפול Burden of disease) התחלואההעיקרי לכתיבת המסמך היה נטל 

עד  כמעט לא נחקר EMSתועלת של שירותי -עלות חשוב לציין כי נושא בית החולים. למרות הבנה זו,בטרום 

העלות לבדיקת לפתח מודלים חוקרים . רק לאחרונה החלו (Legler, Cawley, & Fenn, 2007)היום 

 . (Brooke Lerner et al., 2012)זה שירות  הכלכלית של

בארה"ב נעשה על ידי משרד  EMS -בכל הטיפול המערכתי  באמצע שנות השישים של המאה הקודמת,

מדיניות זו שיקפה את המחשבה שטיפול באמבולנס הוא  ., ולא על ידי משרד הבריאותאמריקניהתחבורה ה

, עם שינוי תפיסתי /1 -ה. בשנות השבעים של המאה (Shah, 2006)רפואי ו א עניין תחבורתי ופחות טיפולי

הפסיקה להיות האחריות לשירותי הרפואה הדחופה בטרום בית החולים בארה"ב  ,EMSבמערכות 

 EMSעד היום במערכת , והפכה למבוססת מדינה. שינוי זה גרם לפיזור ולחוסר אחידות שנמשך פאדראלית

שונות,  EMSסוכנויות  ///,31 -פאראמדיקים וחובשים ב ///,8/1-כהיו בארה"ב  3225ת: בשנת אמריקניה

 ,Brown, Dickison, Misselbeck, & Levine)עובדה המעידה על הקושי לייצר מדיניות אחידה בתחום זה 

2002). 

במטרה  EMSמחקר של מערכות להשבעים של המאה הקודמת נעשו מספר יוזמות חקיקה למימון ו בשנות

 358הושקעו  ,3211יכולת הטיפול בטרום בית החולים. בשנת את הטכנולוגיות ואת לקדם את ההכשרה, 

קק מרכיבי יסוד שנדרשו לכל מערכת שביקשה מימון פדראלי, ונח 38עם  EMSליון דולר בהקמת מערכות ימ

על . Emergency Medical Services Systems Act of 1973(Stewart, Brennan, & Krohmer, 2005)חוק

בארה"ב הוקמה כדי למנוע מוות ונכות בעיקר ממחלות לב, כלי דם ומטראומה, הרי  EMSשמערכת  אף

עד היום  ןהקמתהמודרניות מאז  EMSנדרשות מערכות  םלהשם ל המקרילשמקרים אלו הם רק חלק קטן מכ

(Shah, 2006). 

כי מסגרות ההכשרה מגוונות מאוד  ,את התפתחות מקצוע הפאראמדיק. היא מצאה Laveסקרה  3213בשנת 

 Pre med הכשרתמהקדם היו ההכשרה היה בין מספר חודשים בודדים לבין מספר שנים. דרישות  משךו

לא . רקע מדעי מהתיכון ועדאו ניסיון של מספר שנים כחובש בצבא, )תואר ראשון כהכנה ללימודי רפואה( 

 .(Lave, 1971)הסילבוס הנלמד של דרישות הקדם או של הייתה הגדרה מדויקת של המקצוע, 

צוע הפאראמדיק להפוך למקצוע מוכר בקרב הציבור הרחב הוא סדרת טלוויזיה אחד הדברים שגרמו למק

ארה את עבודתם של פאראמדיקים יבארה"ב. הסדרה ת 3212-3211ששודרה בשנים  "!Emergency" בשם
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בעיר לוס אנג'לס. אם בתחילת הסדרה לא היו כמעט פאראמדיקים בארה"ב והציבור הרחב לא הכיר את 

המקצוע לכלל המדינות התפתח המדינה ברחבי רית אהסדרה הפופולהשידור של , הרי שבמהלך נחהמו

 ,. ככלל(Bergman, 2006), (Shah, 2006)בארה"ב, קודמה חקיקה והציבור למד להכיר את המקצוע החדש 

 ,סדרות דרמה ותאמצעבהתקשורת ו ותאמצעב ,המקצוע עםת של הציבור הרחב כרויכי הה ,ניתן לומר

 .תייםיהאמשל היכולת והאמצעים ממשי מאפיינת את תפיסת הציבור את המקצוע, פחות מאשר ידע 

 ,. כיוםEMS שירותיהכיבוי ל שירותימשלב בין בארה"ב והוא באופן בלעדי כמעט קיים ייחודי נוסף מודל 

הכשרה של פאראמדיקים  עוברים כבאים ,לעתים .בארה"ב משולבים בתוך מערך הכיבוי EMS שירותימ 48%

 Institute of)מדובר בשני שירותים שונים הניתנים תחת קורת גג אחת  ,ולעתיםומשרתים בשני התפקידים 

Medicine (US). Committee on the Future of Emergency Care in the United States Health System, 

2007). 

בארה"ב, נציין בקצרה את ההתפתחות במדינות נוספות.  התרחשהשהולדת מקצוע הפאראמדיק  על אף

 שירותירוב  ,/1 -ה. עד אמצע שנות השישים של המאה 3231בשנת  נעים החלוממו אמבולנסים שירותיבקנדה, 

ניידת  3212בשנת ו אמבולנסים מרכזישירות  בעיר טורונטו סדנו 3211בשנת . האמבולנס סופקו על ידי קברנים

הוכשרו הפאראמדיקים הראשונים  3254. בשנת עם רופא החלה לפעול" Cardiac oneטיפול נמרץ בשם "

כל מחוז ומחוזות  31בקנדה מפוזר על פני  EMSשרות  .(Goldman, 1984) ,(Tintinalli et al., 2010) בקנדה

וההכרה  בקנדה . ההתפתחות של הפאראמדיקים(Symons & Shuster, 2004)מי ופועל באופן אוטונ

ואיגוד הפאראמדיקים הקנדי מנסה לאחרונה ליצור אחידות  ,שונה ממחוז למחוז בהם המקצועית והחוקית

 בו הוכשרוש מסויםהבין המחוזות כדי לאפשר לפאראמדיקים לעבוד בכל המדינה ולא רק במחוז 

(Emergency medical services chiefs of Canada, 2006). 

תהליך לאחר  Health Professions Council (HPC) -ה פאראמדיקים מוכרים כמקצוע על ידי ,באנגליה

נה להיות מוכרים על ידי המדי מכל מסגרות ההכשרה שהתרחש בשנים האחרונות ואפשר לפאראמדיקים

(Black & Davies, 2005)מכיוון ש .-National health service (NHS)  מעסיק ומבקר חלק משמעותי

 ,Gowens)קרה של המקצוע במפעולות הפאראמדיקים באנגליה, נוצרה אחידות בהכשרה, בהעסקה וב

Square, & Crescent, 2011). 

 שירותיאוסטרליה היא אחת המדינות שאימצה בצורה הברורה ביותר את מודל העבודה עם פאראמדיקים. 

 ,Eburn & Bendall)באוסטרליה מסופקים באופן בלעדי על ידי המדינה  אשפוזית-טרוםהרפואה הדחופה ה

פאראמדיקים רשומים, העובדים במגוון תפקידים עם סמכויות  ///,1-אוסטרליה כיש ב ,. כיום(2010

רפואת חירום במתארים  שירותיאספקה של  תהדורש ,של המדינה תהייחודי הלאור הגאוגרפי, נרחבות

 .ייחודיים

שנה לאחר הולדת מקצוע הפאראמדיק ניתן לראות כי בשנים האחרונות מודל השימוש בפאראמדיק הפך  /4

נפוץ ומקובל בעולם, ויותר מדינות משנות את מודל העבודה בטרום בית החולים ממודל עבודה עם רופא ל

כיום ניתן למצוא פאראמדיקים בארה"ב, קנדה, אוסטרליה, למודל עבודה הכולל פאראמדיקים בלבד. 

 אנגליה, ישראל, גרמניה, פולין, דרום אפריקה, אירלנד, יפן, מדינות סקנדינביה ועוד. 
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ניתן לראות כי הגידול בשימוש בפאראמדיקים  ,נתונים עדכניים נםבו יששהמקום היחיד כמעט  ,בארה"ב

כל אשר בכבאים, וגדול יותר מבהיה כפול מהגידול בשימוש בשוטרים או  ///8-1//1ובשנים  ביותר, משמעותי

 .Susan A. Chapman,Vanessa Lindler,Jennifer A)כולל סיעוד ופיזיותרפיה  , מקצועות העזר הרפואיים

Kaiser, 2008).  כמו  , שימוש בטכנולוגיות חדשותאחיותבו כוללות מחסור ברופאיםאלה הסיבות לשינויים

רפואה דחופה, כמו גם הכרה  שירותי , הזדקנות האוכלוסייה, עלייה בצריכת(Telemedicineרפואה מרחוק )

 ,.McGinnis et al) אשפוזית על ידי פאראמדיקים -רפואה דחופה טרום שירותייעילות של מתן בביכולת ו

2006).  

מד"א(. בשנים יחד עם רופאים במגן דוד אדום ) ,שנה /1-גם בישראל נעשה שימוש בפאראמדיקים כבר יותר מ

מד"א למודל הכולל פאראמדיקים בלבד, ואף הגיש בקשה למשרד הבריאות להוציא רופאים עובר האחרונות 

 . (Eidelman, 2010)ו באופן גורף שירותימ

 בעולם פאראמדיקים הכשרת  2.0.0

 השנים האחרונות מספר שינויים /4 -ב ההכשרה של פאראמדיקים בעולםעברה  ,כמקצוע חדש יחסית

בארה"ב היא מקרה מבחן טוב מכיוון שהיא הוותיקה ביותר, המדינה עם  EMS. מערכת משמעותיים ביותר

רשומים( ובעלת מספר  ///,13)מעל וטכנאי רפואת חירום המספר המוחלט הגדול ביותר של פאראמדיקים 

 Susan A. Chapman,Vanessa) בעולם הרב ביותרלפאראמדיקים וחובשים מסגרות ההכשרה 

Lindler,Jennifer A. Kaiser, 2008). כחלוצת  ,ארה"בEMS,  לא עקבה אחר ההתפתחויות במקומות אחרים

 .(McGinnis et al., 2006) מלאה קדמיתבעולם, ורק אחוז שולי מהפאראמדיקים בה עוברים הכשרה א

ההכשרה  תכניותאלא לפי הצרכים המשתנים.  ,אב" תכניתבארה"ב התפתחה עם השנים ללא " EMSמערכת 

 American, ישים של המאה הקודמתבשנות החמ .(Cason & Robinson, 2011)התפתחו בצורה דומה 

College of Surgeons  וגופים אחרים יצרו את קורסי העזרה הראשונה הראשונים לעובדי אמבולנס. בשנת

 Emergency care and"הספר הראשון לטיפול בחולים אשר נקרא את Walter Hoyt  הרופא כתב, 3211

transportation of the sick and injured"  (National Highway Traffic Safety Administration, 2005a) .

 ,Lave), לא אחידה וכללה רק את הידע הבסיסי ביותר לרוב ההכשרה הייתה קצרה ,בתחילת שנות השבעים

ובשנת , שעות הכשרה 53מטכנאי רפואת החירום עמדו בסטנדרט של מינימום  1%רק  3212. בשנת (1971

שעות בלבד,  /45קורס פאראמדיקים כלל  ,3218. בשנת (Huntley, 1973) עמדו ברף נמוך זה 12%רק  3211

, ובמקרים לפחותשעות הכשרה  //3,1-יקים הן מורכבות, כוללות כהלימודים לפאראמד תכניותואילו היום 

 .(Staroscik & Cayten, 1976) ,(Polk, 1993) תמוכראו מכללה אף תואר ראשון במוסד אקדמי  ,מסוימים

 National Highway Traffic Safetyלימודים ארצית המפורסמת על ידי כניתת בארה"ב קיימת 3213משנת 

Administration (NHTSA) .מספר שנים וכוללת את ההכשרות הבסיסיות הדרושות  מדימתעדכנת  תכניתה

 ,National Highway Traffic Safety Administration)לכל רמות ההסמכה של טכנאי רפואת החירום 

הלימודים הארצית והלימודים נעשים על פי  תכניתבה של ירוב המדינות בארה"ב אימצו את הל .(2009



 

 01 

לימודים לטכנאי רפואת חירום ברמת פאראמדיק יכולה להיות מאושרת  תכניתהתכנים המפורסמים בה. 

 3258בין המדינות השונות. משנת  םדבר היוצר חוסר אחידות מסוי - פדרליתברמה  אך לא ,ברמה של מדינה

 /1-מ :המאושרות ברמה ארצית לפאראמדיקים תכניותבמספר ה %///,3בשיעור יה יחלה על 8//1עד שנת 

פאראמדיקים  //1,8 -חלה עלייה שנתית של כ ,. באותה תקופה8//1בשנת  תכניות //1 -ל 3258בשנת  תכניות

 National Highway Traffic Safety) 8//1בשנת  ///,/1 -ל 3228בשנת  ///,34 -מ -מוכשרים בשנה ה

Administration, 2005a). 

בשאר  ךשבהמשאומצו התפתחו מספר רמות הכשרה שונות לטכנאי רפואת חירום בארה"ב  ,במהלך השנים

 :(Vance, 1980) ,(Storer, 2005) העולםמדינות 

1) EMT-B: Basic emergency medical technician 

2) EMT-I: Intermediate emergency medical technician 

3) EMT-P: Paramedic emergency medical technician 

 EMT-Iרמת ההכשרה האמצעית  ;שעות הכשרה /38עד  /33 -כוללת כ EMT-Bרמת ההכשרה הבסיסית 

בנוסף  שעות לימוד עד תואר ראשון. //3,1והכשרת פאראמדיק כוללת  ;שעות הכשרה /18עד  //1 -מורכבת מ

ה שונות עם הבדלים קטנים ביניהן להכשרות אלו המוכרות ברמה ארצית, קיימות עוד עשרות רמות הכשר

 ברמה מקומית.

ללימודי תעודה הנמשכות פחות  תכניותלהכשרת פאראמדיקים בארה"ב הן  תכניותמוחלט של ההרוב ה

המעניקות  תכניותכאשר  יותר הנערכות בקולג' מקומי, מעט וכותאר תכניותהן  תכניותמשנה. חלק קטן מה

 34, וכוללות (McGinnis et al., 2006)  אחוז מהפאראמדיקים תואר אקדמי מלא מכשירות רק פחות מחצי

בעוד ארה"ב הייתה החלוצה בפיתוח מקצוע הפאראמדיק, הרי שבנושא  .(Margolis, 2005) בלבד תכניות

בקרב המדינות  יםאקדמיהפאראמדיקים ה בשיעורת כיום במקום האחרון ההכשרה האקדמית ארה"ב נמצא

 .המערביות

 נעשה ניסיון ליצור אחידות בין מסגרות ההכשרה השונות לפאראמדיקים ,עוד מאמצע שנות השבעים

(Staroscik & Cayten, 1976) . עדיין  ,הפאראמדיק מאז נוסד מקצוע םמארבעה עשורילמרות שעברו יותר

ליצור אחידות בהכשרת ( NHTS)מנסה  ,בשנים האחרונות אין אחידות מלאה בין מסגרות הלימוד השונות.

EMS "הלימודים לטכנאי רפואת חירום. פרסומים  תכניותשיהוו בסיס לכל  ,על ידי פרסום של "תכני ליבה

הפרסום העדכני ביותר בתחום מפרט את התכנים  ינה חוקית.מחייבים מבח ואינם בלבד המלצות מהווים האל

 ,National Highway Traffic Safety Administration) כולל פאראמדיקים ,לכל רמות ההכשרה

2005),(National Highway Traffic Safety Administration, 2009) . הוקם גוף  את המהלךכדי לבצע

 Committee on Accreditation of Educational Programs for the Emergency Medical servicesבשם

Professions (Coaemspשמטרתו הכרה לאומית ב )הכשרה לפאראמדיקים, כדי ליצור אחידות בין  תכניות

הכשרה לפאראמדיקים צריכה לעבור תהליך  תכניתכל . (Coaemsp, 2012) ההכשרה השונות תכניותמאות 

לא  תפאראמדיק שלמד במדינה אח ,במצב הנוכחי בארה"ב מוכרת.שבסופו תהיה  Coaemspקבלה על ידי 
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היא לאפשר של הארגון והמטרה מכיוון שאין הכרה בהכשרה בין המדינות השונות, יכול לעבוד במדינה אחרת 

 אחידות בין השירותים השונים ובין מדינות שונות.

 שירותיההכשרה מתבצעות על ידי  תכניותשרה לפאראמדיקים. כחצי ממסגרות הכ /1בקנדה קיימות מעל 

 ,Canadian Medical Association) אמבולנסים, חלק על ידי קולג'ים מקומיים וחלק על ידי אוניברסיטאות

מדיק בשנים האחרונות תהליך של אקדמיזציה. קיימות מקצוע הפאראעובר בדומה לקנדה, , . באנגליה(2012

מבקשות עדיין במסגרת אקדמית, השאר  נמצאות ןתמחיציותר מו מסגרות הכשרה לפאראמדיקים 13

נוי הכשרת הפאראמדיקים באוסטרליה עוברת שי. (Cooper, 2005)אמבולנסים  שירותיהכשרות מקומיות של 

תוך כדי אמבולנסים, ו שירותיבממקצוע שההכשרה שלו נעשתה "בתוך הבית"  אחרונות:משמעותי בשנים ה

שנת נכון ל. ((Joyce et al., 2009 למקצוע אקדמי שלומדים אותו לפני תחילת העבודה המקצועית  -עבודה 

היא  המגמהום בלבד אקדמייעסקים פאראמדיקים וכשרים ומואוסטרליה מבשלוש מתוך שש מדינות ב ,1/31

 להפוך את המקצוע לאקדמי.

 אקדמיזציה 2.0.2

מקצוע הפאראמדיק בשנים האחרונות תהליך אקדמיזציה עובר  ,ים אחריםרפואי-פאראבדומה למקצועות 

 יכולת הטיפול,על  ,משמעויות מרחיקות לכת על פרופיל העוסקים במקצועשל המקצוע חלקית. לאקדמיזציה 

כמו גם עלויות כלכליות ואפשרויות התפתחות  שילוב במערכת הבריאות ובאקדמיהעל  השחיקה,רמת על 

משיקים, תשתית המקצועות הלפאראמדיקים אין מסורת אקדמית של  ,עתידיות. כמקצוע חדש יחסית

שונות בתכנים  יםמדיקפאראלהכשרת האקדמיות  תכניותהמחקר או הגופים האקדמיים התומכים, ולכן ה

מקצוע הפאראמדיק התפתח כמקצוע טכני הדורש יכולת עבודה לפי  ,שהן מלמדות. באופן מסורתי

עם גם האנשים שפנו למקצוע הגיעו פעמים רבות עם רקע ו ,, ובעקבות כךהגבוהפרוטוקולים ויכולת טכנית 

בלבד עלולה למנוע מחלק ניכר הפיכת המקצוע לאקדמי . (Nelsen, 1997) ולאו דווקא אקדמיות ,יכולת טכנית

משנה גם את מודל העסקת מהפונים למקצוע באופן מסורתי לפנות למקצועות אחרים. אקדמיזציה 

 ממודל של הכשרה תוך כדי עבודה בקורס מקצועי, למודל הכשרה אקדמי טרם התעסוקה -הפאראמדיקים 

(Polk, 1993), (Polk & Langford, 1992). 

השפעה  ו, ואם יש להשלכותיו את העריךקשה עדיין ל ,האקדמיזציה של המקצוע חדש יחסיתתהליך מכיוון ש

השחיקה של העוסקים במקצוע גבוהה, רמת מכיוון ש ,נראה כי .(Hubble, 2007) על רמת הטיפול בחולים

מפני לעזיבה מוקדמת יותר  מביאההשכלה אקדמית  ,זמן קצר יחסיתתוך עוזבים את המקצוע  ופאראמדיקים

. אקדמיזציה של המקצוע דורשת שיתוף (Alexander et al., 2009) אחריםהיא מאפשרת כיווני התפתחות ש

מכיוון שחלק מההכשרה המעשית נעשית בתוך אמבולנסים.  EMS שירותיפעולה בין אוניברסיטאות לבין 

גם במהלך ההכשרה  -אפשריים ניגודי אינטרסים  עקבמורכב ולעתים שיתוף הפעולה בין הגופים הללו חשוב 

 .(Fawcett & McCall, 2008) וגם אחריה

ים נתקלו בקשיים בתהליך ההכשרה אקדמיכי פאראמדיקים  ,במחקרים שנעשו באוסטרליה נמצא

מהעובדה  , ככל הנראה,באמבולנסים מול פאראמדיקים ותיקים ללא השכלה אקדמית. קשיים אלו נבעו

קדמיה, ומכיוון שמסגרת ההכשרה הלא אקדמית שלפאראמדיקים הוותיקים לא ניתנה ההזדמנות ללמוד בא
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נראה כי אקדמיזציה  .(Waxman & Williams, 2006) לא מוכרתלורלוונטית בה למדו הוותיקים הפכה ללא 

יקים לפאראמדלדוגמה, מוצע  ,אוסטרליהב, ולכן באזורים פריפראלייםבייחוד  עלולה לפגועשל המקצוע 

 ,Ivanov & Cameron) פעילים כדי לשמרם כמתנדבים ללא תשלוםמתנדבים לבצע השלמה אקדמית למקצוע 

2006). 

 זציהפרופסיונאליו התאגדות מקצועיתתהליכי  2.0.3

להיבטים יוקדש פרק נפרד  ,תהליכי התאגדות מקצועית של פאראמדיקים. בהמשך ציגפרק זה אתת ב

 זציה.פרופסיונאליטיים של תיאורה

 .(Freidson, 1970) הוא אחד המרכיבים הדרושים כדי להגדיר פרופסיה Freidson מקצועי על פי איגוד

יגוד אחיות. אודומה לאיגודים של רופאים הקיים איגוד מקצועי  וקנדה ארה"ב,אנגליה,אוסטרליה,יפןב

טפל בבעיות משמעת בקרב חברי מקדם איכות מקצועית, מייצג את הפרופסיה מול מוסדות שונים, ממקצועי 

-טפח קשרים עם גופים מקומיים וביןמציע שירותים משפטיים ומהאיגוד, מוביל מחקר מדעי ואתיקה, 

 National Association of,3218-שהוקם ב בארה"ב ראמדיקיםאיגוד הפא .(MACARA, 1994) לאומיים

Emergency Medical Technicians (NAEMT)אמריקני, מייצג טכנאי רפואת חירום בכל הרמות. האיגוד ה 

את  לפתחמייצג את הפרופסיה מול הקונגרס, מוציא לאור ספרות רפואית בתחומי טיפול שונים, ומנסה 

חובה ואין קשר בין  איננהים אמריקניחברות באיגוד טכנאי רפואת החירום ההמקצוע לכיוונים חדשים. ה

מתוך כלל הפאראמדיקים בארה"ב  בודדיםחברות באיגוד לבין הכרה מקצועית על ידי הרשויות. אחוזים 

 ,NAEMT ) על קביעת מדיניות בתחום חברים באיגוד, ולכן אין לו את ההשפעה של איגוד מקצועי קלאסי

2012) . 

קח על עצמו את התפקידים המסורתיים של , לParamedics Australia, באוסטרליה איגוד הפאראמדיקים

קידום  ,פרסום רבעון מקצועי להמשך לימודים, תכניותמדיניות, קביעת סילבוסים ות יהתווי: מקצועיאיגוד 

מאגד בתוכו הוא ו 3255שנת באיגוד הפאראמדיקים  הוקםבקנדה  .(Paramedics Australia) ועוד מחקר

פעולה עם גופים  לשתף מקצוע הפאראמדיק בקנדה, לקדם את יוהמחוזות. מטרות כלפאראמדיקים מ ///,34

. (Canadian Paramedic Assicoation, 2011) החינוך והחקיקה בתחום ולקדם אתמקצועיים משיקים 

לאחר שהוסדרה ההרשמה של  ,College of Paramedics ,איגוד הפאראמדיקים 3//1בשנת הוקם באנגליה 

שאיגוד הפאראמדיקים האנגלי הוא גוף על אף  .NHS (College of Paramedics) העוסקים במקצוע על ידי

לדות וחדש יחסית, הרי שהוא מקבל עליו את התפקידים המסורתיים של איגוד מקצועי, ומנסה לראשונה בת

על ידי רופאים או העוסקים במקצוע על ידי פאראמדיקים ולא של האינטרסים המקצוע באנגליה לייצג את 

 .(Whitmore & Furber, 2006) מקצועות אחריםבעלי 
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 ורישוי מחדש חקיקה, רישוי 2.0.2

חקיקה  יםבחלק מהמדינות קיימ ממדינה למדינה. שונהבה פועלים פאראמדיקים בעולם שהמסגרת החוקית 

פעלו  EMSבארה"ב מערכות  דיקים ללא רישוי או מסגרת חוקתית.פאראמעובדים ורישוי ובחלק מהמדינות 

גברו  ,. עם השניםןעליהללא מסגרת חוקית, או מתוך הנחה שחוק "השומרוני הטוב" מגן פעמים רבות 

 EMSמערכות  .(Heimbach, 2005) ודחפו את המערכת לעגן את פעילותה בחוק EMSהתביעות נגד מערכות 

אחיות פיקחו באופן ישיר על ולעתים בצורה של האצלת סמכויות ופיקוח רפואי: רופאים  והתפתח

תפקיד הרופאים לתפקיד הכולל הפך  ,. בהמשך(Medical control) פאראמדיקים דרך טלפון או קשר אלחוטי

 ,Rons) נושאים אלו לערופא שאחראי בעולם יש  EMS. כיום, בכל מערכת חינוךגם הכשרה, אבטחת איכות ו

2005) . 

, כולל הסדרה חוקית של רופא ותלפאראמדיקים לעבוד ללא נוכח ההתפתחות המשמעותית ביותר שאפשרה

ית מאפשרת לרופא שלא נמצא ליד החולה, אלא בב רפואה מרחוק. (Telemetriaרפואה מרחוק )היא  הנושא,

ועוד. חץ דם כגון: מוניטור, אק"ג, ל ,לראות חלק מהמדדים החיוניים של החולה ,מוקד רפואיבחולים או 

לפאראמדיקים התאפשר , כאשר בהתחלה לא 3211( בשנת Nagelד"ר יוג'ין נגל ) טכנולוגיה אומצה על ידיה

כגון מתן  ,יצעו פעולות, ובהמשך פאראמדיקים בלרופא המפקח אלא רק לשדר את הנתונים ,בחוליםלטפל 

ישירה של  האות( תחת הוראירילציה )שוק חשמלי( ואינטובציה )הכנסה של צינור לריבתרופות לווריד, דפ

 לפאראמדיקאלחוטי שאפשר  על סמך קצב המוניטור ששודר לרופא, וקשר רדיו. הוראות אלו ניתנו רופאה

עם השנים פאראמדיקים החלו לעבוד על  .(Eisenberg, 2003) בשטח לתאר את החולה לרופא בבית החולים

 מואצלות EMSבמערכות יום כומהמקרים, קטן שדרשו אישור טלפוני בחלק מורכבים פי פרוטוקולים 

 National) שור רופא בזמן אמת, אלא רק במידה והם זקוקים לייעוץיא ללאלעבוד סמכויות לפאראמדיקים 

Association of EMS Physicians, 2002).  

שם קיים  .(Hafter & Fedor, 2003)חוקים המסדירים את עבודת הפאראמדיקים  נםבארה"ב לכל מדינה יש

שהוקם בשנת  - National Registry Emergency Medical Technician (NREMT) -וחשבמאגר לאומי ממ

שעברו , מחובשים עד פאראמדיקים ,הרמות כלמאגד בתוכו טכנאי רפואת חירום בו. המאגר עצמאי /321

רוב המדינות בארה"ב ולסטנדרט הלאומי,  NREMT הפך ,בחינה הכוללת חלק כתוב וחלק מעשי. עם השנים

 National Registry of emergency) כדי לעבוד במקצוע NREMTת מפאראמדיקים תעודה של דורשו

medical technicians, 2005)דורש , . בנוסף לתעודה מקצועיתNREMT  מפאראמדיקים רישוי מחדש

(Recertification כל שנתיים, הכולל לפחות )שעות השתלמות ובחינה בכתב  45(NREMT, 2012).  

בצורה פדראלית ולא  EMSכדי להסדיר את עבודת  אמריקנימספר ניסיונות חקיקה בקונגרס הנעשו לאחרונה 

 Federal Interagency Committee on Emergency Medical Servicesוף שנקראתחת ג ,מקומית

(FICEMS) היא ליצור אחידות ולתאם בין רשויות במדינות שונות תחת קורת גג אחת זה. מטרת גוף (USA 

Congress, 2011). 
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 המעמד הפרופסיונאלי של הפאראמדיק 2.2

של מקצועות כגון רפואה וסיעוד. כמסורת ארוכת שנים מקצוע הפאראמדיק לפרופסיונאלית אין  מבחינה

המעמד המקצועי של פאראמדיקים מורכב מתפיסת המקצועות המשיקים, מתפיסת הציבור הרחב ומתפיסה 

אחת  ,אוסטרליהו ,דיון בנושא בספרות המקצועית קייםעצמית של הפאראמדיקים. בשנים האחרונות 

הנושא נדון בצורה המשמעותית ביותר.  הבשהיא המדינה , בהן נעשה שימוש נרחב בפאראמדיקיםשדינות המ

המקצועות בעלי בסקירת ספרות לא נמצאו כמעט מחקרים הבודקים את העמדות של הציבור הרחב, 

מקצוע ש . הספרות המקצועית עוסקת יותר בתהליכיםמעמדם המקצועי יפלכמשיקים או פאראמדיקים ה

 בדרך מעיסוק לפרופסיה מלאה. עובר הפאראמדיק

 (Professionalisation)התמקצעות עיסוק, מקצוע ו 2.2.0

השימוש במושג "מקצוע" הופך לנפוץ יותר, ולא נמצא רק בשימוש של מקצועות מסורתיים כמו הנדסה, 

של התמקצעות מקצועות חדשים רבים מנסים לעבור תהליך  .(Williams & Brown, 2009) ומשפטים רפואה

(Professionalization) המקצועות  תיגר על. תהליך ההתמקצעות של מקצועות חדשים בתחום הרפואה קורא

 . סיעוד, והזכויות והמעמד של המקצועות הללו נמצאים בתהליכי שינויואה ורפהוותיקים יותר כמו 

ואחרים: מקצוע הוא עיסוק שעבר  Freidson דייל ואר בספרות הסוציולוגית עההבדל בין עיסוק למקצוע מת

המשותפים לעוסקים בו,  ומיומנותתהליך של אקדמיזציה באוניברסיטאות, משתתף במחקר, יש לו גוף ידע 

מיה מקצועית, והוא צריך לתת דין וחשבון לחברה ולעוסקים וקוד אתי, מעמד מוכר וברור בחברה, אוטונ

 . במקצוע

עיסוק בדרך להפיכתו לפרופסיה עובר שמתואר התהליך  3214( משנת Wilenskyבמאמר המפתח של וילנסקי )

קיימים בסופו של דבר רק  ,אך בפועל ,מלאה. על פי וילנסקי עיסוקים רבים מנסים להפוך לפרופסיה מלאה

פלינה ציחנה בין דיסוילנסקי מתאר את הקושי באב עשרות בודדות של מקצועות לעומת אלפי עיסוקים.

או פיזיקה למשל( לבין מקצוע )פסיכולוג קליני, מהנדס אווירונאוטיקה( ואת הבלבול  הפסיכולוגימדעית )

אנשים עוסקים  ,וילנסקי מציג כולל מספר שלבים ברורים: ראשיתושנוצר בין המושגים השונים. התהליך ש

סדים" של העיסוק דואגים ייע. ה"אבות המבמקצוע במשרה מלאה, לאחר מכן הם מחפשים לפקח על המקצו

. יםאקדמיאינם לרמת ההכשרה ופותחים מוסדות שיכשירו את אנשי המקצוע החדשים. המוסדות הללו 

 דריכיםיוצרים קשר אקדמי תוך שניים עד שלושה עשורים עם אוניברסיטה מוכרת. המ ,בהתחלה

וזאת על ידי הצטרפות לאיגוד  ,ארצית יוצרים ארגון מקצועי ברמה מקומית ואז ברמה והאקטיביסטים

מקצועי קיים או פתיחת איגוד מקצועי חדש. בהמשך נוצר עיגון חוקי למונופול המקצועי, ולבסוף נכתב קוד 

 אך הם הבסיס לתהליך המורכב וארוך השנים של הפיכת עיסוק לפרופסיה ,אתי. שלבים אלו יכולים להשתנות

(Wilensky, 1964). 

 ,אין ספק ?בשאלה האם פאראמדיק הוא עיסוק או מקצוע דיוןבספרות המקצועית מתקיים בשנים האחרונות 

כי למקצוע הפאראמדיק במקומות מסוימים בעולם יש  ,כי השינויים שהמקצוע עבר בשנים האחרונות מראים

כמקובל  ,פאראמדיק לא הפך למקצוע באופן מלאאמנם סממנים של מקצוע ולא של עיסוק, אך עדיין ה

. פאראמדיקים נתפסים Joyce et al., 2009)), (Williams, Onsman, & Brown, 2010) בספרות המקצועית

 מלא או לא מעמד פרופסיונאלינה רוצה להגיע לייפלצסיהד םבשאלה אכ"מקצוע חלקי", וקיים דיון בספרות 
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(Williams & Brown, 2009). כי פאראמדיקים  ,סקירה של אמצעי התקשורת ובלוגים באינטרנט מראה

לא גם על ידי רופאים א ,לא רק על ידי הציבור הרחב ,שמתייחסים אליהם כ"נהגי אמבולנס" עדיין מרגישים

 . (Munden, 2009)ואחיות 

סט  –איגוד הפאראמדיקים לקדם את המקצוע על ידי הגדרה ברורה של "אחריות מקצועית"  מנסה בקנדה

הגדרה ברורה של "מינימום" מקצועי . (Bowles, 2009) פאראמדיק לדעת כליות הבסיסיות שנדרש מוהמיומנ

 יצר אחידות, והיא חלק מהתהליך של הפיכת עיסוק למקצוע.יהכרחית כדי ל -ללא קשר למסגרות ההכשרה  -

אקדמיה. מכיוון שמקצוע הפאראמדיק הוא עדיין בא שילובה הופרופסיה נמדדת בהם אחד התחומים ש

מובלת על ידי פאראמדיקים, הן עדיין מסורת של מחקר בתחום פרופסיה לא אקדמית ברובה, אי

ופאראמדיקים לא השתלבו במוסדות להשכלה גבוהה כמו מקצועות הסיעוד והרפואה. שילוב פאראמדיקים 

חשוב מהפיכת העיסוק  נדבךהוא  ,פאראמדיקיםלומדים בהם שבמוסדות להשכלה גבוהה, בייחוד במקומות 

 מחקר.פיתוח מסורת של מלמקצוע, ו

 מעמד פרופסיונאליהעוסקים בו. על נמוך יש השלכות משמעותיות על אופי המקצוע ו מעמד פרופסיונאליל

חוסר השתלבות בכלל מערכת הבריאות. מקצוע עם לשכר נמוך ולעורי עזיבה גבוהים, ינמוך תורם לש

זיבה של פאראמדיקים י העשיעורעמדים. והופך להיות פחות אטרקטיבי ומושך אליו פחות מ באלהמאפיינים 

, והשכר לפאראמדיקים הוא מהנמוכים בתחום הרפואה. (Patterson et al., 2010) בשנה %/3 -כבארה"ב הם 

חצי ממשכורת של אחות, ושליש מהשכר כ$ לשעה 31-פאראמדיקים בארה"ב מרוויחים בממוצע מעט יותר מ

 ,הסיעוד והרפואה ותסקים במקצועועבשונה מה ,בארה"ב פאראמדיקים (Patterson el al., 2009). של כבאי

די ניהול כמעט יבתפקדי רוחב בכלל במערכת הבריאות וניתן לראות פאראמדיקים בתפק עדיין לא השתלבו

 ולא בארגוני בריאות אחרים. EMSבאופן בלעדי רק במערכות 

וכולל בתוכו גם היבטים  ,יסוק למקצוע הוא נושא מורכב הדורש זמן רבשל ע כי הפיכהללמוד ניתן אם כן, 

  .(Trede, 2009)פוליטיים, כלכליים, אתיים, ומקצועיים

  מקצועית תפיסה עצמית 2.2.2

מקצועית היא נושא שנדון בספרות המקצועית בשנים האחרונות, כאשר בהתייחסות -תפיסה עצמית

בנושא מקצוע מהם מרבית הפרסומים היו עד היום בהקשר של מקצוע הסיעוד, בודדים  ,למקצועות הרפואיים

בהקשר של תפיסה מקצועית , ואף מחקר לא עסק בתפיסה העצמית המקצועית של פאראמדיקים. הרפואה

לות מורכבות כי פאראמדיקים העובדים באופן עצמאי נדרשים לקבל החלטות לבד ומורשים לבצע פעו ,נראה

 לרופאים מאשר לאחיות.באופי העבודה דומים יותר ו ,פצועיםעל על חולים ו

שני , וכולל שאלות 5סולם של תפיסה עצמית מקצועית לרופאים המכיל פיתחה  (Carmel, 1997) כרמל

תפיסה  כרמל הדגישה כירגשית. -עבודה סוציוטכנית ואו  מרכיבים חשובים בעבודת הרופא: עבודה מדעית

על הערכה העצמית של רופאים ולכן תשפיע על הביצועים בעבודה, העצמית מקצועית היא מרכזית בתחושת 

לרופא להתמודד עם שביעות רצון כללית בחיים. תפיסה עצמית גבוהה יכולה לעזור על שביעות רצון בעבודה ו

מוות ה ,מעין "חוצץ" להתמודדות עם הסבל , בהיותהון בעבודת הרופאטמהעם הלחץ הגדול ושחיקה בעבודה 

להשתמש בסולם גם לבעלי מקצועות מציעה כרמל  מציאותיות של החולים.-פיות הלאיהצעם כאב, והו

מהרופאים שעבדו  12.8%רופאים ) 134כאשר  ,3252איים אחרים. הסולם נבדק בבית חולים סורוקה בשנת ורפ



 

 09 

בות ירופאים ברחבי ישראל. העק 311-מזמן( ענו על השאלון. בשלב שני נאספו שאלונים  בבית החולים באותו

לא נמצא בספרות המקצועית שאלון דומה  .α=53./ושל השני  α=51./הפנימית של השאלון הראשון הייתה 

 אחיות. לפאראמדיקים או ל ,לרופאים

 פאראמדיקהמאפיינים ייחודיים בעבודת  2.3

קבלת החלטות במצבי אי  מצבי חירום רפואיים,בא ייחודית ומשלבת בתוכה טיפול עבודת הפאראמדיקים הי

משפחה ואוכלוסיות קשות בני ודאות, התמודדות עם מצבי לחץ ומתח, עבודה בבית החולה, התמודדת עם 

. אופן (Regehr, Goldberg, & Hughes, 2002)כאב אנושי על בסיס יומי לפאראמדיקים נחשפים לסבל ו ועוד.

בה הוא עובד. ככלל, מתאפיינת שההתמודדות של כל פאראמדיק שונה ותלוי גם בסביבת העבודה ובמערכת 

, התמודדות (שעות או יותר 14של לעתים ) עבודת הפאראמדיק במספר רב של גורמי שחיקה: עבודה במשמרות

אמנם נראה כי מקצוע הפאראמדיק מושך  פציעות, אלימות ועוד. עם כאב וסבל, מראות קשים, חוסר ודאות,

אליו מראש אנשים המתמודדים עם מתח בצורה טובה יותר, אך רמת המתח שפאראמדיקים חווים בעבודתם 

 ,Hammer, Mathews, Lyons, & Johnson) רופאים בחדרי מיון חוויםשאף יותר מהמתח  –גבוהה מאוד 

דבר המשפיע גם על הבטיחות  ,מצבים של עייפות ומחסור בשעות שינהמביאה ל במשמרותהעבודה  .(1986

 .(Patterson et al., 2011)לפציעות גרום ול לעלו בעבודה

רמת הפציעות בעבודה של  ,ת הפרטיותכי מקרב כל התעשיו ,נמצא 8//1במחקר שנערך בארה"ב בשנת 

ושיעור מקרי המוות  (Maguire, Hunting, Guidotti, & Smith, 2005) ביותר הה הגבוהיתפאראמדיקים הי

 כגון כבאים ושוטרים ,אחרים חירוםומקביל לעובדי  אמריקניגבוה מהממוצע הארצי ההיה בעבודה 

(Maguire, Hunting, Smith, & Levick, 2002) . גם חיי המשפחה של הפאראמדיקים משתנים לעתים

נהוגה פרישה מוקדמת לפרמדיקים, כך ארה"ב  בחלק ממדינות .(Roth & Moore, 2009)בעקבות עבודתם 

 כפי שנהוג במשק. ,לנשים 18-לגברים ו 11גיל הפרישה הוא  ,. בישראל18 -ל 48 הפרישה משתנה ביןגיל ש

 השקה עם מקצועות אחרים 2.2

עיקר עם רופאים ב ,יומי עם מקצועות רפואיים אחרים-במגע יום פאראמדיקיםבאים  ,כחלק משגרת עבודתם

ככלל, הסמכות הניתנת  שונות.ה תמרפאובבחדרי מיון ובקהילה, ועם אחיות העובדות בחדר מיון ו

לפאראמדיקים באבחנה ובטיפול במצבי חירום רפואיים מקבילה רק לסמכות הניתנת לרופאים, בדגש על 

אינן קיימות בקרב  ואלנרחבות רופאים בעלי מומחיות הקשורה למצבי חירום )כגון הרדמה(. סמכויות 

 .(Pozner et al., 2004) רפואיים האחרים-המקצועות הפארא

 ,טעון. המפגש מתרחש במסגרת בית החוליםולעתים רופאים מורכב לאופי המפגש בין פאראמדיקים לאחיות ו

או בקהילה לאחר  ;בזמן העברת החולה מהאמבולנס לחדר המיון, תוך עדכון לגבי מצבו והטיפול שקיבל

סגרת הטיפול באמבולנס מוגבלת מבחינת משאבי כוח האדם וסמכויות מ שהוזמן אמבולנס לטיפול בחולה.

הטיפולים הניתנים בבית החולים. צוות בית החולים, שלעתים והטיפול, ואינה מאפשרת את מכלול הבדיקות 

 אינו מודע למגבלות אלה, עלול להפחית בערך הטיפול שמעניקים הפאראמדיקים.

קשר הדוק בין רופאים לפאראמדיקים. פאראמדיקים עובדים  יש ,ככלל, מאז שמקצוע הפאראמדיק קיים

לעתים  עובדיםאף פאראמדיקים  בישראלעל ידי רופאים.  הכשרההעוברים חלק מותחת פיקוח של רופאים, 
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את העמדות של רופאים כלפי  לא מתוארים מחקרים בספרות המקצועית הבודקים .יםעם רופאים באמבולנס

 ,עלה בנורבגיהפאראמדיקים  /1ראיונות עומק עם כלל שיפול שלהם. במחקר יכולת הטכלפי פאראמדיקים ו

כי  חשיםהפאראמדיקים  - באופן שלישיכי פאראמדיקים תופסים את הרופאים בחדר מיון ורופאים מזדמנים 

ולכן נוצרה  ,הידע שרכשואת והאחיות רואים בהם נהגי אמבולנס ואינם מעריכים את המקצועיות והרופאים 

. בראיונות שנערכו בקרב רופאים (Steen et al., 1997)הפאראמדיקים תחושה שהצוות במיון "נגדם" בקרב 

 רופאלרוב את הרת צבאית הפאראמדיק לא יכול להחליף גכי במס ,הרופאיםהעריכו צבאיים בישראל, 

(1//1(Bar-Dayan et el., .  פואה דחופה, אך עד פאראמדיקים מדריכים רופאים בקורסי החייאה ורלעתים

פאראמדיקים  ,הדרכות אלו. בשנים האחרונות פילכרופאים ה עמדותהיקף ההדרכות ומה  היום לא נבדק

פיע על מערכת לא ברור כיצד שינוי זה מש .עובדים בצורה עצמאית יותר, ללא פיקוח צמוד של רופאים

מד"א להוציא את הרופאים הבודדים שנשארו בניידות טיפול נמרץ ביקש  /1/3 היחסים בין המקצועות. בשנת

פגיעה קשה  בוממד"א. צעד זה נתקל בהתנגדות חריפה של ההסתדרות הרפואית הישראלית, שראתה 

 ול נמרץ בישראל כולל רופאיםוזאת למרות שאחוז קטן בלבד מניידות הטיפ ,אוכלוסייהברופאים ובבריאות ה

(Eidelman, 2010). 

כאשר אחיות עבדו באמבולנסים ולאחר  ,עם הולדת המקצועגם הוא הקשר בין פאראמדיקים לאחיות החל 

יות זהה אף פיקחו על פאראמדיקים. בעוד ההכשרה הבסיסית של פאראמדיקים ואח ,במקרים מסוימים ,מכן

פיזיולוגיה ועוד, הרי שההכשרה המתקדמת של פאראמדיקים ואחיות והעבודה  ,וכוללת מדעי יסוד, אנטומיה

. אחיות עובדות לרוב עם רופאים והן נדרשות לבצע הוראות של רופאים, לעקוב אחרי ןבמהות ותעצמה שונ

. פאראמדיקים עובדים באופן גבוהלחץ דם  כרת אווכגון ס ,טיפולים ובמקרים מסוימים לאזן מחלות שונות

אנגליה נעשו מספר באוסטרליה ובעצמאי. בארה"ב, יותר עצמאי ונדרשים לבצע בדיקה, אבחנה וטיפול באופן 

אדם. שילוב פאראמדיקים במקרים אלו  חבכועקב מחסור  ,סיונות להעסיק פאראמדיקים במקום אחיותינ

ע פעולות והקלה על רופאים ואחיות בביצ ,מצד שניתוספת של צוות רפואי מיומן, ו ,מצד אחד ,מאפשר

אדם  חבכועל ידי האחיות כאיום מקצועי הרי שהיום עקב מחסור  סכזה היה נתפ ןניסיואם בעבר מסוימות. 

מבדילות בין  אחיות אםלא ברור . (Oglesby, 2007)האחיות מקבלות את העזרה של הפאראמדיקים בברכה 

. מגמה חדשה (Specht, 1996) הםמה סמכויות הטיפול שליודעות הרמות השונות של טכנאי רפואת חירום, ו

בשנים האחרונות היא צוות של פאראמדיק ואחות העובדים יחד באמבולנס לטיפול במקרים לא דחופים. 

 .(Machen el al., 2007) חבה על הטיפול בחולה, ומקרב בין המקצועותמאפשר ראייה ר מודל זה

 חדשים התפתחות מקצועית לכיוונים 2.2.0

גם סביבת העבודה של פאראמדיקים: ואיתו  שינויים רבים בשנים האחרונותעבר מקצוע הפאראמדיק 

ופעמים רבות , אופי המחלות משתנה מאקוטי לכרוני, באופן מתמיד האוכלוסייה בעולם המערבי מזדקנת

  .((Joyce et al., 2009  באים במגע עם חוליםההם אנשי המקצוע הראשונים  פאראמדיקים

פולין ומדינות  ,מרפאות בארה"ב, קנדה, אנגליה, אוסטרליהבבבתי חולים ו משולבים בהצלחהפאראמדיקים 

מהפאראמדיקים עובדים  %/1 -בארה"ב כ .(Oglebsy, 2007, Corimer, 2007) נוספות כבר שנים רבות

המגמה של שילוב פאראמדיקים  במקומות עבודה נוספים. %/3 -עובדים בבתי חולים ו %/1באמבולנסים, 

בבתי חולים מתרחבת ומספר גופים ברחבי העולם קוראים לשילוב משמעותי יותר של פאראמדיקים בבתי 
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המליצה לשלב פאראמדיקים בבתי שועדת "עוזר רופא" של משרד הבריאות  לל זהבכ,  (Ross J, 2010)חולים

 (.1/31חולים בישראל בתפקידים שונים )משרד הבריאות, 

ם נוספים יים קלינירפואי-פאראבארה"ב, אוסטרליה אנגליה ומדינות נוספות קיימים מקצועות 

 :של קורס או תואר שני קליני נוספתיכולים לעסוק בהם לאחר הכשרה בעלי תואר אקדמי שפאראמדיקים 

Physician assistant (P.A) ,Paramedic Practitioner (P.P)ו ,- Emergency Care Practitioner (ECP). 

 Non physician clinicians - מקצועות קליניים שאינם רופאיםלו נמצאים תחת הקטגוריה של אמקצועות 

(NPC.) ו נפוץ כבר מספר שנים ומאפשר לפאראמדיקים לעבוד בבתי השימוש במקצועות עזר קליניים אל

 (Machen et al., 2007),(Ball, 2005)חולים באופן עצמאי או לטפל בחולים בביתם בלי לפנותם לבית החולים 

ותיקים להתפתח מבחינה מקצועית, לעבוד במתארי טיפול חדשים,  מסגרות אלו מאפשרות לפאראמדיקים.

מחקרים שונים הדגישו את היתרון בשימוש  ולא לאבד את המיומנות הקלינית שלהם בהסבה מקצועית.

 ,Gregory),(Mason et al., 2007)כמטפלים ראשוניים בהפחתת אשפוזים בבית החולים  הללובמקצועות 

 .(Halter et al., 2006) הטיפול באופן כללימובשביעות רצון  (Dixon et al., 2009) יותובחסכון בעל ,(2006

ופאים היו מקובלים, הרי שבשנים האחרונות קיימת מגמה של חולים להגיע לחדרי קורי בית של ריאם בעבר ב

דבר הגורם לעומס רב בחדרי מיון, עליות גבוהות וסבל לחולים. במקרים רבים  –מיון ישירות מהבית 

במספר מדינות  EMS. מערכות EMSהאפשרות היחידה לחולים לקבל מענה רפואי כלשהו הוא דרך מערכות 

ם לא דחופים לחולים: פאראמדיק בעל הכשרה נוספת שמגיע לבית החולה, שירותילו לספק גם בעולם הח

 & Halter) משאיר את החולה בביתו ללא צורך בפינוי לבית החוליםולעתים פול, ימבצע בדיקה, אבחון וט

Ellison, 2008). 

 מסורתי גבול ברור בין רופאים, אחיות, פאראמדיקים ושאר המקצועות.במקצועות הבריאות קיים באופן 

חוסר גמישות בהעברת סמכויות ובחילופי בשנים האחרונות הגבולות המסורתיים בין המקצועות מטשטשים, ו

תפקידים בין המקצועות מונע התפתחות של מקצועות חדשים. לגופים מקצועיים יש אינטרס לשמר את 

יוקרה של החברים באיגודים ולכן פעמים רבות טיעונים כמו פגיעה בבריאות הציבור או המעמד המקצועי וה

 . (Raven et al., 2010) סכנה לציבור מועלים בהקשר של פיתוח מקצועות חדשים והרחבת סמכויות

 

 

 

 מטרות המחקר 2.5

 :למחקר מספר מטרות

 ע הפאראמדיק בישראל ובעולם.סקירה של התפתחות מקצו .3

בחינת המצב הקיים בישראל של שילוב הפאראמדיקים במערכת הבריאות מבחינת חקיקה, תכנון כוח  .1

 אדם ומסגרות העסקה.

בחינת המעמד והתפיסה המקצועית בקרב הפאראמדיקים עצמם, בעלי המקצועות המשיקים )רופאים  .1

 וקובעי המדיניות. ואחיות(
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 עזיבה של פאראמדיקים פעילים. וכוונותות רצון בעבודה לבין שחיקה בחינת הקשר בין שביע .4
 

 רציונל המחקר 2.6

להגיע להבנה עמוקה יותר של המעמד המקצועי של הפאראמדיקים בישראל. מנסה לשפוך אור והמחקר 

נבנה מודל המחקר. התיאוריה  ה, אשר בעזרתBronfenbrennerהתיאוריה האקולוגית של המחקר נשען על 

בוחנת את הקשר ההדדי והמתפתח בין , (Bronfenbrenner, 1979),(Bronfenbrenner, 1986)גית האקולו

האדם כמעגלים האדם לבין המאפיינים המשתנים בסביבתו המיידית. הוא מתאר את הסביבה האקולוגית של 

מערכות הנמצאות בקשרי גומלין, -קונצנטריים, כאשר הפרט עומד במרכזם. התיאוריה מזהה ארבע תת

המחקר  כוללהאקולוגית היוצרות את המערכת האקולוגית הכוללת, והמשפיעות על הפרט. בהתאם לתיאוריה 

על  השכן כל רמה משפיעארבע רמות מהן נלמד על תפיסת המעמד המקצועי של הפאראמדיק, שלוש מתוך 

. במסגרת המחקר לכל רמה מתוכנן מערך מחקר ספציפי משלה הפאראמדיק שלתפיסתו האישית והמקצועית 

 . המובא להלן 3בהתאם לתרשים מספר 

 פאראמדיקים -( micro-systemרמת המיקרו ) .3

 רופאים ואחיות –בעלי מקצועות משיקים  -( meso-systemרמת המזו ) .1

 ובעי מדיניות ק -רמת המאקרו  .1

 : מודל המחקר3תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עמדות הציבור הרחב.את במחקר הנוכחי  הוחלט לא לבחוןמפאת קוצר היריעה 

 שאלות המחקר 2.7

ממטרות המחקר ומן התיאוריה האקולוגית המתארת את המערכות השונות הנמצאות ביחסי גומלין, נגזרות 

 שאלות המחקר הבאות:

 ועי של הפאראמדיקים בעיני קובעי המדיניות בישראל?כיצד נתפס המעמד המקצ .3

 כיצד נתפס המעמד המקצועי של הפאראמדיקים בעיני בעלי המקצועות המשיקים )אחיות ורופאים(? .1

 

 מדיניות

 

 הציבור הרחב

 מקצועות משיקים

תפיסת מעמד 
מקצועי של 

 יםאמדיקפאר
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 כיצד נתפס המעמד המקצועי של הפאראמדיקים בעיני עצמם? .1

 מהם הגורמים המקצועיים, החברתיים, החוקיים והכלכליים הקשורים לתפיסות אלה? .4

 פאראמדיקים? אם יש מקום להרחבת מסגרות הטיפול בהן עובדיםה .8

מהן ההשלכות המערכתיות והכלכליות של השארת המצב הקיים אל מול אפשרויות שונות של שילוב  .1

 פאראמדיקים במסגרות טיפול נוספות?
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 שיטות המחקר .3

יותר של המעמד  טובהלהבנה להגיע  במטרהבתוכו מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות,  הנוכחי משלבהמחקר 

שילוב של מספר שיטות מחקר מאפשר להבין בצורה מיטבית את המקצועי של הפאראמדיקים בישראל. 

התהליכים שעברו על המקצוע מאז היווסדו, את החסמים השונים, ואת המורכבות של הסדרת המקצוע 

 והתפתחותו הנוכחית והעתידית. 

עומק עם קובעי ראיונות ו , מדיניותמדיק, הצעות חוקהתפתחות מקצוע הפארא מחקר איכותני: 3.0

 מדיניות

המחקר האיכותני כולל בתוכו מספר רכיבים: ניתוח של מסמכים והצעות חוק, ראיונות עם קובעי מדיניות 

 ההתפתחות ההיסטורית של מקצוע הפאראמדיק בישראל. של  תיאורו

וטוקולים של ישיבות הכנסת ומסמכים אחרים חוקים, הנחיות של משרד הבריאות, פר :כגון ,מסמכי מפתח

של משרד הבריאות, של מד"א  י האינטרנטנאספו על ידי החוקר. איסוף הנתונים נעשה על ידי חיפוש באתר

מילות החיפוש היו: ועל ידי פנייה למקבלי החלטות ולגופים העוסקים בהכשרה של פאראמדיקים.  הר"ישל ו

מכויות, חוק עזרה ראשונה, חוק הפאראמדיק, פקודת הרופאים, פאראמדיקים, מעמד מקצועי, הרחבת ס

פעולות חריגות )כולל פרוט שמי של הפעולות שפאראמדיק רשאי לבצע(, עזרה ראשונה, טרום בית חולים, 

 .EMSמד"א, 

כל המסמכים שנמצאו נכללו בניתוח.  ,בישראלפאראמדיקים מכיוון שלא נמצא חומר רב שפורסם בנושא 

כללו מסמכים של ועדת אט"ן נט"ן של משרד הבריאות, תקנות הרופאים  ושנמצאבנטיים המסמכים הרל

ותקנות לפעולות חריגות של משרד הבריאות )במספר גרסאות שונות(, ישיבות ועדת העבודה והרווחה של 

עוסקים בקביעת מדיניות בנושא ההשנים. הגופים העיקריים  הכנסת, והצעות חוק בנושא שהוגשו במשך

של כל  יםעל ידי ניתוח המסמכים וניתוח הראיונות האיכותניים )בהמשך(. נבחנו התפקידזוהו אמדיקים פאר

הם. מתוך מספר רב של גופים העוסקים בצורה ישירה או עקיפה בנושא יבינ הגומלין גוף וקשרי

 הר"י.ומשרד הבריאות, מד"א  הם: הפאראמדיקים, המשפיעים ביותר על המקצוע

 ראיונות עם קובעי מדיניות - ראוכלוסיית המחק 3.0.0

השפיעו על התפתחות מקצוע ומומחים בתחום אשר קובעי מדיניות  שמונה עשר כללההמחקר  תאוכלוסיי

 לשקף את כדיאו מילאו בעבר ממלאים  הם אותו התפקיד פי על נבחרו הפאראמדיק מאז שנוסד. המרואיינים

הראיונות התפרסו על פני  מקצוע הפאראמדיק. מגוון בעלי העניין בתחום של הכשרה, העסקה ובקרה על

תקופה ארוכה יחסית מכיוון שחלק מהמרואיינים נבחרו על סמך ראיונות קודמים, ועם חלק מהמרואיינים 

 חלק של השפעתם מידת בחשבון נלקחו בנוסף. עקב תפקידם הבכיר היה קושי לקבוע ראיון תוך זמן קצר

מקום הראיון תפקידם  ,רשימת המרואיינים .בתחום ההחלטות וקבלת המדיניות קביעת על מהמרואיינים

עם  בשיתוףהורכבה על ידי החוקר  ת המרואייניםרשימ. 4 מספר ים בנספחנמצאוניגודי אינטרסים אפשריים 

בהרכבת הרשימה נעשה ניסיון ליצור תמהיל של רופאים, אחיות,  .'פרופ' נדב דוידוביץ ,מנחה העבודה

מיה, אנשי צבא, אנשי מד"א, הר"י, כאשר חלקם מחזיקים בתפקידי מפתח וחלקם פאראמדיקים, אנשי אקד

עובדים בשטח. מטרת התמהיל הייתה ללמוד על הבעיות והאתגרים שהמקצוע עומד בפניו כיום ובעתיד 

 הקרוב.
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 הכלי תיאור 3.0.2

 פי על ונהלהת הראיונות .(8)השאלון מופיע בנספח מספר  יםוממוקד כיםמודרים, מובנ חצי עומק ראיונות

 את , והקיפומומחית במחקר איכותני בוביס-פדר פאולה ר"דעל ידי החוקר בסיוע  מראששנכתבו  עשר שאלות

דינמיקה של ל בהתאם השתנה אך ,קבוע בלרו היה סדרן או השאלות נוסח. במחקר העיקריים הנושאים

 למרואיינים .רלוונטיים איםנוש והעלה במידה המרואיין את לקטוע לא או ברצף לפגוע לא כדי, ןהריאיו

 :היו בשאלון המרכזיים הנושאים .חופשית בצורה ןהריאיו במהלך חדשים נושאים להעלות אפשרות הייתה

 רקע אישי ומקצועי, הכרות עם המקצוע, הקשר המקצועי לפאראמדיקים •

 מעמד והכרה מקצועית •

 חסמים להתפתחות המקצוע •

 כיווני התפתחות חדשים •

 הליך 3.0.3

. על ידי החוקר 1/33-31 השנים ומספר ראיונות השלמה בוצעו במהלך /1/3 שנת במהלך בוצעו ראיונותרוב ה

פרט בראיון,  להשתתף הסכימו החוקר פנה אליהם כל המרואיינים דקות לשעתיים. /1בין  ענ הראיונות אורך

איינים על מהות הוסבר למרו ןהריאיוטרם תחילת . , מפאת עיסוקיו השונים"כ הפרופ' אריה אלדדהחל

הוסבר למרואיינים כי  .ולהקלטתו ןהריאיוהסכמה לביצוע  טופסהמחקר ומטרותיו, והם נתבקשו לחתום על 

 ו.ותומללב למחש ההקלטה ממכשיר הועברו הראיונותכל אימת שיחפצו.  ןהריאיוהם רשאים להפסיק את 

פרוט מיקום הראיונות נמצא  מול פנים.כל הראיונות נעשו פנים  .עצמו ןהריאיו במהלך הערות , נרשמובנוסף

 .4בנספח מספר 

 שיטת הניתוח 3.0.2

 בהתאם בראיונות הקטגוריות המרכזיות חיפוש ידי על התבצע הראיונות ת. ניתוחהראיונו של תוכן ניתוח

מפאת היקף ואורך הראיונות הקטגוריות.  של ניתוח בוצע מכן לאחרן. בראיו השאלות ולפי המחקר למטרת

 שעלו רק בחלק מהראיונות ולא נכנסו לניתוח.נושאים  םישנ

 לפי סוכם הואן ראיו כל של סקירה לאחר השני בשלב סו.והודפ הראיונות תומללו הניתוח של הראשון בשלב

 הראיונות בכל שעלו הקטגוריות המרכזיות בין השוואה בוצעה השלישי בשלב. בו הקטגוריות המרכזיות

 ריה.ו( בכל קטגThemesהשונים. לבסוף הושוו התמות ) הראיונות בין נושא כל של השוואה - רוחבי בניתוח

 ניתוח לפי קטגוריות 3.0.5

 :הראיונותהקטגוריות שעל פיהן נעשה ניתוח 

 התפתחות המקצוע ומעמד פרופסיונאלי .3

 להתפתחות מקצועית חסמים .1

 : פאראמדיקים, רפואה, סיעודגבולות בין מקצועות .1

 ד"אהתפקיד של מ –יחסי כוחות בין שחקנים  .4

 לכיוונים חדשיםהתפתחות  .8
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 סקר בקרב פאראמדיקים 3.2

 , המדגם ושיטת הדגימהאוכלוסיית המחקר 3.2.0

פאראמדיקים שהוסמכו אי פעם בישראל לעסוק במקצוע )נכון לחודש  ///,1 -כאוכלוסיית המחקר כוללת 

מדגם כוללת (, בין אם הם פאראמדיקים פעילים כיום, ובין אם עשו הסבה מקצועית. אוכלוסיית ה1/31ינואר 

ה מדגם מתנדבים )נוחות(. סקר מקוון הנ שיטת הדגימה מכלל אוכלוסיית המחקר(. 11.8%פאראמדיקים ) 815

 נשלח לפאראמדיקים ובמחקר השתתף מי שנענה לבקשה למלא את השאלון.

 הליך ואיסוף נתונים 3.2.2

יולי -מרץבמהלך חודשים  ידי הנבדק. איסוף הנתונים נעשה-שאלון המחקר הנו שאלון מקוון למילוי עצמי על

שאלון המחקר הוא שאלון אנונימי ומזוהה על ידי מספר הפאראמדיק שמילאו הנבדקים וארבע . 1/33בשנת 

 ז."ספרות אחרונות של ת

דרך הודעות אישיות בפייסבוק.  141פאראמדיקים, ולעוד  183-להסקר נשלח באמצעות הדוא"ל האישי 

לפאראמדיקים נוספים. בנוסף להודעות האישיות פורסמה הודעה המשתתפים התבקשו להעביר את השאלון 

בפורומים של פאראמדיקים. הפאראמדיקים נתבקשו להקליד מספר פאראמדיק  YNET בפייסבוק ובאתר

וארבע ספרות אחרונות של ת"ז נתונים אלו הושוו לרשימה של כלל הפאראמדיקים בישראל. לשאלון היו 

זמן זוהו בוודאות מוחלטת כפאראמדיקים מוכרים.  815למלא את השאלון,  אנשי סיימו 111כניסות,  3,115

 בממוצע. ,דקות /3-המענה על השאלון נאמד ב

 נתוניםהעיבוד  3.2.3

. הקובץ הראשוני כלל 1/33בחודש דצמבר  SPSSנתוני הסקר נשלפו ממאגר השאלון המקוון ישירות לתוכנת 

 נוכומהשאלות. בשלב השני,  %/8לא היה מענה על לפחות שאלונים בהם  11 נוכונבדקים. בשלב הראשון,  111

מספרי  13. בשלב השלישי, זוהו SPSSבתוכנת  duplicateשורות כפולות שזוהו על ידי פונקציית  31

פאראמדיק שאינם קיימים במאגרים. בשלב האחרון נעשתה בדיקה לוגית לנתונים: נבדקו התשובות לשאלות 

גי. בשאלות שלא נמצא קשר זה )לדוגמה: נבדק שענה בשלילה על השאלה שביניהן צריך להתקיים קשר לו

"האם כרגע אתה סטודנט?", אך בתשובה לשאלה הבאה אחריה לגבי העיסוק העיקרי, ענה כי הוא סטודנט(, 

פאראמדיקים בעלי מספר  815תוקנו תשובותיו בהתאם לקשר הלוגי ביניהן. בגמר ניקוי הנתונים כלל הקובץ 

  פאראמדיק.

 כלי המחקר 3.2.2

השאלון מורכב מארבעה חלקים: שאלון פרטים דמוגרפיים, שאלון עמדות כללי, שאלון תפיסה עצמית 

 מקצועית וכוונות עזיבה, ושאלון שביעות רצון מהעבודה. 

מגדר, שנת לידה, ארץ לידה, עיסוק נוכחי עיקרי, רמת השכלה, תחום לימודים  :השאלון הדמוגרפי כולל

ום לימודים לתואר שני, האם אח מוסמך, האם כרגע סטודנט, שנת סיום לימודי לתואר ראשון, תח

רות חובה, כמה יפאראמדיק, היכן הוסמך להיות פאראמדיק, האם עבד/עובד כיום כפאראמדיק מעבר לש

שנים עבד/עובד כפאראמדיק לא כולל השרות צבאי, כמה משמרות בממוצע עבד/עובד בחודש, האם מתנדב 
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ולא עובד במד"א(, האם מבצע שירות מילואים כפאראמדיק, באיזו מידה היה בוחר שוב  במד"א )במידה

 להיות פאראמדיק.

: הציבור הרחב מכיר את עבודת פאראמדיק, אני חושב שפאראמדיקים יכולים שאלות 1שאלון העמדות כולל 

ם הם זקוקים להכשרה לעבוד גם בבתי חולים ובמרפאות, כדי שפאראמדיקים יוכלו לעבוד במיון בבתי חולי

נוספת, העובדה שאין חוק המסדיר את העיסוק במקצוע הפאראמדיק פוגעת במעמדם המקצועי, חסר 

לפאראמדיקים איגוד מקצועי, על העוסקים במקצוע לעבור בחינת הסמכה מחדש כל שנתיים. סולם התשובות 

 נוספה אפשרות לתשובה "לא רלוונטי".)במידה רבה מאוד( לפי שיטת ליקרט. כמו כן  8)כלל לא( עד  3נע בין 

מתוארים בסעיף  פריטי השאלונים שמדדו תפיסה עצמית מקצועית, כוונות עזיבה ושביעות רצון מהעבודה

 להלן "בניית משתני המחקר". 1.1.8

: תוקף תוכן על ידי הערכה של מומחים בתחום )חמישה פאראמדיקים בכירים, רופא מומחה תיקוף השאלון

ואחות( שבדקו עד כמה השאלות  חירוםפה, רופא שהוא גם פאראמדיק, חוקרת בתחום רפואת הברפואה דחו

אכן מתייחסות לעולם התוכן הנחקר. הרלוונטיות של השאלות לעולם התוכן הנחקר הייתה גבוהה בקרב כל 

 המומחים. 

ר ראשון ברפואת סטודנטים לתוא /1( בקרב Pilot: טרם הפצת השאלון נערך מבחן טרומי )בדיקת מהימנות

חירום ופאראמדיקים. מטרת הפיילוט הייתה לבחון האם ניסוח השאלות מובן. העקיבות הפנימית של 

 . מהימנות הכלים במחקר הנוכחי מוצגת בפרק הממצאים./1./-מהשאלונים הייתה גבוהה 

 בניית משתני המחקר 3.2.5

)במידה  8)כלל לא( עד  3בות בין סולם התשו. בכל השאלות נע להלן רשימת המשתנים שנבנו לצורך המחקר

חושבו  יםרבה מאוד( לפי שיטת ליקרט. כמו כן נוספה אפשרות לתשובה "לא רלוונטי". לצורך בניית המשתנ

ממוצעי התשובות על השאלות הרלוונטיות עבור כל נבדק, בהוצאת התשובות "לא רלוונטי". הממוצע נע בין 

3-8 . 

 תלויים הבלתי המשתנים

 :מקצועיתתפיסה עצמית 

 . 1פריטים לפי הפירוט בטבלה מספר  /3השאלון כולל 

 

 המשתנה תפיסה עצמית מקצועית ממדי: פירוט 1לוח 

 שאלות בשאלון ממד

 תפיסה עצמית

 

 ם ברמה גבוהה ביותרהנ אני בטוח שהידע והמיומנות המקצועיים שלי

שאני מבצע את תפקידי כפאראמדיק על הצד הטוב  ההרגשה טוביש לי 

 יותרב

 אני מצליח במיוחד בקשר שלי עם מטופלים

 אני מרגיש בטוח ביחס ליכולתי המקצועית

 אני חושב שאני מתאים להיות פאראמדיק
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תפיסת מקצועות 

 משיקים

 אני זוכה להערכה מצד הרופאים איתם אני בא במגע במסגרת העבודה

 בודהאני זוכה להערכה מצד האחיות איתן אני בא במגע במסגרת הע

 אני מרגיש שהמטופלים מעריכים אותי מאוד תפיסת מטופלים

 הממונים עליי מתייחסים אליי בהערכה רבה תפיסת ממונים

 אני זוכה להערכה מצד הפאראמדיקים האחרים העובדים איתי תפיסת עמיתים

 

 :שביעות רצון בעבודה

 . 4פריטים לפי הפירוט בטבלה מספר  31השאלון כולל 

 

 המשתנה שביעות רצון בעבודה ממדירוט : פי4לוח 

 שאלות בשאלון ממד

שביעות רצון מהתגמול 

 והתנאים בעבודה

 תגמולים כספיים )שכר והטבות רווחה נוספות(

 בטחון בעבודה

 עומס העבודה

 תנאים פיזיים של העבודה

שביעות רצון מהעניין 

בעבודה ומהאפשרות 

 להתפתחות מקצועית

 ועיהזדמנות לקידום מקצ

 גיוון בעבודתי

 האתגר בעבודתי

 הזדמנויות להתפתחות אישית

שביעות רצון מהיחסים 

 בעבודה

 יחסי עם עמיתי לעבודה

 יחס מהממונים עלי

 תמיכה מאחרים

 ההזדמנות לעזור לזולת לזולת לעזור ההזדמנות

שביעות רצון כללית 

 מהעבודה
 עבודתי באופן כללי

 

 עזיבה תכוונו - התלוי המשתנה

שאלות העוסקות בכוונות עזיבה: הראשונה, "אני שוקל לעשות הסבה מקצועית";  1הנבדקים נשאלו 

 והשנייה, "אני מתכנן לעבוד במקצוע עוד כמה שנים". 
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 שיטות ניתוח 3.2.6

התפלגות השכיחויות ומדדי המרכז והפיזור של משתני המחקר.  ו: טרם בדיקת השערות המחקר נבדקIשלב 

 .בךנקרושל  αלונים נבדקה בשיטת העקיבות הפנימית לפי מהימנות השא

 : בדיקת הקשרים בין המשתנים בוצעה בעזרת חישוב מקדמי המתאם של פירסון.IIשלב 

: ניבוי כוונות העזיבה של הפאראמדיקים בוצע על ידי רגרסיות ליניאריות היררכיות. למודל הוכנסו IIIשלב 

שון הוכנסו משתני הבקרה, ואחריהם המשתנים הבלתי תלויים בבלוק הראגיל והשכלה. משתני הבקרה: 

 שנמצאו קשורים באופן מובהק לכוונות עזיבה בבלוקים השני והשלישי. 

משתנה מתווך בקשר שבין תפיסה עצמית  הנו: לצורך הבדיקה האם המשתנה שביעות רצון בעבודה IVשלב 

 X( אשר מציג את התרשים הבא, כאשר 1//1) Kennyמקצועית וכוונות עזיבה נעשה שימוש בשיטתו של 

 את המשתנה המתווך.  M-ואת המשתנה התלוי,  Yמייצג את המשתנה הבלתי תלוי, 

 

 

 

לבצע  (3) ( הם:multiple regressionsהצעדים לבחינת התיווך בעזרת רגרסיות מרובות ) Kenny (1//1 )4לפי 

המנבא  X-והמנובא  Mלבצע רגרסיה בה  (1)[. ( ]הקשר מובהקcהמנבא )נתיב  X-והמנובא  Yרגרסיה בה 

מבוקר,  X-ש( ]לאחר bהמנבאים )נתיב  X, M-והמנובא  Yלבצע רגרסיה בה  (1)( ]הקשר מובהק[. a)נתיב 

 (.'cאינו קיים )נתיב  Y-ל Xמבוקר, הקשר שבין  M-שלאחר  (4)נשאר מובהק[.  Y-ל Mהקשר שבין 

(, אז יתקיימו התנאים: Y( למשתנה תלוי )Xשתנה בלתי תלוי )( מתווך בקשר שבין מMכלומר, אם משתנה )

-ל Mמפוקח, הקשר שבין  X-ש( לאחר 1. )M-ל X( קיים קשר מובהק בין 1. )Y-ל X( קיים קשר מובהק בין 3)

Y ( .לאחר 4נשאר מובהק )ש-M  מפוקח, הקשר שביןX ל-Y  .אינו קייםKenny  מדגיש כי התנאי הרביעי

תיווך מלא. באופן מעשי, כאשר התנאים בצעד ראשון ושני מתקיימים וברגרסיה בין  נדרש רק כדי להוכיח

המשתנה התלוי לבלתי תלוי בתיווך המשתנה המתווך, הקשר שבין המשתנה התלוי לבלתי תלוי המתקבל אינו 

. אנו נסיק שקיים תיווך מלא -מובהק ויחד עם זה הקשר בין המשתנה המתווך למשתנה התלוי נמצא מובהק 

כאשר ברגרסיה בין המשתנה התלוי לבלתי תלוי בתיווך המשתנה המתווך, הקשר שבין המשתנה התלוי לבלתי 

קטנה ומובהקותו פוחתת( ויחד עם זה הקשר בין המשתנה המתווך  תלוי המתקבל נשאר מובהק, אך נחלש )

 (.partialאנו נסיק כי קיים תיווך חלקי ) -למשתנה התלוי נמצא מובהק 

הצגת ממצאים נוספים, הכוללים ניתוח של עמדות הפאראמדיקים הפעילים כלפי מעמדם  :Vשלב 

התעסוקתי, הקשר בין המשתנים הדמוגרפיים לבין משתני המחקר, "תוחלת" הקריירה המקצועית של 

 הפאראמדיקים ובחירה במקצוע בפרספקטיבה לאחור.
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 משיקיםסקר בקרב בעלי המקצועות ה 3.3

 ם ושיטת הדגימהאוכלוסיית המחקר, המדג 3.3.0

אחיות( העובדים במחלקות  //1-כרופאים( והאחיות ) /38-כאוכלוסיית המחקר כוללת את סגל הרופאים )

-לרפואה דחופה בארבעה בתי חולים בארץ: המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה", המרכז הרפואי תל

 21אוכלוסיית המדגם כוללת  רמב"ם. רבין )בלינסון( והמרכז הרפואי על שםאביב )איכילוב(, המרכז הרפואי 

 מכלל אוכלוסיית המחקר(. 14%-כאחיות ) 3/1-ומכלל אוכלוסיית המחקר(,  13%-כרופאים )

ה מדגם מתנדבים )נוחות(. במחקר השתתף מי שנכח במחלקה בעת העברת השאלונים, הנ שיטת הדגימה

 בת הדואר האלקטרונית האישית., או מי שענה לשאלון מקוון שנשלח אליו לכתוושנענה לבקשה למלאם

 הליך 3.3.2

 שלבים: 1. ההליך כלל Qualtrics תוכנת אמצעות השאלון נבנה ב

בשלב הראשון נשלח הקישור לשאלון לדואר האלקטרוני האישי של הרופאים והאחיות העובדים במלר"ד.  .3

 ת הראשיות.והאחיושרו את הפצת הסקר ישאכתובות הדואר האלקטרוני ניתנו על ידי מנהלי המלר"ד 

. יוחשב בעמדה במלר"ד וביקש מאנשי צוות לענות עלואיש צוות העלה את השאלון הממ ,בשלב השני .1

איש הצוות היה החוקר )שמוכר לאנשי הצוות מעבדו כפאראמדיק וכמדריך(,  "ורוקהמרכז הרפואי "סב

רמב"ם הרפואי  ובמרכזאחות מלר"ד,  מרכז הרפואי ת"אהאחות האחראית, ב מרכז רפואי "רבין"ב

 . פאראמדיקית שעובדת כלוקחת דמים

הודעות  /38. מילוי הסקר היה אנונימי . מתוך 1/31פברואר  – 1/33. הסקר נערך במהלך חודשים נובמבר 1

אנשי צוות( עשו  15ענו על השאלון. שאר אנשי הצוות שענו על השאלון ) 314הדואר האלקטרוני שנשלחו 

 ם שפנו אליהם בחדרי המיון באופן אישי ענו על השאלון.זאת בזמן עבודתם. כל העובדי

 כלי המחקר 3.3.3

פאראמדיקים,  פרטים דמוגרפיים, שאלות הבודקות "מגע" עם השאלון מורכב מחמישה חלקים: שאלון

שאלות ידע לגבי עבודת הפאראמדיק, הערכת עבודת הפאראמדיק ועמדות כלפי שילוב פאראמדיקים 

 במסגרות טיפול נוספות.

החולים בו עובד/ת, מספר שנות ניסיון במלר"ד,  בית לידה,: מגדר, שנת לידה, ארץ ן הדמוגרפי כוללהשאלו

מקום העבודה העיקרי של המשתתף/ת, פרופסיה, רמת השכלה לאחיות, שלב בהתמחות  הנוהאם המלר"ד 

 ותחום התמחות לרופאים.

ל בו או בבן משפחתו ומידת שביעות : האם אי פעם פאראמדיק טיפשאלות הבודקות "מגע" עם פאראמדיקים

)במידה רבה מאוד( לפי שיטת ליקרט[,האם אי פעם  8)כלל לא( עד  3רצונו מהטיפול ]סולם התשובות נע בין 

 1עבר הדרכה על ידי פאראמדיקים, באיזו תדירות נתקל בפאראמדיקים בעבודתו וזיהוי פאראמדיק מתוך 

 תמונות נתונות של אנשי מקצוע.

: מהן אפשרויות ההכשרה של פאראמדיק בישראל, מה הרכב צוות לגבי עבודת הפאראמדיקשאלות ידע 

פעולות, כגון: מתן  33ניתנה למשתתפים רשימה של  :אמבולנס אט"ן, אלו פעולות מותר לפאראמדיק לבצע

רשאי תרופות לווריד, מתן תרופות לעצם, הרדמה וכו' והם נתבקשו לציין האם הפאראמדיק רשאי לבצע, אינו 

 "לא יודע".או לבצע, אינו רשאי לבצע וראוי כי סמכויותיו יורחבו 
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)לדוגמה: הטיפול שפאראמדיקים  פריטים 8: למשתתפים ניתנה רשימה של הערכת עבודת הפאראמדיקים

מעניקים באופן כללי לפצועים, היכולת של פאראמדיקים לקחת אנמנזה לחולים ולהגיע לאבחנה רפואית 

)טוב מאוד( את מידת הערכתם. כמו כן,  8)גרוע מאוד( עד  3הנע בין  םלדרג בסולהם נתבקשו ( והנכונה וכדומ

ניתנה אפשרות לסמן "אין לי דעה בנושא". שאלה נוספת בדקה אם אדם הקרוב למשתתף היה זקוק לטיפול 

אים ביותר רפואי דחוף )החייאה, טיפול באוטם וכו'( בביתו בטרום בית החולים, איזה איש צוות היה המת

)הכי פחות מתאים( את הפרופסיות הבאות: אחות  8)הכי מתאים( עד  3-מלטפל בו. המשתתפים נתבקשו לדרג 

 מלר"ד, פאראמדיק, חובש, רופא מלר"ד, רופא משפחה.

היגדים: יש מקום לשלב  4: חלק זה כלל עמדות כלפי שילוב פאראמדיקים במסגרות טיפול נוספות

כלוקחי דמים, יש מקום לשלב פאראמדיקים בבתי חולים כעוזרי רופא, יש מקום פאראמדיקים בבתי חולים 

לשלב פאראמדיקים בבתי חולים כחלק מצוותי החייאה ויש מקום לשלב פאראמדיקים בקופות החולים 

)במידה רבה מאוד(. כמו כן, ניתנה אפשרות  8)כלל לא( עד  3בתפקידים קליניים שונים. סולם התשובות נע בין 

 ן "אין לי דעה בנושא".לסמ

אחות סטאז'ר, : תוקף תוכן על ידי הערכה של מומחים בתחום )רופא מומחה ברפואת חירום, תיקוף השאלון

( שבדקו עד כמה השאלות אכן מתייחסות לעולם התוכן הנחקר. יםפאראמדיקושלושה  מלר"דואח מה

 עת המומחים. הרלוונטיות של השאלות לעולם התוכן הנחקר הייתה גבוהה בקרב ארב

סטודנטים לתואר ראשון בסיעוד  /3( בקרב Pilot: טרם הפצת השאלון נערך מבחן טרומי )בדיקת מהימנות

סטודנטים לרפואה בשנה ה'. מטרת הפיילוט הייתה לבחון האם ניסוח השאלות מובן. העקיבות  /3-לבשנה ד' ו

 קר הנוכחי מוצגת בפרק הממצאים.. מהימנות הכלים במח/1./-מהפנימית של השאלונים הייתה גבוהה 

 שיטות ניתוח 3.3.2

 . בךנקרושל  αבשיטת העקיבות הפנימית לפי נבדקה : מהימנות השאלונים Iשלב 

1: הוצגו התפלגות השכיחויות של השאלות השונות. הבדלים בין רופאים ואחיות נבחנו בעזרת מבחני IIשלב 
χ 

 ה של המשתנים )קטגוריאלי או רציף(.למדגמים בלתי תלויים בהתאם לסולם המדיד tאו מבחני 
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 תוצאות .2

 איכותניהמחקר התוצאות  2.0

 בישראל התפתחות מקצוע הפאראמדיק 2.0.0

 הוקמו סניפים בארץ ישראל המנדטורית 3232בשנת . בישראל הלאומית EMSמערכת  מהווה את מד"א

 /328. בשנת להם אשירותיאמבולנסים לשירות  התווסף 3213פקו עזרה ראשונה בתחנות מד"א. בשנת ישס

. (/328כנסת ישראל, ) דם שירותיעזרה ראשונה ו שירותיחוקק חוק מד"א הקובע כי מד"א אחראי על מתן 

 מד"א הצטרף לצלב האדום הבינלאומי.  1//1בשנת 

 3211, ובשנת (Applebaum, 1985) הצטרפו רופאים לאמבולנסים של מד"א בירושלים 3211משנת החל 

הוקמה ניידת  3215בשנת  .(Hadas, Eisenberg, & Nagel, 1984) נפתחה בירושלים ניידת טיפול נמרץ

"איכילוב". בניידת עבדו אחיות  בשיתוף בית חולים ,לנדסעל ידי ד"ר סטפן  הטיפול נמרץ הראשונה בתל אביב

החל ד"ר לנדס  שעות עם נהג אמבולנס של מד"א. בהמשך 14ורופאים מבית החולים איכילוב במשמרות של 

עד הקמת ניידות הטיפול  חובשים במקום האחיות לעבודה בניידת בקורס שהתקיים במד"א ת"א.להכשיר 

ה ראשונה שניתנה על ידי נהגי אמבולנס ופינוי לבתי נתן מד"א היה בסיסי ביותר וכלל עזרשהשירות  ,נמרץה

  .(35)מרואיין מספר  החולים

מהפך" התרחש עם עלייתה של ד"ר ננסי קרוליין לישראל. ד"ר קרוליין הייתה מומחית ברפואה דחופה, "ה

הספר היחיד  היה Emergency care in the "streets"הספר שכתבה בארה"ב.  EMSואחת מאבות מערכת 

. ד"ר (Caroline, 2002) ,(Baskett & Safar, 2003) מודפס עד היוםהוא ראמדיקים במשך עשור, ולפא

ם וקידמה את פתיחתו של קורס הפאראמדיקי 3215-3253המנהלת הרפואית של מד"א בשנים  קרוליין הייתה

 .Hadas et al., 1984)), (Silverston, 1979) הראשון במד"א

כירורג בבית חולים  –נוהל על ידי ד"ר קרוליין וד"ר אריה מרחב  3212קורס הפאראמדיקים הראשון בשנת 

מקומות נוספים. הקורס היה במתכונת של מצה"ל ומחניכים ממד"א,  /1ס היו בתל אביב. בקור איכילוב

. מכיוון שאף בית חולים לא הסכים לקבל את הפאראמדיקים לתקופת חניכה לאחר אמריקניהקורס ה

בסיום הקורס לא נמצא נציג של משרד הבריאות הלימודים הם עברו ישירות לעבודה בניידות טיפול נמרץ. 

כרות ישרד הבריאות הסכים לחתום על התעודות על סמך הממודות ולבסוף ד"ר טולשינסקי שיחתום על התע

 .(35אישית )מרואיין מספר 

מהלך של מעבר מעבודה במתכונת של תחנות בודדות  ,אליצור כפיר ,מנכ"ל מד"אהוביל באותה תקופה 

רחבי בכל טיפול נמרץ  ת ניידותועצמאיות לעבודה מול מרכז ארצי. השינוי הארגוני עזר לשלב בעבודה השוטפ

הארץ. משרד הבריאות עדיין לא הכיר במקצוע פאראמדיק ומנכ"ל משרד הבריאות טען שרמת ההכשרה 

שלח פאראמדיק ישראלי לעבור את הבחינות בארה"ב כדי לראות נבישראל היא נמוכה מזאת שבארה"ב, ולכן 

 שהרמה בקורס בארץ תואמת לקורס בארה"ב. 

שבתחילה  ,פאראמדיקים, ובמקביל הרופאים בניידות הטיפול נמרץלהכשרת  ם נוספיםורסיבהמשך נפתחו ק

. (Hadas et al., 1984) הוחלפו בהדרגה בסטאז'רים צעירים שהתחלפו בתדירות גבוהה ,היו רופאים בכירים

, והכוח הרפואי מנות של הפאראמדיקים הוותיקיםהרופאים הצעירים הסתמכו יותר ויותר על הידע והמיו
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פאראמדיקים לעבוד באופן ספוראדי ללא החלו , 3221משנת  המוביל בניידות הפך להיות הפאראמדיק.

הוקם אמבולנס  3224בשנת (. 3רופאים בניידות הטיפול נמרץ כאשר נוצר מחסור ברופאים )מרואיין מספר 

נפתח אט"ן אך רק  3224קרים בודדים בהם היה חסר רופא עד שנת במ) הראשוןהרשמי ( אט"ןטיפול נמרץ )

אלא  ,רופא ההאט"ן הוא ניידת טיפול נמרץ שלא נמצא ב. (3)מרואיין מספר  (ופן קבועאלמשמרת בודדת ולא ב

מאז הקמת האט"ן הראשון  c)1/31בישראל, מגן דוד אדום )פאראמדיק ולעתים ונהג שהוא חובש  ,פאראמדיק

ניידות  31במד"א ישנן  1/31בשנת לא נפתחו ניידות טיפול נמרץ חדשות עם רופא )נט"ן( אלא רק ניידות אט"ן. 

  אמבולנסים לטיפול נמרץ ללא רופא. 11-וטיפול נמרץ עם רופא, 

 בישראללפאראמדיקים מסלולי הכשרה  2.0.2

 נתוניםאין בנמצא "פאראמדיקים. למשרד הבריאות  ///,1-כבישראל  הוכשרו 1/31 ספטמבר נכון לחודש

)מרואיין  "פעילים בישראלהפאראמדיקים ה למספרובאשר בכל מסלול, באשר למספר הבוגרים  מסודרים

. מסלול ההכשרה של מד"א הוא הראשון והוותיק ביותר כאשר בהמשך הצטרפו מסלולים באסף (5מספר 

ותואר ראשון  ,מועברים על ידי בית הספר לפאראמדיקים של מד"אה ,צה"לבד(, )כחלק מתואר בסיעוהרופא 

אין בחינת הסמכה ממשלתית למסיימי קורס הפאראמדיקים.  באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף מד"א.

אסף הרופא נעשית על ידי בית הספר לפאראמדיקים של בית החולים הבחינה במסלולים של מד"א, צה"ל ו

בן גוריון פואת חירום באוניברסיטת על ידי צוות המחלקה לרנכתבת בחינה באוניברסיטת בן גוריון מד"א, וה

, ומכיוון פאראמדיק יכירשלגבי תכני הלימודים שראוי או תקנה  שאין הגדרה. מכיוון (4מרואיין מספר )

את התוכן  בית הספר לפאראמדיקים של מד"א קובע בעצמו -התכנים מפקח על  אינושמשרד הבריאות 

הלימודי לקורסים שבאחריותו, והמחלקה לרפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון אחראית לתוכן הלימודי של 

 .(33(, )מרואיין מספר 4)מרואיין מספר  התואר הראשון ברפואת חירום

 להלן פירוט מסלולי ההכשרה בישראל:

בתחילה  קים בישראל על ידי מד"א.רוב הפאראמדיהוכשרו  3212משנת  - מסלול ההכשרה במסגרת מד"א

קורס החל מ. ללא הכשרה בבתי חולים )שנוספה בהמשך(והיה קצר מאוד, בסיסי הפאראמדיקים קורס 

על  םברובים התכנים ועברמ ,ד"ר קרוליין שעזבה את מד"אנוכחותה של ללא  נערךש ,הפאראמדיקים השני

רק לחובשים ותיקים עובדי  יםפאראמדיקהקורס  היה מיועדבתחילה . (35ידי פאראמדיקים )מרואיין מספר 

)מרואיין מספר  משלמים שכר לימוד עבור הקורסהבהמשך נפתח גם לחובשים שהגיעו מחוץ למד"א ומד"א 

3). 

הקורס מתקיים של שנתיים. מעשי היום תנאי סף להתחלת הקורס הוא הכשרה קודמת של חובש וניסיון 

גן, ורוב השיעורים התיאורטיים וכל השיעורים המעשיים  בבית הספר לפאראמדיקים של מד"א ברמת

המפוזר על פני שנתיים  ,קיים מסלול ארוך יותר ,מועברים על ידי פאראמדיקים ותיקים של מד"א. בנוסף

שנה )מרואיין מספר מדי פאראמדיקים  /1 -כהמיועד ברובו למתנדבים. בסה"כ מוכשרים במד"א 

 .(31(,)מרואיין מספר 33

; השני, כולל עיוניים לימודים וחצי חודשים: הראשון, שלושה שי בעיקרו ומחולק למספר שלביםקורס מעה

 מעשית הכשרה עבודת ; והשלישי כולל שמונה חודשים וחציחולים בבתי ייעודי קליני סבב חודשיים וחצי

 .(1/31בישראל, מגן דוד אדום ) נמרץ טיפול בניידות
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 למדים. את הקורס מ3222קורס הפאראמדיקים בצה"ל קיים מאז שנת  - צה"למסלול ההכשרה במסגרת 

 /3. הקורס בצה"ל נפתח על רקע מחסור חמור ברופאים בצבא. מפקד בה"ד /3מדריכים של מד"א בתוך בה"ד 

קידמו את הנושא  ,אריה אלדד פרופ' קצין הרפואה הראשי דאז,יחד עם  ,אבישי גולדברג , פרופ'באותה תקופה

מקומות  –מתוך מחשבה שפאראמדיק יכול להחליף רופא בכל התחומים הקשורים לכוננות במוצבים קדמיים 

בהם נמצא רופא לתת מענה בייחוד למקרה חירום. הכוונה לטווח הארוך הייתה כי פאראמדיקים ישתלבו 

פו של דבר כל הפאראמדיקים בצבא יעברו מסלול הכשרה בקורסי קצינים ויהיו קציני ארגון רפואה, ושבסו

בצה"ל, המכשירים  פאראמדיקים יקורסשני שנה  כלב יםנפתח ,8//1שנת מאז . (1ין מספר יאו)מר אקדמי

הכוללים ראיונות עם פאראמדיקים,  מיוניםמועמדים לקורס בצה"ל עוברים מספר פאראמדיקים.  /1-יותר מ

לאחר שהיו מתנדבי מעשיים. חלק מהחניכים בקורס מגיעים מבחנים בכתב ו מבחנים ,קצינים ופסיכולוגים

העיוני.  הנדבךחודשים הכולל את  4 שנמשךהקורס בצה"ל כולל קד"צ  .ד"א וחלק ללא רקע במד"אנוער במ

המעשי  הנדבךך ששמונה שבועות, ולאחר מכן נמ בתלאחר ארבעה חודשים החניכים מתגייסים לטירונות 

 .(8)מרואיין מספר  במד"אבבתי חולים ו

התהליך בו פאראמדיקים ממלאים מקום של רופאים בצה"ל שנוי במחלוקת וצמח על רקע של מחסור שאמור 

דים שפאראמדיקים מבצעים יהתפק התרחבוולא כמקצוע בפני עצמו. עם השנים  להיפתר בשנים הקרובות,

 בצבא. 

לול המשלב לימודי סיעוד ותעודת פאראמדיק. המס - הרופא אסףהמרכז הרפואי מסלול ההכשרה במסגרת 

ים. בסיום הלימודים אקדמיעוברים קורס פאראמדיק של מד"א בנוסף ללימודי הסיעוד ה םתלמידיה

תעודת פאראמדיק של מד"א. את המסלול מסיימים מספר בודד של והתלמידים מקבלים תואר ראשון בסיעוד 

 .(1)מרואיינת מספר  בוגרים כל שנה

הפאראמדיק שונים במהותם אך במשך השנים קיימת מגמה ואמנם מקצועות הסיעוד  - ה לסיעודמסלול הסב

המשלבות  תכניותקיימות בעולם מספר  בהיקף נמוך. –של הסבה מקצועית בין פאראמדיקים לאחיות ולהיפך 

 קצועותהוא בסיס ידע זהה בין המזה לימוד של סיעוד ופאראמדיקים לתואר ראשון, כאשר הבסיס לשילוב 

 .(Pointon, McCarthy, Jensen, Willis, & O’Meara, 2009) בייחוד בתחום מדעי היסוד והרפואה השונים

נוסד לראשונה בישראל מסלול נוסף של הסבה מקצועית של פאראמדיקים ותיקים לסיעוד ביוזמת  2//1בשנת 

ם ותיקים לעשות הסבה מקצועית לסיעוד אקדמייזה מאפשר לפאראמדיקים משרד הבריאות ומד"א. מסלול 

 שלושה מחזורי לימוד, ועד היום התקיימובפרק זמן של שנה וחצי. התהליך ממומן על ידי משרד הבריאות 

פאראמדיקים אף משתתפים בתוכניות רגילות להסבה לסיעוד פאראמדיקים.  38 -כ לומדיםכאשר בכל מחזור 

 ,Whetzel)מתרחשת גם בארה"ב  שנים האחרונות מגמה דומה של הסבת פאראמדיקים לסיעודבלאקדמאים. 

CEN, Wagner, & CEN, 2008) . הפאראמדיקים שעברו הסבה מקצועית לסיעוד ועובדים בבתי בישראל

פאראמדיקים כגון מתן תרופות לווריד, מתן שוק רשאים לבצע את הפעולות החריגות המיוחדות ל אינםחולים 

  .(31)מרואיינת מספר  חשמלי וכו'

המסלול האקדמי לפאראמדיקים )תואר ראשון  - אוניברסיטת בן גוריון בנגבמסלול ההכשרה במסגרת 

נעמי צבי ה של הפאראמדיקית נעמי צבי מאיגוד הפאראמדיקים הישראלי. תיוזמ הנו פריברפואת חירום( 

סטודנט לרפואה ומי שריכז את לימודי הרפואה הדחופה בפקולטה למדעי הבריאות  –ליעקב בן טוב פנתה 

טוב קידם את הנושא ן לפאראמדיקים לתואר ראשון. מר ב תכניתלפתח  בבקשה ,באוניברסיטת בן גוריון
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רקאנטי" שהיה באותה תקופה ראש בית הספר " ,בנורפרופ' דן ליוזמה חבר לאוניברסיטה ובהמשך תוך הב

בתהליך ד"ר צבי פיגנברג היו מעורבים מצד מד"א ויחד פנו למד"א לקדם את הרעיון. למקצועות הבריאות, 

שהובאה לאישור המל"ג  תכניתבסופו של דבר נוצרה  .ראש המחלקה לרפואת חירום( ,ור נשר )לימיםאלי ד"רו

מדעי הרפואה, לימודים קליניים  היו: לימודי רקע בשנה הראשונה של עיקריהובת שלוש שנים אקדמיות, 

 ,יעקב בן טובד"ר המחלקה הראשון היה  ראשמד"א בשנה השלישית. בבשנה השנייה והתנסויות בבתי חולים ו

נחתמה אמנה  3222, כאשר בשנת 3225שהיה כבר רופא מתמחה בשלב זה. המחזור הראשון נפתח בשנת 

המסלול . (, )התכתבות עם ד"ר יעקב בן טוב(1ספר (,)מרואיין מ3)מרואיין מספר  מד"א עםלשיתוף פעולה 

נקודות זכות ומקבלים בסוף הלימודים  /31סטודנטים הלומדים  18 -באוניברסיטת בן גוריון מכשיר כל שנה כ

 & ,Schwartz, Aronson, Adini) תעודת פאראמדיק של מד"או( B.emsתואר ראשון ברפואת חירום )

Nesher, 2011) .גם על ידיאוניברסיטת בן גוריון ב בשונה משאר מסלולי ההכשרה, מוכשרים הסטודנטים 

רופאים ופאראמדיקים מסגל המחלקה לרפואת חירום ומבית החולים סורוקה. בעוד רוב ההכשרה מתבצעת 

ברסיטה, הרי שהסמסטר השני של באוניברסיטת בן גוריון או בבתי חולים שונים ברחבי הארץ בפיקוח האוני

שנת הלימודים השלישית מתקיים במד"א, כאשר הסטודנטים עובדים השתלמויות בניידות של מד"א תחת 

בוגרי כל המסלולים. כדי לסיים את התואר הראשון ברפואת חירום  –פיקוח פאראמדיקים ותיקים של מד"א 

 מד"א ואוניברסיטת בן גוריון על ידי וונים שנקבעיש לסיים בהצלחה את ההשתלמויות במד"א על פי הקריטרי

באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לרפואת חירום אפשרות לפאראמדיקים . בנוסף, קיימת (4)מרואיין מספר 

 ותיקים לבצע השלמה אקדמית לתואר ראשון.

 .ועודה , שיטת ההכשר, כולל מספר הבוגריםמפורטים כל מסלולי ההכשרה לפאראמדיקים 1בנספח מספר 

 מקצוע הפאראמדיק בישראל כיום 2.0.3

מקצוע הפאראמדיק מתמודד בשנים האחרונות עם שתי מגמות שונות: מצד אחד חלק גדול מהטיפולים 

הכרחיות, ולעיתים  ןפאראמדיק, הוכחו בשנים האחרונות כפעולות שאינביצע והפרוצדורות שבאופן מסורתי 

יה בטרום בית החולים לפצוע עם פגיעת ראש, ביצוע של ניקוז אף מזיקות. דוגמאות בולטות הן ביצוע אינטובצ

חזה בחלק גדול מהמקרים שבעבר הייתה הנחייה לבצע פעולה זאת ועוד. אם בעבר פעולות אלו היוו את 

הליבה של המקצוע והיוו חלק גדול מההכשרה של פאראמדיק, הרי שהיום כמות הפרוצדורות המורכבות 

 .(Vrotsos, 2008) בצורה משמעותית שפאראמדיקים מבצעים פוחתת

חולים כרוניים מורכבים " ההולך וגדל ומזדקנתה" השינויים בהרכב הדמוגרפי, שיעור האוכלוסייה ,מצד שני

הולך  במקביל .יםפאראמדיק שהעניקו"המסורתי"  שונה מהטיפול טיפולל זקוקיםחיים בקהילה היותר 

 שירותישמשפיע באופן ישיר על זמינות , ובאחיות בישראל בשנים האחרונות מחסור ברופאים ומתעצם

 The Israel National Institute for Health Policy and Health Services)רפואה בכל שעות היממה ה

Research, 2008),  Joyce et al., 2009)).  רפואיים, הרי  חירוםאמבולנס נדרשו רק למקרי  שירותיאם בעבר

בכוחות עצמם,  להתניידמסוגלים  שאינםהאמבולנס נדרשים גם לחולים כרוניים, לחולים  שירותישהיום 

 -כמו ברוב העולם  -האמבולנסים בישראל  שירותי לים ועוד.לחולים עריריים שאין מי שייקח אותם לבית החו

קרובות מגמה של שימוש יתר לעתים  יוצר, מה שחולים בתשלום מראשהמתנים טיפול ופינוי לבית  אינם

 .(Durant & Fahimi, 2012) אוכלוסיות מסוימותקרב ב
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מחוץ לשעות העבודה כוללים מוקדים של קופות החולים, מוקדים של חברות רפואי  שירותפתרונות למתן 

", וטיפול בחדרי המיון. בשנים האחרונות יש עלייה בפנייה לחדרי מיון טרם" או רופא"חיצוניות כמו "ביקור 

נתונים  מפרסם אינומשרד הבריאות .)1/31נה, מבקר המדי( בתי החולים בישראל, וצפיפות הולכת וגדלה כלב

על פי הנתונים הקיימים במרכז הרפואי  באופן עצמאי לחדרי המיון. או מגיעים באמבולנסההחולים  ותעל כמ

(, כאשר המגיעים 31.8%הגיעו באמבולנס ) 31,213פניות,  341,122מתוך  1/33האוניברסיטאי "סורוקה" בשנת 

  (.34ר מחולים המגיעים באופן עצמאי )מרואיין מספר מתאשפזים יות באמבולנסים

בשימוש בניידות טיפול נמרץ של מד"א, כמו גם גידול  18% -כ חל בישראל גידול של 1//1/33-1שנים ין הב

הגידול  .(Magen David Adom, 2012) משמעותי בהזמנה של אמבולנסים רגילים למקרים לא דחופים

כמו  לעיל, אמבולנסים בישראל דומה למגמה בשאר העולם המערבי, ונובע מהסיבות שהוזכרו שירותיבצריכת 

 .EMS שירותיגם מהכרה של הציבור ביכולות הטיפול של 

פאראמדיקים(, חברות שח"ל ונטל"י מעסיקות  /48 -)כבישראל המעסיק העיקרי של פאראמדיקים  הינומד"א 

בשנים האחרונות מספר חברות אמבולנס פרטיות נוספות החלו חת עשרות בודדות של פאראמדיקים. כל א

מעסיקים פאראמדיקים בתפקיד של לוקחי  ,סורוקה ורמב"ם המרכזים הרפואייםלהעסיק פאראמדיקים. 

ים פאראמדיקמועסקים בו ש ,ללא סמכויות טיפוליות כלשהן. תחום חדש יחסית ,דמים )פלובוטומיסטים(

מועסקים כמה בכל מפעל  ,הוא מרפאות במפעלים: אינטל, נמל אשדוד, תע"ש, חברת החשמל ועוד

קורסי החייאה פאראמדיקים עובדים גם בהדרכות רפואיות בחברות שונות, בהדרכת  פאראמדיקים בודדים.

צועית האפשרויות להתפתחות מק(, ובמכירת ציוד רפואי ותרופות. PALS -ו ACLS) אחיותללרופאים ו

לפאראמדיקים כיום מוגבלות וכוללות מספר בודד של תפקידים ניהוליים במד"א ובחברות פרטיות. 

אך בתחום  –פאראמדיקים בעלי תואר ראשון יכולים להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במגוון תחומים 

אראמדיקים אין כיום משמעות גדולה להשכלה אקדמית, ולכן יש פ אשפוזית-טרוםהצר של רפואת חירום 

ת חולים, חברות פרטיות קופו, כגון שלאחר לימודים מתקדמים פונים לתפקידים ניהוליים במקומות אחרים

קשורות לעולם הרפואה. חלק מהפאראמדיקים ממשיכים ללימודי רפואה. עד היום אין  ינןאוחברות ש

שאינם למקצועות הסבה ם בישראל נתונים ברורים כמה פאראמדיקים ממשיכים בעבודה קלינית וכמה עוברי

טבלה עם הערכה של כמות הפאראמדיקים הפעילים בתפקידים קליניים ניתן לראות בנספח מספר  טיפוליים.

5. 

מערך מתנדבים משמעותי. הסתמכות על העולם היא  כלב EMSת של עבודת מערכות ואחת התכונות הייחודי

מתנדבים: בני נוער מגישי עזרה ראשונה,  ///,/3 -כהכולל  נרחבמערך מתנדבים נסמך על גם מגן דוד אדום 

אך בכל הארץ יש  ,לא ברור כמה פאראמדיקים מתנדבים במד"אנהגי אמבולנס וגם פאראמדיקים. /חובשים

של פאראמדיקים מספר לא ידוע . באט"ן באופן עצמאי מתנדבים המורשים לעבודפאראמדיקים  /1 -כרק 

וסף, וחלקם מבצעים תפקיד של חובש. כדי לשמור על כשירות מבצעים משמרות עם רופא או פאראמדיק נ

 .(5//1מגן דוד אדום בישראל, ) יש לבצע כחמש משמרות בחודש כמתנדביםגם במד"א כפאראמדיק 

אוכלוסיית  בקרבההיצע והביקוש לכוח אדם מקצועי  שנערך בישראל לצורך בדיקתהמחקר היחיד 

המחקר ניסה לחזות מה יהיו הדרישות  .ניראל ושות'על ידי  5//1הפאראמדיקים פורסם בשנת 

ניידות טיפול נמרץ בשנה,  1י מספר מודלים: מודל שלקח בחשבון גידול טבעי של ל ידלפאראמדיקים בעתיד ע

של פאראמדיקים גם לבתי פאראמדיקים בניידת טיפול נמרץ, ומודל של הרחבת מסגרות ההעסקה  1מודל של 
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פאראמדיקים בישראל ביהיה מחסור  מרפאות. במסקנותיהם ציינו החוקרים כי הם צופים שלאלחולים ו

 ) המודל הקרוב ביותר למה שהתרחש במציאות –ניידות בשנה  1במידה ויתרחש גידול טבעי של  /1/3בשנת 

Nirel et al., 2008), (Nirel, Goldwag, Feigenberg, Abadi, & Halpern, 2008). 

 בישראל איגוד הפאראמדיקים 2.0.2

או יעל ידי הפאראמדיקים אלון סמולארסקי, גיל לטמן ורומ 3221איגוד הפאראמדיקים הוקם בישראל בשנת 

הצטרפה לאיגוד הפאראמדיקית נעמי צבי  3224בשנת . (Israeli Paramedic Association, 2000) רדולסקו

שהפכה לסגנית היו"ר, ופאראמדיקים החלו להצטרף לאיגוד. בתחילת הדרך איגוד הפאראמדיקים ניסה 

. זולהגשת עבודה על עד וצא לפליצור קשר עם משרד הבריאות כדי ליזום "חוק פאראמדיק" דבר שלא י

האיגוד חוברת מדי כמה חודשים בשם "דחוף" שחולקה לחברי האיגוד בנושאי רפואת חירום הפיק  ,במקביל

תואר ראשון  ם פתיחתלקדכדי פנתה נעמי צבי לאוניברסיטת בן גוריון  זו. בתקופה אשפוזית-טרום

והכשרה אקדמית,  PALS -ו ACLS החייאהי לפאראמדיקים. איגוד הפאראמדיקים קידם נושאים כמו קורס

מכיוון שמרבית  (.3)מרואיין מספר  אך בסופו של דבר דעך כאשר מד"א החל להתנגד לעבודת האיגוד

הפאראמדיקים הפעילים באותה תקופה היו עובדי מד"א נוצר חיכוך בין האיגוד לבין מד"א דבר שגרם לעזיבה 

אך אחרי כשנתיים  ,שה ניסיון לחדש את איגוד הפאראמדיקיםנע 3//1של פאראמדיקים את האיגוד. בשנת 

(. נראה כי קיימות מספר 3האיגוד נסגר, ומאז אין איגוד מקצועי לפאראמדיקים בישראל )מרואיין מספר 

יחסית, אחוז  מצומצםמקצועית  אוכלוסייהגודל שאין איגוד פאראמדיקים בישראל היום:  עובדהסיבות ל

רוב של  יחידפעילים, חוסר בהכרה מקצועית ממוסדות השלטון ומעסיק  גבוה של פאראמדיקים לא

 פאראמדיקים הפעילים בישראל.ה

 פאראמדיקים עובדים תחתיה החוקית המסגרת 2.0.5

אגף לרישוי במוסדר על ידי משרד הבריאות ואין רישום של הפאראמדיקים  אינומקצוע הפאראמדיק 

ת שמשרד הבריאות חתום על כל תעודות הפאראמדיק. (, וזאת למרו5)מרואיין מספר מקצועות רפואיים 

מאשר הלכה למעשה מי פאראמדיק. ההגוף  –הרישום המעודכן היחיד שקיים של פאראמדיקים נמצא במד"א 

 .(/3)מרואיין מספר  לכל פאראמדיק קיים גם מספר סידורי שמונפק על ידי אגף הרפואה במד"א

פקודת ראשונה במדינת ישראל עובדים תחת פקודת הרופאים. פאראמדיקים, חובשים, ומגישי עזרה אחיות, 

בפקודת הרופאים  1סעיף ומסדיר את העוסקים ברפואת בני אדם.  3211הרופאים היא חוק שנחקק בשנת 

 מאפשר לרופא להעסיק עוזר שיעבוד תחת פיקוחו:

 העסקת אחיות, חובשים ועוזרים .1

יות, חובשים ועוזרים בקשר לעיסוקו המקצועי, אך לא "רופא מורשה רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, אח

יתיר למי שאינו רופא מורשה לטפל בחולה, להשגיח עליו או לנתחו, כשהעניין דורש שיקול דעת או מיומנות 

 מקצועיים של רופא."

 (ותשנ". פטור )תיקון משנת 82

 :ןלהל)א( המנהל רשאי לפטור מהוראה של פקודה זו את המנויים 
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קים כאחים או כאחיות או כעוזרים שהמנהל קבעם והסמיכם לאבחן ולרפא במצבים כפי שהורה או המועס (3)

שהתיר, במרפאות או בסוגי מרפאות או בבתי חולים או בסוגי בתי חולים של משרד הבריאות או של מוסד 

 ;שאישר המנהל

דורש שיקול דעת או "שהעניין אמנם פקודת הרופאים מאפשרת העסקת עוזרים תחת פיקוח אישי אך לא 

עוזרים שהמנהל קבעם והסמיכם , פקודת הרופאים גם מאפשרת פטור ל ""מיומנות מקצועיים של רופא

 ."לאבחן ולרפא

 5//1תקנות שעודכנו בשנת הפאים. ותקנות הר חמכונכתבו "כשירויות לבצע פעולות חריגות"  3//1בשנת 

 על ידי תלע תאחיות וטכנאים. התקנות נקבעות מע לות חריגות רשאים לבצע פאראמדיקים,ומפרטות אלו פע

 הוועדה המייעצת לפעילות חריגות ומאושרות על ידי הכנסת. 

 תעודה בעל - פאראמדיק" קובץ הפעולות החריגות הוא המקום הרשמי היחיד בו מוגדר מהו פאראמדיק:

 המנהל" בה שהכיר תכנית שהשלים

 והזרקת הזלפה ,הכנה, דפיברילציה, אינטובציה התקנות הן:הפעולות החריגות המותרות לפאראמדיק על פי 

 .חיצוני לב בקוצב שימושו קרודיטי עיסוי, מחטים ידי על החזה בית ניקוז, דלוורי תרופות

קרה של מב אחר במקום או אמבולנס שירות של או בישראל אדום דוד מגן של באמבולנס לרבות "פאראמדיק

האישור לבצע . (5//1כשירויות לבצע פעולות חריגות,  -תקנות הרופאים ) "אף אם לא נמצא רופא פיקוח נפש

מאפשר לפאראמדיק לבצע את כל הפעולות הדרושות במקרה חירום גם אם  במסמך זהפעולות חריגות הניתן 

מדובר במקרה של הצלת חיים  ןואיבעבודה בשטח. במידה  ןניסיולא נמצא רופא במקום, וזאת לאחר שנת 

לכל פעולה חריגה יש אוסף של תנאים כאשר  תחת פיקוח רפואי.הפאראמדיק יכול לבצע את הפעולות 

אי שהאציל סמכויות לפאראמדיק הספציפי ופאראמדיק שלמד במוסד מוכר, מנהל רפ המשותף לכולם הוא:

 דיק רשאי לבצע. פרוטוקול רפואי המתאר את הפעולות שפאראמושמבצע את הפעולה 

(. בדומה למגמות דומות Medical directorהפאראמדיקים במד"א עובדים תחת פיקוח של מנהל רפואי )

. תחילתו של מהלך זה בשנות בעולם המערבי, סמכויות הפאראמדיק בישראל הורחבו בשנים האחרונות

פעמי לפאראמדיק לעבוד התשעים המוקדמות כאשר במקרים בהם רופא לא הגיע למשמרת ניתן אישור חד 

פאראמדיקים עבדו על פי  3224נפתחח האט"ן הראשון בכרמיאל. בשנת  3224ללא רופא, ובהמשך כאשר בשנת 

 פרוטוקולים רפואיים שדרשו ייעוץ טלפוני במקרים רבים, אך בהמשך שיקול הדעת של פאראמדיק הורחב.

עבר פאראמדיק נדרש לקבל אישור טלפוני על יום על פי פרוטוקולים רפואיים. אם בכפאראמדיקים עובדים 

. חלק גדול מהפעולות שהוא מבצע, הרי שהיום רוב עבודת הפאראמדיק נעשית ללא התערבות ישירה של רופא

 (/3(, )מרואיין מספר 3צעד זה אושר ע"י ד"ר צבי פיגנברג המנהל הרפואי של מד"א )מרואיין מספר 

אין בתקנות אך עובד פאראמדיק מוגדרת בתקנות.  הבשוקית המסגרת הח ניתן להסיק כי ,מהנאמר לעיל

הכשרה של פאראמדיק, כיצד פאראמדיק שומר על כשירות מקצועית, ומה לכלול הגדרה ברורה מה צריכה 

  .דינו של פאראמדיק שאינו עובד במסגרת רפואית כלשהי ונתקל באדם הזקוק לטיפול רפואי

פאראמדיקים עובדים בדרך כלל בליווי של רופא, הרי שהיום אם בתחילת הדרך פאראמדיקים עבדו תמיד 

ומאז כל ניידות הטיפול ע"י מד"א ם האט"ן הראשון קאז הו 3224. תהליך זה החל בשנת רופא ותללא נוכח

. תהליך זה איפשר להגדיל את כמות ניידות הטיפול נמרץ נמרץ החדשות שנוספו בישראל הן ניידות ללא רופא

)מרואיין מספר  ניידות. את התהליך הוביל אגף רפואה במד"א בראשות ד"ר צבי פיגנברג 11 -ניידות ל 31 -מ
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ונוצר פער בין העבודה שפאראמדיקים עושים בפועל לבין המסגרת החוקית בה הם  . בעקבות תהליך זה(/3

 תניסיונו 1/31עד שנת  ,בישראל יםחקיקה שנועדו להסדיר את עבודת הפאראמדיקה תעל אף ניסיונו פועלים.

הראשון לקדם חקיקה בנושא עזרה  ןהניסיו (.3מפורטות בנספח מס'  לא צלחו )הצעות החוק בנושא האל

איגוד  3228בשנת . )5//1משרד הבריאות, ( על ידי ד"ר יעקב אדלר ללא הצלחה 3215ראשונה נעשה ביולי 

, אך נמשכוריאות בהצעה לעגן בחוק את מקצוע הפאראמדיק. פגישות אלו לא הפאראמדיקים פנה למשרד הב

(. הצעת חוק בנושא הונחה על 3 פרעל ידי ח"כ יורם לס )מרואיין מס חקיקה בנושא ןניסיולאחר שנה נעשה 

על ידי חברי הכנסת  31-ה( ובכנסת 4/58, פ/421על ידי חה"כ אברהם יחזקאל )פ/ 38 -הו 34 -השולחן הכנסת 

"כ פרופ' אריה הבשנים האחרונות ח .(4//1ארדן, ) ( ללא התקדמות ממשית11/4גלעד ארדן ושלום שמחון )פ/

את הצעת החוק  .אלדד ניסה לקדם את הצעת החוק המבוססת על הצעות החוק הקודמות עם שינויים קלים

ועברה  ,)1//1אלדד, ) 1//1 הצעת החוק הוגשה בשנת .המשביקש ממנו לקדהוא קיבל ממשרד הבריאות 

שבעטיין לא הסיבות  .)2//1אלדד, ) ללא הצלחה 2//1בקריאה ראשונה בלבד. הצעה דומה הוגשה שוב בשנת 

על בסיס מאבקים  התנגדות פוליטית , בין היתר,ונות מורכבות וכוללותהצעות החוק השהתקבלו 

  .פרופסיונאליים

-טרוםלהסדיר את העיסוק במקצועות הרפואה הדחופה ה" :כפי שהוגדרה על ידי מנסחיומטרת החוק 

כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם, ולהסדיר את הדרך לקביעת והתווית מדיניות  אשפוזית

בישראל וישומם בפועל כיעדים,  אשפוזיתאומית מתואמת לכלל מערכות וגופי הרפואה הדחופה הטרום ל

  .)2//1אלדד, ) "והכל לצורך הצלת חיים, מניעת נכות, והגנה על בריאות הציבור

קביעת מדיניות הרפואה לת ויהתוויועדת היגוי לאומית להדרך שהחוק מציע לעשות זאת כוללת הקמת 

, ןרישיוהגדרה מדויקת מהו פאראמדיק וכיצד הוא מוכשר, תנאים לקבלת  ,אשפוזית בישראל-הדחופה הטרום

ניהול רשימה של העוסקים במקצוע במשרד הבריאות, תנאים לשמירה על כשירות, ועדת משמעת וסמכויות 

 לבצע פעילויות רפואיות מסוימות. 

למשרד "כ אלדד והורתה למשרד הבריאות והשלת ישראל התנגדה להצעת החוק של חממ /1/3במרץ 

. (/1/3ממשלת ישראל, ) המשפטים להגיש תוך חודש הצעה ממשלתית מתוקנת. דבר זה לא קרה עד היום

שגרמו לממשלה להתנגד להצעת החוק  "כ אלדד העלה לדיון את הסוגיותהח /1/3בדיון בכנסת בחודש יוני 

משרד המשפטים התנגד לחוק רק מכיוון שמדובר בהצעת חוק פרטית ולא ממשלתית. סגן שר  ו,שלו. לדברי

אך משרד המשפטים ביקש  ,הבריאות והשרים בוועדה )ועדת העבודה הרווחה והבריאות( תמכו בהצעה

 .(/1/3ממשלת ישראל, ) חוק חדשממשרד הבריאות לנסח הצעה חדשה. נכון להיום לא נוסח 

רק יוצא ח"כ אלדד נגד משרד הבריאות ואומר בין השאר כי " 1/33בחודש אפריל  "הארץ"במאמר בעיתון 

 "האסון או משפט סנסציוני ינערו אותו מקיפאונו ויחייבו אותו לקבל החלטות ולקדם את החקיקה הדרוש

 .)1/33אלדד, )

פרופ' אריה אלדד בשם: "הצעת חוק העזרה הרפואית  כ"ההוגשה הצעת חוק חדשה על ידי ח 1/31בשנת 

 הצעת חוק המנסה להסדיר את מעמד החובשים בלבד, בלי התייחסות למקצוע הפאראמדיק –הבסיסית" 

אראמדיק הוא הפ הסדרת מקצועהחובש ללא  מקצועהסיבה כי נעשה נסיון להסדיר את . )1/31אלדד, )

, והכשלונות הקודמים בנסיונות ההסדרה של מקצוע להצעת חוק פרטית /1/3התנגדות הממשלה משנת 

 הפאראמדיק. 
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ון את מרכיבי התפקיד לבחהוקמה ועדה על ידי ד"ר חזי לוי ממשרד הבריאות במטרה " /1/3בסוף שנת 

חיים( והכשרתו לשם מילוי  םהנדרשים מפאראמדיק באט"ן )טראומה, מולטיטראומה, מחלות ומצבים מסכני

 . "תפקידו בספקטרום הנדרש

. עיקרי )1/33משרד הבריאות, ( 1/33ועדה בראשות פרופ' פנחס הלפרין הגישה את מסקנותיה בחודש מרץ וה

ועדה כללו: השארה של מסגרת אקדמית ולא אקדמית להכשרת פאראמדיקים, הסדרה חוקית של והמלצות ה

הסמכת פאראמדיקים, הרחבת תחומי עיסוק של פאראמדיקים מחוץ לאמבולנסים, קביעת מוות על ידי 

 ריאות ונציג מהאקדמיה.בוועדה חברים נציגים ממד"א, רופאים בכירים, נציגי משרד הב פאראמדיק ועוד.

מאז שהמלצות הוועדה הוגשו הוקמה ועדה חדשה ל"בחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני לשירותי 

 טרם הגישה את המלצותיה. וועדה ז ."ע"ר טרום בתי חולים במערך שירותי הרפואה הדחופה

 ,שפטית של משרד הבריאותהיועצת המה עהתרי ,הרווחה והבריאות ,בישיבת ועדת העבודה ,1//1בשנת 

לא כתובה הגדרה של  ם"א ,למעשהכי אין הגדרה לפאראמדיק בחוק או תקנה, וכי  ,שמרית שקד גיטלין

הרי מדובר בתקנה, וזה עניין משפטי. אם "פאראמדיק" לכאורה, משפטית, די שאגדיר עצמי כפאראמדיק. 

אמדיק", לכאורה די שאגדיר עצמי קובעים כאן מה מותר לפאראמדיק, אבל לא קובעים מי הוא "פאר

כפאראמדיקית וכבר מותר לי לעשות כל אחת מן הפעולות הללו. היה נראה הגיוני שבוודאי תהיה הפניה, אבל 

 .)1//1משרד הבריאות, ( "אין הפניה

 תכנית שהשלים תעודהל בע – ראמדיק"פאמהו פאראמדיק:  הוגדר פעם ראשונה בתקנה כלשהי 5//1בשנת 

 שמכיר בהן המנהל הןתכניות ה. (5//1 כשירויות לבצע פעולות חריגות, -תקנות הרופאים ) "המנהל בה שהכיר

נוסף לקובץ  5//1בן גוריון בנגב. בשנת  ואוניברסיטתשל מד"א )הכוללות גם את צה"ל ואסף הרופא( תכניות 

מדיק לרבות באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל או של שירות פארא" :הפעולות החריגות המשפט הבא

מגדירה לראשונה כי  ותוספת זאף אם לא נמצא רופא". , במקרה של פיקוח נפש אחר אמבולנס או במקום

 .לטפל במצב מסכן חיים נתמל רשאי לבצע פעולות חריגות ע סגרתמ כלבפאראמדיק  חירוםבמקרי 

עלה בקרב מרבית המרואיינים כנושא חשוב שמשפיע על המעמד נושא ההסדרה החוקית של המקצוע 

 המקצועי ועל העתיד של מקצוע הפאראמדיק:

אני אומר זאת  אין בזה הגיון מקצועי. זה עוולה,)של חוסר הסדרה של המקצוע(  "צריך לבדוק את ההיסטוריה

המדינה הגדולים  זה כנראה אחד מסודות...עוולה מתמשכת של מערכת הבריאות, התעלמות של הר"י 

הסדרת המעמד החוקי זה מלמד כי עניין ציטוט  .(34)מרואיין מספר  ביותר... זה גם יכחיד את המקצוע בסוף"

של הפאראמדיקים מעלה קונפליקטים עמוקים הקיימים בין הפרופסיות הרפואיות השונות. חוסר היכולת 

רואיינים השונים לגבי חשיבות ההסדרה שהתקיימה בין המ נרחבתהסכמה  להגיע להסדרה נמצא במתח מול

חשיבות לעלתה החשיבות שנתנו מרבית המרואיינים לצורך ו ,החוקית של מקצוע הפאראמדיק. בנוסף

"חייב משרד הבריאות לראות את התמונה הכוללת של כל מקצועות  במעורבות של משרד הבריאות בתהליך:

 חתקנה, סמכויות הפאראמדיק ניתנות מכור חורכזאת אומרת הפאראמדיק עצמו עדיין הוא מ הבריאות..

מחר בבוקר יחליטו שאסור לפאראמדיק לעשות את כל מה שהוא עושה במדינת ישראל,  םא .אין חוק תקנה,

שיתחילו שם, אגב, זה חוזר שוב למשרד הבריאות כי המיניסטריון הוא זה  .אין פאראמדיק, בזה זה נגמר

 (.1ין מספר )מרואי שצריך לדאוג שחקיקה תתקיים"
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יוזמה פרטית כפי  , ואינה אמורה להיותההסדרה החוקית של מקצועות היא חלק מתפקידי משרד הבריאות

"אבל  בנושא, ולכן אין מדיניות לאומית בתחום:כלל משרד הבריאות לא לעסוק בחר עד היום שהיה עד כה. 

הוא צריך להבין שהוא צריך  ,האין לו בריר .זה הסדרת הרגולאטור ,לאור גם מה שקורה ,היום הפתרון

הסדרה חוקית של המקצוע כרוכה לא רק בתקנות . צריך להוביל פה מדיניות לאומית"להתעסק עם זה. 

"המחוקק המושל צריך  וחקיקת חוקים, אלא גם בגופים מדעיים ומקצועיים שיובילו את התהליך כולו:

, לקחת את הדברים המרכזיים ולעשות 'ליין דגיי'למשול, לקחת את המושכות לידיים, לעשות סדר, להגדיר 

מדיניות, לעשות צוות מומחים כמו שיש מועצה לטראומות ומועצה לילד, ומועצה להרדמה, וכל המועצות של 

)מרואיין  עם פורום מקצועי שמוביל מנכ"ל משרד הבריאות" הר"י ומועצות מדעיות של משרד הבריאות.

 (. 1מספר 

מכיוון אראמדיקים לעבוד במקומות נוספים ולפתח את המקצוע שהיום מוגבל חקיקה דרושה כדי לאפשר לפ

מאוד  "דבר ראשון הגדרה ברורה של חוק וסמכויות. אנחנו, גם אם אנחנו מוגדר בצורה ברורה בחוק:שאינו 

)מרואיין מספר "רוצים להתפתח, ולתת כל מיני מקומות נוספים ונישות לפאראמדיקים. החוק מגביל אותנו

"..שהנושא הוא קודם כל חוק, קודם כל משהו חוקי  מוסדר: אינובנושא ההכשרה שעד היום גם עסוק ול (.1

להסדיר את המקצוע הזה. לא רק להסדיר מה מותר לו לעשות. אלא מי יכול להכשיר, מה ההכשרה תהיה. 

  .(1)מרואיין מספר  לרדת לעומק של כל הפרטים של ההכשרה"

בחינת רישוי ממשלתית מבטיחה אחידות בין ללים בחינת רישוי ממשלתית. פיקוח והסדרה של מקצוע כו

בישראל לא קיימת בחינת רישוי  .העוסקים במקצוע, ואבטחה כי לעוסקים במקצוע של רמת ידע מסוימת

"אני יכול גם לשאול על הרופא, על האחות, על הפיזיותרפיסט, על כל אחד מהם  ממשלתית לפאראמדיקים:

אומר לפחות המדינה חותמת עליו שהוא יודע את המינימום שבמינימום אבל, כשאין לך פיקוח אבל, שמה אני 

 .(33)מרואיין מספר  "של המדינה כשאין לך גוף חיצוני שבא ומפקח מי קבע את המינימום

מרואיינים שהיו מנהלי בית הספר לפאראמדיקים של מד"א טענו כי תהליך ההסמכה לא היה אחיד, ולמעשה 

אני אספר לך את האמת מי קבע את המינימום, לפני שלוש " יקוח חיצוני של הרגולטור על התהליך:אין פ

 . (33)מרואיין מספר  "?שנים אני, היום מישהו אחר. אולי הסטנדרטים שלי לא מספיק טובים

ל ת במערכת הבריאות, ומאבקים בין הפרופסיות עיומי-יוםבמצב הנוכחי בו שביתות הן חלק מהמציאות ה

 םתהליכירוצה ליזום  אינו"גבולות הגזרה" והעברת סמכויות הן נושא משמעותי, יתכן ומשרד הבריאות 

"לדעתי, מכיוון שמשרד הבריאות לא רוצה להוציא את השדים מהבקבוק. אז  שיכולים לזעזע את המערכת:

גדול, עם מאוד  קטורמשרד הבריאות יודע שהוא צריך שקט תעשייתי. ויש בחיקו את אגף הסיעוד, שמייצג ס

כוח פוליטי. למה? כל עוד הדברים ממשיכים להתנהל פחות או יותר, פחות או יותר על מי מנוחות. מאוד  הרבה

ואף אחד לא משבית, ואף אחד לא צועק ואף אחד לא שורף צמיגים. למה לי לשנות? למה אני צריך שעל הגב 

 (. 3)מרואיין מספר  עקות, למה?"שלי את נציגי הסיעוד שיעשו לי מהפכות ועיצומים וצ

כפי שניתן לראות, "שקט תעשייתי" הוא חלק חשוב מה"איזון" במערכת הבריאות, ואין ספק כי לאחיות וגם 

 –ים יש יכולת להשפיע על מערכת הבריאות דרך עיצומים ושביתות ילרופאים דרך הארגונים הפרופסיונאל

"השדים , בטח כאשר "הדברים ממשיכים להתנהל". מעוניין להגיע אליו אינומצב שמשרד הבריאות 

מהבקבוק" הם המאבקים בין הפרופסיות השונות וגבולות הגזרה של כל מקצוע. בישראל עד היום כמעט ולא 

ים בעקבות ההתנגדות של הר"י. שינוי של המצב דורש שקבוצה רפואי-פאראהורחבו הסמכויות של מקצועות 

מאוגדים, ומכיוון שלשאר הגופים כולל  אינםמכיוון שהפאראמדיקים  עם אינטרסים ברורים תפעל בנדון.
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"ויש עוד כל מיני גורמים החוק: לא עבר משרד הבריאות אין אינטרס לשנות את פני הדברים, עד היום 

כי אין באמת אינטרס , בן גוריון שנוח להם כרגע שהמצב כמו שהואאו נט"לי  ,פוליטיים לאו דווקא של מד"א

 .(33)מרואיין מספר  "?את מי הוא משרת בדיוק .ן אינטרס אמיתי להעביר את החוקאמיתי, אי

"אני  שקובעי המדיניות במשרד הבריאות רוצים לשנות את פני הדברים הם נתקלים בהתנגדות עזה:כגם 

נלחם את שתי המלחמות האלה )להעביר את חוק העזרה ראשונה( בקיר פוליטי שעוצר אותי בצורה נוראית, 

מלא כעס על זה, כיוון שבפירוש מי שמחליט היום בנושא הזה עוצר אותי מסיבות לא ענייניות, זה המילה  אני

 .(5)מרואיין מספר  ."הכי, הכי עדינה שאני מצליח לזהות

עניינית", ולא ברור מדוע החוק "מתקדמת היא פוליטית, ולא  אינהכפי שניתן לראות הסיבה שהצעת החוק 

, כל פעם יש איזה )חוק העזרה הראשונה( קשה לי היום להסביר על מה תוקע אותו במיוחדאפילו " עובר: אינו

 .(5)מרואיין מספר  בעיה עם אינטרסנט שתוקע את זה"

חקיקה עדיין לא עבר חוק המסדיר את עבודת  תניסיונומספר לא מבוטל של  על אףעד היום,  ,לסיכום

, תקנות המכסות את רוב המצבים, תחום מקצועי "יתישקט תעשיהרצון ב". נראה כי בישראל הפאראמדיק

בעטיים לא הוסדר חוקית באיגוד מקצועי חזק, והתנגדות של פרופסיות אחרות הם הגורמים  , מחסורצר

 עד היום. המקצוע

 בישראלשל פאראמדיקים המעמד הפרופסיונאלי התפתחות המקצוע ו 2.0.6

(. נושא פיתוח NPC) Non physician clinicians -בישראל לא קיימים מקצועות עזר רפואיים בקטגוריית ה

נדון בישראל בשנים האחרונות בצורה נרחבת. למרות עדויות בעולם  - בייחוד לאחיות - מקצועות חדשים

ההסתדרות  ,פאים הממשית בישראלומצוקת הר ועל אףסמכויות מבוקרת יכולה להועיל,  כי העברת  ,המערבי

 Israel Medical) רוקחיםלפאראמדיקים או ל ,העברת סמכויות לאחיותהרפואית )הר"י( עדיין מתנגדת ל

association, 2005),(The Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, 

2008) . 

תהליכי ההתמקצעות שמקצוע הפאראמדיק עובר בעולם מתקיימים בישראל באופן חלקי בלבד בדגש על הצד 

טיפולי. הסמכויות הטיפוליות של פאראמדיקים התחזקו בשנים האחרונות באופן ניכר, אך בניגוד /הקליני

כמעט מחקר בתחום רפואת החירום  איןקומות אחרים בעולם, תהליך האקדמיזציה הוא חלקי בלבד, למ

מתרחשת  מיה המקצועיתובאוטונפגיעה וילנסקי על פי , ואין רכיבים נוספים כגון קוד אתי. אשפוזית-טרוםה

 ,Wilensky) צועמפקחים על המקצוע במקום עמיתים למקשגם  ,בהם עובדים אנשי מקצוע ,רגונים גדוליםאב

1964).  

שילוב של פאראמדיקים ורופאים באמבולנס, נוצר  - בעקבות המודל המיוחד שקיים בישראל באופן היסטורי

 .((Hadas et al., 1984מצב בו בישראל ניידת טיפול נמרץ נתפסת בידי הציבור הרחב כניידת עם רופא 

 אך אושר לבסוף ,לפאראמדיקים להכריז מוות, צעד שגרר מחאה מצד ההסתדרות הרפואיתאושר לאחרונה 

(Yafe et al., 2011, IMA, 2011). עורי יבישראל שכר הפאראמדיקים ברוב הארגונים הוא שכר מינימום וש

. פאראמדיקים בודדים עובדים מחוץ (Nirel et al., 2008) בחמש שנים 13%( הם 1//1)נכון לשנת  העזיבה

די ניהול, לרוב לאחר השכלה אקדמית נוספת. במשרד יבתפק אשפוזית-טרוםלתחום רפואת החירום ה
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חיד שעובד במשרד הבריאות הוא המפקח על הבריאות לא קיים פאראמדיק "ראשי", והפאראמדיק הי

 האמבולנסים.

בעולם מתאפיין בשחיקה גבוהה עקב האופי הייחודי של  מקום כלבמקצוע הפאראמדיק בישראל, כמו 

קשים. מול מאוד  עבודה לא פשוטה מול חולים, מול אנשים גוססים, מול אנשים מתים, מול מקרים"העבודה: 

 (.3)מרואיין מספר  "...ול חוליטראומה, מול עצב, מול מוות, מ

שנה. הכניסה של המקצוע "החדש" למערכת  /1 -מבמערכת הבריאות בישראל רק מעט יותר  מקצוע קייםה

חובשים כמעט באופן בלעדי, ולכן גם הדרג הניהולי היה  עבדושהכשירה אותו הייתה קשה בהתחלה. במד"א 

הידע ים ניהוליים. היה חשש שהמקצוע החדש עם מורכב ברובו מחובשים שהתקדמו בתוך המערכת לתפקיד

באותם ימים.. הנהלת מד"א כולה, לטעמי חששה מהדבר הזה הסמכויות הנרחבות "ישתלט" על מד"א: "ו

  (.3)מרואיין מספר  שנקרא פאראמדיק. הם נורא פחדו שהגולם יקום על יוצרו"

מקבלים הערכה ראויה גם ם אינכי שו חמקצוע הפאראמדיק לא היה מוכר באותם ימים, והפאראמדיקים 

גדול שאנחנו מאוד  תסכול" :בצוות הנט"ןהפאראמדיק מהצוותים בבתי החולים שלא תמיד הבינו מה תפקיד 

עושים את כל העבודה והרופא מקבל את כל התהילה. אתה מגיע למקרה אתה עובד על החייאה. שעה שלמה 

כן מי הרופא פה? ומדברים רק אתו. ואתה  :ס למיון וכולםהרופא רק יחזיק את שקית העירוי באוויר ואתה נכנ

"לאורך השנים ; (3מספר  )מרואיין מתסכל"מאוד  כאילו לא קיים. אתה בצד. אתה עשית את כל העבודה.

פאראמדיק היה מקצוע שבהתחלה לא ידעו בכלל איך לאכול אותו, ומערכת הבריאות בכלל לא הכירה ולא 

 (.38)מרואיין מספר  "כויות, מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשותידעה מהו פאראמדיק, מה הסמ

על המעמד נרחבת  יש השפעה החוסר ההכרה וההבנה של המקצוע מצד מערכת הבריאות והעובדים בל

 .המקצועי של הפאראמדיקים

א "אנשים לפאראמדיק:  הפאראמדיקים התמודדו גם עם חוסר הכרה מצד הציבור הרחב שלא ידע מהו

מרואיין אחד ציין שנאלץ להמציא כל  (.31)מרואיין מספר  יודעים.. שואלים האם פאראמדיק זה מקצוע?"

"כשאני התחלתי לעבוד כפאראמדיק אף  מקצוע לא מוכר: -מיני תפקידים, רק לא להגיד שהוא פאראמדיק 

היום יודעים מה זה  אחד לא שמע את השם הזה. שאלו אותי מה אתה עושה אני המצאתי כל מיני דברים...

 פאראמדיק. לא בדיוק מבינים מה פאראמדיק תכלס עושה בשטח, אבל יודעים שיש דבר כזה שנוסע בנט"ן"

לציבור  עם פתיחת האטנ"ים הראשונים )ניידת טיפול נמרץ ללא רופא( היה קושי להסביר(. 3)מרואיין מספר 

הראשונים היה ברור לכולם שמגיעה יחידת  "כשפתחנו את האט"נים מדוע אין בניידת טיפול נמרץ רופא:

 :הוסיף 1מרואיין מספר  (./3)מרואיין מספר  טיפול נמרץ, כולם שאלו איפה הרופא, מתי הרופא מגיע?"

הציבור הישראלי הבעיה שהוא חונך על ידי מד"א... שניידת טיפול נמרץ היה תמיד עם רופא.. מאוד קשה "

  ."עובד ללא רופא( לציבורהדיק )פאראמ של  - להכניס את התפיסה הזאת

גם בנוכחות רופא באמבולנס . ונותהמעמד המקצועי של הפאראמדיק בתוך צוות הנט"ן השתנה בשנים האחר

מצד שני הרופאים )שעובדים בנט"ן( שהם לא עשו התמחות ולא " הפך הפאראמדיק לאיש הצוות הדומיננטי:

אשפוזי, המעמד -טרוםגדול מהמקרים, לפחות בחלק ה הגיעו לספציאליזציה, הרופאים האלה נחשבים בחלק

 (. /3)מרואיין מספר  המקצועי שלהם הוא בדרך כלל שווה או פחות מהמעמד המקצועי של פאראמדיק"

הבעיה הכי קשה הייתה " :גם בצבא כניסה של פאראמדיקים לתפקיד שבעבר בוצע על ידי רופאים הייתה קשה

כן רופא יצא בעקבות הילדים שלהן לכל מקום ועכשיו פתאום זה איך מוכרים עכשיו לאימהות שלפני 

פאראמדיקים נכנסו לצבא מקצוע הפאראמדיק עדיין לא היה  ה(. בתקופה שב1)מרואיין מספר  ."פאראמדיק
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מוכר, ופאראמדיקים עבדו ללא רופא פחות משלוש שנים גם במתאר האזרחי. החשיבות של רופא בצבא היא 

עבר לחיילים ולמשפחות. הכניסה של פאראמדיקים לצבא לתפקידים שב –מוראלית  לא רק רפואית אלא גם

מאותו רגע כמעט כל החיילים בצבא נחשפו למקצוע וליכולות שלו. בניגוד . ביצעו רופאים היא נקודת מפנה

לעתים  בצבא המפגש עם פאראמדיקים הוא –למתאר האזרחי בו נפגשים עם פאראמדיקים רק במקרה חירום 

. חלק מהמרואיינים ציינו כי החשיפה למקצוע בצבא שינתה לאורך זמן את המעמד של יומי-יום

במקום רופא  לעיתיםפאראמדיקים משרתים בצבא במגוון רחב של תפקידים,  הפאראמדיקים בציבור הרחב.

וא בסוף תשאל מג"ד, תשאל מח"ט היום אם ה" גם בעל חשיבות פיקודית:וגדודי, בתפקיד שהוא גם רפואי 

" )מרואיין יכול לוותר על הפאראמדיק שלו התשובה היא בוודאות לא. נוצרה תלות, נוצרה תלות מדהימה

 .(8מספר 

פאראמדיקים נחשפים והסברה. מוכר היא פרסום  אינוהמרואיינים סברו כי אחת מהסיבות שהמקצוע מחלק 

 מרואיינים פאראמדיקיםנדירות ם לעתירק בתקשורת רק לאחר מקרים חריגים כגון פיגועים ותאונות קשות. 

בקרב המרואיינים לא הייתה דעה ברורה . לקידום בריאותתכניות בפאנלים מקצועיים ובבריאות, תכניות ב

אני לא חושב "מכיר את המקצוע:  אינוהציבור כי בקשר להכרה של הציבור הרחב את המקצוע. חלק סברו 

" הגדרת המקצוע, או מי זה פאראמדיק או מה זה בכללואת  היכולתשהציבור הרחב עדיין ברובו מכיר את 

"זה לא כל כך בטוח )שאנשים מכירים את המקצוע(, כי אין כל כך שיווק או פרסום, ולא  ;(1)מרואיין מספר 

טענו כי בקרב הציבור הרחב אין אבחנה ברורה  םחלק (.38)מרואיין מספר כל כך מבינים )מה זה פאראמדיק(" 

יש הרבה " מדובר בבעיה מיוחדת של מקצוע הפאראמדיק: ואיןרפואיים האחרים גם בין המקצועות ה

שיודעים, יש לא מעט בלבול אבל, אני חושב שלא תמיד גם יודעים גם לגבי מקצועות אחרים, אפילו אחות, 

)מרואיין מספר  רופא, לא כל אחד יודע בדיוק מה מותר לכל אחד אז אני לא בטוח שזה ייחודי לפאראמדיק"

4.) 

, ויותר רת בעקבות פיגועים או אסונות גבוההובתקששל המקצוע חשיפה הכי  ,סברו מרואייניםמצד שני מספר 

"אני חושב שהיום מתוך עשרה אנשים שאתה שואל מה זה פאראמדיק  אנשים מכירים את המושג והמקצוע:

אם נאמר לפני חמש )מה זה פאראמדיק(, כשת לפחות חמישה מהם ידעו להגיד ברמת דיוק כזאת או אחר

עשרה שנה הייתה שואל אותם אז, אחד היה יודע להגיד לך במעורפל מה זה פאראמדיק וגם כן היה אומר זה 

דרך אגב, שאי  ,גם יש )למקצוע( חשיפה תקשורתית גדולה"; (33)מרואיין מספר  כמו חובש, או זה כמו אחות"

להיות מובנה ואנשים יודעים מה זה פאראמדיק,  המקצוע הפך()" ;(31)מרואיין מספר  אפשר להתעלם ממנה"

היום המעמד של הפאראמדיק בציבור הוא מעמד .. .היום כבר נדיר ששואלים מתי יגיע הרופא כשמגיע האט"ן

, על הטלוויזיה, על המדיהברור, כראש החץ של הפעילות המקצועית באמבולנסים, אם מסתכלים למשל על 

הוספיטל, בסופו של דבר מראיינים -ירוע טראומטי בטרום אשפוז, בפרההעיתונות, בכל תאונה קשה, בכל א

את הפאראמדיק והוא בר סמכא גם אם היה רופא בשטח, זאת אומרת המעמד המקצועי של הפאראמדיק, 

"אנשים יותר יודעים מה זה היום. מובילי המערכות הוסיף כי:  1מרואיין מספר  (./3)מרואיין מספר  "בציבור

עים מה זה, ומשתמשים בזה, ראש ממשלה יודע מה זה, כי יש לו פאראמדיק צמוד. גם הכנסת הבכירים יוד

יודעים וכו', והפיגועים והאירועים הגדולים עשו את שלהם. והשוטף עשה את שלהם, הציבור יותר יודע מה 

השגרה.  " של עבודת הפאראמדיק ופחות לעבודתההרואיהחשיפה התקשורתית היא לצד "יש לציין כי  .זה"

התפיסה של הציבור  עלולא ברור כיצד חשיפה של צד זה משפיעה על המעמד המקצועי של הפאראמדיקים 

 הרחב.
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שהם גם פאראמדיקים בהכשרתם לבין אלו שהם רופאים ואחיות.  המרואייניםחלוקה ברורה בין ניתן לראות 

של המקצוע אין הכרה מספקת  מספק, ולרוב אינובעוד כל הפאראמדיקים חשו כי המעמד של הפאראמדיק 

"כשמסתכלים, אני  בקרב הציבור הרחב והמקצועות המשיקים, הרי שהרופאים והאחיות סברו אחרת:

חושבת, המעמד של הפאראמדיק, יש לו מעמד, יש לו יוקרה, יש לו הרואיקה, כאילו הוא מתעסק, הוא מקושר 

. (31)מרואיין מספר  פאראמדיק הוא מאוד גבוה"נכון להיום, המעמד של ה ...ישירות לפעולות מצילות חיים

גם כשאני רואה בכל מיני הזדמנויות " כי הפאראמדיקים מרוצים בעבודתם: סבריו"ר ההסתדרות הרפואית 

)מרואיין חושב שסך הכול אנשים העובדים שם הם אנשים מרוצים, ואני חושב שזה מרגישים שהמעמד בסדר" 

"אני חושב שזה מצב שאפשר להגדיר אותו אראמדיקים שחשבו אחרת: וזאת בניגוד לחלק מהפ .(31מספר 

 (.1)מרואיין מספר  ")המעמד של המקצוע( כעצוב

)כגון מורכבות פאראמדיקים הם אנשי המקצוע היחידים חוץ מרופאים המורשים לבצע פעולות חריגות 

לחלק מהאחיות קיים אישור  אמנם( להצלת חיים. ומתן תרופות לווריד החדרת צינור לכנה הנשימה,, הרדמה

לבצע בתנאים מסויימים פעולות חריגות, אך ההיתר לפאראמדיקים הוא רחב וכולל יותר )למשל מתן תרופות 

 לווריד באופן גורף,צנרור קנה(, ולא קשור להכשרה נוספת מעבר להכשרת הפאראמדיק הבסיסית.

, ובניגוד לבית החולים באמבולנס אין הם קשיםהחריגות התנאים בהם פאראמדיקים מבצעים את הפעולות 

הפאראמדיקים הוכיחו שהם " . למרות זאת נראה כי עם השנים(סביבה ,צוות) התומכים את כל האמצעים

 .(/3)מרואיין מספר  יכולים לעשות את כל או כמעט את כל הפעולות החריגות"

מדיק כפרופסיה עצמאית ההכרה בפארא. ונותבכל הראיאקדמיזציה של המקצוע היא נושא שחזר ועלה 

 :עדיין חסרה יםרפואי-פאראר המקצועות האבדומה לשה חלקית אקדמיזציתהליך של  העוברתייחודית 

אפשר להגיד שנעשים הרבה דברים על מנת לעשות אקדמיזציה של המקצוע. אך למרות כל הניסיונות "

 (.1יין מספר )מרוא "..המקצוע הזה אין לו איזשהו הכרה בפרופסיה הזאת כפאראמדיק.

חלק מהמרואיינים ציינו את בוגרי רפואת החירום )התואר האקדמי( כפרופסיה בפני עצמה, מובדלת משאר 

ים עוברים הכשרה ממושכת בת שלוש שנים, הנותנת לסטודנטים אאקדמהפאראמדיקים. הפאראמדיקים ה

הסטודנטים לרפואת חירום  ידע וכלים מעבר לקורס הפאראמדיקים הרגיל. בשלב ההשתלמויות בבית החולים

חירום שאני קורא להם, שלדעתי  "ויש את בוגרי הרפואת משמשים בתפקיד הדומה לתפקיד של "עוזר רופא":

פספוס מתייחס ל ,שהוא מנהל חדר מיון ,המרואיין (.34)מרואיין מספר מה שנקרא זאת פרופסיה מפוספסת" 

 מאשר זאת.  אינוהחולים, אך משרד הבריאות  פאראמדיקים שהיו יכולים לעבוד בביתהפוטנציאל של ה

תפקידים בכירים  לרוחב מערכת הבריאות ומאיישים שוניםבתפקידים יום כבוגרי התואר האקדמי נמצאים 

 שאינםגם בתפקידים  יש אפשרויות תעסוקה נרחבות יותר לאקדמאיםבמד"א, נטל"י וחברות אחרות. 

)המחלקה לרפואת חירום  אני חושב שהמחלקה שלנו" :אשפוזית-טרוםקשורים ישירות לרפואת חירום 

עצם העובדה שהתחילו  באוניברסיטת בן גוריון( נתנה קפיצה אדירה כלפי מעלה ומשכה את זה מאוד כלפי...

ים, משווקים רפואיים, מחקרים, רפואי-פאראלהיכנס פאראמדיקים גם בכמויות כבוגרי התואר למקצועות 

וד התחילו להתגלגל ולהסתובב בתוך המערכת, התחילו להכיר אותם ולהבין בקרי תרופות, ספקים, דברי יס

)מרואיין  מה זה, זאת אומרת זה משהו שגרם לשינוי, ומעמד הפאראמדיק חד משמעית התרומם כלפי מעלה"

 (.38מספר 

 אין הבדל בתוצאים הקליניים ביןכי י משרד הבריאות שמצא ל ידאיכות הטיפול של פאראמדיקים נבדקה ע

האיכות של פאראמדיק לא נופלת  "ושוב גם אני אומרת גם מבחינת האיכות הטיפולית, טיפול של נט"ן ואט"ן:
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הם אותו  םפאראמדיקיאצל  הקליניות" יש לנו כמה עבודות שהתוצאות ; (2מרואיין מספר )" מהרופא...

גם רופאים  (./1/3)מעריב, .(5)מרואיין מספר  "(הדבר, אפילו יותר טובות בחלק מהעבודות )אט"ן מול נט"ן

: יכולתםשיבחו את  יםעם עבודה מול פאראמדיק ןניסיוטיפול נמרץ ויש להם  עבדו בעבר בניידותש

פאראמדיקים נותנים תוצאה, בחייך ואני גם זוכר את הימים שלי בניידות האלה, פאראמדיק ותיק וטוב, אני "

 .(5)מרואיין מספר " ..השתדלתי לא להפריע לו לעבוד

מועברות ההדרכות  .PALS -ו ACLSבהדרכות  מתרחשת פאיםוורנקודת מפגש נוספת של פאראמדיקים 

בישראל בשנים האחרונות כמעט באופן בלעדי על ידי פאראמדיקים. אם בעבר לא היה נתפס שפאראמדיק 

הם  מהר גם למדנו שהפאראמדיקיםמאוד  ואנחנו": י שהיום הדבר הפך למקובלרילמד רופא או אחות, ה

כלומר הם הופכים להיות באמת מומחים בכל מה , ם מספר אחת לכל מה שקשור בהחייאהבאמת המומחי

 .(34)מרואיין מספר  שהם עושים בתחום שלהם"

שונה בהרבה מחובש ומדובר בעצם  אינומקצוע הפאראמדיק כי  הסוברתחת בלטה א המרואייניםבין מ

ובש למעשה, עזרה ראשונה מסוג כזה או אחר באיכות כזו או הוא חובש, זה סוג של ח: "בהגשת עזרה ראשונה

  (.31)מרואיין מספר  אחרת, זהו"

חל שינוי במעמד הפאראמדיק בישראל. בשנים האחרונות יש יותר כי ים סובררוב המרואיינים לסיכום, 

, מספקאינו  יםהפאראמדיקהמעמד המקצועי של חשים כי מקצוע. פאראמדיקים ההבנה וקבלה של  מודעות,

 המקצועי טוב.  סוברים כי מעמדםהרופאים והאחיות בעוד 

 מקצועיתחסמים להתפתחות  2.0.6.0

 הזכירושמהם החסמים להתפתחות המקצוע בישראל. חסם  להביןנעשה ניסיון  החצי מובניםראיונות ב

אם ההכשרה לא תהיה אקדמית כמו של שאר מקצועות ": מרבית המרואיינים הוא אקדמיזציה של המקצוע

לשינוי משמעותי במעמד המקצועי של  הציה גרמאקדמיז(. 1)מרואיין מספר  יאות הוא תמיד יהיה נחות"הבר

 , בשילובם במערכת הבריאות בתפקידי ניהול, ובהעלאת הרמה המקצועית ורמת המחקר:מקצועות מקבילים

פיזיותרפיה,  ים אחרים, כדוגמתרפואי-פארא"אני חושב שמה שקרה למקצוע הסיעוד, מה שקרה למקצועות 

זה משהו שהוא קריטי, הייתי אומר אולי אפילו יותר מהקטע החוקתי, וזה העניין של הכשרה אקדמית 

 . (4)מרואיין מספר "מסודרת עם תואר

בתוך לעבור ממודל של הכשרה ישנה מגמה  ,למעט ארה"ב ,ברוב המדינות בהם מועסקים פאראמדיקים

ין ברירה אז קודם כל אקדמיזציה. לא כאופציה, אלא כתנאי "את: אקדמילמודל של הכשרה  EMSמערכות 

מחייב לכולם. נגמר הסיפור הזה. אין קורס שלושה חודשים, זה מגוחך. אין מלה אחרת, מגוחך. לא בצבא ולא 

 תכניתאם אתה שואל אותי עוד עשר שנים אני לא בטוח שיהיה "; (3)מרואיין מספר  "במד"א ולא בשום מקום

ההתקדמות בתחום רפואת החירום, התפקיד  .(38)מרואיין מספר  יקים שהיא לא אקדמית"פאראמדלהכשרה 

אקוטיים, שינה את אופי /בקהילה, ושינוי התמהיל של חולים כרוניים EMS שירותיהמשמעותי יותר של 

מורכב.  תרופתי. פאראמדיקים פוגשים חולים מורכבים יותר, עם טיפול עולםה כלבעבודת הפאראמדיק 

בוצעו רק  ריותר שבעבטיפולים מורכבים אנמנזה, בדיקה פיזיקלית ואף פאראמדיקים לבצע נדרשים תים לעי

גוף ידע מורכב ונרחב יותר מהפאראמדיקים, כמו גם  על כן נדרשעל ידי רופאים בבית החולים או מרפאות. 

שנכון להיום כראייה  אני חושב : "...הבנה הוליסטית יותר של החולה מעבר לתחום הצר של רפואת חירום

אסטרטגית לעתיד, גם מבחינת בחירת המועמדים וגם מבחינת רמת הידע, רמת שיקול הדעת הנדרשת 
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במקצוע והעובדה שמדובר באיש מקצוע שצריך לעשות את הכול, חלק גדול מהזמן בשיקול עצמי והחלטות 

 (. 4ין מספר )מרואי ת עם תואר ראשון"אקדמיעצמאיות, בהחלט דורש שזה יהיה הכשרה 

"אם זה היה הכול  מלאה של המקצוע יש השפעה גם על המצב החוקי של הפאראמדיקים: הלהעדר אקדמיזצי

כפי שחלק מהצעות החוק בהתחלה התייחסו לזה, וכמובן שמד"א התנגד, )הכשרת הפאראמדיקים(  אקדמאי

 "(העזרה הראשונהחוק  )את אז אני חושב שזה היה יותר פשוט להעביר את זה מבחינת גורמים אחרים

נט"ן המליצה /ועדת אט"ן, אך הייתה כוונה להפוך את המקצוע לאקדמי בלבד לאחרונה(. 4)מרואיין מספר 

 אטרקטיבי למגוון אוכלוסיות.יהיה המקצוע שהכשרה כדי השני מסלולי את להשאיר 

בהחלט  אני" :אלבישראשר בכל המדינות שמעסיקות פאראמדיקים קיים איגוד מקצועי משמעותי חוץ מ

 "וחה של המקצוע ובקידום של המקצועחושב שיש מקום לאיגוד מקצועי שידאג לכל הדברים שקשורים ברו

 באורלראות את עצמם ואיגוד פאראמדיקים יאפשר לעוסקים במקצוע לדרוש זכויות  .(4)מרואיין מספר 

איגוד פאראמדיקים יכול להגיד, כל איגוד פאראמדיקים כמו שיש לך איגוד אחיות. ואז אותו ": חיובי יותר

חברה שרוצה להעסיק פאראמדיק שישלם מאתיים שקל לשעה. כמו איגוד האחיות, תצטרך לפנות לאיגוד 

 הפאראמדיקים. ואז בעצם אתה מקבל איזשהו סחרור של הפאראמדיק איך הוא רואה את עצמו בעיני עצמו"

  .(31)מרואיין מספר 

)השינוי  אפשרות אחרת שזה יבוא" :ותי בקידום מעמדםות כלי משמעוול להאיגוד מקצועי לפאראמדיקים יכ

זה יבוא שכאן אני עוד לא רואה את זה כל כך מהר, זה מקרב הפאראמדיקים שיצעקו  ,במעמד המקצועי(

בשביל להשיג דברים "אחת הבעיות היא שמדובר באוכלוסייה מצומצת יחסית:  .(1)מרואיין מספר  מלמטה"

אחד משלם דמי חבר כל שנה של מאה שקל  כל ...והאחיותיש לך גב מקצועי של האחים צריך כסף. ש

 להסתדרות. מאה כפול ששים אלף, הוא סכום שאתה יכול לעשות אתו דברים. לקחת עורכי דין, לקחת משרד"

 מרואיין) "ד קטנה ואין לה כוח. בכל המובנים של כוחוכמות הפאראמדיקים מא"אך  ;(3)מרואיין מספר 

 .(1 מספר

לשכר מינימום. שכר נמוך הופך את המקצוע לפחות  נושק ללכ ךרשכר הפאראמדיקים בישראל נמוך ובד

אטרקטיבי ומונע ממנו להתפתח. פאראמדיקים שעברו הכשרה אקדמית והשקיעו כסף רב בלימודים מצפים 

עכשיו, אני הולך להרוויח ומה  ...זה רק תואר. יופי. נו הלכתי, שילמתי שכר לימוד : "לשכר גבוהה יותר

 עשרים ושתיים שקל בתור פאראמדיק? צריך גם תמריץ למשוך אנשים למקצוע הזה, אחרת מה עשינו בזה?"

 .(3)מרואיין מספר 

בתת הסעיף הבא החסם המשמעותי ביותר שהוזכר הוא היחס של מקצוע הסיעוד לפאראמדיקים )יורחב 

באיכילוב היו צריכים : "ב בבתי חולים נחסם על ידי אחיותשל פאראמדיקים להשתל ןניסיו(. כל 4.3.1.1

במחלקת רנטגן, יש הזרקה של חומרים מסוימים ולא היה להם רופאים והוחלט שפאראמדיקים יעברו 

השתלמות ויתחילו, יעזרו לרופאים, הם לא יזריקו אבל יעזרו לרופאים בנושא הזה, התחלנו את ההשתלמות 

שושי ריבא והתכנית הזאת נסגרה, כל דבר שפאראמדיקים יכולים  לעזרתה שלהזאת ואז בא משרד הבריאות 

לעשות במסגרת בית חולים מקבל רוח קרה, לא רוח גבית. אם זה מפריע להם? לא יודע אם זה נכון או לא נכון 

 אבל זה מפריע להם, דרך אגב הנושא הזה של קורס פאראמדיק בבית ספר לאחיות, זה דבר נדיר בעולם, נדיר

 .(/3)מרואיין מספר  בעולם"

"זה לא פאראמדיקים בבתי חולים עד היום הן פוליטיות ולא מקצועיות: לא שולבו שבעטיין הסיבות נראה כי 

מאבקים בין הפרופסיות על סמכות מקצועית ותקנים. הכוונה ל .(35)מרואיין מספר  "קורה מסיבות פוליטיות
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"בגלל ההתנגדות של  י לשילוב פאראמדיקים בחדרי מיון:גם ההסתדרות הרפואית התנגדה באופן היסטור

הסתדרות הרפואית התנגדה לזה, הפאראמדיק הוא מועמד טוב לעבור ההסיעוד, אבל לא רק של הסיעוד, גם 

אחיות, שילוב של ברופאים וב של מחסור חמור. במצב הנוכחי (/3)מרואיין מספר  השתלמות של עוזר רופא"

"במצב של מערכת הבריאות היום  האדם:כוח  לפתור חלק מבעיות יוכל וימיםמספאראמדיקים בתפקידים 

והסיבה שזה לא קורה זה רק ... במדינת ישראל אין ספק שפאראמדיקים יכולים לפתור מצוקות קשות

 (.1)מרואיין מספר  שאף אחד עוד לא, עוד לא יצא מהן" גילדותמסיבות תרבותיות ושל 

קבלי ההחלטות, ואין כמעט פאראמדיקים בתפקידים בכירים שיכולים לובי בקרב מ חסרלפאראמדיקים 

"בעיקר כיוון שהפאראמדיקים זה לובי יחסית קטן, לעומת אם אנחנו מסתכלים על הלובי  לשנות את המצב:

שהסיבות לחוסר כ (.4)מרואיין מספר  י ואם אנחנו מסתכלים על הלובי של הסיעוד""של הרופאים של הר

לובי פוליטי חזק וייצוג של הפרופסיה מול המקצועות האחרים  ,אלא פוליטיות ,קצועיותהשתלבות הן לא מ

 סטריון הכרחיים לקידום המקצוע.יניומול המחוקק והמ

השרות שמשרד הבריאות הוא  של סדר היום הציבורי אינו נמצא עלנושא קידום מקצוע הפאראמדיק ייתכן כי 

בתפיסה של משרד הבריאות, בתפיסה גם של הציבור אני חושב, " :בעיקרו טובשירות  ניתן לאזרחים הואה

במדינת ישראל עובדים בצורה סבירה, יש דברים שעובדים  EMSבמידה מסוימת של צדק, מד"א ושירותי 

הרבה פחות טוב ולכן אני חושב שגם משאבים של ידע, של פיקוח לא מופנים לכיוון הזה, מבחינת משרד 

" צדק יש לו מספיק צרות אחרות לראייתו ששמה הדברים עובדים פחות טובהבריאות במידה מסוימת של 

 .(4מרואיין מספר )

בצורה  יםעל משרד הבריאות להיות אקטיבי יותר ולשלב פאראמדיקכי  טועניםמהמרואיינים  חלק עם זאת,

 בונים חנואנ מעכשיו, נקודה ה'חבר ולהגיד הכוללת התמונה על להסתכל צריך המיניסטריון: "ברורה יותר

(. 1 מספר מרואיין" )ישראל במדינת הבריאות מאושיות חלק הוא והפאראמדיק לפאראמדיק נכון מסלול כרגע

 אתה: "הרפואיים המקצועות לשאר בדומה ממשלתית רישוי בחינת ידי על היא זאת להשיג הדרכים אחת

 את גם יש אחיותלש כמו דולהגי לבוא יצטרך, ראשונה עזרה החוק ובעצם. ראשונה עזרה החוק את חייב

 .(31 מספר מרואיין) "ומוכר מכובד מקצוע להיות הופך זה ואז. לפאראמדיקים גם הממשלתי המבחן

אקדמיזציה חלקית, מחסור באיגוד  לסיכום, החסמים להתפתחות מקצוע הפאראמדיק בישראל מגוונים:

סיבות פוליטיות של מאבקים ביו  , ובעיקרומעורבות חלקית של משרד הבריאות בתחום מקצועי, שכר נמוך

 .גבולות גזרה"ו" על סמכויות ומלחמהפרופסיות 

 סיעוד-רפואה-: פאראמדיקיםגבולות בין מקצועות 2.0.6.2

עם היווסדות המקצוע. נוסד מהיום בו  או לצידם פאראמדיקים בישראל ובעולם עובדים עם רופאים ואחיות

פאראמדיקים  3224בצמוד לרופא, ומאז שנת פאראמדיקים עבדו תמיד  3224המקצוע בישראל ועד שנת 

מאבקי הינה אחת הבעיות החמורות, כפי שמתארים המראיינים, וותיקים עובדים לרוב ללא רופא בצמוד. 

"אחיות מאז ומתמיד זה הקרבות של טריטוריות של מי ייקח  :בין פאראמדיקים לאחיות התמידיים חוכה

פגיעה במעמד של מקצוע הסיעוד, אחיות לא רצו שמקצוע נראה שמתוך חשש ל .(1מרואיין מספר ) "למי

הסמכויות  שלהן: בתי חולים וקופות חולים. ה, בטח לא לעבודה בתוך הטריטוריהפאראמדיק יקודם

, ולכן שילוב פאראמדיקים לצד הטיפוליות של פאראמדיקים הן נרחבות, ורק לרופאים יש סמכויות דומות

כי הפאראמדיקים יותר קרובים לרופאים. הם מתקרבים בפרופסיה : "ןאחיות יכול להיתפס כפגיעה במעמד
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כל הפאראמדיקים שרואינו ציינו את  .(34)מרואיין מספר  "שלהם לרופאים. הם לא מתקרבים לאחיות

הן התנגדו בהתחלה שנעבוד עם  - "האחיות ם משמעותי ביותר:חסהתנגדות האחיות לקידום המקצוע כ

( כבר עם האחיות שזיהו את הפריצה הזאת של הפאראמדיקים.. 3212התחיל אז ) הסיפור אפילו. אבלרופאים 

נראה כי ההשוואה בין הפרופסיות עולה  .(35 מספר מרואיין)" ןצות סיכון שתסכן את מעמדובאיזשהו קב

בוגר רפואת י פרופסיות שונות, עם התמחות שונה: "תלמרות שפאראמדיקים וסיעוד הם שלדיון וזאת תמיד 

" אבל זה שני דברים שהם יכולים הם לא מחליפים אחד את השני...הוא שווה ערך לאחות ומעלה.  םחירו

 . (34מרואיין מספר )

: להסדיר את המקצוע בחוק ןבניסיופנו ראשי האיגוד למשרד הבריאות  ,עם הקמת איגוד הפאראמדיקים

מסתבר, אני לא  למי זה מפריע? צם?ואנחנו בתמימות לא הבנו למה לא, בע. ..למספר גורמים בכנסת פנינו"

שבמשרד הבריאות יש דבר שנקרא חטיבת הסיעוד. הם  יכול להוכיח את זה, אבל זה מה שכולם אמרו לי,

לא במאתיים והם לא ראו את זה בעין יפה  כוח. מדובר בששים אלף אנשים,מאוד  שמה יש להם הרבה

נות בין המקצועות מאפיינת מאבקים בין החשד. (3)מרואיין מספר  ..."שמקבלים את הפאראמדיקים

הם היו ": גדולההייתה הכרה רשמית או חוקית  שלא קיבלופרוסיות, ותחושת התסכול של הפאראמדיקים 

מוכנים שנהיה בשוחות בעמדות קדמיות. ונעשה את כל הדברים האלה. אבל הם לא רצו שזה יהפוך רשמי. 

אחיות( אפילו אקמול ללא חתימה של המגמד אותם. והם ) שזה לא יקבל תוקף חוקי. כי באיזשהו מקום זה

. נראה כי המאבק בין הפרופסיות מתרכז כולו במאבק על (3מרואיין מספר ) "רופא, אסור להם לתת לחולים

"אבל עדיין לפעול עצמאית בלי רופא,  , שהן אולי מה שנראה מהצד כדבר החשוב ביותר:טיפוליותסמכויות 

גיבוי של רופאים, הם עדיין לא ולא עושות את זה )האחיות(, לעומת זאת  בלי תמיכה מקצועית או

הפאראמדיק איך שהוא גומר קורס פאראמדיק, אחרי שנה הוא עושה את כל הדברים האלה, אז יש באיזשהו 

 .(/3מרואיין מספר ) "של מקצוע הפאראמדיק מול האחיות טדיס רספקדי צודק,  מקום, ואני אומר שהוא

אני חושב שיש פה חשש מצד נגיד ארגון האחיות, של להכניס " :בתקניםם מפגיעה ג חששאחיות ל

פאראמדיקים לבתי חולים. יבואו לקחת פאראמדיק וישימו אותו במיון, שמותר לו לעשות שם כי הוא הוכשר 

 לזה. או לפחות לימדו אותו. לעשות אינטובציות לעשות מכות חשמל וזה עניין של משרות, אז אתה יודע

 (. 1)מרואיין מספר  פאראמדיק נכנס אחות יוצאת"

ריה" של הסיעוד נתקלו בהתנגדות עזה של טריטושנעשו בעבר להכניס פאראמדיקים ל" תניסיונואם כן, 

האחיות. מכיוון שאחיות לא רצו לעבוד באמבולנסים, לא הייתה בעיה כל עוד פאראמדיקים עבדו 

למרות שהדברים בוצעו בפועל  –חבות שלהם לא הוגדרו בחוק עוד הסמכויות הנרכל באמבולנסים בלבד, ו

הסתיים המחזור הראשון של רפואת חירום הייתה פניה של מנהל איכילוב... תנו לי את ש: "במשך שנים

לדאות של מערך האחיות יהשמות של המצטיינים שלכם אני רוצה להכניס אותם אלינו...ובגלל מלחמה וג

ואולי פאראמדיקים גם יהיו וגם אחיות אז מיד קיבלנו  Physician assistanceשאמר שאנחנו מדברים על 

לדאות בדבר הזה יטלפונים זועמים שאומרים מה אתם הולכים לשבור את המקצוע אם כן, זאת אומרת הג

 .(1)מרואיין מספר תהיה לאורך כל הדרך ומישהו צריך לקבל החלטה אמיצה" 

שמרכז . במשרד הבריאות קיים "מנהל סיעוד" ואיתן בריאות ברורהמקום של מקצוע הסיעוד בתוך מערכת ה

דואג שהסתדרות האחיות את כל נושא הסיעוד במערכת הבריאות. בנוסף קיימת התארגנות עובדים ב

זה שאנחנו פועלים סקטוריאלית זה ברור, האחיות מנסות : "המקצועיים של האחיותהכלכליים ולאינטרסים 

ה כהן שיושבת בראש הסתדרות האחיות משיגה תקנים לאחיות, היא לא תיתן אם אילנ .לפתח את האחיות
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שהאיש או אנשים מפריעים לתקנים האלו וזה סוגיות מאוד מורכבות, אין לי ספק שמבחינה זו הסיעוד זכה 

פה, הוא השכיל לשים את האנשים.. מי שמנהל היום את התהליכים, את מרבית התהליכים מתוך מערכת 

 .(31מרואיין מספר ) "האחיותהבריאות זה 

שהרופאים מעולם לא  . ייתכן שהסיבה היאמערכת היחסים עם הרופאים שונה ממערכת היחסים עם הסיעוד

ניידות הטיפול נמרץ, המקום כל הרגישו איום ממשי מצד הפאראמדיקים. גם בתקופה שרופאים עבדו ב

ידות טיפול נמרץ היו סטאז'רים שעבדו במד"א בני המקצועי שלהם היה ברור. באופן מסורתי הרופאים שעבדו

במשרה חלקית או מתמחים. הרופאים הללו המשיכו לאחר התמחות לעבודה בבתי חולים או קופות חולים 

היום אני חושב שרוב הרופאים מאוד תומכים : "שו שהפאראמדיקים "יתפסו" את מקומםיולכן לא הרג

ת הרופאים הבכירים של מנהלי חדרי מיון, ומומחים ומעריכים ומוקירים. אתה רואה את זה בטח ברמ

לרפואה דחופה, ושכולם משבחים בפה מלא ועובדים וההפך, חלקם גם היו שמחים אפילו לשלב פאראמדיקים 

הרופאים שבעבר עבדו במד"א כרופאים צעירים  .(1מרואיין מספר )" במיון על חשבון או בנוסף לאחיות

ברבות  )שעבדו במד"א פעם עם פאראמדיקים( "כל הסטאז'רים האלה ת:התקדמו עם השנים במערכת הבריאו

תנו מאותה תקופה שהם עבדו כרופאים אלמנהלי מחלקות בבתי חולים, והזכרון שלהם מ והימים נהפכ

 . (35)מרואיין מספר " צעירים בנט"ן הייתה טובה

החליפו את הרופאים לחלוטין  עובד כמנהל מלר"ד ומכיר את המקצוע היטב ציין כי פאראמדיקיםה מרואיין

אבל מה שהם צריכים לעשות בשטח בעבודה שלהם לפי פרוטוקולים והמיומנות הקלינית : "בטיפול באמבולנס

 .(34)מרואיין מספר  "שלהם, בעצם הוציאה את הרופאים מהמשחק...הם חליפי רופא הם יכולים לעבוד לבד

מסטאז'רים ומתמחים לרופאים  –עובדים במד"א הים אוכלוסיית הרופאהרכב בשנים האחרונות חל שינוי ב

הר"י התנגדה , במד"אמד"א להוציא את הרופאים שנשארו ביקש  /1/3בשנת  מבוגרים יחסית ללא התמחות.

 /1 -במד"א כ . כיום עובדיםנמרץ הן ללא רופאיםהחלט של ניידות הטיפול ומאוד לצעד זה למרות שהרוב המ

הר"י, באופן היסטורי, מתנגדת לכל האצלת סמכויות והרחבתן, לא  (.5מספר )מרואיין  רופאים ללא התמחות

"הר"י מתנגד לתת לפאראמדיקים כל מיני האצלת סמכויות כאלה  רק לפאראמדיקים, גם לאחיות:

 .(1)מרואיין מספר ואחרות..." 

מערכת בין המקצועות לדעת אחד מהמרואיינים הוא להסדיר את המקצוע ואת כוח הפתרון למאבקי ה

: "אני חושב שהאתגר הגדול של המערכת היא למצוא איפה הפאראמדיק היחסים בין הפרופסיות השונות

נכנס בתוך היררכיה, וברגע שזה ייפתר, יפתרו הרבה מאוד קונפליקטים אחרים, את זה בעצם אנחנו צריכים 

ת רופא, רופא אחות לפתור לחקיקה, מה מערכת היחסים בין הרופא לפאראמדיק, פאראמדיק אחות, אחו

שיכול  ב. הסדרת המקצוע ומערכת היחסים בין הפרופסיות היא תהליך מורכ(38מרואיין מספר )" פאראמדיק

לוקח זמן להטמיע תהליכים משמעותיים של הרחבת סמכויות ושינוי שלגרום לקונפליקטים נוספים מכיוון 

סכימו לוותר על חלק מהסמכויות שלהם "יש כאן הרבה מאוד זוויות, האם הרופאים גם י המצב הקיים: 

 .(31מרואיין מספר ) "לטובת מי, לטובת אחיות, לטובת פאראמדיקים

: פתרון של סוגיות אלו יעזור להגדיר לא רק את הסמכויות של כל פרופסיה אלא גם את מקצוע הפאראמדיק

 הרופא בין הוא בכלל אםה, האחות לבין הרופא בין נכנס הוא סיטואציות באיזה, נכנס הפאראמדיק איפה"

 .(1 מספר מרואיין) "?עצמה בפני ישות שהוא או האחות לבין

להתנגדות האחיות לכניסת פאראמדיקים לבתי חולים יש השפעות מרחיקות לכת. אם הרופאים בישראל 

מתנגדים באופן היסטורי להרחבת סמכויות האחיות, ופיתוח מקצועות קליניים חדשים, הרי האחיות מתנגדות 
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. אותם שעצרו האלה בין היו האחיות, אמרו שפעם הדברים אחד זה": שפאראמדיקים יתקדמו למקצועות אלו

 להם יגנבו שפתאום פחדו הם. הסיעוד מערכת היה גדולים הכי המתנגדים physician assistant  -ל. נכון אה

 .(34 מספר מרואיין) "הבמה את

בין הפרופסיות היא מורכבת ודינמאית. המאבקים של האחיות כי מערכת היחסים  ללמודניתן  מן הנאמר לעיל

מול הרופאים דומים בסופו של דבר למאבקים של הפאראמדיקים מול האחיות. ההבדל המשמעותי הוא 

שלאחיות יש איגוד מקצועי והשפעה משמעותית על מערכת הבריאות, ולפאראמדיקים אין ייצוג או השפעה 

 כלשהי. 

 התפקיד של מד"א -ם יחסי כוחות בין שחקני 2.0.6.3

יש יתרונות רבים: אחידות, יכולת שליטה ובקרה מרכזית, חסכון כספי ועוד.  ,לאומית EMSמערכת , כמד"אל

גוף חוץ  . זהוהאמבולנס בישראל ועל הכשרת הצוותים העובדים באמבולנסים שירותיעל  תאחראי מד"א

ח ובעוד את הרישוי והפיק .(/1/3 ,בן נון ואחרים) ממשלתי, מלכ"ר, הפועל כתאגיד עצמאי ללא מטרות רווח

אמדיק מבצע מבצע משרד הבריאות, הרי שאת תפקיד הרגולציה של מקצוע הפאר הבריאותעל מקצועות 

הפאראמדיקים בישראל עוברים  בכל מסגרות ההכשרה איגוד מקצועי. שאינו גוף לא ממשלתי -מד"א 

יכול לקבל תעודת סיום  אינומעשיות במד"א, וללא אישור מד"א פאראמדיק  השתלמויות דיםהמתלמ

באמבולנסים  המעשית הסיבה שמד"א מבצע את הרגולציה על המקצוע ויש לו מונופול על ההכשרה. לימודים

את קורס הפאראמדיק הראשון בזמן שמשרד הבריאות לא הכיר כלל  ייסדמד"א  היא היסטורית ברובה.

לעבוד פאראמדיקים החלו במקצוע, ולכן מד"א לקח על עצמו את ההכשרה והפיקוח על העוסקים בו. בהמשך, 

אינטרסים: גם חברות פרטיות שמתחרות באופן חלקי במד"א  ניגודמצב של גם במקומות אחרים ונוצר 

, וזאת מד"א בשיתוףטיפול נמרץ  , לפחות בחלק המעשי בניידותנאלצות להכשיר את הפאראמדיקים שלהם

 מהכשרת הפאראמדיק מתבצעת באמבולנסים עצמם. עיקרי  מכיוון שחלק

יש להבדיל בנושא זה בין שני תחומים עיקריים: ההכשרה העיונית, וההכשרה המעשית בניידות. בעוד את 

לבצע בכול מסגרת שתעמוד בתנאים מסויימים, הרי  הניתן למעשוחלק מהתרגולים ההכשרה העיונית 

לחשוף פאראמדיק מתלמד ניתן הלאומי בו   EMSיכולה להתבצע רק במערך ה בניידות המעשיתשההכשרה 

 אינןניידת טיפול נמרץ, אך  של שירותחברות פרטיות עם  למגוון המקרים הרפואיים הרחב. אמנם, יש

"א . התלות שיש במדולכן לא יתאמו להשתלמות מעשית תאונות דרכים, אלא רק במנוייםו מטפלות בטראומה

ויש להעריך כיצד ניתן , תמשמעותיבניידות טיפול נמרץ  "השתלמותה"משמרות כגוף שהוא הבעלים של 

 להשתמש במשאב זה בצורה אופטימלית.

ללא פיקוח  אקורס הפאראמדיקים של מד"א מנוהל באופן עצמאי על ידי בית הספר לפאראמדיקים של מד"

לא יכול להיות הבעלים של הקורס, של המקצוע הזה. מכיוון "והוא לא יכול. הוא  חיצוני של משרד הבריאות:

מחלקה  שזה בדיוק כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. פשוטו כמשמעו, זה אחרת שיש את מנהל הסיעוד.

" בפני עצמה במשרד הבריאות, שהם מקבלים משכורת ממשרד הבריאות, זאת אומרת זה משהו אחר לגמרי

המכשירים את הפרופסיה והבקרה  ,חרים קיימים מספר גופים, אקדמים לרובבמקצועות א (.3מרואיין מספר )

ואז מי שמצליח  י...לעשות בחינת רישו": י איגוד מקצועיל ידוהרישוי נעשים על ידי משרד ממשלתי או ע

של פאראמדיק מטעם המדינה, היום אתה מקבל תעודת פאראמדיק מטעם  תעודהבבחינת הרישוי יקבל 

שמכשיר, עכשיו, זה נכון ולא נכון, כי מד"א הוא לא ארגון ההצלה היחידי במדינת ישראל,  מד"א, הוא הגוף
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בשנים . (31)מרואיין מספר "ומעמדו של מד"א כארגון ציבורי הוא אחד מרבים, אבל זה לא, הוא לא בלעדי

חברות רפואה דחופה ולהעסיק פאראמדיקים:  שירותימד"א החלו לספק פרט לגופים נוספים  האחרונות

זה לא שהמדינה הפריטה את " ד הצלה":ומו "הצלה" ו"איחכפרטיות כמו נטל"י ושח"ל, וגופי הצלה אחרים 

י, יש את הצלה, יש את אגף לשעת חירום, ואני "שירותי ההצלה לתוך מד"א, לא, יש גם את מד"א, יש את נטל

 .(31מרואיין מספר )" בוא מהמדינהחושבת שמקצועות צריכים לקבל, אם מקצוע צריך לקבל רישוי, זה צריך ל

אם אתה "למסד את מקצוע הפאראמדיק: ובחינה ממשלתית אחידה תאפשר לשפר את הרמה המקצועית 

)טעות  מד"א, אז אתה יכול להתנהג ככה לחניכים. אם אתה לא מונופול אז מושכים לך בקרסוליים - מונופול

ש לך, יש לך תחרות, מי שמרוויח מזה זה רק הרמה , אם יש לך מבחן ממשלתי והדברים מסודרים ויבמקור(

המקצועית שתעלה... זה ממסד את המקצוע פאראמדיק אתה מעלה את הרמה של הפאראמדיק, כולם 

 .(31מרואיין מספר ) "מרוויחים

המצב הנוכחי בו יש מונופול הוא בעייתי וכי שיקולים לא מקצועיים עלולים כי  חלק מהמרואיינים חשבו

הם לא יכולים לקבוע מי יהיה פאראמדיק ומי לא יהיה פאראמדיק. מי יקבל ": תהליך ההכשרה להשפיע על

תעודה, כי הם אינטרסנטים. ואני יודע בוודאות ושיקום מישהו במד"א ויגיד לי שאני משקר, אני אלך אתו עד 

ראויים לכך.  שלא קיבלו במד"א אנשים תעודת פאראמדיקים, למרות שכולם ידעו שהם לא ,בג"ץ אם צריך

היה מחסור חמור בפאראמדיקים אז נכון, הוא טמבל והוא לא מתאים למקצוע, אבל מה  Xרק בגלל שבמקום 

אני אעשה? את הניידת אני חייב להפעיל. אז יאללה. ולכן זה לא... וכולם יודעים שזה ככה היה. גם אלו 

יקשקשו כולם יודעים את זה זה לא, זה סוד שיגלגלו עיניים ויגידו לא היו דברים מעולם, זה לא נכון. שלא 

כאשר יש מחסור, מכיוון שאין  תפגענהרמה המקצועית כזה  . במצב של מונופול(3מרואיין מספר )" גלוי

"מצב, כן, מצב של מונופול הוא ללא ספק בעייתי,  ביקורת או רף מקצועי שנדרש כדי להיות פאראמדיק:

הם לא ענייניים, בהסמכה, בקבלה להתנסות, בביצוע התנסות, ובהחלט יכולים להיות למד"א שיקולים ש

של  מבחינת ההתנסויות וכולה, וזה נכון לגבי כל מצב מונופוליסטי, בעיקר שזה שוק שיש בו איזשהי מידה

המונופול יצר מצב בו גוף מתחרה למד"א כמו נטל"י  .(4)מרואיין מספר "תחרות למרות שמד"א הוא מלכ"ר

בפועל יש ": אין לו ברירה להכשיר פאראמדיקים נאלץ לעשות זאת אצל המתחרים כיאו "הצלה" שרוצה 

תחרותיות בשוק בין מד"א לבין גופים אחרים לבין חברות פרטיות ולכן עצם זה שהגוף הוא גוף מצד אחד 

 .(4מרואיין מספר )" מסמיך את כולם אבל מצד שני הוא בתחרות עם חלק, זה בהחלט מצב בעייתי

כאשר רוב הפאראמדיקים מוכשרים  , שכןשל המצב הקיים על מקצוע הפאראמדיק משמעותיותההשלכות 

שלא מנסה שהו. יש לך גוף אחד מונופול למה שמישהו יזיז מ": ועובדים באותו מקום הסיכוי לשינוי הוא נמוך

המקצוע כאשר האינטרס של וטרסים הארגוניים, לאינדואג  מד"א .(31מרואיין מספר ) "לעשות שום דבר

ברגע שיש ארגון אחד ששולט על על העולם הזה, זה בעיתי. ": מתנגש באינטרסים של הארגון נוצר קונפליקט

ולהעביר  הארגון הזה לא כפוף לשום לשום מוסד להשכלה גבוהה. אין לו שום סילבוס מוכר. הוא יכול לשנות

אתה לוקח ארגון שהוא ארגון, לצורך הרצאה כזאת או אחרת מתי שהוא רוצה... יש פה בעיה אמתית. ברגע ש

העניין ארגון אינטרסנטי כי הוא דואג לעצמו. הוא מכשיר לעצמו את האנשים, אז יש לו פה אינטרס. אז אין לו 

 "אינטרס גם להוציא את זה החוצה. ברגע שזה הופך להיות משהו ממוסד, ממשלתי, ארצי זה יהיה אחרת

 .(1מרואיין מספר )

את קורס הפאראמדיקים הצבאי.  לבחוןהן סוג של "משאב לאומי". בהקשר זה מעניין ההשתלמויות במד"א 

צבא הבעלויות לא מבוטלות.  יתצבאמסגרת הקורס הפאראמדיקים הצבאי הוא קורס שמועבר על ידי מד"א ב
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משך , כדי לחסוף עלויות וכדי לצמצם את הכשרה עצמאית בצעלהוציא את ההכשרה מידי מד"א ולחשב 

למה אנחנו ": קשורים לעבודת פאראמדיק צבאי שאינםשבמתכונתה הנוכחית כוללת רכיבים רבים ההכשרה 

צריכים את מד"א? בוא נעשה הכשרת פאראמדיקים צבאית. גם אני שגיתי ברעיונות האלה. זה לא שזה בלתי 

למד"א מונופול  ידי. הבעיה המרכזית פה זה נושא שמירת הכשירות. ופה ישיניתן למימוש. זה ניתן למימוש במ

)מרואיין  ."הכי גדול במדינת ישראל. גם הכי רלוונטי EMS -וצריך להכיר אותו. הוא מחזיק היום במשק ה

לא ניתן להכשיר  שהריגם הצבא חייב להשתמש בהשתלמויות של מד"א כחלק עיקרי בהכשרה  .(8מספר 

חובשים מתקדמים שיעשו  "הצבא רוצה :הלאומי  EMS-שיש ב כפיפאראמדיקים ללא חשיפה מגוונת 

אינטובציות. בקשה שיכשיר, יש לו פקולטה לרפואה צבאית בבה"ד עשר. שיכשיר חובשים מאד בכירים, 

. (8)מרואיין מספר  מדיק"אראשיקרא להם חובש סופר סופר דופר בכיר. שלב עשרים ושתיים. ואין בעיה. לא פ

אלא גם השתלמויות של חובשים ורופאים  מערכת היחסים בין מד"א לצבא כוללת לא רק פאראמדיקים,

בחנו כל מיני אפשרויות. בסדר? בסוף " בניידות טיפול נמרץ, ושיבוץ של פאראמדיקים של מד"א במילואים:

זה חוזר למד"א. אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה פחות. אפשר להגיד שהם מונופול. אפשר להגיד 

" חלופי, אמיתי, הכוח יהיה אצלם EMSדות. ועד שלא יקום גוף של נכון, יש עוב כולשהם פחות מונופול. ה

 .(8מרואיין מספר )

נושא הרגולציה של המקצוע על ידי מד"א, והבלעדיות שיש למד"א בנושא הכשרת הפאראמדיק עלה ברוב 

מקצוע , ם מקצוע הפאראמדיק בישראל. מאידךלמד"א יש "זכות" היסטורית לפיתוח וקידו ,הראיונות. מחד

מבוקר על ידי משרד הבריאות, ושיש למסגרת הכשרה אחת מונופול  שאינוהפאראמדיק הוא המקצוע היחיד 

מקצוע שרוב העוסקים בו עובדים אצל מעסיק בודד אחד הוא מקצוע שיתקשה להתקדם נראה כי עליו. 

 ועי. איגוד מקצכדוגמת  ,עצמאייםללא הגוף המעסיק ויתקשה לפתח מוסדות  פרופסיונאליתמבחינה 

 התפתחות לכיוונים חדשים 2.0.6.2

: עוזרי מעבר לטיפול באמבולנס במקומות רבים בעולם פאראמדיקים מבצעים תפקידים קליניים נוספים

של פאראמדיקים  היכולתועוד. כל המרואיינים נשאלו לגבי  Paramedic Practitionerרופא, טכנאי הרדמה, 

זה פשע )מערכת הבריאות(  לא משולבים במערכת הזאת הפאראמדיקים(): "להתפתח גם לכיוונים חדשים אלו

כל המרואיינים תמכו והאחות הראשית של משרד הבריאות , חוץ מיו"ר הר"י (.1מרואיין מספר )" לדורות...

איינים ציינו לשילוב עתידי של פאראמדיקים ובשילוב פאראמדיקים במסגרות חדשות. אחת הסיבות שהמר

יהיו פאראמדיקים טכנאי ": רופאיםבבאחיות ו להחמיר( והצפוי)הקיים המחסור  הינובמסגרות החדשות 

הרדמה אין לי ספק בזה, השאלה היא רק איזה מחיר יצטרכו לשלם בחיי אדם עד שזה יקרה, אבל זה יקרה 

יות בין מקצועות ו. התהליך של העברת סמכ(1)מרואיין מספר בשלב מסוים לא יהיו מרדימים אז מי ירדים?" 

העיתוי שהדברים מתרחשים בו קשור לעתים  העולם, ועובד בהצלחה כאשרכל מכויות קיים בוהרחבת ס

"..ואין לי ספק שהעיתוי, הכול בחיים זה  לסיבות כלכליות, מחסור בכוח אדם, ואף התפתחות מקצועית:

להכרה טיימינג בסוף, העיתוי של מחסור ברופאים מצטבר מצד אחד, מחסור באחיות מצד שני יביא את כולם 

. במערכת בריאות מודרנית, תהליכים מוצלחים (1)מרואיין מספר שאין ברירה וצריך לעשות משהו" 

"זה לא יהיה פשוט, אבל דבר  קרובות גם מקומות אחרים:לעתים  שמתרחשים במקום אחד מאומצים

יגיד, היי בארצות שבארצות הברית עובד יפה, אז זה יגיע לפה, יגיע לשלב נקודת השבר ואז יקום איזה גאון ו

הברית יש אחיות מרדימות, למה שלא ניקח את הפאראמדיקים האחיות שיש להם ניסיון באינטובציות והם 
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גם אחיות, נעשה להם עוד איזה הכשרה קצרה ויעבדו כאחיות מרדימות, לדעתי זה מהלך טבעי שיקרה, 

שההתפתחות של הפאראמדיקים (. חלק מהמרואיינים ציינו 38מרואיין מספר )" כמובן, שאלה של זמן

אז זה ייקח עוד קצת זמן ואז כל הסמכויות יגדלו ויראו שיש ": תתרחש מכיוון שזאת השאיפה של המערכת

 .(38מרואיין מספר )" אפת המערכת, אין מה לעשותולהם יכולות יותר גדולות, זה יקרה כי לשמה ש

"אני חושב שבתי חולים  פקידים שונים:מדיקים ישתלבו בבתי חולים בתפאראבעתיד הלא רחוק צפוי ש

יתחילו לקלוט אותם טוב יותר, אני מאמין שאנחנו נתחיל לראות אותם יותר ויותר בבית חולים בתפקידים 

 -ו אני מאמין שבתוך עשר, חמש עשרה שנה בכל חדר מיון יהיה פאראמדיק אחד בכל משמרת ...שונים פנימה

physician assistant ה לוורידים, לא.ק.ג, לפרוצדורות, לראות חולים דחופים לדקות שיהיה שמה, עם ז

הראשונות ולעזור בדברים האלה, זאת אומרת אני מעריך ומאמין שהם ייכנסו לתוך המערכת, מיון, חדרי 

 .(38מרואיין מספר ) "בפנים המיון, יחידות טיפול נמרץ, מקומות כאלה, ייכנסו ויראו אותם

מיון אף מעדיפים החדרי מנהלי חלק מ, ומוכרת בקרב הצוותיםהפאראמדיקים והרמה המקצועית של  היכולת

למשל לחדר  ,"אם היום נותנים לי תבחר בין עוזרי רופאאותם על פני סטודנטים לרפואה ללא נסיון קליני: 

מביאים לי עשרה סטודנטים הכי טובים לרפואה שנה רביעית, ומביאים לי עשרה פאראמדיקים, כן.  ,מיון

 .(34מרואיין מספר ) "ו לעבוד כעוזרים לרופאים בחדר מיון אני לוקח מיד את הפאראמדיקיםעכשי

שילוב פאראמדיקים במערכת הבריאות בתפקידים מתקדמים ידרוש לדעת חלק מהמרואיינים השכלה קלינית 

 הפתרון זה להכשיר פאראמדיקים במסגרת תואר שני. ולאפשר להם להגיע": מתקדמת, במסגרת אקדמית

 Homeלהעניק טיפול של  לחולים בבית לנטר אותם, לעקוב אחרי מצבם. דרך מערכת משוכללת, ממוחשבת..

Care  הרבה יותר מתקדם והרבה יותר טוב לטובת כל הצדדים. זהWin win  זהWin  למערכת, כי היא תוציא

לה, שלא שצריך לטרטר לחו Winהרבה פחות כסף בסופו של דבר תמנע המון אשפוזים ואשפוזים חוזרים. וזה 

  .(3מרואיין מספר )" אותו כל הזמן למיון. יש עומס בלתי הגיוני על חדרי המיון

מכיוון שהשחיקה במקצוע הפאראמדיק גבוהה, ומי שמתקשה לעבוד באמבלונסים נאלץ לעשות הסבה 

ת בנוי לכך צריך להיו": איינים ציינו את המקצועות "המתקדמים" כפתרון לשחיקהומקצועית, חלק מהמר

שאחוז לא קטן של העוסקים בו ימשיכו לכיוונים אחרים לאחר כמה שנים, ואני חושב שגם כן המקצוע צריך 

להכין אותם לזה, כלומר שיהיה אופציות, אם היה באמת אופציה ואנחנו בדקנו את זה בזמנו את הנושא של 

פאראמדיקים שנמצאים כבר כמה שנים עוזר רופא, זה היה יכול להיות יופי של אופציה גם למערכת וגם ל

לפאראמדיקים  מתן של אופק מקצועי כזה יאפשר .(4מרואיין מספר )" בתחום ומחפשים כיוון קצת שונה

אתה יודע, לתת פה אופק. לתת פה אופק, לגבות את זה בצורה חוקית ולתת לבן אדם ": "להסתכל קדימה"

ת שלהם שאין להם לאיפה להסתכל. אין להם לאיפה מקום להסתכל קדימה. היום פאראמדיקים, אחת הבעיו

מרואיין ) "להסתכל. מגיעים לכל ארגון שהוא והם יודעים שהם אין להם מה להסתכל למעלה כי מה הם יעשו?

 .(1מספר 

באופן ספציפי כמקצוע שפאראמדיקים יוכלו  physician assistant -ה רו את מקצועיים הזכאיינומספר מר

קרוב מאוד  נמצא כבר physician assistantשהוא הולך להיות  חירוםבוגר רפואת  ,מרכלו" :להתקדם אליו

לרופא. זאת אומרת הוא לצורך העניין הוא ע. רופא בכיר. עוזר רופא בכיר לצורך העניין. והוא יכול להחזיק 

א גדודי כולל מחלקה, לצורך העניין. יכול להחזיק להחזיק מחלקה והוא יכול להחליף, למשל בצה"ל, כל רופ

התפקיד שמתואר כאן הוא מעבר למה שמבצע פאראמדיק  .(34מרואיין מספר " )לבדוק את כל החיילים



 

 11 

גם בהקשר זה בוגרי רפואת החירום כיום ומרחיב מאוד את גבולות המקצוע, הסמכויות, ויכולות הטיפול. 

  -למשל. הם יכולים להיות ה חירום... עכשיו אני מדבר על הבוגרי רפואת " :אופן ספציפיבהוזכרו 

physician assistantתן להם עוד שנה של השלמה, או  .עולם שלי. אולטימטיביהתפיסת זו  .האולטימטיבי

 .(34מרואיין מספר )" physician assistantאם תרצה אולי כתואר שני. והנה עשית אותם 

מרואיינים לא סברו שהדברים ישתנו גם בנושא זה, החסמים העומדים לפני המקצוע הם גדולים, וחלק מה

לא במדינה ולא בצבא. בהרחבת סמכויות, או בהאצלת סמכויות. אני  .לא .אני לא רואה שינוי מהותי": בקרוב

 .(8 מספר מרואיין) "מדבר כרגע על השגרה

פאראמדיקים יוכלו להשתלב בבתי חולים לאחר שיעברו סבורה כי האחות הראשית של משרד הבריאות 

 אני, לגבי בתי החולים אני לא חושבת שיש מקום לפאראמדיקים באשר הם": מקצועית לסיעודהסבה 

פאראמדיקים, לעומת זאת אני כן חושבת שאנו נצטרך לפתוח את הראש ולהתחיל לשלב בהם מקצועות, 

 .(31 מספר מרואיין) "תראה, אני עכשיו למשל מקיימת קורס הסבה של פאראמדיקים לאחיות

מה שיקרה זה שתוך כמה שנים  ...עבור את המשברים ואת המחסומים של הסיעוד של האחיות"זה יצטרך ל

והוא יהיה פתוח לאחיות ולפאראמדיקים שיעשו  physician assistant תואר קליני שייקרא הויפתחו איזש

כשיו, כבר אותו, יקבלו תואר שני פלוס הסמכה קלינית לבצע פעולות מסוימות, אבל זה מתחיל כבר להתגלגל ע

 ...", משרד הבריאות חושב על זהתכניותמתחילים עכשיו לראות קורסים ותארים כאלה, עובדים על זה 

אקום במערכת ימלא סוג של וחסמים, אך הוא בתהליך כזה ילווה בהתנגדויות וצפוי כי  .(38 מספר מרואיין)

אבל זה משהו שיקרה כי אין ברירה,  ,ינגודות מוועדי עובדיםתמהרופאים, יהיה  התנגדויותיהיה " הבריאות:

 .(38 מספר מרואיין)" להמשיך ואקוםוזאת אומרת נוצר ואקום והטבע לא נותן ל

נראה כי ההתפתחות הטבעית של המקצוע היא לכיוונים קליניים חדשים שיתנו אופק מקצועי לפאראמדיקים 

סגירת האדם במערכת הבריאות ובח כו ים מתקדמים יכולים לעזור במצוקתרפואי-פאראהוותיקים. מקצועות 

עוצרת את בישראל "וואקום" שנוצר עקב מחסור בכוח אדם מקצועי. התנגדות של איגודים מקצועיים ה

 .בעניין זה הכרחיתשל המקצועות הללו ונראה כי התערבות של משרד הבריאות  הפיתוח
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 כמותיהמחקר המצאי מ  2.2

 פאראמדיקיםסקר בקרב  2.2.0

מדדי המרכז והפיזור של  תיאור אוכלוסיית המדגם; פירוטחלקים:  חמישהל כולהכמותי פרק הממצאים 

. לאחר מכן יוצג מודל רגרסיות לבדיקת התיווך של ממדיםמשתני המחקר, כולל מהימנות השאלונים וה

המשתנה שביעות רצון בעבודה בקשר שבין תפיסה עצמית מקצועית וכוונות עזיבה. בהמשך יוצגו מודלים של 

ניארית היררכית לניבוי כוונות העזיבה. לבסוף, יוצגו ממצאים נוספים שעלו מניתוח הנתונים: רגרסיה לי

עמדות הפאראמדיקים הפעילים כלפי מעמדם התעסוקתי, הקשר בין המשתנים הדמוגרפיים לבין משתני 

 המחקר, "תוחלת" הקריירה המקצועית של הפאראמדיקים ובחירה במקצוע בפרספקטיבה לאחור.

 האוכלוסייהתיאור  2.2.0.0

על מנת להבחין בין פאראמדיקים פעילים כיום לבין . פאראמדיקים 815אוכלוסיית המדגם כוללת 

פאראמדיקים שעשו הסבה מקצועית, נשאלו הנבדקים "מהו עיסוקם הנוכחי העיקרי". להלן התפלגות 

 התשובות:

 

 : התפלגות העיסוק העיקרי של הנבדקים בעת מילוי השאלון1לוח 

 % N ריעיסוק עיק

 11.3 321 פאראמדיק במד"א

 8.3 11 פאראמדיק בחברה פרטית

 1.1 11 פאראמדיק בשירות סדיר

 1.1 32 פאראמדיק בקבע

 1.8 31 פאראמדיק בשח"ל

 3.3 1 פאראמדיק בנטל"י

 31.3 14 "אחר" לא בתחום הרפואה

 /.5 41 סטודנט

 1.3 11 "אחר" בתחום הרפואה

 /.4 13 סיעוד

 1.5 /1 רפואי משווק ציוד

 1.4 35 תפקיד ניהולי במערכת הבריאות

 1.8 31 הדרכות רפואיות

 1.1 31 רופא

 1.1 31 מחקר

 //3 815 סה"כ

 

 לצורך עיבוד הנתונים חולקו משתתפי המחקר לשתי קבוצות:
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: פאראמדיק במד"א, פאראמדיק בשח"ל, פאראמדיק בנטל"י, פאראמדיק בקבע, פאראמדיקים פעילים .3

אוכלוסיית  מכלל המדגם. 42.4%נבדקים, המהווים  113יק בחברה פרטית. סה"כ פאראמד

מכלל המדגם( הוצאה מעיבוד הנתונים  1.1%נבדקים, המהווים  11הפאראמדיקים בשירות סדיר )

בשאלות המודדות תפיסה עצמית מקצועית, שביעות רצון בעבודה, כוונות עזיבה וכיו"ב, מכיוון שלא ניתן 

 ות סדיר בצה"ל כ"מקום עבודה" במובן הקלאסי.להתייחס לשיר

 מכלל המדגם. 44.1%נבדקים, המהווים  114:סה"כ פאראמדיקים שאינם עוסקים כיום במקצוע .1

 

מוצגים המאפיינים הדמוגרפיים של אוכלוסיית המדגם. ההבדלים בין פאראמדיקים פעילים ובין  1בלוח 

למדגמים בלתי תלויים בהתאם  tאו מבחני  1χחני פאראמדיקים שעשו הסבה מקצועית נבדקו על ידי מב

 לסולם המדידה של המשתנה.

 

 : תיאור מאפייני המדגם1לוח 

פאראמדיקים  סה"כ 

3פעילים
 

עיסוק 

 אחר

1χ p 

 סך הכול )%(

 מס' המשיבים

3//./ 

815 

42.4 

113 

44.1 

114 

  

 31/./ 1.32 11.1 /.51 18.2 גברים )%(

 /82./ 12./ 54.1 51.4 51.8 ילידי ישראל )%(

 <3//./ 13.38 51.3 /.82 11.3 השכלה אקדמית )%(

 /3/./ 1.11 5./3 4.1 1.3 אחים מוסמכים )%(

 1./1 88.5 /.43 הוסמך במד"א )%(

11./1 /.//3> 
 12.1 11.8 13.3 הוסמך בבן גוריון )%(

 18.1 31.2 18.4 הוסמך בצה"ל )%(

 4.1 5./ 1.8 הוסמך באסף הרופא )%(

1)%(מעבר לשירות סדיר עבדו כפאראמדיקים
 51.2 3//./ 18.1 13.58 /.//3> 

1מתנדבים במד"א )%(
 18.1 14.5 18.2 1.12 /.443 

4מבצעים שירות מילואים כפאראמדיקים )%(
 11.1 1/.1 14.1 /.13 /.1/3 

 t /./51=3.14 (1.8) 11.1 (5.1) 14.4 (1.8) 11.5 גיל ממוצע בשנים )סטיית תקן(

מספר השנים הממוצע מאז ההסכמה להיות 

 פאראמדיקים )סטיית תקן(
1.2 (8.1) 1.1 (1./) 5.1 (8./) 3.15=t /.311 

3
 נבדקים( 11בעקבות הוצאת הפאראמדיקים בשירות סדיר מן ההשוואה ) %//3-לשתי העמודות אינן מסתכמות 

1
 (n=428הסה"כ אינו כולל הפאראמדיקים בשירות סדיר )

1
 (n=111כולל את עובדי מד"א )הסה"כ אינו 

4
 (n=441הסה"כ אינו כולל את מי שפטור משירות מילואים או שנמצא במהלך שירות סדיר )
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(, 11%(, בעלי השכלה אקדמית )51.8%( ילידי ישראל )18.2%ם גברים )הנ מלמד כי רוב הנבדקים 1לוח מספר 

( ומספר השנים sd=/1.8)11.51ם הממוצע (. גיל51.2%שעבדו/עובדים כפאראמדיקים מעבר לשירות הסדיר )

(. המשתתפים שעשו הסבה מקצועית משכילים sd=8.85) 1.21 הנוהממוצע מאז הוסמכו להיות פאראמדיקים 

 הוסמכו באוניברסיטת בן גוריון או בצה"ל.ויותר 

 תיאור משתני המחקר 2.2.0.2

סה עצמית מקצועית ושביעות רצון בסעיף זה יוצגו מדדי המרכז והפיזור של משתני המחקר: כוונות עזיבה, תפי

בעבודה, כולל הפריטים המרכיבים משתנים אלה, ורמת המהימנות של השאלונים. את התפלגות השכיחויות של 

 . 1 פרכלל הפריטים, המרכיבים את המשתנים, ניתן לראות בנספח מס

 

 עזיבה כוונות - התלוי המשתנה

-ה על השאלות: "אני שוקל לעשות הסבה מקצועית" והמחקר מתייחס לכוונות העזיבה של הנבדק לפי מענ

"אני מתכנן לעבוד במקצוע עוד כמה שנים". לצורך בניית המשתנה חושב ממוצע התשובות על שתי שאלות 

אלה עבור כל נבדק, לאחר היפוך סולמות בשאלה השנייה, בהוצאת התשובות "לא רלוונטי". ציון גבוה יותר 

 cronbach's α. =12./ותר. רמת העקיבות הפנימית: מציין כוונות עזיבה גבוהות י

 

 : ממוצע )וסטיית תקן( של השאלות המרכיבות את המשתנה "כוונות עזיבה"3לוח 

 סה"כ פריט

(413=n) 

פאראמדיקים פעילים 

(181=n) 

 (3.41) /1.1 (3.41) 1.83 אני שוקל לעשות הסבה מקצועית

 (3.35) 1.35 (3.45) 1.11 אני מתכנן לעבוד במקצוע עוד כמה שנים*

 (18./) 1.82 (21./) 1.14 כוונות עזיבה )כללי(**

 * לפני היפוך סקאלות
 ** לאחר היפוך סקאלות בשאלה השנייה

 
 תלויים הבלתי המשתנים

 תפיסה עצמית מקצועית

: תפיסה עצמית, תפיסת מקצועות משיקים, תפיסת ממדיםמההמשתנה תפיסה עצמית מקצועית מורכב 

 cronbach's. =53./תפיסת ממונים ותפיסת עמיתים. רמת העקיבות הפנימית הכללית של השאלון: מטופלים, 

α .ציון גבוה יותר מציין תפיסה גבוהה יותר 
 

 המרכיבים את המשתנה "תפיסה עצמית מקצועית" ממדים: ממוצע )וסטיית תקן( של השאלות וה4לוח 

 ממד

(cronbach's α) 

 סה"כ פריטים

(45/=n) 

יקים פאראמד

 (n=185פעילים )
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 תפיסה עצמית

/.51=α 

 

ם הנ אני בטוח שהידע והמיומנות המקצועיים שלי
 ברמה גבוהה ביותר

1.21 (/.51) 4.3/ (/.11) 

יש לי הרגשה טובה שאני מבצע את תפקידי 
 כפאראמדיק על הצד הטוב ביותר

4.12 (/.11) 4.41 (/.11) 

 (18./) 4.83 (11./) 4.45 אני מצליח במיוחד בקשר שלי עם מטופלים

 (15./) 4.18 (11./) 4.11 אני מרגיש בטוח ביחס ליכולתי המקצועית

 (/1./) /4.1 (11./) 4.84 אני חושב שאני מתאים להיות פאראמדיק

 (81./) /4.4 (/1./) 4.15 תפיסה עצמית כללית 

 ממד

(cronbach's α) 

 סה"כ פריטים

(45/=n) 

פאראמדיקים 

 (n=185פעילים )

תפיסת מקצועות 

 משיקים

/.12=α 

 

אני זוכה להערכה מצד הרופאים איתם אני בא במגע 
 במסגרת העבודה

1.25 (/.55) 1.21 (/.51) 

אני זוכה להערכה מצד האחיות איתן אני בא במגע 
 במסגרת העבודה

1.1/ (3./1) 1.18 (/.22) 

 (53./) 1.53 (51./) 1.51 תפיסת מקצועות משיקים כללית

 (/1./) 4.11 (13./) 4.18 אני מרגיש שהמטופלים מעריכים אותי מאוד סת מטופליםתפי

 (3.31) 1.11 (3.32) 1.43 הממונים עליי מתייחסים אליי בהערכה רבה תפיסת ממונים

 תפיסת עמיתים
אני זוכה להערכה מצד הפאראמדיקים האחרים 

 העובדים איתי
4.32 (/.11) 4.11 (/.1/) 

 (42./) 4.34 (84./) /4.3 עית כוללתתפיסה עצמית מקצו

 

 

 שביעות רצון בעבודה

: שביעות רצון מהיחסים בעבודה, שביעות רצון מהתגמול ממדיםההמשתנה שביעות רצון בעבודה מורכב מ

והתנאים בעבודה, שביעות רצון מהעניין והאפשרות להתפתחות מקצועית, שביעות רצון מההזדמנות לעזור 

 cronbach's. =51./העבודה באופן כללי. רמת העקיבות הפנימית הכללית של השאלון: לזולת ושביעות רצון מ

α .ציון גבוה יותר מציין שביעות רצון גבוהה יותר 

 

 המרכיבים את המשתנה "שביעות רצון בעבודה" ממדים: ממוצע )וסטיית תקן( של השאלות וה8לוח 

 ממד

(cronbach's α) 

 סה"כ פריטים

(411=n) 

 פאראמדיקים

פעילים 

(188=n) 

שביעות רצון מהתגמול 

 והתנאים בעבודה

 (4/.3) 1.48 (3.31) 1.11 תגמולים כספיים

 (/3.3) 1.11 (3.38) /1.1 בטחון בעבודה
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/.11=α 

 

 (3.31) 1.22 (3.38) 8/.1 עומס העבודה

 (1/.3) 1.51 (3.34) 1.33 תנאים פיזיים של העבודה

 (15./) /1.2 (52./) 8/.1 שביעות רצון כללית מהתגמולים

שביעות רצון מהעניין 

בעבודה ומהאפשרות 

להתפתחות מקצועית 

/.11=α 

 (21./) 1.33 (3.11) /1.4 הזדמנות לקידום מקצועי

 (3.33) 1.43 (3.31) /1.8 גיוון בעבודתי

 (21./) 5/.4 (21./) 1/.4 האתגר בעבודתי

 (8/.3) 1.82 (3.14) 1.51 הזדמנויות להתפתחות אישית

 (18./) 1/.1 (52./) 1.32 שביעות רצון כללית מהאפשרות לקידום

 
 
 

 ממד

(cronbach's α) 

 סה"כ פריטים

(411=n) 

פאראמדיקים 

פעילים 

(188=n) 

שביעות רצון מהיחסים 

 בעבודה

/.11=α 

 (51./) 1.21 (55./) 1/.4 יחסי עם עמיתי לעבודה

 (3.38) 1.24 (3.18) 1.31 יחס מהממונים עלי

 (3/.3) 1.41 (3/.3) 1.81 תמיכה מאחרים

 (/5./) 1.48 (51./) /1.1 שביעות רצון כללית מהיחסים

 (11./) 4.83 (51./) 4.15 ההזדמנות לעזור לזולת לזולת לעזור ההזדמנות

 (12./) 1.24 (51./) 1.21 שביעות רצון כללית מהעבודה
 

 

לים שוקלים פחות לעשות הסבה מקצועית כיום, אך נראה כי הפאראמדיקים הפעי לסיכום תת פרק זה,

מתכננים זאת בעוד מספר שנים. במדידת התפיסה העצמית המקצועית של הפאראמדיקים הפעילים נראה כי 

התפיסה העצמית.  הנובו הממוצע הגבוה ביותר  ממדתפיסת הממונים, וה הנובו הממוצע נמוך ביותר  ממדה

וגבוהה יותר מהיחסים  ון נמוכה יותר מהתגמולים והתנאים בעבודה,הפאראמדיקים דיווחו על שביעות רצ

 בעבודה.

 

 תיווך הקשר בין תפיסה עצמית מקצועית וכוונות עזיבה על ידי שביעות הרצון בעבודה 2.2.0.3

הנחת המחקר גורסת כי המשתנה שביעות רצון בעבודה מהווה משתנה מתווך בקשר שבין תפיסה עצמית 

נבדקה יכולת  בראשונה,רגרסיות ליניאריות.  1( נערכו 1//1) Kennyי שיטתו של מקצועית וכוונות עזיבה. לפ

נבדקה יכולת הניבוי של התפיסה  בשנייה,הניבוי של התפיסה העצמית המקצועית את כוונות העזיבה. 

הוכנסו גם התפיסה העצמית המקצועית וגם  ת,שלישיובהעצמית המקצועית את שביעות הרצון בעבודה. 

 צון בעבודה כמשתנים בלתי תלויים. שביעות הר
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: תוצאות רגרסיה ליניארית )ערכים מתוקננים( לבדיקת הקשר בין תפיסה עצמית מקצועית וכוונות 1לוח 

 העזיבה

 (β) משתנים

 -14./*** תפיסה עצמית מקצועית

Adjusted R Square 

N 

***/./8 

181 

      */./8>P ** ,/./3>P *** ,/.//3>P 

 

 8%מסביר , ו(β ,/.//3>p=-14./ה כי המשתנה תפיסה עצמית מקצועית מנבא את כוונות העזיבה )עול 1מלוח 

 (. p<3//./מהשונות של כוונות העזיבה )

 

 

: תוצאות רגרסיה ליניארית )ערכים מתוקננים( לבדיקת הקשר בין תפיסה עצמית מקצועית ושביעות 1לוח 

  רצון מהעבודה

 (β) משתנים

 18./*** עיתתפיסה עצמית מקצו

Adjusted R Square 

N 

***/.31 

181 

      */./8>P ** ,/./3>P *** ,/.//3>P 

 

, (β ,/.//3>p=18./) עולה כי המשתנה תפיסה עצמית מקצועית מנבא את שביעות הרצון בעבודה 1מלוח 

  (.p<3//./) מהשונות של המשתנה שביעות רצון בעבודה 31%מסביר ו

 

תפיסה עצמית מקצועית וכוונות  ליניארית )ערכים מתוקננים( לבדיקת הקשר בין: תוצאות רגרסיה 5לוח 

 עזיבה, בתיווך המשתנה שביעות רצון מהעבודה

 (βמודל סופי ) משתנים

 -2/./ תפיסה עצמית מקצועית

 -43./*** שביעות רצון מהעבודה

Adjusted R Square 

R Square change 

N 

***/.32 
**/.1/ 

183 

    */./8>P ** ,/./3>P *** ,/.//3>P 
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מהשונות של  32%עולה כי המשתנים תפיסה עצמית מקצועית ושביעות רצון בעבודה מסבירים  5מלוח 

ניתן ללמוד כי כאשר הוספנו למודל את המשתנה שביעות רצון  1-2(. מלוחות p<3//./המשתנה כוונות עזיבה )

( של המשתנה תפיסה βקדם הרגרסיה המתוקנן )ועוצמת מ 34% -בבעבודה, אחוז השונות המוסברת גדל 

(. המשתנה שביעות רצון בעבודה נמצא כמנבא β ,NS=-2/./) עצמית מקצועית פחתה ואף אינה מובהקת

( כי המשתנה 1//1) Kenny (, כך שניתן להסיק על פיβ ,/.//3>p=43./בצורה מובהקת את כוונות העזיבה )

קשר שבין התפיסה העצמית המקצועית לבין כוונות עזיבה. כמו כן, שביעות רצון בעבודה מתווך תיווך מלא ב

R= /1./שונות המוסברת מובהק )הניתן לראות כי השינוי באחוז 
2 

change ,/./3>p .) 

 

 שביעות הרצון בעבודה בקשר שבין התפיסה העצמית המקצועית לבין כוונות עזיבה המשתנה: תיווך 1 תרשים

 

 

 

 

 
 

 */./8>P ** ,/./3>P,  ***/.//3>P 

 ניבוי כוונות עזיבה: מודלים של רגרסיה ליניארית היררכית 2.2.0.2

הנחת המחקר גורסת כי בקרב הפאראמדיקים הפעילים שביעות רצון גבוהה בעבודה ותפיסה עצמית מקצועית 

המובא להלן מוצגות תוצאות מודלים של רגרסיה ליניארית  2 פרפחיתו את כוונות העזיבה. בלוח מסחיובית, י

רובה( היררכית לניבוי כוונות העזיבה, כאשר גיל ורמת השכלה מפוקחים )לא נמצא קשר בין המין לבין )מ

כוונות עזיבה, לכן משתנה המין הוצא מן המודל(. למודל הוכנסו המשתנים שנמצאו קשורים באופן מובהק 

קשרים בין משתני "ה 1 בנספח מספר ניתן לראותלכוונות עזיבה )טבלת מתאמי פירסון לבדיקת הקשרים 

 המחקר לבין כוונות עזיבה"(.

 

 תוצאות מודלים של רגרסיה ליניארית היררכית )ערכים מתוקננים( לניבוי כוונות העזיבה :2לוח 

משתנים  

 דמוגרפיים

תפיסה 

עצמית 

 מקצועית 

שביעות 

 רצון

מודל 

 משולב

 Β β β Β שם המשתנה

 -12./*** -12./*** -11./*** -11./*** גיל )משתנה רציף(

 31./** 31./** 31./* 31./* יש( - 3אין,  - /השכלה אקדמית )

   -4/./  תפיסה עצמית מקצועית

   -1/./  תפיסת מקצועות משיקים

 -31./**  -11./***  תפיסת ממונים

***/.43-=β***//.44-=r ***/.18-=r 

/./2-=β/***/.14-=r  תפיסה עצמית
 מקצועית

שביעות רצון 
 בעבודה

 כוונות עזיבה
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  -31./   שביעות רצון מהיחסים בעבודה

  -4/./   שביעות רצון מהתגמולים

 -/1./** -35./**   רויות הקידוםשביעות רצון מהעניין ומאפש

 -15./*** -18./***   שביעות רצון מהעבודה באופן כללי

 Adjusted R Square ***/.33 ***/.32 ***/.13 ***/.14 

N 181 145 183 141 

 */./8>P ** ,/./3>P *** ,/.//3>P 

 

השכלה, תפיסה עצמית מקצועית מציג מודל לניבוי כוונות עזיבה של פאראמדיקים על פי הגיל, רמת ה 2לוח 

ושביעות רצון בעבודה. מן המודל הראשון הכולל את המשתנים הדמוגרפיים בלבד, עולה כי לצעירים יותר 

בהתאמה(. ניתן  β ,/.//3>p ;/.31=β ,/./8>p=-11./ולבעלי השכלה אקדמית יש כוונות עזיבה גבוהות יותר )

י משמעותי לניבוי כוונות העזיבה. כלומר, ככל שהפאראמדיק לראות כי לאורך כל המודלים, הגיל מהווה חזא

מהשונות של  33% -כצעיר יותר, תהיינה לו יותר כוונות עזיבה. המשתנים גיל ורמת ההשכלה מסבירים 

 (. p<3//./המשתנה כוונות עזיבה )

הפאראמדיק מן המודל השני הכולל את המשתנים הדמוגרפיים והתפיסה העצמית המקצועית, עולה כי ככל ש

 32% -כה הנ חש מוערך יותר על ידי הממונים תהיינה לו פחות כוונות עזיבה. השונות המוסברת של המודל

(/.//3>p.) 

שאינם  מן המודל השלישי הכולל את המשתנים הדמוגרפיים ושביעות הרצון בעבודה, עולה כי פאראמדיקים

ות הקידום בעבודה, ידווחו על יותר כוונות עזיבה שבעי רצון רצון מהעבודה באופן כללי ומהעניין ומאפשרוי

(/.18-=β ,/.//3>p ;/.35-=β ,/./3>p השונות המוסברת של המודל .)13% -כה הנ בהתאמה (/.//3>p.) 

במודל הסופי, הכולל את כלל המשתנים שנמצאו מובהקים במודלים הקודמים, נשמרת יכולת הניבוי של כלל 

תן לראות כי גורמי שביעות הרצון בעבודה הם הגורמים הקשורים בצורה המשתנים את כוונות העזיבה. ני

החזקה ביותר לכוונות עזיבה, כאשר שביעות הרצון מהעבודה באופן כללי היא המנבא בעל העוצמה החזקה 

( ותפיסת β ,/./3>p=-/1./(. אחריה שביעות רצון מהעניין ומאפשרויות הקידום )β ,/.//3>p=-15./ביותר )

(. עוד עולה מהמודל המשולב כי לצעירים יותר ולבעלי השכלה אקדמית יש כוונות β ,/./3>p=-31./) הממונים

ה הנ בהתאמה(. השונות המוסברת של המודל הסופי β ,/.//3>p ;/.31=β ,/./3>p=-12./עזיבה גבוהות יותר )

  (.p<3//./כשלושים וארבעה אחוזים )

ז השונות המוסברת הגבוה ביותר הוא המודל שבחן את יכולת כי המודל בעל אחו 2עוד ניתן ללמוד מלוח 

R=13./הניבוי של כוונות העזיבה של הפאראמדיקים על ידי גורמי שביעות הרצון בעבודה )
(, וכאשר במודל 2

הסופי שולבו גורמי התפיסה העצמית המקצועית וגורמי שביעות הרצון, נחלשה עוצמת הקשר עם תפיסת 

  צמה של גורמי שביעות הרצון.הממונים, והתחזקה העו
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לסיכום, נמצאו קשרים בין הגיל, ההשכלה, תפיסת הממונים, שביעות הרצון מהעניין ומאפשרויות הקידום 

ושביעות הרצון מהעבודה באופן כללי לבין כוונות עזיבה בקרב פאראמדיקים פעילים. המודל הסופי משלש את 

 (.14./ -ל 33./ -מק את הגיל וההשכלה )אחוז השונות המוסברת מעבר למודל הכולל את ר

 
 ממצאים נוספים

 עמדות הפאראמדיקים הפעילים כלפי מעמדם התעסוקתי 2.2.0.5

מוצגת התפלגות  /3הנבדקים נשאלו לעמדותיהם כלפי המעמד התעסוקתי של הפאראמדיקים. בלוח 

במידה  - 1בה ( תשו1במידה מועטה; ) - 321( תשובות 3התשובות )באחוזים( לאחר קיבוץ קטגוריות: )

 . 3-8במידה רבה. טווח הממוצע נע בין  - 428( תשובות 1בינונית; )
 

 (n=113: התפלגות שכיחויות, ממוצעים וסטיות תקן בשאלון העמדות בקרב פאראמדיקים פעילים )/3לוח 

במידה  
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

 ממוצע 
 תקן( ')ס

 (58./) 1.41 5 18 81 הציבור הרחב מכיר את עבודת הפאראמדיק

העובדה שאין חוק המסדיר את העיסוק במקצוע 
 הפאראמדיק פוגעת במעמדם המקצועי

1 32 14 4.18 (/.11) 

 (15./) /4.1 21 4 1 חסר לפאראמדיקים איגוד מקצועי

 (3.12) 8/.1 15 15 14 על פאראמדיקים לעבור בחינת הסמכה מחדש כל שנתיים 

 (11./) 4.42 21 1 1 גם בבתי חוליםפאראמדיקים יכולים לעבוד 

 (8/.3) 1.48 45 14 35 לצורך עבודה במלר"ד פאראמדיקים זקוקים להכשרה נוספת

(. 81%מלמד כי לתפיסת הפאראמדיקים הציבור הרחב כמעט ואינו מכיר כלל את מהות עבודתם ) /3לוח 

רבה מאוד -ת במידה רבהמהנשאלים העובדה שאין חוק המסדיר את העיסוק במקצוע פוגע 14%לדעת 

מסכימים כי חסר לפאראמדיקים איגוד מקצועי. אחוז דומה סובר כי  21%-ובמעמדם המקצועי, 

פאראמדיקים יכולים לעבוד גם בבתי חולים, אם כי מחציתם ציינו כי לצורך עבודה במחלקה לרפואה דחופה 

 )מלר"ד( פאראמדיקים זקוקים להכשרה נוספת.

 גרפיים לבין משתני המחקרהקשר בין המשתנים הדמו 2.2.0.6

 51%ו הנ אחוז הגברים ואחוז הפאראמדיקים ילידי הארץ בקרב הפאראמדיקים הפעילים: מגדר וארץ הלידה

בין הקבוצות )גברים לעומת נשים, ילידי  3:4.4"תיאור מאפייני המדגם"(. כלומר, ישנו יחס של  1)ראה/י לוח 

 שמקשה על ההשוואה ביניהן מבחינה סטטיסטית. הארץ לעומת פאראמדיקים שאינם ילדי הארץ( מה 

(. בבדיקת 82%פאראמדיקים בעלי השכלה אקדמית ) 384מבין הפאראמדיקים הפעילים : רמת השכלה

ההבדלים בין פאראמדיקים בעלי השכלה אקדמית לבין פאראמדיקים שאינם בעלי השכלה אקדמית נמצא כי 

למשתני המחקר. הבדלים בין הקבוצות נמצאו ביחס לא קיימים הבדלים מובהקים בין הקבוצות ביחס 

( ולשביעות הרצון מהעניין t ,/.3/=p=3.11, 1.81בקרב האקדמאים לעומת  1.12לכוונות העזיבה )ממוצע 

 (.t ,/./1=p=3.11, 1.21בקרב האקדמאים לעומת  1.31ומאפשרויות הקידום )ממוצע 
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ההסמכה נבדקו בעזרת מבחני שונות חד כיווניים  ההבדלים בין הפאראמדיקים על פי מקום: מקום ההסמכה

One Way ANOVA . לפאראמדיקים שהוסמכו במד"א פחות כוונות עזיבה ביחס לעמיתיהם נמצא כי

(. כמו F, /.//3>p=38.15בהתאמה,  1.11, //.1, 1.11שהוסמכו באוניברסיטת בן גוריון ובקורס צה"ל )ממוצע 

נים יותר שביעות רצון בעבודה ותפיסה עצמית מקצועית חיובית כן, הפאראמדיקים שהוסמכו במד"א מפגי

, F=1.11בהתאמה,  1.15, 1.28, //.4ביחס לעמיתיהם שהוסמכו באוניברסיטת בן גוריון ובקורס צה"ל )ממוצע 

/./3>p ;4.18 ,4./8 ,1.21  ,2.85בהתאמה=F ,/.//3>p .) 

מרות נבדקו בעזרת מבחני שונות חד ההבדלים בין הפאראמדיקים על פי מספר המש: עומס המשמרות

 יפל . הממצאים הראו כי לא קיימים הבדלים מובהקים במשתני המחקר עOne Way ANOVAכיווניים 

 משמרות בחודש(. /1ומעל  /1-/1, בין /1עומס המשמרות החודשי )עד 

 

 "תוחלת" הקריירה של הפאראמדיקים שעשו הסבה מקצועית 2.2.0.7

ה המקצועית של פאראמדיקים, והקשר שלה למשתני רקע שונים בקרב "תוחלת" הקרייר נבחנהבסעיף זה 

(. רבע מתוך קבוצת n=114פאראמדיקים שעברו הסבה מקצועית וכבר אינם עוסקים כיום במקצוע )

(. n ,14.4%=81הפאראמדיקים שעשו הסבה מקצועית כלל לא עבדו במקצוע מעבר לשירות הצבאי )

שנים,  3-1בין  18.4%עבדו כפאראמדיקים פחות משנה,  31%(: n=312מהפאראמדיקים שכן עבדו במקצוע )

שנה  38-מעבדו כפאראמדיקים יותר  8.1%-ושנים  33-38בין  1.4%שנים,  /5-3בין  33.4%שנים,  4-1בין  15%

לפני שעשו הסבה מקצועית. כלומר, קרוב למחצית מהפאראמדיקים עושים הסבה מקצועית בטווח זמן של עד 

  שלוש שנים.

, 1χ=11./3מהגברים ) 53.1%עבדו במקצוע לעומת  2%./1נשים נוטות יותר לעשות הסבה מקצועית. רק : מגדר

/.//3>p :15.1%מהנשים לעומת  12.8%שנים  1עד בטווח של (. בקרב הפאראמדיקים שעבדו במקצוע 

, שנות ותק 1 -לעל מהנשים. מ 31.5%-ומהגברים  11.4%שנים עשו הסבה  4-1. בוותק של עשו הסבה מהגברים

 (. 1χ ,/.//3>p=51./1מהנשים ) 1.1% -ומהגברים  12.4%עשו הסבה 

מבוגרי  13.1%(, כך גם 23.8%( עבדו במקצוע )n=13רוב הפאראמדיקים שהוסמכו במד"א ): מקום ההסמכה

1(. במבחני n=21מבוגרי בן גוריון ) 18.1% -ו( n=/1הקורס בצה"ל )
χ עותיים נמצא כי קיימים הבדלים משמ

בתוחלת הקריירה לפי מקום ההסמכה, כאשר בוגרי מד"א עבדו יותר שנים במקצוע לפני שעשו הסבה 

(4/.11=1χ ,/.//3>p.) 
 

1: תוצאות מבחני 33לוח 
χ לבחינת ההבדלים בתוחלת הקריירה על פי מקום ההסמכה 

 
 תוחלת הקריירה

 סה"כ מקום הסמכה

 % n צה"ל בן גוריון מד"א

 48.1 18 11.5% 5%./8 13.8% שנים 1עד 

 15.2 45 34.1% 11.1% 5%./1 שנים 4-1

 15.2 41 33.2% 33.2% 41.1% שנים ומעלה 5
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 בפרספקטיבה לאחור -בחירה במקצוע  2.2.0.8

הנבדקים נשאלו האם בפרספקטיבה לאחור היו בוחרים שוב להיות פאראמדיקים. לאחר קיבוץ קטגוריות 

במידה רבה.  8%./1-ובמידה בינונית  11.1%ב במקצוע במידה מועטה, ענו כי היו בוחרים שו 31.1%נמצא כי 

מוצגים ההבדלים לפי העיסוק הנוכחי, המגדר ורמת ההשכלה.  31בחרו בתשובה "אינני יודע". בלוח  4%

1ההבדלים נבדקו בעזרת מבחני 
χ. 

 

פקטיבה לאחור על פי לבחינת ההבדלים במידה בה היה הנבדק בוחר במקצוע בפרס 1χתוצאות מבחני  :31לוח 

 העיסוק הנוכחי, המגדר ורמת ההשכלה

 
 

 קבוצות
n 

 בחירה חוזרת במקצוע
1

χ P  במידה
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

 %/.13 31.2% 1.1% 118 פאראמדיק פעיל
12.34 /.//3> 

 2%./8 15.1% 8%./1 /11 עיסוק אחר

 14.2% 13.1% 31.8% 145 גברים
1.41 /.121 

 %/.81 %/.15 %/.38 3/1 םנשי

 11.2% 34.2% 5.1% 314 ללא השכלה אקדמית
38.88 /.//3> 

 81.1% 11.8% 31.1% 113 בעלי השכלה אקדמית

 

 2%./8, לעומת במידה רבהבמקצוע שוב היו בוחרים  13%מקרב הפאראמדיקים הפעילים מלמד כי  31לוח 

היו בוחרים  11.2%אמדיקים ללא השכלה אקדמית מקרב הפאר .(p<3//./אחר ) בקרב העוסקים במקצוע

 .(p<3//./)תחום(  כלבקרב הפאראמדיקים בעלי השכלה אקדמית )ב 81.1%לעומת  במקצוע במידה רבה

 משיקיםהמקצועות בעלי הסקר בקרב  2.2.2

מגע" עם פאראמדיקים, ידע לגבי "תיאור האוכלוסייה, : חלקים לפי חלקי השאלוןחמישה כולל  זהפרק 

ראמדיק, הערכת עבודת פאראמדיקים ועמדות הרופאים והאחיות כלפי שילוב פאראמדיקים עבודת פא

 במסגרות טיפול נוספות.

 אוכלוסייהתיאור ה 2.2.2.0

 אחיות. להלן תיאור מאפייני המדגם. 3/1-ורופאים  21משתתפים, מהם  324המדגם כולל 
 

 סקר רופאים ואחיות -: תיאור מאפייני המדגם 31לוח 

 1χ p ודסיע רפואה סה"כ 

 סך הכול )%(

 מס' המשיבים

3//./ 

324 

41.4 

21 

81.1 

3/1 

  

 <3//./ 32.14 13.1 81.1 11.3 גברים )%(

 /5/./ 8/.8 /.11 15.8 2./1 ילידי ישראל )%(
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 /.13 38.1 35.8 ילידי ברה"מ לשעבר )%(

 11.8 /.15 12.2 איכילוב )%(

1/.43 /.//3> 
 15.4 /.11 11.8 סורוקה )%(

 5./3 32.1 34.2 סון )%(בלינ

 15.1 8.4 11.1 רמב"ם )%(

 <3//./ 31./33 21.1 31.4 81.1 )%(מקום עבודה עיקרי  - המלר"ד

 /t /.52=34./ (5.8) 11.8 (5.3) 11.1 (5.1) 11.4 גיל ממוצע בשנים )סטיית תקן(

מספר שנות עבודה הממוצע במלר"ד 
 )סטיית תקן(

1.1 (8.3) 4.4 (1.1) 5./ (1.3) 4.1/-=t /.//3> 

 

ילידי מדינות ברה"מ לשעבר. הגיל  35.8%-ו( 2%./1ם ילידי ישראל )הנ מלמד כי רוב הנבדקים 31לוח מספר 

(, והוא דומה בשתי הקבוצות. מספר שנות העבודה הממוצע sd=5.12) /11.4הנו  הממוצע של המשתתפים

שנים בהתאמה,  4.18לעומת  1.21יחס לרופאים )ביותר (, כאשר האחיות ותיקות sd=8.33) 1.18הנו  במלר"ד

/.34=t ,/.//3>p .)( 21.1%רוב האחיות ) הרופאים מ 31.4%ציינו כי זהו מקום עבודתן העיקרי לעומת רק

(/.//3>p .) 

-ומומחים  11.1%במהלך ההתמחות,  13.8%בתקופת הסטאז',  12.3%שמילאו את השאלון  הרופאיםמבין 

(: n=84הרופאים שציינו כי הם במהלך ההתמחות או כי הם רופאים מומחים )ללא התמחות. מבין  1.1%

 1.1%ברפואה דחופה,  2.1%ברפואת ילדים,  33%ם מומחים/מתמחים ברפואה פנימית, הנ 4%./1

 בפסיכיאטריה, אחוז זהה בקרדיולוגיה ובהרדמה. 3.2%באורתופדיה, 

יש תואר ראשון  41.3%-לאין השכלה אקדמית,  33.5%-לשהשתתפו במחקר הן אחיות מוסמכות.  האחיותכל 

( יש גם תעודת פאראמדיק. 1.2%אחיות ) 4-ליש תואר שני.  14.1%-ליש תואר ראשון "אחר" ו 1.2%-לבסיעוד, 

בוגרות קורס על  %/1( ציינו כי הן בוגרות קורסים על בסיסיים. מתוכן n=81, 88.2%יותר ממחצית מהאחיות )

בוגרות קורס על בסיסי  1.1%-ובוגרות קורס על בסיסי בטיפול נמרץ משולב  11.5%בסיסי ברפואה דחופה, 

 בטיפול נמרץ ילדים.

 "מגע" של המשתתפים עם פאראמדיקים 2.2.2.2

( טופלו על ידי פאראמדיק בעצמם וכולם היו מרוצים/מרוצים מאוד n=/3חמישה אחוז מהמשתתפים )

פל על ידי פאראמדיק, ורובם היו מרוצים/מרוצים ( ציינו כי בן משפחה טוn=81, 11%מהטיפול. כחמישית )

  (.%/3( והיתר הביעו עמדה ניטראלית )2%(, כעשירית לא היו מרוצים מהטיפול )53%מאוד מהטיפול )

( עברו הדרכה על ידי פאראמדיקים )קורס החייאה, n=51, 4%./5( והאחיות )n=58, 21.4%רוב הרופאים )

SSAP, SLAP יומי-יום( נתקלים בפאראמדקים בעבודתם על בסיס 13.1%פאים )וכדומה(. כחמישית מהרו ,

איננם נתקלים כלל  1.1%-ורחוקות לעתים  31%מספר פעמים בחודש,  43.1%מספר פעמים בשבוע,  11.5%

, יומי-יוםמהאחיות נתקלות בפאראמדקים על בסיס  51.1%בפאראמדיקים במסגרת עבודתם. לעומת זאת, 

 מספר פעמים בחודש. 1.2%-ומספר פעמים בשבוע  2.5%
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 11.8%-ומהרופאים  11%תמונות נתונות,  1כאשר נתבקשו המשתתפים לזהות מיהו פאראמדיק מבין 

 מהאחיות זיהו נכון את הפאראמדיק.

 ידע לגבי עבודת הפאראמדיק 2.2.2.3

המשתתפים נשאלו לגבי אפשרויות ההכשרה של פאראמדיק בישראל, ויכלו לסמן מספר תשובות מבין 

 של (, קורס13.1%במד"א ) וחצי שנה של (, קורס1.1%במד"א )סומן ע"י  חודשים 4של  הבאה: קורס הרשימה

 (, תואר33.1%באוניברסיטה ) שני (, תואר11.8%באוניברסיטה ) ראשון (, תואר41.2%בצבא ) וחודשיים שנה

(. 1.1%יודע ) (, לא%/לחובש ) פאראמדיק בין הבדל (, אין11.8%פאראמדיק ) תעודת בשילוב בסיעוד ראשון

מכיוון שכל משתתף יכול היה לסמן מספר תשובות. האפשרויות  %//3-מאחוז התשובות מסתכם ליותר 

 . 1-ו 1,1,4הנכונות הן 

( את מספר התשובות הנכונות עבור כל נבדק. countלצורך השוואה בין הפרופסיות נבנה משתנה חדש המונה )

(, והממוצע היה זהה sd=/3.1מסגרות הכשרה ) 5/.1הכירו בממוצע  . המשתתפים4-/ערכי המשתנה נעים בין 

הכירו  15%לא הכירו אף מסגרת הכשרה של פאראמדיק,  2%בקרב הרופאים והאחיות. מבין המשתתפים 

מסגרות ההכשרה  4הכירו את כל  34%מסגרות, ורק  1הכירו  11%מסגרות,  1הכירו  14%מסגרת אחת, 

  האפשריות לפאראמדיקים.

 

הנבדקים נתבקשו לסמן מהו, למיטב ידיעתם, הרכב צוות אמבולנס אט"ן, מבין התשובות הבאות:הצוות 

מורכב מרופא, פאראמדיק וחובש/נהג, לרוב יש רופא או אין רופא בניידות טיפול נמרץ. כשליש מהרופאים ענו 

 מהאחיות. 41.3%-ו( 13.8%תשובה נכונה )

עולות, והם נשאלו אלו פעולות מורשה פאראמדיק לבצע. להלן פ 33בהמשך ניתנה למשתתפים רשימה של 

אחוז המשתתפים שסימנו כי פאראמדיקים מורשים לעשות פעולות אלה.ההבדלים בין הרופאים והאחיות 

1נבדקו בעזרת מבחני 
χ. 

 

 

 

 

 

 : אחוז הרופאים והאחיות שהפגינו ידע לגבי הפעולות אותן מורשה פאראמדיק לבצע34לוח 

כ סה" פעולה

(324=n) 

רופאים 

(21=n) 

אחיות 

(3/1=n) 

1χ P 

 131./ 18./ 21.3 24.1 28.4 מתן תרופות לווריד

 P.O 24.5 24.1 28.3 /./1 /.511מתן תרופות 

 /88./ 11./ 4./5 51.1 /.51 מתן תרופות לעצם
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 152./ 31./ 11.8 /.18 11.1 הרדמה של חולים

 131./ 3.88 21.3 25.2 21.4 מתן שוק חשמלי

 118./ 32./ 14.8 11.1 18.5 החדרת זונדה

 131./ 1/.3 21.1 28.1 21.5 אינטובציה

 111./ /3.1 82.5 11.4 11.4 החדרת נקז חזה

 8//./ 1.14 11.4 38.1 14.1 החלטה על הפסקת החייאה

 311./ 1.11 11.1 11.3 13.4 לא להתחיל החייאה

 824./ 15./ 84.2 85.1 81.1 לא לשחרר חולה לביתו לאחר טיפול

 

עולה כי הן לרופאים והן לאחיות חסר ידע באשר לפעולות אותן מורשים בפאראמדיקים לבצע.  34מלוח 

 במיוחד בולט חוסר הידע לגבי החלטה על הפסקה או אי התחלת החייאה.

( countמשתנה כללי המייצג את רמת הידע לגבי הפעולות אותן מורשה פאראמדיק לבצע נבנה על ידי מניית )

(. עד sd=3.15) 5הנו  . ממוצע התשובות הנכונות33-/התשובות הנכונות עבור כל נבדק. ערכי המשתנה נעים בין 

( ענו בין 41%מהמשתתפים, והיתר ) 45%תשובות נכונות ענו  1-5מהמשתתפים. בין  %/3תשובות נכונות ענו  8

כולל לא נמצאו הבדלים בין הרופאים תשובות נכונות. כמו בהיגדים הפרטניים, גם במשתנה הידע ה 2-33

 (.t ,NS=13./בהתאמה,  1.28לעומת  1.51והאחיות )ממוצע 

 

 הערכת עבודת הפאראמדיקים  2.2.2.2

)טוב מאוד( את  8)גרוע מאוד( עד  3בסולם הנע בין  היגדים והם נתבקשו לדרג 8למשתתפים ניתנה רשימה של 

חושבה על ידי ממוצע התשובות עבור כל נבדק  מידת הערכתם כלפי עבודת הפאראמדיקים. ההערכה הכללית

למדגמים בלתי תלויים לבחינת  tמוצגות תוצאות מבחני  38לאחר הורדת התשובה "אין לי דעה בנושא". בלוח 

 במידת ההערכה כלפי עבודת הפאראמדיקים.  ההבדלים בין הרופאים והאחיות

 

 

 יות בהערכה כלפי עבודת פאראמדיקיםלבחינת ההבדלים בין רופאים ואח t: תוצאות מבחני 38לוח 

 T p ס. תקן ממוצע n קבוצה היגד
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 מעניקים שפאראמדיקים הטיפול

 לחולים כללי באופן

 רופאים

 אחיות

55 

3/3 

4.48 

4.11 

/.1/ 

/.81 
3.22- /./45 

 מעניקים שפאראמדיקים הטיפול

 לפצועים כללי באופן

 רופאים

 אחיות

51 

3// 

4.15 

4.11 

/.42 

/.41 
/.11- /.414 

 פאראמדיקים של הטכנית היכולת

 פולשניות פעולות לבצע

 רופאים

 אחיות

51 

3/3 

4.11 

4.11 

/.85 

/.83 
/.84 /.82/ 

 לקחת פאראמדיקים של היכולת

 נכונה רפואית לאבחנה ולהגיע אנמנזה

 רופאים

 אחיות

51 

3// 

1.11 

4.31 

/.11 

/.51 
1.41- /.//3 

 עם לעבוד פאראמדיקים של היכולת

 פעולה בשיתוף ד"לרהמ צוות

 רופאים

 אחיות

51 

3/3 

4.11 

4.11 

/.15 

/.53 
/.1/- /.111 

 רופאים הערכה כללית

 אחיות

2/ 

3/3 

4.15 

4.8/ 

/.41 

/.41 
3.1/- /./23 

 

 שפאראמדיקים עולה כי קיימים הבדלים בין הרופאים והאחיות ביחס להערכתם כלפי "הטיפול 38מלוח 

 רפואית לאבחנה ולהגיע לחולים אנמנזה לקחת פאראמדיקים של יכולת"ה-לחולים" ו כללי באופן מעניקים

נכונה", כאשר בשניהם הערכת האחיות גבוהה יותר ביחס להערכת הרופאים. ביחס לשאר ההיגדים אין 

הבדלים מובהקים בין הפרופסיות. באשר להערכה הכללית ניכר גם כאן כי לאחיות הערכה רבה יותר כלפי 

 (.t ,/.3/>p=/3.1בהתאמה,  4.15לעומת  /4.8ממוצע עבודת פאראמדיקים )

 

שאלה נוספת בדקה אם אדם הקרוב למשתתף היה זקוק לטיפול רפואי דחוף בביתו בטרום בית החולים, איזה 

)הכי פחות  8)הכי מתאים( עד  3-מאיש צוות היה המתאים ביותר לטפל בו. המשתתפים נתבקשו לדרג 

הממצאים ות מלר"ד, פאראמדיק, חובש, רופא מלר"ד, רופא משפחה. מתאים( את הפרופסיות הבאות: אח

רופא מלר"ד, אחריו פאראמדיק, לאחר מכן אחות הנו  איש הצוות שדורג כמתאים ביותר לטיפולהראו כי 

מלר"ד, רופא משפחה ולבסוף חובש. ראוי לציין כי סדר הדירוג דומה בקרב הרופאים והאחיות, פרט לעובדה 

במקום השני את הפאראמדיקים ולאר מכן את אחיות המלר"ד, והאחיות דירגו במקום השני שרופאים דירגו 

את אחיות המלר"ד ובמקום השלישי את פאראמדיקים. פערים בציונים הכלליים שניתנו לכל פרופסיה ניכרים 

  בין הרופאים והאחיות )פרט לציון שניתן לרופא מלר"ד(.

 ת טיפול נוספותעמדות כלפי שילוב פאראמדיקים במסגרו 2.2.2.5

)במידה רבה מאוד(  8)כלל לא( עד  3היגדים והם נתבקשו לדרג בסולם הנע בין  4למשתתפים ניתנה רשימה של 

את עמדותיהם כלפי שילוב פאראמדיקים במסגרות טיפול נוספות. העמדה הכללית חושבה על ידי ממוצע 

 tמוצגות תוצאות מבחני  31. בלוח התשובות עבור כל נבדק לאחר הורדת התשובה "אין לי דעה בנושא"

למדגמים בלתי תלויים לבחינת ההבדלים בין עמדות הרופאים והאחיות כלפי שילוב פאראמדיקים במסגרות 

 טיפול נוספות. 
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לבחינת ההבדלים בין רופאים ואחיות בעמדותיהם כלפי שילוב פאראמדיקים  t: תוצאות מבחני 31לוח 

 במסגרות טיפול נוספות

 t p ס. תקן ממוצע n הקבוצ היגד

 בבתי פאראמדיקים לשלב מקום יש

 דמים כלוקחי חולים

 רופאים

 אחיות

52 

21 

1.12 

1.81 

3.18 

3.11 
3.11 /.1/8 

 בבתי פאראמדיקים לשלב מקום יש

 רופא כעוזרי חולים

 רופאים

 אחיות

21 

21 

1.18 

1.31 

3.11 

3.18 
1.13 /.//1 

 בבתי פאראמדיקים לשלב מקום יש

 החייאה מצוותי קכחל חולים

 רופאים

 אחיות

21 

25 

4.11 

1.58 

3./3 

3.1/ 
1.18 /./32 

 בקופות פאראמדיקים לשלב מקום יש

 שונים קליניים בתפקידים החולים

 רופאים

 אחיות

58 

23 

1.11 

1./2 

3.14 

3.15 
/.51 /.151 

 עמדה כללית
 רופאים

 אחיות

21 

22 

1.14 

1.12 

/.25 

/.22 
1.43 /./31 

 

 לשלב מקום מדותיהם לגבי ההיגדים "ישעי קיימים הבדלים בין הרופאים והאחיות ביחס לעולה כ 31מלוח 

 מצוותי כחלק חולים בבתי פאראמדיקים לשלב מקום רופא" ו"יש כעוזרי חולים בבתי פאראמדיקים

החייאה", כאשר בשניהם הערכת הרופאים גבוהה יותר ביחס להערכת האחיות. ביחס לשאר ההיגדים אין 

מובהקים בין הפרופסיות, אם כי גם בהם נראה כי לרופאים עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב  הבדלים

עמדה חיובית יותר כלפי  לרופאים במסגרות טיפול נוספות. באשר לעמדה הכללית נראה כי פאראמדיקים

 .(t ,/./8>p=1.43בהתאמה,  1.12לעומת  1.14במסגרות טיפול נוספות )ממוצע  שילוב פאראמדיקים
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 דיון .5

הבאים: הכשרה, מעמד לתתי הפרקים פי חלוקה  על ,החלקים השונים של המחקרבממצאי אדון  זהפרק ב

ויחסי גומלין עם מקצועות מקבילים, היבטים מבניים של המקצוע, סביבת עבודה ושחיקה,  פרופסיונאלי

ות ובהמלצות להמשך אחתום את הפרק בהמלצות יישומי חסמים להתפתחות המקצוע לכיוונים חדשים.ו

 מחקר בתחום. 

 הכשרה  5.0

שינויים משמעותיים והתפתחה מהכשרה בסיסית להכשרה  עברההכשרה של פאראמדיקים בישראל ה

נראה כי אולם,  הכוללת מאות שעות לימוד והתנסויות בבתי חולים ובניידות טיפול נמרץ. ,משמעותית

גרים העומדים בפני מערכת הבריאות הגיע למיצוי הפוטנציאל, בייחוד לאור האת טרםהתהליך 

  והפאראמדיקים.

הכשרת הפאראמדיקים באופן מסורתי החלה אוסטרליה ומדינות אחרות,  ,דומה לארה"ב, קנדהבבישראל, 

 ,.Hadas et al ך עד היוםימשממדיקים הראשון שפאראמד"א פתח את קורס ה. האמבולנס שירותיבתוך 

1984)), (Silverston, 1979).  :ר אסף הרופא ותואבצה"ל, בעם השנים התווספו מסגרות הכשרה נוספות

חריות ביה"ס בעוד הקורסים של מד"א, צה"ל, ואסף הרופא הם באראשון באוניברסיטת בן גוריון. 

רת אקדמית באוניברסיטת בן הראשון ברפואת חירום הוא חלק ממסג תוארלפאראמדיקים של מד"א, הרי שה

 .(Schwartz et al., 2011) גוריון

 לומדים את מקצועות הליבה של הרפואה ורפואת החירום:בישראל פאראמדיקים בכל מסגרות ההכשרה 

 אראמדיקושאר המקצועות הקשורים באופן ישיר לעבודת הפ פיזיולוגיה, אנטומיה, קרדיולוגיה, טראומה

הגיוון בתחומי הלימוד של הפאראמדיקים, קיימים מספר תחומים אשר אינם באים על אף . (1מספר  )נספח

הנוגעים  נושאיםהראשון,  ר:מבוססים יות יםרפואי-פאראלמקצועות  בניגוד ,בתוכנית הלימודים לידי ביטוי

שאינם והיבטים אחרים  מדיניות בריאות ,וחוק מוסר ,כמו אתיקה של טיפול רפואי יותר-להיבטים הרחבים

אלו בהכשרת ל נושאים ש. הכללה באופן ישירבחולים מעשי של הטיפול או ה נוגעים בצד הטכני

, אלא גם חלק חשוב בהתפתחות לעוסקים במקצועות קלינייםהיא לא רק כלי חשוב בישראל  הפאראמדיקים

תיקה וקוד אתי הם חלק א בהםש ,קומות בעולםישנם מ .(Wilensky, 1964) ה עצמאיתשל כל פרופסי

 .(Blaber, 2012)הלימודים בהכשרת הפאראמדיקים  תכניתמ

נלמדים באף אחת ממסגרות ההכשרה, והם חלק  ינםתחומים שא . שניהםקידום בריאות ורפואה מונעתהשני, 

פאראמדיקים  ,. ללא השכלה בתחומים אלורפואי-פאראהכשרה של כל מקצוע החשוב ממערכת הבריאות, ומ

ארגונים במספר פאראמדיקים משתלבים במפעלים ו ,יתקשו להשתלב בעבודה בקהילה ואף בבתי חולים. כיום

 .עולה קידום הבריאות ורפואה מונעת בהם אופי העבודה דורש ידע גם בתחוםש

למרות שפאראמדיקים  ,בישראל אינה עוסקת כמעט ברפואה ראשונית הכשרת הפאראמדיקיםהשלישי, 

 שם הם מחליפים רופאים ,נאלצים פעמים רבות לעסוק ברפואה ראשונית גם באזרחות וגם במתאר הצבאי

אין מסורת מפותחת של מחקר ברפואת החירום  ולבסוף, העיסוק במחקר כמעט ואינו קיים. קרובות.לעתים 

ומחקרים  בודדים שנעשו בשנים האחרונות בתחום )מחקרים קלינייםהמחקרים ה. אשפוזית-טרוםה

חשוב  נדבךמחקר בתחום הוא פיתוח ה בם.ברו ,י פאראמדיקיםל ידנעשו ע לא פסיונאלי(ובצד הפרהעוסקים 
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קיימת הבנה כי דרך  ליה ואוסטרליהגנות כמו אניבמדובשנים האחרונות מקצוע הפאראמדיק, התפתחות ב

 .(Williams et al., 2010),(Griffiths & Mooney, 2011)מקצוע הניתן לקדם את  יתעשייה מחקר

. במהלך הראיונות האיכותניים העלו קובעי המדיניותשרוב נושא  זהוהפאראמדיק האקדמיזציה של מקצוע 

 ,Freidson) עיסוק המעוניין להפוך למקצועבכל התפתחות של  קריטיא חלק אקדמיזציה הי

1970),(Wilensky, 1964).  כי אקדמיזציה דרושה כדי לאפשר למקצוע להתפתח ולרכוש  ,והסכימהמרואיינים

מצד הגופים המקצועית את הידע המקצועי הדרוש להתמודד עם חולים מורכבים יותר, כדי לקבל את ההכרה 

לא ברור  חב, וכדי לפתח את תחום המחקר בטרום בית החולים.הציבור הרו המקצועות המקבילים, הרשמיים

 ,Hubble) קדבהקלינית של פאראמדיקים מכיוון שהדבר מעולם לא נ היכולתיפור לש תביאאקדמיזציה האם 

 ת הראו תוצאות טובות יותר בבחינות הסמכהוכרומתכניות בארה"ב שלמדו בפאראמדיקים עם זאת, . (2007

(Dickison, Hostler, Platt, & Wang, 2006) ופאראמדיקים שלמדו עם מדריכים בעלי תארים מתקדמים ,

 .(Margolis, 2005a) ההסמכהבבחינות גבוהים יותר י מעבר שיעוריותר הראו 

וב במערכת הבריאות, , שילמעמד פרופסיונאליאחרים כמו  היבטיםלהכשרה אקדמית יש השפעה גם על 

בחינה של התהליכים שעבר מקצוע הסיעוד בשנים האחרונות יכולה להעיד על צבירת גוף ידע, מחקר ועוד. 

, קיימים לימודים אקדמיים לסיעוד בישראל 3215משנת . רפואי-פאראההשפעה של אקדמיזציה על מקצוע 

ינוי שחל במקצוע הסיעוד בעקבות תהליכי של מכללות רבות.במאז נוספו מסגרות אקדמיות באוניברסיטאות ו

שילובן על השפעה לא רק על רמת ההשכלה של האחיות, אלא גם על מעמדן המקצועי,  ישהאקדמיזציה 

. 4et al.,  (Notzer//1)במערכת הבריאות בתפקידי ניהול וקבלת החלטות, וברמת הטיפול המסופק לחולים 

, וקיומו של בסיעוד יש תואר אקדמיישראל יות בהאחמ 11%-לכי  ,בישראל נמצא 1/33במחקר שנערך בשנת 

לאקדמיזציה של  .((Nirel et al., 2012 תואר אקדמי אצל אחיות אינו מנבא כוונות עזיבה של המקצוע בקרבן

גם על המחקר בתחום. אחיות רבות ממשיכות לתארים מתקדמים, מקצוע הסיעוד השפעה ארוכת טווח 

כמו גם את מעמדן המקצועי בקרב המקצועות  ,מחזקות את גוף הידע של הסיעוד וכךעוסקות במחקר, 

לגשת לבחינת  תנאי כדי אינו, תואר אקדמי עם זאת. (Whyte, Lugton, & Fawcett, 2000) המקבילים

  .בישראל אקדמיות לאחיות-הסמכה ממשרד הבריאות, ועדיין קיימות מסגרות הכשרה לא

יש בישראל מסגרות  3251ציה הוא מקצוע הפיזיותרפיה: משנת אקדמיז נוסף שעבר רפואי-פאראמקצוע 

ואר ראשון אקדמיות להכשרת פיזיותרפיסטים, ורק בעלי ת-נכון להיום אין מסגרות לאוהכשרה אקדמיות, 

ניגשים לבחינת ההסמכה. רוב העוסקים במקצוע שהיו ללא הכשרה אקדמית עברו השלמה לתואר בשנים 

 .(1/31שחר, )האחרונות 

רפואיים -גם מקצוע הפאראמדיק עובר תהליך אקדמיזציה, אשר בחלקו דומה למתרחש במקצועות פארא

נראה כי עדיין קיימים פערים בין הפרופסיות השונות ובין תהליך ההכשרה והצרכים  ,י כןאף על פאחרים. 

שלהם השפעות  ,דורשת שינויים מערכתיים מרחיקי לכתהפאראמדיק אקדמיזציה מלאה של מקצוע בפועל. 

נפתח מסלול אקדמי  3221כבר בשנת . (O’Meara, 2006) ת טווח על אופי המקצוע והעוסקים בווארוכ

ברפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון. מאז שהמסלול האקדמי נפתח לא חלו שינויים נוספים במסגרות 

מודל ההכשרה  ,בישראל .רת אקדמיתבמסגמוכשרים  אינםדיקים בישראל ההכשרה, ועדיין רוב הפאראמ

בשנים האחרונות  פחות הופך למשמעותי זה. מודל EMSהמשמעותי ביותר הוא הכשרה על ידי מערכת 
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השכלה אקדמית הופכת לדרך , שם Joyce et al., 2009)), (Cooper, 2005) במדינות כמו אנגליה ואוסטרליה

 העיקרית להכשרת פאראמדיקים. 

 .מקבילים קשורות למספר תהליכיםבישראל אקדמיזציה המקצוע תהליך מלא של עבר יין לא בעטשהסיבות 

ם, והצוות המלמד בו מורכב מפאראמדיקים אקדמיים גופים אינמד"א ובית הספר לפאראמדיקים של מד"א 

 -כת המערמחוץ להמגיעים ללימודים  המורכב ברובו מסטודנטים צעירים ,ותיקים. בניגוד למסלול האקדמי

EMS ללכרך עובדי מד"א, בדלרוב הם  מסלול ההכשרה המקצועי של מד"אהלומדים ב, סיון קלינייוללא נ 

צעיר יותר, ללא  ללכרך . בעוד הסטודנט שמגיע ללימודי תואר הוא בדסיון בעבודה כחובשיםיבעלי ותק ונ

א פעמים רבות מבוגר יותר יות כלכליות לא רבות, הרי שחניך קורס הפאראמדיקים הוומשפחה, ועם מחויב

ים שונה יאקדמ םיות משפחתיות וכלכליות. מכיוון שהפרופיל של האנשים הפונים ללימודיוועם מחויב

גם משמעותי ביטול של מסלול ההכשרה המקצועי יגרום לשינוי  ,מהפרופיל של חניכי קורס הפאראמדיקים

ההכשרה האקדמית של פאראמדיקים  ,ולםבדומה למקומות אחרים בע ,בישראל בפרופיל העוסקים במקצוע.

. בישראל אין עדיפות לתואר אקדמי בעבודה במערכת EMSבראש סדר העדיפויות של מערכת נמצאת  נהנאי

EMS  או במקומות אחרים, ולכן רק פאראמדיקים ותיקים בעלי יוזמה, חזון ואפשרות כלכלית למדו

, )מרואיין מספר (O'Meara, 2003)ארים אחרים חירום או תברפואת  ראשון באוניברסיטה בהשלמה לתואר

 (.35)מרואיין מספר  (,3

שנים באוניברסיטה טרם עבודתם,  שלושתהליך של אקדמיזציה מלאה ידרוש מכל הפאראמדיקים ללמוד 

. בעוד סטודנטים אותעקב תנאי הקבלה של האוניברסיט האדם המגיע למקצועכוח  וישנה את איכות

באוניברסיטה משלמים עבור הלימודים בעצמם כדי לרכוש את המקצוע, הרי שבוגרי קורס הפאראמדיקים 

של זה . תהליך מורכב ממומנים על ידי המעסיק לימודיהםשהם לרוב עובדי מד"א )או חברות אחרות( 

או  שה מצד משרד הבריאותדרייווצרו תמריצים מתאימים, כגון ילא יתרחש כל עוד לא  יהצאקדמיז

. ההמלצות של ועדת העוסקים במקצועעבור תואר אקדמי לפאראמדיקים  ריץ כלכליתמאו  המעסיקים,

 במקביל ,מקצועימסלול הן לאפשר מסלול הכשרה אקדמי ו 1/31נט"ן של משרד הבריאות משנת /אט"ן

בין המחסור והמלצה זו מנסה למצוא את שביל הזהב בין המשך תהליך האקדמיזציה  .(1/33משרד הבריאות, )

 האדם והרצון למשוך אוכלוסיות מגוונות לעבוד כפאראמדיקים.כוח ב

בעלי : לפאראמדיקים מתוארת בספרות המחקרית סיבה נוספת להשארת המקצוע במסלולים מקבילים

 Alexander et)והם מראים פחות מחויבות למקצוע תר, מגוונות יוהשכלה אקדמית יש אפשרויות תעסוקה 

al., 2009) בעוד פאראמדיקים עם תעודה מקצועית יכולים לרוב לעבוד רק במקצוע, הרי שבעלי תואר אקדמי .

. מודים מתקדמיםישיך לללהמ יכולים אףיכולים לעבוד גם במקומות עבודה אחרים הדורשים תואר אקדמי, ו

, בעלי תואר 13.8)% מהפאראמדיקים במדגם הייתה השכלה אקדמית כלשהי 11%-לכי  ,במחקר הנוכחי נמצא

יותר באופן מובהק לעומת משכילים היו פאראמדיקים שעשו הסבה מקצועית ה, כאשר ראשון ברפואת חירום(

, ובו נמצא כי 1//1ות' במחקר שנעשה בשנת וש ראלני ונתון זה גבוה מהנתון שמצא ארו במקצוע.שאלו שנ

הנתון המציג כי שני ש ,מעניין לציין .(Nirel et al., 2008) יש השכלה אקדמית יםלמחצית מהפאראמדיק

בדל אך קיים ה ,ם בעלי השכלה אקדמית זהה לנתון שנמצא עבור מקצוע הסיעודהנ שלישים מהפאראמדיקים

בעוד במקצוע הסיעוד האקדמיזציה לא נמצאה כמנבאת עזיבה של המקצוע, הרי שבקרב  :משמעותי
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ישנו סיכוי רב יותר שיעזוב את המקצוע.  ,הפוך: ככל שהפאראמדיק משכיל יותר הפאראמדיקים המצב

צית מחבקרב רק ה בתחום המקצועי, בעוד שניה כי במקצוע הסיעוד האקדמיזציה ,חשוב לציין ,בנוסף

אקדמיזציה שכי הסיבות לשוני מהותי זה הוא  ייתכן .ה בתחום המקצועיניה האקדמיזציה םיקדיהפאראממ

לאחיות להתקדם בתוך מערכת  תמערכת הבריאות והמעסיקים, ומאפשרעל ידי באופן ישיר  מעּודדתבסיעוד 

ולכן הם  EMSבמערכת יתרון  כללתואר אקדמי אין  בעלילם ההיררכי, ואילו לפאראמדיקים והבריאות בס

 מחפשים אופציות אחרות לקידום.

בעבודה, לכוונות העזיבה ולתפיסת  שביעות הרצון, קשורות לפאראמדיקיםלומדים  ןבהש ,מסגרות ההכשרה

בבדיקת ההבדלים בין פאראמדיקים בעלי השכלה אקדמית לבין פאראמדיקים שאינם . העצמית המקצועית

 .םביחס לכוונות העזיבה ולשביעות הרצון מהעניין ומאפשרויות הקידו םהבדלי נמצאו ,בעלי השכלה אקדמית

 . (Nirel et al., 2008)ניראל ושות'  אלה עולים בקנה אחד עם הממצאים שפרסמוים ממצא

בקרב הפאראמדיקים ההבדלים בין מסגרות ההכשרה באים לידי ביטוי גם בשביעות הרצון ובתפיסה העצמית 

בעבודה ותפיסה עצמית רבה יותר הפאראמדיקים שהוסמכו במד"א מפגינים שביעות רצון הפעילים: 

 ,. עוד נמצאצה"לבמסגרת וניברסיטת בן גוריון ובקורס ביחס לעמיתיהם שהוסמכו באיותר מקצועית חיובית 

שר בוגרי מד"א עבדו יותר שנים קיימים הבדלים משמעותיים בתוחלת הקריירה לפי מקום ההסמכה, כאכי 

  מקצועית.במקצוע לפני שעשו הסבה 

פאראמדיקים ללא השכלה ים הסבה מקצועית יותר מעושהעובדה שפאראמדיקים בעלי השכלה אקדמית 

 אקדמיזציה של המקצוע, או השלמה לתואר אקדמי. בעידוד EMSלמערכת  תמריץ שלילי , מהווהאקדמית

)מרואיין  (,35פאראמדיקים בכירים )מרואיין מספר עם ומק עם בכירים במד"א ובראיונות הע נקודה זו עלתה

 (.31)מרואיין מספר  (,3מספר 

בסוף כל מסלולי סטנדרטיזציה של בחינות הסמכה. הנו  נושא נוסף הקשור באופן הדוק לתהליכי אקדמיזציה

 ,"א, צה"ל ואסף הרופאפאראמדיקים בחינה בכתב ובחינה מעשית. במסלולים של מדעוברים ההכשרה, 

מדיקים של מד"א, ובמסלול של אוניברסיטת בן גוריון על ידי פאראהבחינה נכתבת ומבוצעת על ידי ביה"ס ל

משרד הבריאות, ל ידי בחינה אחידה לפאראמדיקים שנכתבת עאין שסגל המחלקה לרפואת חירום. העובדה 

רגולציה של המקצוע ראשית, ת מכמה היבטים. בעייתי ,בדומה לשאר המקצועות הרפואיים או איגוד מקצועי

 ,Wilensky) חלק מתהליך ההתמקצעות הטבעי של כל פרופסיה יאעל ידי המדינה או על ידי איגוד מקצועי ה

בו מד"א ש ,מובנה בפורמט הנוכחיקיים ניגוד אינטרסים וסף, בנ .(First, 2012) כולל פאראמדיקים ,(1964

פאראמדיקים  .גיסא מאידך ,ומעסיק פאראמדיקים בהיקף משמעותי, גיסא מחדמבצע את בחינת ההסמכה 

גורמים לעתים  כי ,שניהלו קורסי פאראמדיקים במד"א בעבר והתראיינו בחלק האיכותני של המחקר טענו

בעיה . (31(, )מרואיין מספר 33)מרואיין מספר  מדיקיםפאראבהכשרה של הלהתערב  ניסומקצועיים -לא

את  מחויבות להכשירמד"א המצויות בתחרות עסקית עם נוספת היא שפאראמדיקים של חברות 

צד אחד, מ ,קיום בחינת הסמכה ממשלתית יאפשרבביה"ס לפאראמדיקים של מד"א.  ןהפאראמדיקים שלה

התכנים הנלמדים במסגרות ההכשרה השונות והבטחה של רף מקצועי מסוים, רגולציה של משרד הבריאות על 

 ימנע התערבות של שיקולים זרים על ידי הפרדה של ההסמכה מידי המעסיקים.ומן הצד האחר, 

אים אקדממה כלמחציתרק (, אם כי 11%) לסיעודבישראל זהה ים אאקדמהפאראמדיקים ה שיעורלסיכום, 

ים במערכת אקדמימדיקים פאראבה אין תגמול או קידום לש ,תכונת הנוכחית. במיש תואר ברפואת חירום
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EMS עוזבים יותר את ים אדורש תואר אקדמי לפאראמדיקים, ופאראמדיקים אקדמאינו , משרד הבריאות

דר בחינת יעזציה מלאה בקרוב. בהיתהליך של אקדמ לא נראה כי מקצוע הפאראמדיק יעבור - המקצוע

אחידה והתכנים הנלמדים בכל הכשרה  תרמאין  ,או פיקוח של משרד הבריאות אות,הסמכה של משרד הברי

 .על ידי משרד הבריאות מבוקריםאינם מסגרות ההכשרה 

 יחסי גומליןו פרופסיונאלימעמד  5.2

של העוסקים  פרופסיונאליהמעמד ההמחקר את  חןב ,לאור זאת .רבדיםמורכב ממספר  פרופסיונאלימעמד 

יחסי הגומלין עם הפרופסיות את מקום הפאראמדיקים במערכת הבריאות ו להבין אתכדי בישראל במקצוע 

הביאו את מקצוע לגורמים אשר אשר ות בתובנות עם קובעי המדיניות העלה מספר ניתוח הראיונ .האחרות

; פעילים( /18-כשהוכשרו,  ///,1-מקטנה יחסית )פחות מקצועית אוכלוסייה  :הנוכחי הפאראמדיק למעמדו

מקצועיים )הר"י, של האיגודים ה יחס חשדני; תחלופה גבוהה של העוסקים במקצוע; ד חוקי לוקה בחסרמעמ

מודל עבודה היסטורי הכולל רופא ; חוסר הכרה בקרב הציבור הרחב; אקדמיזציה חלקית; הסתדרות האחיות(

ית של מחקר, הבא פרופסינאל היעדר מסורתו היעדר בקרה ורישוי של משרד הבריאות; טיפול נמרץ תבנייד

 .לידי ביטוי במיעוט פרסומים מחקריים, כנסים ותקנים אקדמיים

מקצועות לפאראמדיקים ובסקרים לגם דקו נב ,עם קובעי המדיניותתמות שעלו מתוך הראיונות חלק מה

 הקשרים בין המשתנים השונים.מערכת  לבחון אתאפשר הבנה מעמיקה יותר ואפשרות , כדי למקביליםה

קצועי נפגע מהפאראמדיקים סבורים שמעמדם המ 14% ,קובעי המדיניותרוב ה שהושמעה על ידי דעלבדומה 

העצמה של בסיס לכהסדרה חוקית לצורך ב יש הסכמה גורפת באשרנראה כי  .ברור מעמד חוקיעדר יהעקב 

 בישראל. מעמד המקצועי של הפאראמדיקה

 עדיין השתפר בשנים האחרונות, אך קיים חבשמעמד הפאראמדיק בקרב הציבור הר ,קובעי המדיניות חשבו

 הפאראמדיקים הפעיליםמבין בלבול בציבור הרחב, ואין אבחנה ברורה בין מקצוע הפאראמדיק לחובש. 

 לתפיסתם זו מלמדת כי אםתחושה בלבד.  כי הציבור הרחב מכיר את המקצוע במידה מועטה ,81%סבורים 

 .אינו מעריך את עבודתם הקשה הציבור הרחבם בעצ, םתעבודל מודעמכיר ואינו הציבור הרחב 

הבסיס להערכת משיקים. המקצועות המצד מעמד מקצועי הוא הערכה מקצועית ביסוס נוסף ב רכיב חשוב

בשני מישורים: מול הפאראמדיקים  מפגשמלר"ד הוא הבעבודת הפאראמדיק על ידי הרופאים והאחיות 

הרופאים מ %/5 -מ יותר. על ידי פאראמדיקיםרכות , הדאחרהאחד, הבאת חולים ופצועים למלר"ד, וה

רופאים ואחיות לימדו  מבחינה היסטוריתאם  .על ידי פאראמדיקים הודרכו שהשתתפו במחקרהאחיות מו

הפאראמדיק הבשיל מספיק, ונתפס בעיני הרופאים והאחיות כבעל מקצוע  שבעשור האחרוןפאראמדיקים, הרי 

 לא ברורה, ועדיין חדש יחסיתתהליך זה  וכו'. ACLS, PALSקורסי  -מומחיותו  מיבתחו כםלהדרי סמכא

 משמעותו מבחינת מערכת יחסי הגומלין בין המקצועות.

העובדים  אחיותהרופאים והליכולת הפאראמדיקים בקרב מאוד הערכה גבוהה  על הצביע הנוכחי מחקרה

הרופאים ת וממוצע תשוב, ו/4.8 האחיות היהת ותשובלעבודת הפאראמדיק ממוצע הערכה הכללית : בבמלר"ד

 ךאם אדם הקרוב לשקיבלו בשאלה "הגבוה דרוג גם ב ים השתקףפאראמדיקבאמון  (.דרגות 8בן בסולם ) 4.15

?". היה זקוק לטיפול רפואי דחוף בביתו בטרום בית החולים, איזה איש צוות היה המתאים ביותר לטפל בו

דירגו את הפאראמדיקים יד לאחר רופא מלר"ד, והאחיות מבמקום השני, את הפאראמדקים רגו ידפאים והר

 . )לפני רופא משפחה וחובש( מיד לאחר רופא מלר"ד ואחות מלר"דבמקום השלישי, 
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 ההיגדים "יש בשניבשאלות הקשורות לשילוב פאראמדיקים בבתי חולים: ניכרים  הפרופסיות ביןהבדלים 

 כחלק חולים בבתי פאראמדיקים לשלב מקום "יש-ורופא"  כעוזרי חולים בבתי פאראמדיקים לשלב מקום

לא גבוהה יותר ביחס להערכת האחיות. ביחס לשאר ההיגדים הייתה החייאה", הערכת הרופאים  מצוותי

 כי לרופאים עמדות חיוביות יותר כלפי שילוב פאראמדיקים ,אם כי גם בהם נראה ,הבדלים מובהקים נמצאו

לרופאים  במסגרות טיפול נוספות הכללית כלפי שילוב פאראמדיקים במסגרות טיפול נוספות. באשר לעמדה

  .(בקרב האחיות 1.12לעומת  1.14)ממוצע  הייתה עמדה חיובית יותר ביחס לאחיות

אני זוכה להערכה מצד הרופאים אתם אני " להיגד תשובהבנראה כי גם הפאראמדיקים חשים בהבדלים הללו: 

 /1.1לאחיות התקבל ציון של בנוגע , ואילו לשאלה הזהה 1.25צע של " התקבל ממובא במגע במסגרת העבודה

טובים יותר מקצועיים ייתכן כי לרופאים יש כלים  .להבדלים הללואפשריים ר הסברים פמס קיימיםבלבד. 

 אלה המטפליםמכיוון שהם  ,פאראמדיקיםההטיפול הרפואי שניתן על ידי ואת המקצועית  היכולתלהעריך את 

פאראמדיקים לבית החולים. האחיות אמנם מקבלות את החולים מידי הפאראמדיקים היאו הבשבחולים 

הכלים המקצועיים שיש לרופא  וחסרים להן, םמכירות פחות את עבודת ,בחדרי המיון, אך מבחינה מקצועית

מרגישות כי האחיות ייתכן  בנוסף,לחולה או לפצוע.  פאראמדיקים העניקוהכדי להעריך את הטיפול ש

בית החולים. כל עוד פאראמדיקים  – טוריה שהיא שלהן באופן מסורתייבטר פאראמדיקיםהמצד  אוימותמ

תחושה זו . שהפאראמדיקים מתחרים בהןמרגישות אינן עובדים בטרום בית החולים, באמבולנסים, אחיות 

תמיכה מהרופאים  הן מביעות פחותשייתכן  .עבודתןשילוב פאראמדיקים במקום באה לידי ביטוי בעמדה לגבי 

שילוב פאראמדיקים. גם  עלולים להיפגע עקבעבודה התקנים ותנאי ההמקצועי,  ןמכיוון שהם מרגישות שמעמד

לשילוב פאראמדיקים בחדרי מיון נחרצת משרד הבריאות הביעה התנגדות ב מאוד בכירה בראיונות אחות

 בספרות מוכרת ,בראיונות בהרחבה שנידונה, תופעה הפרופסיותבין  "יריבות"ה(. 31)מרואיינת מספר 

אודות היחסים בין על בעוד עיקר הדיון נסוב  .(Specht, 1996),(Suserud & Haljamae, 1997) המקצועית

ויש צורך להרחיב את  יםבין הפרופסיות הרפואיות מורכב גומליןהכי יחסי  ,רופאים ואחיות, בעבודה זו הודגם

מעבר לחשיבות של הבנה  המחקר מעבר ל"דיאדה" הקלאסית של היחסים שבין הפרופסיה הרפואית והסיעוד.

על היחסים היותר גם מקצועות אלו משפיעים הרי שטובה יותר של המקצועות החדשים יותר שנכנסו לזירה, 

 ות.ותיקים שבין רופאים לאחי

עם לחצים ומורכבות של עבודה  רכיב משמעותי בהתמודדות של כל פרופסיה אתפיסה עצמית מקצועית הי

גבוהה בכל המדדים  נמצאההתפיסה העצמית המקצועית של הפאראמדיקים במערכת הבריאות. במחקר זה, 

 ממדדרגות. ה 8 בסולם בן 4.34הנו  ממוצע התפיסה העצמית המקצועית של הפאראמדיקים הפעיליםשנבדקו. 

התפיסה העצמית הנו  בו הממוצע הגבוה ביותרש ממד(, וה1.11תפיסת הממונים )הנו  בו הממוצע נמוך ביותרש

טחון ילהפגין במהם בוהה מכיוון שנדרש גהתפיסה העצמית המקצועית של פאראמדיקים  כי ייתכן (./4.4)

לבצע את המטלות להם היה קשה  ,גבוהה לא תפיסה עצמית מקצועיתלצוות.  ולנהלעבוד תחת לחץ לעצמי, 

 מפאראמדיק בעבודתו.  הנדרשות

 מכיר לגמרי את סביבת העבודה שלאינו יומי עם פאראמדיקים -צוות המלר"ד הנמצא במגע יום

 מהאחיות. 41.3%-וכשליש מהרופאים ענו תשובה נכונה רק  ,ן"אטלשאלה ממה מורכב צוות  – הפאראמדיקים

כי רופאים  שערמכיר את ההבדל בין אט"ן לנט"ן, ניתן ל ינופאראמדיקים א םע יומי-וםיאם צוות הנמצא במגע 

הבדל מודעות לה .הרחב הציבור ועוד פחות מהם, הבדליםפחות את האף ואחיות שעובדים בקהילה מכירים 

עבודת הפאראמדיק העצמאית היא חלק מתהליך ההתמקצעות של  שכן ת,משמעותילנט"ן בין אט"ן 
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מעמד ב ישנה פגיעה, להמודעים אינם ים, וכל עוד הציבור הרחב ואף חלק מהרופאים והאחיות פאראמדיק

לגבי הסמכויות ויכולת  הרופאים והאחיותבמחקר הנוכחי נבדק גם הידע של  המקצועי של הפאראמדיקים.

ם ללא פינוי לטיפול בחוליקשור  יםבקיא ו, כאשר התחום בו לא היהפגינו ידע םהטיפול של פאראמדיקים. רוב

 לבית החולים: הפסקת החייאה ושחרור של חולים לביתם.

בשאלה שבדקה את ההיכרות של צוות המלר"ד עם פאראמדיקים הוצגו תמונות של חובש, חובש בכיר 

רבע מאנשי הצוות לא ידעו כפאראמדיק.  משלושתםופאראמדיק במדי מד"א. צוות המלר"ד התבקש לבחור מי 

שבישראל, יחודיות(. מכיוון יה )לפאראמדיק במד"א פס כתום על המדים ודרגות כתף לזהות פאראמדיק בתמונ

לחלק מאנשי הצוות  ףאין כיתוב "פאראמדיק" על המדים, קשה א ,מקובל במדינות אחרות בעולםבניגוד ל

 פאראמדיקיםנחשף ל ינויבור הרחב שאכי הצ ,. ניתן להעריךחובשל פאראמדיק להבדיל ביןהעובדים במלר"ד 

אם איש דע לזהות ילא את דרגות הכתף או הסמלים של מד"א,  ואינו מכירבאופן אישי כמו צוות המלר"ד, 

עצמית אצל הגאווה התחושת זה משפיע על . חוסר הבחנה , חובש, או רופאפאראמדיקהצוות המטפל בו הוא 

תוב "פאראמדיק" על לא כ ,בשונה מארה"ב, קנדה ומדינות אחרות ,בישראלכמו כן, . עצמם הפאראמדיקים

 .ניידות הטיפול נמרץ

מעמד יש השפעה מרחיקת לכת על המקצוע. מקצוע עם  חוסר הכרה מקצועיתלו נמוך מעמד פרופסיונאליל

וכלוסייה לאקל וחומר אטרקטיבי לעוסקים בו,  שאינוהוא מקצוע וחוסר הכרה מקצועית נמוך  פרופסיונאלי

נמוך יתקשה להתפתח לכיוונים חדשים מכיוון  פרופסיונאלימעמד מקצוע עם  .חדשה המתעניינת במקצוע

 ממקצועות משיקים.תמיכה ממערכת הבריאות ותמיכה  שאין לו תמיכה ציבורית,

 היבטים מבניים של המקצוע  5.3

החלק הראשון בהיבט בהם פועל מקצוע הפאראמדיק. שבטים מבניים כוללים הקשרים מוסדיים וחוקיים יה

 ון יהיה המעמד החוקי של המקצוע.אדבו המבני של המקצוע ש

, אקדמיזציה, איגוד מקצועי מעמד פרופסיונאלי :רבים גורמיםההסדרה החוקית של המקצוע היא תוצאה של 

היא פקודת הרופאים, ובהמשך קובץ פעולות  3212 פאראמדיקים עבדו משנתה בשועוד. המסגרת החוקית 

כשירויות לבצע פעולות חריגות,  -תקנות הרופאים ) 5//1ועודכן לאחרונה בשנת  3//1חריגות שהותקן בשנת 

לא חלה כל התקדמות משמעותית אך סיונות חקיקה, ישישה ניותר מנעשו  1/31עד שנת  3212שמשנת  .(5//1

רוט הצעות החוק י)פ בנושא, ולא חוקק חוק המגדיר את ההכשרה, הרישוי וההרשאות של מקצוע הפאראמדיק

  .(3מספר  בנספחמופיע 

לא הייתה קיימת הגדרה בתקנות מיהו פאראמדיק, ולא הייתה  5//1כי עד שנת  ,עלההמסמכים ניתוח מ

הרווחה  ,ועדת העבודהבובעקבות דיון  ,5//1הגדרה לעבודת פאראמדיק עצמאית ללא רופא נוכח. בשנת 

-ביוםפאראמדיק  עוסקבהם שסות את המצבים כמ ינןא תהקיימו התקנות התברר כי, של הכנסת והבריאות

הדיון  ,למעשה .(5//1שרד הבריאות, )מבאותה שנה  נושאים אלו הוסדרו בתקנותבעקבות הדיון,  יום.

הביאה בפעם והתקנות שבאו בעקבותיו הסדירו את המצב הקיים בפועל בשטח מזה שנים רבות. הסדרה זו 

הראשונה להגדרה פורמאלית של מיהו פאראמדיק, למרות שפאראמדיקים פעלו בשטח שנים רבות. הדיון 

בעקבות הפסקה זמנית של הכשרת פאראמדיקים באט"ן, עקב כך שהובא  ,רשאבין ה ,ועדה התעוררוב

 רופא מפקח ללאבו פאראמדיקים מוכשרים על ידי פאראמדיקים שלתשומת לבו של משרד הבריאות, המצב 

 .בשטח
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באגף  יםמוסדר שאינםרפואיים -הפאראמהמקצועות  יםהיחיד ותהמקצועבין מקצוע הפאראמדיק הוא 

במשרד הבריאות כפי שנמצא במחקר, . (1/31משרד הבריאות, )לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות 

תהליך של רישוי מחדש, או אין בקרה על פאראמדיקים קיימים, אין כל קים במקצוע, אין כל רישום של העוס

סמך לאחר שפאראמדיק מו (.2)מרואיין מספר  פעילים-תהליך מוגדר של חזרה לכשירות לפאראמדיקים לא

. כל גוף ההכשרות שהוא עוברעל פעילותו ו , משרד הבריאות אינו מפקח עלומקבל מספר סידורי ממד"א

 ולשמור על כשירותכיצד יק פאראמדיקים מחליט בעצמו כיצד עליו לבקר את עבודת הפאראמדיק והמעס

משרד הבריאות על נוהל חדש המאפשר לפאראמדיקים במד"א להכריז על מוות. הכריז  ,מקצועית. לאחרונהה

 של שלמשרד הבריאות אין כל רשימה שמיתעל אף  ,בו פאראמדיקים מכריזים על מוותשנוצר מצב  כך

פאראמדיקים והוא מסתמך על העובדה שמד"א מבקר את מי שרשאי לבצע את ההכרזה על מוות. בחוזר 

המפרט את ההכשרות שרופאים ואחיות בקהילה צריכים לעבור על מנת לשמור  ,1/31משרד הבריאות משנת 

הם  יםאמדיקאין התייחסות למקצוע הפאראמדיק וזאת למרות שפאר, על כשירות מקצועית בנושאי החייאה

עובדים בשח"ל, ה. פאראמדיקים (1/31aמשרד הבריאות, ) שגרתי באופןהחייאות ים בצעמקצוע המהאנשי 

. , כפי שנדרשים רופאים ואחיותכל שלוש שנים הנדרשים לעבור הכשרות אל אינםצה"ל במד"א או ב ,נטל"יב

שמבצע משרד הבריאות במקצועות אחרים מבצע מד"א בכל הקשור  לציההפיקוח והרגואת תפקיד 

המליצה וזו  ,1/33פרסמה את מסקנותיה במרץ  משרד הבריאותשמינה נט"ן /ועדת אט"ן לפאראמדיקים.

 .(1/33משרד הבריאות, ) להשאיר את הפיקוח על הקורסים בידי מד"א

יין שבעטהשערות לסיבות והראיונות בנושא ההסדרה החוקית של המקצוע העלו מספר  סמכיםהמניתוח 

קיימות תקנות המסדירות את העיסוק העוסקים בנושא סוברים שראשית,  המקצוע לא עבר הסדרה עד היום:

המרואיינים "תחומים אפורים" רבים  הזכירו זאת,עם . הסוגיות החוקיות מרביתבמקצוע הפותרות את 

, כי גם תחום הסיעוד מעלה שאלות רבות בתחום ההסדרה בהקשר זה אציין המעלים ספק לגבי הנחה זו.

מנהל כדוגמת במשרד הבריאות אין גוף האחראי על הנושא שנית,  .ייעודי חוק סיעוד ולא קייםהחוקית, 

שלישית, . מדיקיםעל הכשרת פארא בלעדיותלו יש ו מד"א מבצע את הרגולציה על העוסקים במקצועו ,הסיעוד

, ולבסוף .הרופאיםאת י הגופים המייצגים את האחיות ול ידלהסדרת המצב עעזה התנגדות ישנה 

הגורמים הללו הוביל למצב בו המעמד  שילוב של .הנושאלקידום לפאראמדיקים אין לובי או איגוד מקצועי 

 ן על העוסקים במקצוע. סטריויני, ואין פיקוח של הממוסדר אינוהחוקי של הפאראמדיקים בישראל 

מעמיקה.  התבוננות תדורשהפאראמדיק , הייחודיות של מד"א והשפעתו על מקצוע שצוינומבין הגורמים 

הספרות המחקרית בקשר בין מקצועות לארגונים, והתהליך המורכב אותו עוסקת  ,מראשית שנות השבעים

לולות להיגרם למקצועות שקיים בהם מקצועות הקשורים לארגונים באופן ישיר. אחת הבעיות הע עוברים

לא רק בהקשר של קביעת תנאי  ,מיה והעצמאותוקשר הדוק בין המקצוע לארגון מסוים הוא איבוד האוטונ

 .(Aronowitz, 1973) השכר והעבודה, אלא גם בליבת המקצוע עצמו, בהערכה העצמית ובביצועים

כל מסגרות  :מדינה או איגוד מקצועיה במקום מקצועה שלא מבצע בישראל את תפקיד הרגולציה מד"

מספרי הפאראמדיק ניתנים על ידי אגף רפואה  ,פיקוח של מד"אבההכשרה הן בשיתוף ובמידה מסוימת 

-טרוםואת החירום הבנושא רפבארץ משמש הלכה למעשה כסמכות המקצועית הבכירה והוא זה ה, במד"א

כלומר, מד"א  .חירוםבפועלים פאראמדיקים בשגרה ו ןשעל פיה וקובע את ההנחיות הטיפוליות פוזיתאש
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ים פנימית בין התפקידסתירה מצב המוביל ל רגולציה, קביעת הנחיות טיפוליות, הכשרה והעסקה.מבצע 

 השונים של מד"א.

מתרכזת רק  אינהת. התחרות פרטיוהחברות העסקית מול התחרות באה לידי ביטוי גם ב בעייתיות נוספת

קופות חולים, משרד כגון  רפואת חירום למוסדות שוניםשירות  אמבולנס, אלא גם באספקת שירותיבמתן 

בו חברה פרטית המעוניינת להכשיר פאראמדיקים חייבת לעשות זאת אצל גוף שהיא שמצב ההחינוך ועוד. 

 . , יוצר ניגוד עניינים מובנהנמצאת עמו בתחרות עסקית

 .של הפאראמדיקים (Socialization into Profession) ברות לפרופסיהח  החלק חשוב גם בתהליך יש למד"א 

הליך המורכב שבו אדם רוכש את הידע, מיומנויות, ותחושת ההשתייכות תהברות לפרופסיה הינה "ח  

רכים והנורמות ברות לפרופסיה כוללת את ההפנמה של העהמקצועית האופייניים לבעלי מקצוע מסוים. הח  

של הקבוצה. בתהליך זה, האדם מוותר על התפיסות המקובלות בחברה, ומאמץ את התפיסות המקובלות על 

פאראמדיקים בכל מסגרות ההכשרה  .(Tanner, Knights, & Strange, 2010) ידי בעלי המקצוע אותו רכש"

טיפוליים, וה המקצועיים ההיבטים"א, שם הם לומדים מהוותיקים לא רק את מעשית במדהכשרה עוברים 

עבור  role model. הוותיקים מהווים והגישה של העוסקים במקצוע הנורמותהערכים,  את התרבות,אלא 

המודל היחיד כמעט  שכן, בישראלפאראמדיק הטיפוס" של ה"אב תהליך זה השפעה עמוקה על ל .הצעירים

 ציבור הרחבלמקצועות המקבילים ולהו גם הפאראמדיק המוכר זהפאראמדיק של מד"א.  תדמוהוא שנוצר 

 . בישראל

 ,Freidson) ,(Wilensky, 1964)תהליך של הפיכת עיסוק למקצוע  כלחלק חשוב בהיא מקצועי  איגודהקמת 

איגוד עסק בעניינים מקצועיים ה. 4//1 חדל להתקיים בשנתשבישראל, הוקם איגוד פארמאמדיקים  .(1970

, וזאת בשונה מהתפקיד של הר"י המשלב בין שני בלבד, ולא בנושאי שכר, תנאי עבודה וייצוג מול המעבידים

קים, דייחסית של תפקיד האיגוד המקצועי, בעיני הפאראמ-התפיסה הצרה .(2//1 ,'דוידוביץ) התחומים

החלישה את האיגוד ואולי אף גרמה בסופו של בהשוואה לאיגודים מקבילים )כגון הר"י והסתדרות האחיות(, 

להתמודדות מול המונופול של מד"א על ההכשרה, הפיקוח וההעסקה של דבר לסגירתו. זאת בנוסף 

בהסתדרות המעו"ף כפקידים, כחלק מקבוצה גדולה יותר של  כיום מיוצגים פאראמדיקים ם.פאראמדיקי

 . (ף"הסתדרות המעו) עובדי נעמ"ת, רשות הנמלים, סולל בונה ועוד

ים של הרופאים כי מחסור באיגוד מקצועי משמעותי, בייחוד לאור האיגודים החזק הסכימוקובעי המדיניות 

, (3 )מרואיין מספר פוגע במעמד המקצועי של הפאראמדיק וביכולת שלו להתפתח לכיוונים חדשים ,והאחיות

בתשובה בחלק הכמותי של המחקר:  חוזקהגישה זו  (.1(, )מרואיין מספר 4(, )מרואיין מספר 1)מרואיין מספר 

הפאראמדיקים הפעילים "במידה רבה מ 21%ענו  ,"?לשאלה "האם לפאראמדיקים חסר איגוד מקצועי

 . , נתון המצביע על הכמיהה של הפאראמדיקים לאיגוד מקצועימאוד"

או  תשלום דמי חברכגון הקמה של איגוד מקצועי דורשת אנשי מקצוע המסורים לעניין, משאבים כספיים )

אמדיקים בישראל מהפאר(, ויכולת פוליטית להשפיע על מהלכים. מכיוון שחלק גדול מקורות חיצוניים אחרים

סביר להניח שלא ישלמו דמי חבר לאיגוד מקצועי ולא יהיו חברים  )יפורט בסעיף הבא(, פעילים במקצוע אינם

מד"א, ולפחות בעבר היה מתח בין איגוד הפאראמדיקים ברוב הפאראמדיקים הפעילים עובדים , זאת ועודבו. 

 . (3)מרואיין מספר  רת האיגודמתח זה היה אחת הסיבות שהובילו לסגיולבין מד"א, 
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אחד התפקידים של איגוד הוא לשמור על הרמה המקצועית של העוסקים במקצוע ועל המעמד המקצועי 

מנסה באופן עקבי לשמור על הרמה המקצועית של  ,לדוגמה ,. ההסתדרות הרפואית(Wilensky, 1964) שלהם

רופאים  ההסמכה שלתהליך מעורבות בתהליך ההכשרה למומחים, ומעורבות בכל ל ידי עברפואה  העוסקים

מקצוע, מד"א נותר הסטודנטים שלמדו בחו"ל(. בהיעדר איגוד מקצועי שידאג לאינטרסים של למשל נוספים )

צוע כי למד"א אמנם זכויות רבות בהקמת מק ,כגוף שמייצג את הפאראמדיקים בישראל. חשוב לזכור

ים. במצב של מחסור בכוח אדם זרשיקולים לעתים  למד"א יש ,קידומו, אך כמעסיק עיקריבהפאראמדיק ו

אלץ להתפשר על רמת הפאראמדיקים המוכשרים י ,כמעסיק עיקרי, מכשיר ורגולטור ,מד"אשלמשל, ייתכן 

רמה המקצועית של יעה בישנו חשש לפג ,בישראל. מכיוון שאין רגולציה של משרד הבריאות, או איגוד מקצועי

מספיק פאראמדיקים לעבודה באמבולנסים. איגוד מקצועי חזק ימנע כניסה  כדי שיוכשרו רקהפאראמדיקים 

תהליכים כאלה  ,ארוךהבטווח . יםנאות יםקצועישאינם עומדים בסטנדרטים משל עוסקים חדשים למקצוע 

 של המקצוע.במעמד  הםפוגעים גם 

 ואינםדי רוחב בעלי השפעה במערכת הבריאות, פאראמדיקים כמעט יבתפק בעוד רופאים ואחיות השתלבו

נמצאים בתפקידי מפתח. במשרד הבריאות הישראלי עובד רק פאראמדיק אחד בתפקיד המפקח על 

מערכת הפוליטית תוך ההאמבולנסים. איגוד מקצועי שאין לו תומכים מהפרופסיה בתוך מערכת הבריאות וב

 עו על עתיד המקצוע.ישישפ ם משמעותייםימהלכ ולהוביללא יצליח ליזום 

 סביבת עבודה ושחיקה 5.2

הגיל . (Nirel et al., 2008) אדם צעיר יחסית, ברובו גבריכוח מקצוע הפאראמדיק בעולם ובישראל מאופיין ב

פאראמדיקים  11 -כ"ב מועסקים בארה .הם גברים 13%, כאשר 18הממוצע של פאראמדיקים בארה"ב הוא 

 %/1מהפאראמדיקים עובדים באמבולנסים,  %/1איש.  ///,//3-לאחיות  //5איש, לעומת  ///,//3 כלל

טכנאי רפואת הגידול בהעסקת פאראמדיקים ו ,בארה"בנוספים.  במקומות עבודה %/3-עובדים בבתי חולים ו

בשנים הבאות  וצפוי אף לגדול ///8-1//1 בשנים %/1 -בתחום הבריאות ומגיע ל הוא הגבוה ביותר חירום

  .((Chapman., et al 2008  .בצורה משמעותית

ם פעילי /18 -ככי  ,מוערךמסגרות ההכשרה, מתוכם  כלפאראמדיקים ב ///,1 -כישראל הוכשרו עד היום ב

 -דיקים שהוכשרו לפאראמ 18איש, או  ///,//3פאראמדיקים פעילים לכל  5 . בישראל יש יחס שלבמקצוע

בארה"ב. ניתן להסביר לאוכלוסייה  נמוך בצורה משמעותית מיחס הפאראמדיקיםהיחס  .איש ///,//3

לעומת  ,בם לרכב בארה"פאראמדיקי שני, בשיטת העבודה )BLSלעומת  ALSכמות ניידות בהבדלים אלו 

לעומת שימוש בפאראמדיקים גם  ,ובשימוש בפאראמדיקים בטרום בית החולים בלבד בישראל בישראל(, אחד

 בארה"ב. אחרים מקומות עבודה בבבתי חולים ו

מדיקים בעתיד. המחקר פאראלחזות את הביקוש ל נעשה ניסיון 1//1משנת במחקר החלוץ של ניראל ושות' 

 ALSניידות  1הוספת של  המשך קצב הגידול הנוכחימדיקים )פאראימוש בהציע מספר מודלים להרחבת הש

. (Nirel et al., 2008) הכנסת פאראמדיקים למתארים נוספים ועוד( אט"ן, כלפאראמדיקים ל 1, הכנסת בשנה

 הוא מאז בוצע המחקר ת ביותרבצורה המדויקמתאר את שהתרחש בפועל המכל המודלים שהוצעו, המודל 

בוצע המחקר . אמנם מאז כל שנהב אטנ"ם למערך האמבולנסים של מד"א שניהוספו בו ש ,הראשוןהמודל 

ועוד, אך מפעלים , מוקדים רפואיים כגון ,קים גם במקומות אחריםהחלו להעסיק יותר פאראמדי 1//1בשנת 
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שיער שיהיה ושות' כלוסייה. המודל של ניראל ר במספר קטן מאוד של פאראמדיקים ביחס לכלל האומדוב

מחסור  נמצא 1/33-1/31בשנים כבר כי  ,. במחקר הנוכחי נמצא/1/3עודף היצע של פאראמדיקים כבר בשנת 

ין, ב) להביא לסגירה של ניידות טיפול נמרץ קיימותאף דבר שעלול  ,EMSבפאראמדיקים במערכת אקוטי 

שחל בשיעור העזיבה של הגידול ניתן להסביר על ידי  . את הפער בין המודל למצב הנוכחי כיום(1/31

נאספו הנתונים של  במהלכה ,1/33, לשנת ושות' נאספו הנתונים של ניראל אז ,8//1מדיקים משנת פארא

במחקר של ניראל תית: בצורה משמעו הלו, שיעור העזיבה של פאראמדיקים עללבין השנים ההמחקר הנוכחי. 

 Nirel) שנים 8במהלך  13%-35%-בשנה הראשונה, ו 4%העזיבה של פאראמדיקים הוא  שיעורכי  ,נמצאושות' 

et al., 2008) ,8-ו בשנה הראשונה 31%הוא עור העזיבה של פאראמדיקים יכי ש ,במחקר הנוכחי נמצא/% 

  .ראשונותה שניםהבשלוש 

 Patterson et)בעולם המתועד  הוא הגבוה ,על פי המחקר הנוכחי ,מדיקים בישראלפאראהעזיבה של  שיעור

al., 2010),  :י עזיבת האחיות בישראל הוא פחות מאחוז לשנה, שיעורוגבוה גם ממקצועות מקבילים בישראל

 Van) עוסקים במקצוע 21%זיותרפיסטים בישראל י, ומקרב הפבעשור 8.8%ל רופאים הוא י העזיבה ששיעור

Dijk et al., 2011), ( Nirel et al., 2012), ( ,1/31שחר). מהלומדים בכל מסגרות  31%כי ושות' מצאו אל ניר

במחקר הנוכחי. ניתן לשייך הבדלים אלו לביקוש שנוצר בשנים  31%במקצוע, לעומת  עסקו כללההכשרה לא 

האחרונות לפאראמדיקים, ולמקומות עבודה נוספים שמעסיקים פאראמדיקים מאז שבוצע המחקר של 

 ניראל.

מדיקים פאראעילים לגבי כוונות העזיבה שלהם. נמצא כי רוב ההפ במחקר הנוכחי נשאלו הפאראמדיקים

קטן מהפאראמדיקים מתכננים לעבוד במקצוע עוד כמה שנים.  ואחוזשוקלים לבצע הסבה מקצועית, 

 י העזיבה הגבוהים שנצפו במחקר.שיעוראת  הולמים האלממצאים 

, ההשכלה, תפיסת הממונים, שביעות נמצאו קשרים בין הגילבמודל לניבוי כוונות העזיבה של פאראמדיקים 

הרצון מהעניין ומאפשרויות הקידום ושביעות הרצון מהעבודה באופן כללי לבין כוונות עזיבה בקרב 

ספרות המקובלת ה עולים בקנה אחד עםהנתונים העולים מן המודל במחקר הנוכחי פאראמדיקים פעילים. 

פאראמדיקים העובדים במערכות אלו מרגישים  בכל העולם הן מערכות היררכיות, EMSבתחום: מערכות 

 Stassen)מוערכים מספיק על ידי הממונים עליהם  ינםפעמים רבות כי אין להם שליטה על עבודתם, וכי הם א

et al., 2012), (Regehr & Millar, 2007) . ככל שהפאראמדיק חש מוערך יותר במחקר הנוכחי כי עוד נמצא

 . על ידי הממונים תהיינה לו פחות כוונות עזיבה

כוח  : על עומס העבודה, על איכותEMSעל מערכת  י עזיבה משמעותיים כאלה השפעות מרחיקות לכתשיעורל

אך  יות כלכליות משמעותיות.ועלעל על ההכשרה ו על שביעות הרצון בעבודה,על תוצאים קליניים, האדם, 

נושא  ונוגעת לכלל מערכת הבריאות. EMSמעבר למקצוע הפאראמדיק ואף למערכת נמצאתהמשמעות 

מחסור האך בעוד  ,האדם במערכת הבריאות נמצא כבר מספר שנים על סדר היום הציבוריכוח המחסור ב

 The Israel) רתוובתקשועיים מקצבכנסים  ,נדון בוועדות הכנסת השונותבמקצועות הסיעוד והרפואה 

National Institute for Health Policy and Health Services Research, 2008),(Israel Medical 
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association, 2011) , מוזכר בדיונים , ואינועל סדר היום הציבוריכלל נמצא אינו המחסור בפאראמדיקים 

  .רפואיבמחסור בכוח אדם  יםהעוסק

רפואה: פרסומים לעידוד בהאדם בסיעוד וכוח  כדי לפתור את בעיית מגוונים אמצעיםמשרד הבריאות נוקט 

לסיעוד, פתיחה של מסגרות הכשרה נוספות ללימודי רפואה אקדמאים ת ימון לימודי הסבלימודי הסיעוד, מ

הציע מענקים משמעותיים לאחיות שעברו אף  ,המדינהשירות  ותדרך נציב, וסיעוד ועוד. משרד הבריאות

. כאשר למד"א קיים מחסור חריף של (1/33aמשרד הבריאות, ) עקב מצוקת כוח האדם לעבוד בדרום

והוא נאלץ לממן בעצמו את ההטבות לעוברים  ,המדינהמתמיכה אינו מקבל  ,מסוים אזורבפאראמדיקים 

י שתיים ביחס גבוה יותר מפעוברות לדרום ה. שווי ההטבות לאחיות (1/33מגן דוד אדום בישראל, ) לפריפריה

לקידום מקצוע הסיעוד על ידי משרד הבריאות השפעה שווי ההטבות שמקבל פאראמדיק העובר לאותו אזור. ל

עקיפה גם על מקצוע הפאראמדיק: בשנים האחרונות קיימת מגמה של פאראמדיקים שעוברים הסבה לסיעוד. 

"נשללות" סמכויות יק העובד כאח לפאראמדהסבה לסיעוד מאפשרת לפאראמדיקים מגוון עבודות רחב יותר. 

 ,למשל ,לבצע יום רשאי-שביום ,בו פאראמדיקשבזמן עבודתו כאח, ולכן נוצר מצב אבסורדי הפאראמדיק 

. בסיסי בסיעודעל ללא קורס  ,בקהילה רשאי לעשות זאת כשהוא עובד בבית חולים או ינוילציה, ארדפיב

ופסיונאלים בין רה ביתר שאת את המאבקים הפהיא כמעט חסרת תקדים, ומדגישכזו שלילת סמכויות 

 (.31ל מנהל הסיעוד במשרד הבריאות )מרואיינת מספר חלק ממדיניות שה הנ זויות וכלילת סמהמקצועות. ש

אדם מקצועי בין פאראמדיקים לשאר כוח גישה למחסור בלהבדלים ב הסברים אפשרייםמספר  םישנ

המחסור ; ואין איגוד מקצועי שייצגו עצמאיתכפרופסיה הה מזו ינומקצוע הפאראמדיק עדיין אסיות: פהפרו

; בתחום מדיניות הבריאות קובעי המדיניות, התקשורת והעוסקים במחקרכל מוכר לאינו בפאראמדיקים 

כוח  ממשלתי אין לו משאבים הדרושים לגייס או לשמר-כגוף חוץאם גם )מד"א נתפס כאחראי על המקצוע 

כוח  שיכול לקדם פתרונות למצוקת ,נהל הסיעוד"יפאראמדיקים אין גוף כמו "מל; (ללא תמיכה חיצונית ,אדם

את וישמרו לו שיעאין פאראמדיקים בעמדות מפתח במשרד הבריאות, במכוני מחקר ובאקדמיה ; האדם

 .הציבורי סדר היום לעהנושא 

סיסי שניתן רות הביהששבשנים הקרובות ייתכן שהמשמעות של המשך המצב הקיים או החמרה שלו היא 

יסגרו, ילא רק שלא ייפתחו ניידות טיפול נמרץ חדשות, אלא שניידות קיימות  –יפגע י EMSלציבור במערכת 

בשימוש בניידות  18% -כ חל בישראל גידול של 1//1/33-1שנים ין הב. (1/31בין, ) תרדהאדם כוח  ואיכות

 Magen) דחופים-, כמו גם גידול משמעותי בהזמנה של אמבולנסים רגילים למקרים לאטיפול נמרץ של מד"א

David Adom, 2012)גידול דומה ואף גדול יותר מתואר בספרות המחקרית בארה"ב .(McGinnis et al., 

חירום בשנים הבאות בישראל דורש  שירותיהגידול הצפוי בהעסקת פאראמדיקים ובשימוש ב . (2006

 .EMSד מועד של משרד הבריאות, מסגרות ההכשרה השונות ומערכת והתארגנות מבע

כאב לפאראמדיקים נחשפים לסבל ופיזית ונפשית.  ,עבודה שוחקתכעולם ה כלבמתוארת עבודת הפאראמדיק 

אופן ההתמודדות של כל פאראמדיק הוא שונה, ותלוי גם  .(Regehr et al., 2002) מיאנושי על בסיס יו

בצורה  ללא תחושה של תמיכה מערכתית השחיקה גוברת .בה הוא עובדשבסביבת העבודה ובמערכת 

ככלל, מתאפיינת עבודת  .(Regehr & Millar, 2007) ועלולה לגרום לעזיבה של המקצוע משמעותית

הפאראמדיק במספר רב של גורמי שחיקה: עבודה במשמרות, התמודדות עם כאב וסבל, מראות קשים, חוסר 
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בקרב פאראמדיקים שעזבו את המקצוע  1/33במחקר שנעשה בפילדלפיה בשנת ודאות, פציעות, אלימות ועוד. 

סיבות המשמעותיות ביותר לעזיבת המקצוע היו שחיקה וחוסר אתגר בעבודה. שכר והטבות דורגו כי ה ,נמצא

 .(Blau & Chapman, 2011) במקום האחרון כסיבות לעזיבת המקצוע

ראמדיקים רמת הפציעות בעבודה של פא ,כי מקרב כל התעשיות הפרטיות ,במחקר שנערך בארה"ב נמצא

, ושיעור מקרי המוות בעבודה גבוה מהממוצע הארצי (Maguire et al., 2005) ה הגבוהה ביותריתהי

. השפעות אלו אינן (Maguire et al., 2002) ושוטריםכגון כבאים  ,אחרים חירוםומקביל לעובדי  אמריקניה

קרובות גם חיי המשפחה של הפאראמדיקים משתנים בעקבות ולעתים מדיקים עצמם פאראמוגבלות ל

 .(Roth & Moore, 2009)עבודתם 

 ,.Hammer et al) אף יותר מרופאים בחדרי מיון, בעבודתם גבוהה מאודרמת המתח שחווים פאראמדיקים 

כי  ,במחקר מקיף שנערך בין עשרים ושישה מקצועות שונים ובדק רמות של מתח בעבודה נמצא. (1986

הקשורים  פיזיולוגיים המשמעותיים ביותרהסימפטומים המדיקים( היו פאראלעובדים באמבולנס )חובשים ו

מצב חרון בשביעות רצון בעבודה, ורביעי מהסוף בא-קום הלפניהיו במעובדי אמבולנס  .חרדהללמתח ו

 .(Johnson et al., 2005) נפשיתהבריאות ה

אחד הפתרונות לשחיקה הגבוהה הוא פרישה מוקדמת. פרישה מוקדמת לפאראמדיקים היא נושא מורכב 

פאראמדיקים משתנה ונע גיל הפרישה של  ,ם וארגוניים. בארה"בהמערב בתוכו שיקולים מקצועיים, כלכליי

-ולגברים  11בישראל גיל הפרישה הוא שנות עבודה.  18לאחר  ה, כאשר פעמים רבות הפרישה מגיע18-48בין 

פנסיה למקצוע שוחק כל כך בגיל מבוגר הופכת את המקצוע לפחות אטרקטיבי כפי שנהוג במשק.  ,לנשים 18

 יאלים.למועמדים פוטנצ

מדיקים פאראדרך נוספת להתמודד עם השחיקה הנפשית הגבוהה היא קבוצות תמיכה וסיוע פסיכולוגי ל

 EMSגרת עבודת שקבוצות תמיכה כחלק מ .(Blau, Bentley, & Eggerichs-Purcell, 2012)פעילים 

מנהג זה לא מקובל ותמיכה לצוותים נעשית רק במקרים  ,לאוסטרליה. בישראבקנדה וב ,בארה"ב ותמקובל

 מיוחדים. 

גם השלכות כלכליות משמעותיות: במחקר שנערך בארה"ב יש י העזיבה הגבוהים של פאראמדיקים שיעורל

. לעלויות  (Patterson et al., 2010)$ 1,513עובד שעוזב היא כל ל EMSכי העלות החציונית למערכת  ,נמצא

יות הניכרות של הכשרה )קורס או תואר(. בישראל לא נעשתה הערכה כלכלית של והללו יש להוסיף את העל

ה מקיפה יותר למערכת י, ובראיEMSהנושא עד היום, אך ניתן לשער שמדובר בעלויות משמעותיות למערכת 

סיון הקליני של י"לאובדן" של הנגם במקצוע גורמת  תחלופה גבוהה של העוסקים הבריאות ולמדינה.

 ,סיון קליני יש חשיבות רבה ביכולת לטפל בחולים ובפצועים, ולתוצאים קלינייםיפאראמדיקים ותיקים. לנ

  .(Wang et al., 2010)כגון אינטובציה  ,בייחוד בביצוע פרוצדורות מצילות חיים

י שיעורבישראל י עזיבה גבוהים. שיעור, מקצוע הפאראמדיק בכל העולם סובל משחיקה גבוהה, וסיכוםל

שאר בו ימתכננים להאינם הגבוהים המתועדים בעולם. רוב העוסקים במקצוע מהם העזיבה של פאראמדיקים 

מראים רצון ו תופסים את יחס הממונים כבעייתייותר וצעירים משכילים בשנים הקרובות. פאראמדיקים 

כלכלית מערכתית, משמעות י העזיבה המתועדים במחקר יש שיעורלותר לעזוב את המקצוע. גבוה י
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ללא שינוי , נראה כי EMSבפאראמדיקים במערכת אקוטי בו יש מחסור ש ,ופרופסיונאלית. במצב הנוכחי

 .עלולים להיפגעבישראל  ALS שירותירמת איכות ומשמעותי 

 וחסמים יםהתפתחות לכיוונים חדש 5.5

מקצוע בשני אפיקים היש לבחון את התקדמות  כדי להבין את החסמים להתפתחות מקצוע הפאראמדיק

 נוספיםשונים: עבודה "מסורתית" של פאראמדיקים בטרום בית החולים באמבולנסים, ועבודה במתארים 

במקביל למקומות בטרום בית החולים ובבתי חולים. בישראל, עבודת הפאראמדיקים באמבולנסים התפתחה 

אחרים בעולם, כאשר הסמכויות הטיפוליות של פאראמדיקים באמבולנסים בישראל דומות ואף מתקדמת 

ר מבחינה חוקית דסמו אינום מקצוע הפאראמדיק יחסית למה שמקובל באוסטרליה, אנגליה או ארה"ב. אמנ

, ם באמבולנסים הן נרחבותהחולי מקצועית, אך הסמכויות הטיפולויות שלו בטרום בית מובחן ואינו, בישראל

באופן גורף ולהפוך את הפאראמדיק לסמכות  תיוומשורולאחרונה מד"א אף ביקש להוציא את הרופאים 

ישראל מהלך מובילה בו  ,תהליך זה .(Eidelman, 2010) ניידות הטיפול נמרץ בישראלכל הטיפולית הבכירה ב

העצמת הפאראמדיק בטרום בית החולים, מצוי בניגוד לשינויים הקורים בעולם במקצוע הפאראמדיק של 

ישראל לא אימצה אף אחד מהמודלים הקיימים בעולם  . בתחומים אלובמתארי טיפול נוספים

 .Physician assistantאו  ,Emergency care practitioner, Paramedic practitioner:המערבי

מד חוקי, אוכלוסייה מקצועית בחלקים הקודמים של הדיון: מעהוזכרו קובעי המדיניות ינו שציחסמים 

נו בחלק זה הם: מערכת היחסים בין ושיד נוספיםחסמים . ובלובי פוליטי מחסור באגוד מקצועיו מצומצמת

במפעלים  כגון ,כעוזרי רופא, ובמקומות נוספים עבודה של פאראמדיקים בחדרי מיון הסיעוד לפאראדיקים,

 .ובקהילה

הייתה הסכמה כמעט הראיונות הוא היחס של מקצוע הסיעוד לפאראמדיקים. שעלה מהחסם המשמעותי 

לתחומים חדשים כאיום,  קצוע הפאראמדיקמתופס את התפתחות מקצוע הסיעוד גורפת בין המרואיינים, ש

להתפתחות מקצוע אחיות . התנגדות הבאמבולנסים במסגרת העבודה המקצועזאת בניגוד להתפתחות של 

 מקצוע בחוקהד וסילמלנסיונות האחרונים קיימת עוד מהיום שהמקצוע נוסד בישראל ועד הפאראמדיק 

למקצוע הסיעוד השפעה  (.1(, )מרואיין מספר 1(, )מרואיין מספר 35(, )מרואיין מספר 3)מרואיין מספר 

במיקום מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, של במיקום . הדבר בא לידי ביטוי פוליטית רחבה במערכת הבריאות

מספר זאת ועוד, . שונים במערכת הבריאותדי ניהול וקביעת מדיניות, ובתפקידים קליניים יאחיות בתפקשל 

, /1אחיות עד גיל  ///,11 -כ: בישראל יש בוה משמעותית ממספר הפאראמדיקיםהאחיות במערכת הבריאות ג

 .((Nirel et al., 2012פאראמדיקים  ///,1 -כלעומת 

 מעוניינים ובדרך כלל אינםמתמחים בו,  אינםרופאים וא עיסוק ייחודי שאחיות יה באמבולנסים העבודה

 המבחינ קשים במתארים ה"קלאסיים" של טרום בית החולים לעבוד בו. תנאי העבודה של פאראמדיקים

פאראמדיקים במקום שהוא פחות עובדים רפואה. כל עוד בות מעבודה בסיעוד או , ומתגמלים פחפיזית ונפשית

כאשר  כאיום. יםסנתפהם אינם  ,הטבעי של המקצועות המקבילים מקומםעל  מתחרים ואינםאטרקטיבי 

העסקה של המקצועות התנאי על על המעמד או  ונתפס כ"מאיים"המקצוע להתפתח למקומות חדשים סה מנ

מקצועי הקשור לשינוי -ים לאחיות דומה לכל מאבק ביןהקונפליקט בין הפאראמדיק נפליקט.האחרים נוצר קו

על רקע בישראל במהלך השנים דינאמיקה שלילית בין רופאים לאחיות נוצרה בדומה, גבולות המקצוע. 
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 The Israel National Institute for Health Policy and Health Services)סמכויות  ה שלוהרחב ההעבר

Research, 2008).  של מקצועות שונים בעולם סמכויות  ה שלהרחבל וא ההעברלקיימים מודלים שונים

רוקחים, לגם בקשר לפאראמדיקים, בייחוד בהקשר של האחיות, אך  – הר"יהתנגדה המערבי, אך לכולם 

 . (IMA, 2008) אחרים יםרפואי-פאראמקצועות לו

יחד  בדועבאופן היסטורי  שרופאיםגם מכיוון  –הרופאים פחות טעונה והפאראמדיקים בין מערכת היחסים 

המעמד האיתן של מאיים על  אינובאמבולנסים, וגם מכיוון שמקצוע הפאראמדיק עם פאראמדיקים 

איום על המעמד המקצועי יכול להתרחש בצורה אנכית, ובצורה  שהוא מאיים על הסיעוד. פיכ, רופאיםה

, ואיום (כמו רפואה)מעמד גבוה יותר  אואופקית. איום אנכי יכול להגיע ממקצוע עם מעמד נמוך יותר 

 .(Williams, 2002)"אופקי" יכול להגיע ממקצוע עם מעמד וכוח זהים 

שמירה על ל אשר בדרך כלל מוכוון מודל –מערכת היחסים שנוצרה במהלך השנים בין הרופאים לאחיות 

מערכת גם על יחסי גומלין עם פרופסיות רפואיות אחרות ב שפיעהלשינוי, מ ונותדחייה של ניסיוסמכויות 

ס בין הפאראמדיקים לאחיות. במקום דינאמיקה של שינוי והתחדשות, הרחבת ביחובתוכה גם  ,הבריאות

 יוקרה ם פרופסיונאלים ומאבקיסמכויות, ושיתוף פעולה בין המקצועות השונים נוצרה דינאמיקה של מאבקי

הוא המקצוע שסובל וללא איגוד מקצועי, . המקצוע החדש ביותר, עם המעמד המקצועי הנמוך ביותר, מקצעית

 בקים הללו בצורה המשמעותית ביותר.מהמא

בית החולים במתאר של אמבולנסים. עם כותלי מחוץ לברפואה דחופה פאראמדיקים לעבודה הוכשרו במקור, 

ההתפתחות המקצועית של פאראמדיקים, הרחבת יכולות אדם רפואי, ועם כוח מחסור בהשנים, בעקבות 

העסיק פאראמדיקים מחוץ לאמבולנסים: בתי חולים, לעולם בגופים שונים החלו הטיפול והכרה מקצועית, 

ובודדים  ,עובדים באמבולנסיםהפעילים בישראל הרוב המוחלט של הפאראמדיקים  מרפאות, מפעלים ועוד.

בבתי החולים "סורוקה" ו"רמב"ם" עובדים במפעלים כגון חברת חשמל, אינטל, במיון הקדמי בדימונה ועוד. 

הפאראמדיקים הפעילים  עמדת זה נבחנהבמחקר קידים של לוקחי דמים. משולבים מספר פאראמדיקים בתפ

רובם , אך כי פאראמדיקים יכולים לעבוד גם במיוןבמידה רבה סברו  (21%רובם ככולם ) במיון. הלגבי עבוד

רוב אנשי אחיות שהשתתפו במחקר הבקרב הרופאים וחשבו שהם זקוקים להכשרה נוספת כדי לבצע זאת. 

יש לשלב פאראמדיקים בחדרי מיון, בצוותי החייאה, ובקופות חולים, כאשר צוותי ההחייאה  חשבו כיהצוות 

ניתן לומר מדיקים הכי מתאימים להשתלב בו, ובאופן כללי פאראפאים והאחיות חשבו שהוהיו המקום שהר

 רופאים תמכו יותר מאחיות בשילוב פאראמדיקים במסגרות אלו. כי 

ם ידינות נוספות קיימים בשנים האחרונות מקצועות פרה רפואיים קליניבארה"ב, אוסטרליה אנגליה ומ

 Non physician clinicians (NPC): Physician assistant (P.A) ,Paramedicנמצאים תחת הקטגוריה של ה

Practitioner (P.P) ו- Emergency Care Practitioner (ECP). יםמקצועות עזר קליניים אלו מאפשר 

 ,Ball)לעבוד בבתי חולים באופן עצמאי או לטפל בחולים בביתם בלי לפנותם לבית החולים  לפאראמדיקים

2005) ,(Machen et al., 2007). לפאראמדיקים ותיקים להתפתח מבחינה מקצועית, לעבוד  יםמאפשר הם

מחקרים הדגישו את  פול חדשים ולא לאבד את המיומנות הקלינית שלהם בהסבה מקצועית.במתארי טי

 ,.Mason et al)כמטפלים ראשוניים בהפחתת אשפוזים בבית החולים  הללוהיתרון בשימוש במקצועות 

2007), (Gregory, 2006) ,יותובחסכון בעל (Dixon et al., 2009) הטיפול באופן כללימ, ובשביעות רצון 
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(Halter et al., 2006).  יות ועלללעומס רב בחדרי מיון,  גורמתחדרי מיון ישירות מהבית לחולים הגעה של

לא דחופים לחולים: שירותים  בעולם החלו לספק גםשונות מדינות ב EMSסבל לחולים. מערכות לבוהות וג

משאיר את החולה ולעתים פול, יפאראמדיק בעל הכשרה נוספת שמגיע לבית החולה, מבצע בדיקה, אבחון וט

 .(Halter & Ellison, 2008)בביתו 

חוסר שבין הפרופסיות הרפואיות. המסורתיים על הגבולות  מצריכות חשיבה מחודשתתחויות אלו התפ

 לאיגודיםגמישות בהעברת סמכויות ובחילופי תפקידים בין המקצועות מונע התפתחות של מקצועות חדשים. 

ישנה  לכן פעמים רבות בהם,היוקרה של החברים את מקצועיים יש אינטרס לשמר את המעמד המקצועי ו

מועלים בהקשר של פיתוח מקצועות הפגיעה בבריאות הציבור או סכנה לציבור  התעלמות מטיעונים של

ומן הראיונות עלה כי קיימים, אינם בישראל תפקידים אלו . (Raven et al., 2010) חדשים והרחבת סמכויות

מקצועיים, ולא ליכולות המקצועיות של -בקים פרופסיונאליים ביןות למאהסיבות לכך הן פוליטיות, וקשור

 אחיות. של פאראמדיקים או 

 כוח האדם הרפואיעדויות בעולם המערבי כי העברת סמכויות מבוקרת יכולה להועיל, ולמרות מצוקת  על אף

 The Israel National) (Israel Medical association, 2005)העברת סמכויות כל הר"י למתנגדת  ,בישראל

Institute for Health Policy and Health Services Research, 2008). חים שתוארו, פורסםלמרות המת 

 .פאראמדיקים יבצעו זאתשעוזר רופא" וכי ייתכן "את מקצוע ה כי משרד הבריאות שוקל לפתחלאחרונה 

 . (1/31לינדר גנץ, ) עדיין לא ברור עתידה של יוזמה זו וכיצד יגיבו אליה הפרופסיות השונות

מקצוע הפאראמדיק בישראל עבר כברת דרך מאז היווסדו. פאראמדיקים כי  ללמודניתן המחקר, לסיכום 

מד"א, הם בעלי סמכויות טיפול נרחבות, ועובדים באופן עצמאי.  –הלאומית  EMS -העובדים במערכת ה

, ובישראל אין מסגרות טיפול באמבולנסיםלמנגד, מקצוע הפאראמדיק לא התפתח לכיוונים חדשים מחוץ 

ניות מתקדמות לפאראמדיקים. נראה כי כל עוד הפאראמדיקים נמצאים בתחום הצר של טיפול הכשרה קלי

. מקצוע הפאראמדיק לא התפתח לתחומים חדשים באמבולנסים, אין התנגדות לפרופסיות אחרות לעבודתם

 ,של מד"א בהכשרה זאת ועוד, תפקידהרפואיים. -הפאראהמקצועות  ביןמאבקים פרופסיונאליים  עקב

יוצר ניגוד אינטרסים בין הצרכים מוחלטת על אופי מקצוע הפאראמדיק, כמעט הה תהשפעוקה ורגולציה העס

לטיפול  למקומות עבודה מחוץ התפתחות מקצועית "תשאב" פאראמדיקים של מד"א ובין צורכי הפרופסיה.

לצות יישומיות לאור כל זאת, עולות מן המחקר המ .יחמיר אדם הקיים במד"אכוח המחסור בובאמבולנסים, 

  לקובעי המדיניות.

  המלצות 5.6

טרם של מקצוע הפאראמדיק ורגולציה זציה, הכרה מקצועית ישל התמקצעות, אקדמ מהותייםתהליכים 

מחסור באיגוד חוסר שביעות רצון בעבודה, , יחסית מעמד מקצועי נמוך הממצאים הראו כי .בישראל הבשילו

ממחצית י עזיבה של יותר שיעורל מביאים ,מקצועה המובנית בהשחיקבשילוב  ,חקיקהבו רגולציה, במקצועי

גבוהים יש משמעויות כלכליות, כה י עזיבה שיעורל .מסיום ההכשרה שלוש שניםטווח של ב מהפאראמדיקים

ממחקר  העולותהמלצות ה .((Patterson et al., 2010)), Patterson et al., 2009 מערכתיות ופרופסיונאליות

, יחסי גומלין עם זה נוגעות לתחומים של הסדרה חוקית, רגולציה, אקדמיזציה, תמריצים, הרחבת סמכויות

 ., התמודדות עם שחיקה מקצועית וגיבוש איגוד מקצועיפרופסיות משיקות
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תוך מתן הרשאות לפאראמדיקים  ,מדיק בחוקפאראמקצוע ה אתברורה  בצורה ריהסדל יש: הסדרה חוקית

מעמד השעליה מתבסס  דרך חשובה. הסדרה חוקית של המקצוע היא אבן מרפאותבלעבוד גם בבתי חולים ו

מרפאות תאפשר לפאראמדיקים בלים והסדרה חוקית של עבודה בבתי חו .(Wilensky, 1964) יהפרופסכל של 

יש להעסיק כי  מסכימיםהרופאים והאחיות בחדרי המיון  והןהפאראמדיקים הן גם במתארים נוספים. לעבוד 

מנהלי חדרי מיון המעוניינים להעסיק  ,נכון להיום פאראמדיקים בתפקידים שונים בחדרי המיון.

 . ורבר-פאראמדיקים נמנעים לעשות זאת עקב מעמד חוקי לא

העברת . תפקיד הרגולטור שמבוצע היום על ידי מד"א למשרד הבריאותיש להעביר בהדרגה את : רגולציה

הפרדה ברורה בין תהליכי ההכשרה, הרישוי  ל תהליךשתחילתו את הרגולציה למשרד הבריאות תאפשר 

ל מסגרות בין כ הפרדה כזאת דרושה כדי לשמור על רמה מקצועית אחידה .העסקה של פאראמדיקיםהו

 כוח אדם ועוד.ב, כדי לפקח על כל העוסקים במקצוע, למנוע ניגוד אינטרסים כאשר יש מחסור ההכשרה

פיקוח  יאפשרו ,מסגרות ההכשרהכל ביצוע מבחן הסמכה ממשלתי אחיד לו נהל פאראמדיקים"יהקמה של "מ

 .מדיקים בישראלבנושא הפאראאחידה דיניות ת מיוויהתהעסקה של פאראמדיקים ועל העל ההכשרה ו

ציה דרושה כדי להעלות את הרמה המקצועית, לגרום לאחידות בהכשרה, וכחלק אקדמיז: אקדמיזציה

בישראל עברו תהליך דומה  רפואיים-הפארארוב המקצועות  .(Wilensky, 1964)מתהליך פרופסיונאליזציה 

בשיל" מספר שנים ונוצר קשר בין ממזציה מתרחש לאחר שהמקצוע "יהאקד. תהליך בשנים האחרונות

שנים עם  38מזציה החל לפני יבישראל תהליך האקד .(Wilensky, 1964)המוסדות המקצועיים לאקדמיה 

נפתח מסלול ההכשרה האקדמי חלקו שפתיחת תואר ראשון ברפואת חירום באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מאז 

מתפתח לכיוון של אקדמיזציה  אינושהוא מכשיר נשאר זהה, ועדיין המקצוע  יםהיחסי בכמות הפאראמדיק

אופי הפונים  ההכשרה, משך ,כלכלית עלותתמיכה מערכתית, חוסר  וכוללות: ותמורכב לכךהסיבות  מלאה.

, למחסור חמור בפאראמדיקיםיה מלאה כיום תגרום זצינראה כי אקדמלמקצוע, אפשרויות קידום ועוד. 

  (.1/33bמשרד הבריאות, )אוכלוסייה אקדמית באופייה  םאינמכיוון שחלק מהפונים לעסוק במקצוע 

 ומיםיאפשר לפאראמדיקים לעסוק במחקר בתח ים וכחוקרים(ור)כמשילוב של פאראמדיקים באקדמיה 

תמריצים מתן גישה זו תדרוש את המקצוע לכיוונים חדשים.  מדיקים, ולפתחפאראיחודיים ליה

 מהמעסיקים.ובין אם ם, בין אם ממשרד הבריאות יאאקדמלפאראמדיקים 

זציה וקידום יחשוב, ויאפשר את קידום האקדמ EMS בין האקדמיה למערכת חיזוק הקשר ,בנושא ההכשרה

מרפאות ולא רק למערכת ברת הפאראמדיקים לעבודה גם בבתי חולים והמחקר בתחום. התאמה של הכש

EMS כדי לאפשר לפאראמדיקים להשתלב במסגרות טיפול נוספות וכדי לעמוד באתגרים שהמקצוע  ,חיונית

 עומד בפניהם.כבר 

, EMSהקמה של מנגנון תמריצים בשיתוף משרד הבריאות, יאפשר לשמר פאראמדיקים במערכת : תמריצים

מעודד  ינובמחסור, משרד הבריאות אהנמצאים בניגוד למקצועות אחרים אדם בפריפריה. כוח  יש תקניולאי

בהם יש שנותן תמריצים לפאראמדיקים לעבור למקומות בפריפריה  אינואת תחום לימודי הפאראמדיק, ו

 ותי נציבעל יד ומניםממו יםמשמעותי םיה הרבעוד תמריצים לאחיות שעוברות לפריפ אדם.כוח מחסור ב

לפאראמדיקים נמוכים באופן משמעותי וממומנים על ידי מד"א הניתנים המדינה, הרי שהתמריצים שירות 

 . (1/33aמגן דוד אדום בישראל, ; 1/33משרד הבריאות, )
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 -ו ECPפתיחת מסגרות הכשרה קליניות חדשות כמו : ודה חדשותופתיחה של מסגרות עב הרחבת סמכויות

P.A  ללא איבוד הידע  ,למסגרות חדשות בעלי הכשרה אקדמית להתפתחיאפשרו לפאראמדיקים ותיקים

אין לפאראמדיקים אפשרויות לעבוד במסגרות קליניות מעבר וכמעט  ,בישראל כיום סיון הקליני שצברו.יוהנ

פאראמדיקים לבצע הסבה מקצועית לתחומים שאינם קליניים כדי נאלצים  לכןלטיפול באמבולנסים, 

גיוון הן תאפשר  ,מרפאותבפתיחה של מסגרות עבודה חדשות בבתי חולים ולהתמודד עם השחיקה הגבוהה. 

הכרה של סמכויות האדם האקוטיות במערכת הבריאות. כוח  בעיותפתרון חלקי ל והןלפאראמדיקים, 

ו הסבה לסיעוד להשתמש בסמכויות הנוספות עחולים תאפשר לפאראמדיקים שביצהפאראמדיק גם בבתי 

 היכולות הטיפוליותביטוי בצורה המיטבית את כל  שלהם כמו קורס על בסיסי, דבר שיאפשר להם להביא לידי

ת שיתוף פעולה ודיאלוג מצד משרד הבריאות, ודורש יםמקצועות חדשהרחבת סמכויות ופתיחה של  שלהם.

 ה והאיגודים המקצועיים.האקדמי

מתואר "המאבק" עם מקצועות מקבילים כחלק המקצועית בספרות : יחסי גומלין עם פרופסיות משיקות

מאבקים בין פאראמדיקים לסיעוד מוכרים בספרות וה, (Wilensky, 1964)מהתפתחות טבעית של מקצוע 

סיעוד הפאראמדיקים והמערכת היחסים בין . (Specht, 1996),(Suserud & Haljamae, 1997)המחקרית 

כדי לקדם את  .פאראמדיקהמקצוע בהתנגדות של הסיעוד לקידום באופן היסטורי בעייתית, ומאופיינת 

. דיון בין כל בעלי העניין השונים מומלץ לקיים "שולחנות עגולים" פרופסיותבין הוהדיאלוג ה שיתוף הפעול

הצדדים לדון בבעיות הקיימות בצורה פתוחה ושווה. כל בצורה של "שולחנות עגולים" מאפשר למשתתפים מ

דות לדימינקה מדינמיקה של התנג -ת הבעיות בין הפרופסיות לדיון חשובה כדי לשנות את הדינמיקה אהעל

מקצוע של שיתוף פעולה. הבעיות שמקצוע הפאראמדיק מתמודד אתן כיום משותפות לעבר ולהווה של 

פתרון בוהכשרה אקדמית מתקדמת בי המקצועות יש אינטרסים משותפים בקידום מקצועי, נהסיעוד, ולש

אחיות ורופאים  בו פאראמדיקים,שמקום  לא קייםיום כ. האדם במערכת הבריאות בישראלכוח  מצוקת

 יחדיו.ם יכולים לדון בבעיות ובאתגרים המשותפים לה

פאראמדיקים עוזבים  בעטייןהעיקריות  הסיבותכי  ,נמצא במחקר הנוכחי: כוונות עזיבההתמודדות עם 

חוסר שביעות רצון כללית בעבודה וחוסר שביעות רצון  תפיסת הממונים עליהם, ןבישראל את המקצוע ה

 & Blau) דומה למגמות המתוארות בספרות המחקרית ויות הקידום בעבודה. מגמה זומהעניין ומאפשר

Chapman, 2011)  . על הממונים להשקיע ביצירת של פאראמדיקים במקצוע  הקריירה תוחלתכדי לשפר את

יש לשפר את תנאי העבודה,  .יהםיחסים חמים פתוחים עם הפאראמדיקים בשטח ולהיות קשובים לבעיות

, משרדי הממשלה הרלוונטייםבשיתוף עם  השכר, לתגמל עבור תואר אקדמי, לפתח מסלולי פנסיה מוקדמת

סיוע פסיכולוגי  ולתתקבוצות תמיכה  לבנותחשוב  ולוודא קיומם של אפשרויות קידום והתפתחות מקצועית.

  .והעזיבה בעבודההמתח , ולה, כדי להתמודד עם השחיקה הגדמדיקים פעיליםפאראל

איגוד זה צריך לעסוק לא רק בצד  מומלץ לפאראמדיקים להקים איגוד מקצועי שייצג אותם.: איגוד מקצועי

מחקר הרחבה בבים באופן רחב יותר, הכולל קידום של ההיבטים שנדונו פרופסיונאליהמקצועי אלא בהבטים 

 .זה

עיקריים: מול הציבור הרחב,  ערוציםנדרש בשני  יםאמדיקשיפור המעמד המקצועי של הפאר :מעמד מקצועי

י אבחנה מקצועית ברורה בצורה של ל ידומול מקצועות משיקים. זיהוי של פאראמדיק כאיש מקצוע ייחודי ע

גאווה לאנשי המקצוע ואבחנה ברורה יותר  יעניק על ניידות כיתוב של "פאראמדיק"על מדים ו יכרסימני ה
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ונציגות סיעוד במקצוע הם של המקצוע כדי לעודד אנשים חדשים ללמוד בדומה לנעשה מיהו פאראמדיק. פרסו

 מעמדו.  את ויחזקו את המודעות למקצוע וגבירשל פאראמדיקים בתוכניות בריאות י

במחקר הנוכחי נמצא כי רוב הרופאים והאחיות בחדרי המיון עוברים הדרכות ע"י פאראמדיקים. נקודת 

סביבת העבודה של פאראמדיקים  אתכלי חשוב לפאראמדיקים להסביר טוב יותר  מפגש זאת יכולה להיות

והבעיות איתן פאראמדיקים מתמודדים. השתתפות והצגה בכנסים מקצועיים, פרסומים אקדמאיים ומחקר 

  משיקים.המקצועות השיאפשר לפאראמדיקים לשפר את מעמדם בקרב הם כלי חשוב נוסף 

 מגבלות  5.7

חלק מקובעי המדיניות  הכיר שהוא פאראמדיק פעיל כעשר שנים מגבלות. החוקרלמחקר הנוכחי מספר 

כדי למנוע  בהיכרות מוקדמת, חלק מהפאראמדיקים שענו לשאלון ואת הצוות במלר"ד סורוקה.ראיין ש

הטיות של רצייה חברתית כלפי החוקר התבקשו המרואיינים לענות בכנות המירבית, והשאלונים מולאו 

  ת.בצורה אנונימי

 שאינםשהתבסס בחלקו על מדגם "כדור שלג". יתכן כי פאראמדיקים  מקווןהמחקר הכמותי היה מחקר 

 יכלו לענות עללא מראש משתמשים במחשב  שאינםנמצאים בקשר עם עמיתיהם למקצוע, או פאראמדיקים 

הזדהו  שלאמדיקים פארא( וselection biasהטיית בחירה )ל עלולה להביא"נוחות" זאת ועוד, דגימת השאלון. 

 מטרות המחקר כלל לא ענו על השאלון.עם מראש עם המקצוע ו

בתי חולים עמדות של צוותים בולא בדק בלבד, בתי חולים מרכזיים  ארבעהכלל  הסקר של צוותי המלר"ד

 הבהשוואה לאל החוקרהושפע מנוכחות הצוות שענה "נוחות", ויתכן ש גם כאן נעשתה דגימת קטנים יותר.

לא נבדקה העמדה של הציבור הרחב ב מגבלות זמן ותקציב קע ,בנוסף שאלון בדואר האלקטרוני.על השענו 

 .בישראל מקצוע הפאראמדיקגבי ל

 מחקר עתידי 5.8

קובעי המדיניות, לגבי המעמד ו המשיקיםהמקצועות המחקר הנוכחי בדק את עמדת הפאראמדיקים עצמם, 

דוק את העמדות והידע של הציבור הרחב לגבי מקצוע המקצועי של הפאראמדיקים. דרוש מחקר נוסף שיב

 המעמד המקצועי של מקצוע הפאראמדיק בישראל. באשר לתפיסת תמונה ה , כדי להשלים אתהפאראמדיק

מדיק שהמחקר הנוכחי לא עסק בו הוא הצד הרגשי של עבודת הפאראמדיק והקשר פאראצד נוסף בעבודת ה

על כל השונה והמיוחד  ,הקשר בין עבודת הפאראמדיק בישראל שלו לשחיקה. דרוש מחקר נוסף שיבדוק את

 לבין שחיקה ועזיבה של המקצוע. ,בה

מקצוע בישראל, עוסקים בהגבוהה של ה העזיבהכיוון מחקרי נוסף צריך שיבדוק את ההיבטים הכלכליים של 

יחסות של יושל שילוב פאראמדיקים במתארי טיפול נוספים. מחקר נוסף דרוש גם כדי לבדוק את ההת

הפרופסיות האחרות לשינויים שחלים במערכת הבריאות, הגבולות בין המקצועות והרחבת הסמכויות. 

מדיקים ורפואת חירום בלבד, ודרושה ראייה פאראהמחקר הנוכחי בדק את הדברים מנקודת המבט של 

בין הפרופסיות ועל  עות השונים משפיע על מערכת היחסיםוהוליסטית שתבדוק כיצד שינוי הגבולות בין המקצ

 מערכת הבריאות בכלל.

התמונה שמצטיירת במחקר הנוכחי היא שמערכת היחסים בין פאראמדיקים למקצוע הסיעוד היא מורכבת, 

ומהווה חלק חשוב מהתפתחות עתידית של מקצוע הפאראמדיק. דרוש מחקר נוסף שיבדוק היבט זה באופן 
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 הדדית ת מערכת היחסים בין המקצועות לכיוון של הבנהספציפי בהתפתחות המקצוע, וכיצד ניתן לטפח א

 .עתידי ושיתוף פעולה

לממצאי המחקר הנוכחי השפעות כלכליות רבות: עלות ההכשרה של פאראמדיקים במסגרות שונות, עלות 

עזיבת כח אדם, עלות הכשרת פאראמדיקים כמטפלים במסגרות חדשות לעומת עלות מטפלים אחרים ועוד. 

 להוות כלי חשוב בידי קובעי מדיניות בקבלת החלטות עתידיות. אלה יוכליבדוק היבטים שמחקר עתידי 

לאור הקשיים שעלו במחקר הנוכחי בשילוב פאראמדיקים בבתי חולים, מחקר עתידי שיבדוק מסגרות נוספות 

 לפאראמדיקים ותיקים ובעלי נסיון. חלופות לשם יצירתלפאראמדיקים להשתלב בהם הוא חשוב, 
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 יבליוגרפיהב .6

 .הצעת חוק עזרה ראשונה(. 4//1אלדד, א. )

 .הצעת חוק עזרה ראשונה(. 1//1אלדד, א. )

  .אשפוזית-טרוםהצעת חוק רפואה דחופה (. 2//1אלדד, א. )

  הארץ. (. חבישה מטרידה.1/33אלדד, א. )

  .הצעת חוק העזרה הרפואית הבסיסית(. 1/31אלדד, א. )

 כנס בנושא מעמד הפאראמדיק בישראל,. לכנס בנושא מעמד הפאראמדיק בישראל(. דברי ברכה 1/31בין, א. )

  .1/31יוני  הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,

 תל אביב: עם עובד. .מערכת הבריאות בישראל (./1/3ושני, מ. ) בן נון, ג., ברלוביץ, י.

. באר שבע: 81-21, 32, עיונים בתקומת ישראל .ית בישראל(. ההסתדרות הרפוא2//1) , רוזין א.דוידוביץ', נ.

 הוצאת מכון בן גוריון.

)נדלה  http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=58 (. מקומות עבודה.1/31הסתדרות המעו"ף )

 .(31./5.3בתאריך 

 .118(. פרוטוקול ישיבה 1//1העבודה, הרווחה והבריאות ) ועדת

 ./45(. פרוטוקול ישיבה 5//1ועדת העבודה, הרווחה והבריאות )

 .חוק מגן דוד אדום(. /328כנסת ישראל )

 .534(. החלטת ממשלה חק/1/3כנסת ישראל )

. בספטמבר /3דה מרקר,  (. משרד הבריאות יאשר מינוי של עוזרי רופא בבתי חולים.1/31גנץ, ר. )-לינדר

http://www.themarker.com/consumer/health/1.1814779 . 

 (. שמירה על כשירות לפאראמדיקים. הנחיות אגף הרפואה במד"א.5//1מגן דוד אדום )

  .סיוע למרחבים בפאראמדיקים -רא קול קו (.1/33מגן דוד אדום )

 . אגף הרפואה במד"א.35מס'  פרוטוקולים לעבודת צוות(. 1/31מגן דוד אדום בישראל )

 מידע על קורס פאראמדיקים (.1/31מגן דוד אדום בישראל )

 /training/Paramedic/251.htmhttp://www.mdais.org                                                         נדלה בתאריך(

18.1.31). 

אריך )נדלה בת              /http://www.mdais.org/423 מידע על רכבי הצלה (.1/31cמגן דוד אדום בישראל )

18.1.31.) 

http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=58
http://www.themarker.com/consumer/health/1.1814779
http://www.themarker.com/consumer/health/1.1814779
http://www.mdais.org/training/Paramedic/251.htm
http://www.mdais.org/423/
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 ."משרד הבריאות החליט לפטר את הרופאים של מד"א"(. /1/3מעריב )

http://www.nrg.co.il/online/29/ART2/023/228.html 

 (.1.1.33)נדלה בתאריך 

 לבצע פעולות חריגות. כשירויות -(. תקנות הרופאים 5//1משרד הבריאות )
 

 .גיוס אחיות לדרום (.1/33משרד הבריאות )

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/nurseBrochor_final.pdf                             תאריך )נדלה ב

3/.5.31). 

 ועדה לבחינת מערך ניידות טיפול נמרץ. (.1/33משרד הבריאות )

 (. חוזר רענון צוותים רפואיים.1/31משרד הבריאות )

 ( ועדת "עוזר רופא".1/31משרד הבריאות )

 רשימת מקצועות -מקצועות הרפואה והבריאות  (.1/31משרד הבריאות )

 http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/default.aspx נדלה(

 (.31.1.31בתאריך 

 ./1/3ח מבקר המדינה לשנת "דו (.1/31משרד מבקר המדינה )

 http://www.mevaker.gov.il/serve/folderAdmin.asp?id=57&opentree=,2,11              נדלה בתאריך(

12.4.31.) 

במחלקה לניהול  עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה (. מקצוע הפיזיותרפיה בישראל.1/31שחר, ג. )

 מערכות בריאות. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
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 פאראמדיקים פרוט הצעות החוק בנושא: 0נספח 

 
  3215הצעת חוק ראשונה: ד"ר יעקב אדלר 

  (4/58, פ/421כ אברהם יחזקאל )פ/על ידי ח" 38-הו 34-ההצעת חוק נוספת הונחה על שולחן הכנסת 

  ת גלעד ארדן ושלום שמחון על ידי חברי הכנס 31-ההצעת חוק נוספת הונחה על שולחן הכנסת

 (11/4)פ/

 "(1112הפרופ' אריה אלדד )פ/ של ח"כ 1//1-התשס"ז הצעת חוק "עזרה ראשונה 

 (3381של ח"כ פרופ' אריה אלדד )פ/ 2//1-" התשס"טאשפוזית-טרוםהצעת חוק "הרפואה הדחופה ה 

  אשפוזית-טרוםלהתנגד להצעת חוק "הרופאה הדחופה ה /1/3החלטת ממשלה בשנת " 

 1/33דת אט"ן נט"ן מרץ וע 
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 סקר הפאראמדיקים המקוון: התפלגות משתני המחקר: 2נספח 

 השכיחויות של כלל משתני המחקר. בנספח זה מוצגת התפלגות

 עזיבה כוונות - התלוי המשתנה

-מקצועית" ו הסבה לעשות שוקל המחקר מתייחס לכוונות העזיבה של הנבדק לפי מענה על השאלות: "אני

( 3מוצגת התפלגות התשובות לאחר קיבוץ קטגוריות: ) 31שנים". בלוח  כמה עוד במקצוע לעבוד מתכנן "אני

 במידה גבוהה.  - 428( תשובות 1במידה בינונית; ) - 1( תשובה 1מידה מועטה; )ב - 321תשובות 

 

 : התפלגות הפריטים המרכיבים את המשתנה "כוונות עזיבה" לפי עיסוק נוכחי31 לוח

 פאראמדיקים פעילים סה"כ התפלגות שאלה
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113 

 שוקל אני

 הסבה לעשות

 מקצועית

 

 11.4 32.2 מועטה )%(במידה 

 32.1 31.8 במידה בינונית )%(

 /.41 44.8 במידה רבה )%(

 1.1 11.3 לא רלוונטי )%(

 מתכנן אני

 במקצוע לעבוד

 כמהשנים עוד

 

 18.1 41.1 במידה מועטה )%(

 32.4 38.1 במידה בינונית )%(

 31.2 15.8 במידה רבה )%(

 3.1 /.34 לא רלוונטי )%(

 

 תלויים הבלתי המשתנים

 תפיסה עצמית מקצועית

: תפיסה עצמית, תפיסת מקצועות משיקים, תפיסת ממדיםהמשתנה תפיסה עצמית מקצועית מורכב מכמה 

מטופלים, תפיסת ממונים ותפיסת עמיתים. בלוחות הבאים מוצגות התפלגויות התשובות לאחר קיבוץ 

במידה גבוהה.  - 428( תשובות 1במידה בינונית; ) - 1( תשובה 1במידה מועטה; ) - 321( תשובות 3קטגוריות: )

 cronbach's α. =53./העקיבות הפנימית של השאלון: 

 תפיסה עצמית

 םהנ שלי והמיומנות שהידע בטוח פריטים המתארים את התפיסה העצמית של הנבדקים: אני 8במחקר נבדקו 

 מצליח ביותר, אני הטוב הצד על יקכפאראמד תפקידי את מבצע שאני הרגשה לי ביותר, יש גבוהה ברמה

 להיות מתאים שאני חושב המקצועית ואני ליכולתי ביחס בטוח מרגיש מטופלים, אני עם שלי בקשר במיוחד

 פאראמדיק. 

 

 



 

 018 

 

 "תפיסה עצמית" לפי עיסוק נוכחי ממדהתפלגות הפריטים המרכיבים את ה :35לוח 

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

421 

81.2 

113 

41.3 

111 

  

 שהידע בטוח אני

 שלי והמיומנות

 גבוהה ברמה םהנ

 ביותר

 1//./ 38.25 1.3 1.3 4.4 במידה מועטה )%(

  df=1 32.5 34.1 /.31 במידה בינונית )%(

   11.5 53.1 14.4 במידה רבה )%(

   1.1 3.3 4.3 לא רלוונטי )%(

 גשההר לי יש

 את מבצע שאני

 תפקידי

 על כפאראמדיק

 ביותר  הטוב הצד

 ///./ 14.41 1.2 3.1 1.1 במידה מועטה )%(

  df=1 31.1 4.1 /.5 במידה בינונית )%(

   12.1 21.1 53.5 במידה רבה )%(

   34.1 3.8 1.1 לא רלוונטי )%(

 מצליח אני

 בקשר במיוחד

 מטופלים עם שלי

 821./ 1.11 2./ 3.1 3 במידה מועטה )%(

  df=1 1.3 4.1 8.3 במידה בינונית )%(

   11.1 24.1 51.8 במידה רבה )%(

   38.1 4./ 1.4 לא רלוונטי )%(

 בטוח מרגיש אני

 ליכולתי ביחס

 המקצועית 

 3//./ 32.11 4.2 3.1 1.4 במידה מועטה )%(

  df=1 38.1 1.2 /.33 במידה בינונית )%(

   /./1 23.8 53.4 במידה רבה )%(

   4./3 4./ 8.3 לא רלוונטי )%(

 שאני חושב אני

 להיות מתאים

 פאראמדיק 

 43/./ 334.13 1.1 4./ /.1 במידה מועטה )%(

  df=1 8.1 1.2 4.1 במידה בינונית )%(

   51.1 24.1 52.1 במידה רבה )%(

   5.1 3.1 4.1 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 

 

 

 



 

 019 

 

 

 

 

 תפיסת המקצועות המשיקים

זוכה  פריטים המתארים את כיצד מעריך הנבדק את תפיסת המקצועות המשיקים אותו: אני 1במחקר נבדקו 

זוכה להערכה מצד האחיות איתן אני בא  להערכה מצד הרופאים איתם אני בא במגע במסגרת העבודה ואני

 במגע במסגרת העבודה. 

 

 נוכחי "תפיסת המקצועות המשיקים" לפי עיסוק ממדם המרכיבים את ה: התפלגות הפריטי32 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

44/ 

81.8 

181 

41.8 

351 

  

אניזוכה להערכה 

מצד הרופאים 

איתם אני בא 

במגע במסגרת 

 העבודה

 312./ 1.44 8.1 /.8 8.3 במידה מועטה )%(

  df=1 31.1 8./1 35.8 במידה בינונית )%(

   /.82 1./1 18.3 במידה רבה )%(

   32.1 1.2 33.1 לא רלוונטי )%(

אניזוכה להערכה 

מצד האחיות 

איתן אני בא במגע 

 במסגרת העבודה

 /8/./ 2.41 1./3 31.1 33.5 במידה מועטה )%(

  df=1 38.8 18.2 /.13 במידה בינונית )%(

   8./8 81.4 81.1 רבה )%(במידה 

   11.2 4.1 31.1 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 תפיסת המטופלים

במחקר נבדק פריט המתאר כיצד מעריך הנבדק את תפיסת המטופלים אותו: אני מרגיש שהמטופלים 

 מעריכים אותי מאוד. 

 

 לים" לפי עיסוק נוכחי"תפיסת המטופ ממד: התפלגות הפריט המרכיב את ה/1 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* P 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

452 

81./ 

182 

41./ 

11/ 

  



 

 001 

אני מרגיש 

שהמטופלים 

מעריכים אותי 

 מאוד

 532./ 21./ 5./ 5./ 5./ במידה מועטה )%(

  df=1 31.1 /.31 31.3 במידה בינונית )%(

   12.2 51.8 15.8 במידה רבה )%(

   31.4 5./ 5.1 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 תפיסת הממונים

במחקר נבדק פריט המתאר כיצד מעריך הנבדק את תפיסת הממונים אותו: הממונים עליי מתייחסים אליי 

 בהערכה רבה. 

 

 ק נוכחי"תפיסת המטופלים" לפי עיסו ממד: התפלגות הפריט המרכיב את ה13 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

451 

81./ 

185 

41./ 

112 

  

הממונים עליי 

מתייחסים אליי 

 בהערכה רבה

 881./ //.1 31.2 11.8 4./1 במידה מועטה )%(

  df=1 31.1 11.1 13.5 במידה בינונית )%(

   43.3 42.1 48.4 במידה רבה )%(

   14.2 3.1 31.8 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 תפיסת העמיתים

במחקר נבדק פריט המתאר כיצד מעריך הנבדק את העמיתים לעבודה אותו: אני זוכה להערכה מצד 

 הפאראמדיקים האחרים העובדים עמי. 

 

 עיסוק נוכחי"תפיסת העמיתים" לפי  ממד: התפלגות הפריט המרכיב את ה11 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

455 

81.2 

185 

41.3 

11/ 

  

אני זוכה 

להערכה מצד 

הפאראמדיקים 

 4/5./ 1.25 1.1 /.1 /.1 במידה מועטה )%(

  df=1 2./3 5.8 2.1 במידה בינונית )%(

   15.1 51.5 15.3 במידה רבה )%(



 

 000 

האחרים 

 העובדים עמי

   35.1 1.1 1./3 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביעות רצון בעבודה

: שביעות רצון מהיחסים בעבודה, שביעות רצון מהתגמול ממדיםהמשתנה שביעות רצון בעבודה מורכב מכמה 

עית, שביעות רצון מההזדמנות לעזור והתנאים בעבודה, שביעות רצון מהעניין והאפשרות להתפתחות מקצו

לזולת ושביעות רצון מהעבודה באופן כללי. בלוחות הבאים מוצגות התפלגויות התשובות לאחר קיבוץ 

במידה גבוהה.  - 428( תשובות 1במידה בינונית; ) - 1( תשובה 1במידה מועטה; ) - 321( תשובות 3קטגוריות: )

 cronbach's α. =51./העקיבות הפנימית של השאלון: 

 

 שביעות רצון מהיחסים בעבודה

פריטים המתארים את רמת שביעות הרצון מהיחסים בעבודה של הנבדקים: שביעות רצון  1במחקר נבדקו 

 מהיחסים עם עמיתים לעבודה, שביעות רצון מהיחסים עם הממונים, שביעות רצון מהתמיכה מהאחרים. 

 

 "שביעות רצון מהיחסים בעבודה" לפי עיסוק נוכחי ממד: התפלגות הפריטים המרכיבים את ה11 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

458 

84.5 

184 

48.1 

113 

  

שביעות רצון 

מהיחסים עם 

 עמיתים לעבודה

 /8/./ 2.41 8.1 8.3 8.1 במידה מועטה )%(

  df=1 31.4 13.1 31.8 במידה בינונית )%(

   1./1 11.4 13.1 במידה רבה )%(

   4./3 3.1 8.1 לא רלוונטי )%(

שביעות רצון 

מהיחסים עם 

 ///./ 18.18 11.8 14.4 15.5 במידה מועטה )%(

  df=1 /.32 /.11 18.2 במידה בינונית )%(



 

 001 

   48.8 11.4 15.1 במידה רבה )%( הממונים

   /.31 3.1 1.5 לא רלוונטי )%(

עות רצון שבי

מהתמיכה 

 מהאחרים

 33/./ 33.12 /./3 38.2 31.3 במידה מועטה )%(

  df=1 11.8 11.1 18.8 במידה בינונית )%(

   81.3 84.2 48.4 במידה רבה )%(

   4./3 3.2 /.1 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 

 

 

 

 שביעות רצון מהתגמול ומהתנאים בעבודה

פריטים המתארים את רמת שביעות הרצון מהתגמול ומהתנאים בעבודה: תגמולים כספיים,  4במחקר נבדקו 

 בטחון בעבודה, עומס העבודה, תנאים פיסיים של העבודה. 

 

"שביעות רצון מהתגמול ומהתנאים בעבודה" לפי עיסוק  ממד: התפלגות הפריטים המרכיבים את ה14 לוח

 נוכחי

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 עיליםם פ

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

452 

81.1 

181 

41.4 

111 

  

 ///./ 11.11 1./1 1./8 2./4 במידה מועטה )%( תגמולים כספיים

  df=1 11.1 14.1 8./1 במידה בינונית )%(

   11.1 31.8 11.1 במידה רבה )%(

   2.2 1.3 1.1 לא רלוונטי )%(

 153./ 1/.8 /.11 11.4 11.5 ה )%(במידה מועט בטחון בעבודה

  df=1 11.1 13.1 11.8 במידה בינונית )%(

   48.1 34.3 44.4 במידה רבה )%(

   2.8 3.1 8.1 לא רלוונטי )%(

 131./ /1.3 11.1 11.5 3./1 במידה מועטה )%( עומס העבודה

  df=1 12.1 14.5 11.1 במידה בינונית )%(



 

 001 

   11.1 4./1 /.11 במידה רבה )%(

   2.2 /.1 8.1 לא רלוונטי )%(

תנאים פיסיים 

 של העבודה

 ///./ 11.22 11.4 14.1 12.3 במידה מועטה )%(

  df=1 14.1 3./4 11.1 במידה בינונית )%(

   44.1 14.8 /.11 במידה רבה )%(

   1.5 3.1 4.1 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 

 מהעניין והאפשרות להתפתחות מקצועיתשביעות רצון 

פריטים המתארים את רמת שביעות הרצון מהעניין והאפשרות להתפתחות מקצועית:  4במחקר נבדקו 

 הזדמנות לקידום מקצועי, גיוון בעבודתי, האתגר בעבודתי, הזדמנויות להתפתחות אישית. 

 

 

מקצועית"  עניין והאפשרות להתפתחות"שביעות רצון מה ממד: התפלגות הפריטים המרכיבים את ה18לוח 

 לפי עיסוק נוכחי

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

452 

81.1 

181 

41.4 

111 

  

הזדמנות לקידום 

 מקצועי

 ///./ 42.54 48.2 15.1 81.1 במידה מועטה )%(

  df=1 34.1 5./1 31.1 במידה בינונית )%(

   1./1 5.1 35.1 במידה רבה )%(

   2.8 1.1 /.1 לא רלוונטי )%(

 21/./ 1.21 31.3 1./1 35.1 במידה מועטה )%( גיוון בעבודה

  df=1 14.1 /.15 11.4 במידה בינונית )%(

   8./8 1./8 1./8 במידה רבה )%(

   2.3 3.1 8.3 לא רלוונטי )%(

 142./ /8.4 1.5 /.1 1.1 במידה מועטה )%( האתגר בעבודה

  df=1 5./1 /.31 35.1 במידה בינונית )%(

   11.1 11.1 3./1 במידה רבה )%(

   5.1 2./ 4.1 לא רלוונטי )%(



 

 001 

הזדמנויות 

להתפתחות 

 אישית

 ///./ /43.2 18.1 42.4 /.41 במידה מועטה )%(

  df=1 32.3 /./1 14.5 במידה בינונית )%(

   15.1 32.8 15.1 במידה רבה )%(

   /.1 3.1 1.2 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 שביעות רצון מההזדמנות לעזור לזולת

במחקר נבדק פריט המתאר את רמת שביעות הרצון מההזדמנות לעזור לזולת: באיזו מידה אתה שבע רצון 

 מההזדמנות לעזור לזולת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "שביעות רצון מההזדמנות לעזור לזולת" לפי עיסוק נוכחי ממדאת ה: התפלגות הפריט המרכיב 11 לוח

פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה

 ם פעילים

עיסוק 

 אחר

1χ* p 

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

451 

81.5 

181 

41.1 

11/ 

  

ההזדמנות 

 לעזור לזולת

 ///./ 11.31 8.1 3.2 1.1 במידה מועטה )%(

  df=1 1.8 31.2 5.4 במידה בינונית )%(

   11.8 21.4 /.54 במידה רבה )%(

   /.1 3.1 1.2 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 

 שביעות רצון כללית מהעבודה

במחקר נבדק פריט המתאר את רמת שביעות הרצון הכללית מהעבודה: באיזו מידה אתה שבע רצון מעבודתך 

 באופן כללי. 

 

 "שביעות רצון מהעבודה באופן כללי" לפי עיסוק נוכחי ממדאת ההתפלגות הפריט המרכיב  :11 לוח

 1χ* pעיסוק פאראמדיקי סה"כ התפלגות שאלה



 

 001 

 אחר ם פעילים

 סך הכול )%( 

N 

3//./ 

451 

81.2 

181 

41.3 

112 

  

שביעות רצון 

כללית 

 מהעבודה

 311./ 1.11 8.1 1.8 4.8 במידה מועטה )%(

  df=1 /.13 /.13 /.13 במידה בינונית )%(

   14.1 /.14 12.1 במידה רבה )%(

   5.1 3.1 4.2 לא רלוונטי )%(

 * ללא התשובה "לא רלוונטי". 

 



 

 001 

 סקר הפאראמדיקים המקוון: הקשרים בין המשתנים לבין כוונות עזיבה: 3נספח 

כלל  ( עבור3הקשרים בין משתני המחקר נבדקו על ידי חישוב מקדם המתאם של פירסון. הקשרים מוצגים )

 ( עבור פאראמדיקים פעילים כיום.1המדגם. )

 

 שביעות רצון בעבודה וכוונות עזיבה

 בסעיף זה נבדקו הקשרים בין רמת שביעות הרצון בעבודה לבין כוונות העזיבה.

 

 שביעות רצון בעבודה וכוונות עזיבה : מקדמי המתאם של פירסון לבדיקת הקשר בין15 לוח

פאראמדיקי כסה" י שביעות רצון בעבודהממד

 ם פעילים

שביעות רצון מהיחסים 

 בעבודה

r 

N 

***/.11- 

438 

***/.1/- 

184 

 r שביעות רצון מהתגמולים

N 

***/.31- 

435 

***/.15- 

184 

שביעות רצון מהעניין 

 ומאפשרויות הקידום

r 

N 

***/.18- 

435 

***/.11- 

184 

שביעות רצון מההזדמנות 

 לעזור לזולת

r 

N 

**/.31- 

438 

/.33- 

181 

שביעות רצון מהעבודה 

 באופן כללי

r 

N 

***/.14- 

43/ 

***/.44- 

181 

 */./8>p ** ,/./3>p*** ,/.//3>p 

 

עולה כי קיים קשר שלילי חזק בין שביעות הרצון הכללית מהעבודה לבין כוונות עזיבה, הן בקרב כלל  15 מלוח

(. כלומר, ככל ששביעות r, /.//3>p=-44./(, והן בקרב הפאראמדיקים הפעילים )r ,/.//3>p=-14./המדגם )

 הרצון הכללית בעבודה גבוהה יותר, כוונות העזיבה תהיינה נמוכות יותר. 

קשרים שליליים בקרב הפאראמדיקים הפעילים נמצאו גם בין שביעות הרצון מהיחסים בעבודה, שביעות 

-r ,/.//3>p ;/.15=-/1./נות עזיבה )הרצון מהתגמולים ושביעות הרצון מהעניין ומאפשרויות הקידום לבין כוו

=r ,/.//3>p ;/.11-=r ,/.//3>p .)בהתאמה 
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 תפיסה עצמית מקצועית וכוונות עזיבה

 בסעיף זה נבדקו הקשרים בין תפיסה עצמית מקצועית לבין כוונות העזיבה.

 

 יבהתפיסה עצמית מקצועית וכוונות עז : מקדמי המתאם של פירסון לבדיקת הקשר בין12 לוח

פאראמדיקי סה"כ י תפיסה עצמית מקצועיתממד

 ם פעילים

 r תפיסה עצמית

N 

***/.11- 

413 

*/.31- 

181 

תפיסת מקצועות 

 משיקים

r 

N 

*/.31- 

4/8 

**/.32- 

181 

 r תפיסת מטופלים

N 

*/.31- 

4/5 

/.31- 

188 

 r תפיסת ממונים

N 

***/.11- 

121 

***/.18- 

181 

 r תפיסת עמיתים

N 

/./5- 

122 

/./1- 

18/ 

 r תפיסה מקצועית כללית

N 

***/.15- 

413 

***/.14- 

181 

 */./8>p ** ,/./3>p*** ,/.//3>p 

 

עולה כי קיים קשר שלילי בין התפיסה המקצועית הכללית לבין כוונות עזיבה, הן בקרב כלל המדגם  12 מלוח

(/.15-=r ,/.//3>p( והן בקרב הפאראמדיקים הפעילים ,)/.14-=r ,/.//3>p.)  כלומר, ככל שהתפיסה

 המקצועית הכללית גבוהה יותר, כוונות העזיבה תהיינה נמוכות יותר. 

קשרים שליליים בקרב הפאראמדיקים הפעילים נמצאו גם בין התפיסה עצמית, תפיסת המקצועות המשיקים 

 בהתאמה(. r ,/./8>p ;/.32-=r ,/./3>p ;/.18-=r ,/.//3>p=-31./ותפיסת ממונים לבין כוונות עזיבה )
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 רשימת המרואיינים: 2נספח 

 (י החוקר פנים מול פניםל ידהראיונות בוצעו ע) 

. הראיון התבצע בבית קפה בזכרון יעקוב ליד ביתו של מקים איגוד הפאראמדיקים –אלון סמולרסקי מר .3

 שנים, לא עובד בתחום רפואת החירום. /3ן לא עובד כפאראמדיק מעל המרואיין. המרואיי

. הראיון התקיים במשרדו לשעבר, ממקימי המחלקה לרפואת חירום /3מפקד בה"ד  –רופ' אבישי גולדברג .פ1

 גולדברג באוניברסיטת בן גוריון. של פרופ'

. הראיון התקיים בביתו של מעורב בהצעת החוק לעזרה ראשונה לשעבר ממשרד הבריאות, –.עו"ד גלעד בוק 1

 ר.עו"ד בוק. עו"ד בוק חבר בועדת תדמו

. הראיון ראש המחלקה לרפואת חירום, לשעבר מנהל ביה"ס לפאראמדיקים של מד"א –.ד"ר דגן שוורץ 4

התקיים באוניברסיטת בן גוריון. מעבר לעבודתו כראש המחלקה לרפואת חירום ד"ר שוורץ גם משמש כרופא 

 בכיר בבית חולים בלינסון.

 של סא"ל הר אבן בצריפין.  . הראיון התקיים במשרדוצה"ל – אבן–.סא"ל יואל הר 8

. הראיון התקיים באוניברסיטת בן גוריון. מר ירמיהו עבד מנהל אגף רפואה, איחוד הצלה –יובל ירמיהו מר .1

 ..  ארגון "איחוד הצלה" נמצא בתחרות מסוימת מול מד"א5//1במד"א עד שנת 

התבצע במשרד של מר חדד . הראיון רפואה שירותיאחראי על הפאראמדיקים בשח"ל  –מאור חדד מר .1

 בשח"ל. לשח"ל אינטרסים עיסקיים בתחום רפואת החירום הטרום אשפוזית.

. הראיון התקיים במשרד הבריאות בירושליים. ד"ר דור הוא ראש אגף משרד הבריאות - רו.ד"ר מיקי ד5

 .הטרום אשפוזית במשרד הבריאות רפואה כללית שאחראי בין השאר על נושא רפואת החירום

. הראיון התקיים , משרד הבריאותאשפוזית-טרוםהרפואה הדחופה ה שירותיאחראית על  –מירי כהן גב' .2

 השומר. –במכון גרטנר בתל 

 . הראיון התקיים במשרדו של ד"ר פיגנברג במד"א ת"א.רופא ראשי, מד"א –.ד"ר צבי פיגנברג /3

. הראיון התקיים במשרדי נטל"י ה"לוצ חברת נטל"י, לשעבר מדריך ראשי במד"א –ראובן דיכטר מר .33

 בת"א. מר דיכטר התפטר ממד"א ועבר לעבוד בנט"לי בתפקיד ניהולי.

 . הראיון התקיים במשרד של ד"ר ריב"אראש מנהל הסיעוד, משרד הבריאות –.ד"ר שוש ריב"א 31

תו של מר . הראיון התקיים בביוצה"ל קורס פאראמדיקים במד"אראשי לשעבר מדריך  –אלון בסקר מר .31

 בסקר. מר בסקר התפטר מעבודתו במד"א. לא עבד כפאראמדיק בזמן הראיון.

. הראיון התקיים במשרד דל ד"ר כרמי מנהך מךר"ד סורוקה, לשעבר מר"פ דרום –.ד"ר כרמי ברטל 34

 בסורוקה. ד"ר כרמי חבר סגל במחלקה לרפואת חירום.

. הראיון התקיים בבית חולים סורוקה. ד"ר נשר לשעבר ראש המחלקה לרפואת חירום –.ד"ר ליאור נשר 38

 עבד באגף הדרכה במד"א שנים רבות.

 . הראיון נערך במשרד של ד"ר אידלמן ברמת גן.יו"ר ההסתדרות הרפואית –.ד"ר לאוניד אידלמן 31

. הראיון נערך במשרד של ד"ר קפלן באסף ראש החוג לסיעוד ופאראמדיקים באסף הרופא –.ד"ר רות קפלן 31

 רופא.ה

. הראיון נערך בבית קפה ליד הפאראמדיק הראשון בישראל, ראש אגף מבצעים במד"א –דורון קוטלר מר .35

 ביתו של מר קוטלר.
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 שאלון לקובעי מדיניות: 5נספח 

 אישית ומקצועית –ספר לי על עצמך ועל ההכרות שלך עם פאראמדיקים  .3

 מהם לדעתך יכול להפוך פאראמדיק למקצוע מוכר? .1

 ה רואה את המעמד המקצועי של פאראמדיקים בישראל כיום? כיצד את .1

מהספרות המקצועית אנחנו מכירים את הדוגמה של סיעוד ופיזיותרפיה שעברו תהליכים של התמסדות  .4

והתמקצעות בשנים האחרונות. כיצד ישפיעו ההתמסדות וההתמקצעות של הפאראמדיקים בישראל על 

 לל, התפיסה הציבורית שלהם, התפיסה של רופאים ואחיות(?)הפאראמדיקים עצמם, מערכת הבריאות בכ

 מדוע? מה שונה בין מקצוע הפאראמדיק ושאר המקצועות שכן עברו תהליך דומה? –אם עונה שלא ישפיע 

 כיצד מסגרות ההכשרה השונות )צה"ל, מד"א, אוניברסיטה( משפיעות על מעמד הפאראמדיק בישראל? .8

קצועי יכולים להשפיע ולעצב את התפתחות מקצוע הפאראמדיק כיצד השינויים בכוח אדם רפואי מ .1

 בעתיד? )להסביר מחסור צפוי ברופאים ואחיות(

במספר מדינות בעולם פאראמדיקים עובדים גם בחדרי מיון, מרפאות ומסגרות טיפול נוספות. האם  .1

 לדעתך בישראל יש מקום למודל כזה?

 ?מהם לדעתך האפשרויות לקידום פאראמדיקים בישראל .5

לדעתך, מהם החסמים והמגבלות שלא יאפשרו לקדם את  –במידה ולא נאמר כתשובה לשאלה הקודמת  .2

 המקצוע?

 ישנם דברים נוספים שחשוב לך לומר בנושא? ./3
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 הלימודים לתואר ראשון ברפואת חירום תכנית: 6נספח 

 (נק"ז כולל אנגלית 311)סה"כ  תכנית הלימודים לתואר ראשון ברפואת חירום: /1 לוח

א.  שם הקורס מס' קורס
 הוראה

 נק"ז

 1.8 שו"ת פיזיקה  מכניקה  41133/13

 1 שו"ת כימיה כללית ואורגנית 41133/13

 1 שעור ביולוגיה של התא 41133/43

 1 שעור מיקרוביולוגיה אימונולוגיה ווירולוגיה 411331/3

 3.8 שעור היסטולוגיה ואמבריולוגיה 41133153

 1 שו"ת לליתאנטומיה כ 41133/11

 3 שעור פתולוגיה כללית 41133113

 1 שעור מבוא לפסיכולוגיה 41133413

 3 שעור פרמקולוגיה כללית 41133143

 1.8 שו"ת אפידימיולוגיה וקריאה ביקורתית 41133833

 3.8 שעור מערכת דם 41133383

 /   הדרכה בספריה 3///41/3

 14   סה"כ  

    

א.  סשם הקור מס' קורס    
 הוראה

 נק"ז

 1.8 שעור מבוא לביוכימיה  41133/11

 3 שעור פיסיקה חשמל 41133313

 1.8 שו"ת אפידמיולוגיה וחשיבה כמותית 41133813

 4 שעור מערכת לב וכלי דם 41533313

 1 שעור מערכת נשימה 41133313

 3 שעור מערכת נפרולוגית 41133323

 3.8 שעור מערכת עיכול 41131333

 1 שעור מבוא לפרמקולוגיה 41133141

 1 שו"ת תקשורת 41533443

 8.8 שו"ת (EMTעזרה ראשונה ) 41533113

 1 שעור פתופיזיולוגיה של טראומה 41533533

 1 שעור התנסויות מד"א 41531551

 /1   סה"כ  
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א.  שם הקורס מס' קורס
 הוראה

 נק"ז

 1 שיעור נימית אנדו ורביהמערכת הפרשה פ 41131383

 4 שו"ת אבחנה פיזיקלית 41531513

 3 שעור נתיב אויר 41531543

 4 שעור מצבי חרום פנימיים וויסות חום 41531513

 1 שו"ת נוירואנטומה 41131133

 1 שעור מצבי חירום מילדותיים 415315/3

 1 שו"ת נוירופיזיולוגיה 41131113

 1 שעור חילוץ הצלה ואר"ן 41531213

 1 שעור מערכות בריאות בישראל  41531233

 4 שו"ת תרגול מיומנויות 415312/3

 1 התנסות 1התנסויות מד"א  41531555

 8 שו"ת מבוא לקרדיולוגיה 41531183

 11   סה"כ  

    

א.  שם הקורס מס' קורס    
 הוראה

 נק"ז

 1 שעור קרדיולוגיה 5///4153

 1 שו"ת יולוגיהקרד -מגה קוד  2///4153

 3.8 שעור מבוא לאורטופדיה 41531283

 8 שו"ת טראומה  41531513

 1 שעור כתיבה מדעית 3//41531

 4 שעור מצבי חירום פנימיים 41531553

 1 שעור פרמקולוגיה קלינית 41531133

אסונות וארועים רבי נפגעים ברפואה  1///4153
 דחופה טרום אישפוזית

 8 שו"ת

 1 שו"ת מגה קוד -רגול מצבי חירום פנימיים ת 41531211

 1.8 שו"ת מצבי חירום פדיאטריים 41531533

 13   סה"כ  
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א.  שם הקורס מס' קורס    
 הוראה

 נק"ז

 1 שעור הצגה ודיון של מקרים רפואיים 41531/13

 1 שעור דיני בריאות 41132183

 1 שו"ת מגה קוד מתקדם 41531/83

41531333 ACLS 3 שו"ת 

41531313 PHTLS 3 שו"ת 

41531313 PALS 3 שו"ת 

 1 התנסות התנסות בקרדיולוגיה 41531213

 4 התנסות התנסות ברפואה דחופה 41531233

 1 התנסות התנסות בילדים 41531213

 3 התנסות התנסות במיילדות 41531243

 1 התנסות התנסות בהרדמה 41531283

 11   ז ללא סמינרים וקורסי בחירהסה"כ נק"  

     קורסי בחירה: )אחד מהמוצעים(  

 1 שעור דימות רפואי 41132113

 1 שעור פסיכולוגיה חברתית 41132443

 1 שעור אינטלגנציה ריגשית 4///4113

רפואת  -טכניקות הטיפול ההוליסטי  41132225
 ישן-העידן החדש

 1.8 שעור

        

 אחד מהמוצעים(סמינריונים: )

סוגיות נבחרות בניהול מערכת הבריאות  41132823
 א'

 1 סמינר

 1 סמינר סמינר באבטחת איכות ברפואה דחופה א 41132113

 1 סמינר סמינר בניהול ומנהיגות במצבי משבר  41132151

 1 סמינר סמינר הערכות מערכת הבריאות באב"כ א 411321/3

 11   רה וסמינריםסה"כ נק"ז כולל קורסי בחי  
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א.  שם הקורס מס' קורס

 הוראה
 נק"ז

 31.8 התנסות התנסויות קליניות בניידות טיפול נמרץ 41531583

 8./ שעור התמודדות עם ארועים טראומתיים ומוות 41531513

 31   סה"כ נק"ז ללא סמינרים  

     סמינריונים: )אחד מהמוצעים(  

גיות נבחרות בניהול מערכת הבריאות סו 41132821
 א'

 1 סמינר

 1 סמינר סמינר באבטחת איכות ברפואה דחופה 41132111

 1 סמינר סמינר בניהול ומנהיגות במצבי משבר  41132151

 1 סמינר סמינר הערכות מערכת הבריאות באב"כ ב 411321/1

 38   סה"כ כולל סמינרים  
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 פירוט מסלולי ההכשרה לפאראמדיקים בישראל :7נספח 

 : פירוט מסלולי ההכשרה לפאראמדיקים בישראל 13לוח 

 בן גוריון צה"ל אסף הרופא מד"א ערב מד"א 

מד"א )לימודי  מד"א מד"א גוף מכשיר 

סיעוד ע"י אסף 

 הרופא(

בן  מד"א

 גוריון2מד"א

מספר 

מוכשרים 

 בשנה

מתחילים כ 

בשנה  /1

 18מסיימים 

חילים כ מת

בשנה  /1

 /1מסיימים 

בארבע השנים 

האחרונות סיימו 

 בשנה 5בממוצע 

מתחילים  /5

כל שנה 

 18מסיימים 

 /4מתחילים כ

כל שנה 

 18מסיימים 

שנה ושלושה  משך הכשרה

 חודשים

שלוש שנים 

)מסלול 

פחות 

 אינטנסיבי(

 שלוש שנים חודשים 33 מעל שנתיים

מד"א )חלק של  מד"א מד"א מי מלמד

וד ע"י אסף הסיע

 הרופא(

בן גוריון  מד"א

ומד"א )הרוב 

נעשה ע"י בן 

גוריון, הכשרה 

מעשית 
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באמבולנסים 

 של מד"א(

האם יש 

 תואר 

ברפואת  –כן  לא בסיעוד -כן  לא לא

 חירום

תעודת בגרות  תנאי קבלה

מ  ,(1/31)עד 

לא  1/31

דרושה תעודת 

בגרות אלא 

מכינה 

, ועדת במד"א

 קבלה.

תעודת 

 בגרות, ידע

באנגלית, 

מבחן 

הערכה 

במכון 

חיצוני, 

 ועדת קבלה.

תואר בסיעוד או 

סטודנט לסיעוד, 

ועדת קבלה, 

מבחן הערכה 

 במכון חיצוני.

בגרות, ידע 

באנגלית, 

, 84קב"א 

, מבחן /1דפ"ר 

מעשי בן 

יומיים, ראיון 

עם פסיכולוג 

ומנהל בית 

ספר 

לפאראמדיקים 

 של מד"א 

בגרות מלאה, 

פסיכומטרי 

יון , מ/88מעל 

ע"י פסיכולוג 

 וראיון קבלה

מי מעניק 

 תעודה

מד"א 2 תואר  מד"א מד"א

 מאסף הרופא

מד"א 2 תואר  מד"א

 מבן גוריון

 
 
 
 

 : הערכה של כמות הפאראמדיקים הפעילים בישראל בתפקידים קליניים 8נספח 

 : הערכה של כמות הפאראמדיקים הפעילים בישראל בתפקידים קליניים11לוח 

ל כמות המעוסקים הערכה ש מקום

 )בסוגריים מקור המידע(

 )מד"א( /48 מד"א

 )טרם(//3 פאראמדיקים ב"טרם"

 )נטל"י ושח"ל( 48 פאראמדיקים בנטל"י ושח"ל

 )אין נתונים מדוייקים( /1-כ פאראמדיקים בחברות פרטיות אחרות

 )צה"ל( 38 צה"ל )קבע(

 ים מדויקים()אין נתונ /1-כ מעסיקים אחרים )"מיראז" תע"ש וכול'(

 )סורוקה,רמב"ם( /3 פאראמדיקים בחדרי מיון )לוקחי דמים(

 /85 -כ סה"כ
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Abstract 

Introduction: 

Paramedics are relatively new health care professionals in the field of medicine. The 

profession was first established in the U.S. in the 1960s as a response to the need to 

begin treating the ever-growing numbers of traffic accident victims before they 

reached a hospital. Later on, it developed as the solution for a wide variety of medical 

emergencies. In Israel, Magen David Adom began training and employing paramedics 

in the 1970s to provide first aid on-site for traffic accident victims, the critically ill 

and others involved in medical emergency situations. As time went by, training 

courses were established at Ben-Gurion University, in the IDF and at the Asaf 

Harofeh hospital.  

In recent years, there has been a worldwide shortage of manpower in all the medical 

professions, and that has been particularly true in Israel. A partial solution to this 

global shortage has been found in the development of paramedical professions such 

as: physician’s assistants, nurse practitioners, emergency care practitioners and 

paramedics as part of the core professional workforce in hospitals, clinics and 

different workplaces. In Israel, the first three professions on this list are nonexistent, 

and the employment of paramedics is limited almost exclusively to treatment in 

ambulances enroute to hospitals. 

In Israel, almost no research has been conducted on the development of the 

paramedical profession: paramedics’ legal status in terms of their involvement in life-

saving medical activities, their professional approach, intentions to leave the 

profession, their promotion prospects or the integration of the profession into the 

medical system as a whole. This study is the first wide-ranging research examining 

these issues.   

Research Objectives: 

1. A review of the development of the paramedical profession in Israel and 

globally.  

2. An examination of the situation in Israel – the integration of paramedics into 

the medical array in terms of legislation, human resources planning and the 

frameworks for their employment. 

3. An examination of paramedics’ status and professional approach from their 

point of view and that of related professionals such as doctors, nurses and 

policy makers.  
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4. An examination of the relation between job satisfaction, the toll induced by 

working in the profession and active paramedics’ desire to abandon the 

profession.  

Methods:  

This study employed both quantitative and qualitative methodologies. The aspects of 

qualitative research included the analysis of documents and semi-structured, in-depth 

interviews with 18 policy makers. The interviewees were selected according to their 

current or past professional positions in order to reflect the gamut of those with an 

interest in the training, employment and monitoring of the profession. Analysis of the 

interviews was executed by searching for the core categories in the interviews, in 

keeping with the research objectives and the questions asked during the interviews. 

The categories defined were then subjected to further analysis.  

The quantitative research included an on-line survey encompassing 528 paramedics, 

which checked demographic details and contained a questionnaire on their opinions 

regarding the profession, professional self-awareness, their intentions to leave the 

profession and job satisfaction in the workplace. Another survey encompassed 92 

doctors and 102 nurses working in emergency departments at four Israeli hospitals: 

The Soroka University Medical Center, The Tel Aviv Sourasky Medical Center, The 

Rabin Medical Center and the Rambam Health Care Campus in Haifa. This survey 

included questions regarding demographics, interaction with paramedics, questions on 

their knowledge of the paramedic’s work and their opinions on the inclusion of 

paramedics in additional treatment formats.  

: Results 

The qualitative section in the research revealed a number of significant categories for 

the understanding of the development of the profession of paramedic in Israel: The 

development of the profession and its status, barriers to professional development, the 

borders between professions, the players’ different strengths and development in new 

directions.  

The first course for paramedics in Israel was opened by Magen David Adom in 1979. 

At first, paramedics worked with doctors, but in time they began working 

independently. Today, most of the intensive care ambulances do not have a doctor on 

board, and the senior member of the team is a paramedic. Training has developed in 

Israel over the years and currently includes a military course, a track that includes 

nursing studies and an academic degree in emergency medicine.  
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The in-depth interviews with policy makers revealed that, notwithstanding the fact the 

paramedic profession has developed much in the past few years, as a profession it has 

not become an integral part of the medical system in the same way as other linked 

professions. The majority of policy makers agreed that placing the profession on an 

academic footing is a critical factor in the development of the profession and without 

that academic involvement; it would seem that the profession will not be able to move 

forward in new directions to become an integral part of or play a key role in the health 

system. Most of the interviewees believe that there is another reason for the lack of 

development in new directions – multiple inter-professional disputes, especially 

between paramedics and nursing professionals. Another issue that arose during the 

research was the fact that the legislation governing the field is incomplete and 

regulation by the Ministry of Health is lacking. A large proportion of the interviewees 

thought that the current situation in which Magen David Edom trains, certifies and 

employs paramedics is problematic because it constitutes an integral contradiction and 

a conflict of interests. The separation of these three fields (training, regulation and 

employment) and the transfer of the regulatory mechanisms to the Ministry of Health 

would improve the profession’s standing and would lead to uniform professional 

standards.  

The quantitative research found that paramedics had high regard for their profession 

and that their overall job satisfaction was also high. In contrast, their satisfaction with 

their level of remuneration and work conditions was low. Most paramedics believe 

that their lack of proper legal status is detrimental to their professional standing, that 

the public does not understand the nature of their work and that they suffer from the 

absence of a professional society for the profession. There is broad-based consensus 

among paramedics that with additional training, they could work in emergency rooms. 

The study also found that in Israel, paramedics spend a very short time working in the 

profession. In fact, half move on to other professions within three years. Compared 

with paramedics in other countries around the world, this is a significantly shorter 

period and a quitting rate several times higher than the rate at which doctors, nurses 

and physiotherapists leave their professions in Israel. Significant differences were also 

found between the different training establishments in terms of the percentage of 

graduates actually working in the profession after completing their training. For 

instance, compared with other training programs, paramedics trained by Magen David 

Edom worked for longer periods in the profession. Multi-variable analysis found links 
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between age, education, superiors’ approach, level of interest, promotion possibilities 

and overall job satisfaction with working paramedics’ intentions to leave the 

profession. The survey of doctors and nurses found that they have high regard for the 

work done by paramedics, and they rate paramedics highly among the professionals 

specializing in emergency medicine. Regarding the integration of paramedics in 

hospitals as doctors’ assistants and on resuscitation teams, doctors expressed more 

positive opinions than nurses.  

Discussion:  

In Israel, paramedics lack the classic signs of a true profession: A professional 

society, regulation, full academic qualification and established professional standing 

accepted by linked professions and the public. Whereas it is true that the profession is 

relatively new and as such, it does not have the traditions associated with older 

professions; it appears that in Israel the professionalization processes extant in other 

places have been halted by structural limitations and professional disputes.  

On the one hand, since its establishment in Israel, the profession of paramedic has 

come a long way and paramedics work in the national Emergency Medical Service 

(EMS) – Magen David Adom; they are authorized to provide a wide range of 

treatments and they work independently. On the other hand, compared with other 

countries around the world, the profession has undergone very little development in 

new directions beyond the provision of treatment in ambulances. In Israel, there has 

been no development into advanced clinical professions for paramedics. 

Notwithstanding the changes in the nature of the incidents dealt with by the EMS and 

the paramedics, which now includes dealing with chronic patients and Primary 

medicine, issues such as health policy, ethics and law have almost no expression in 

paramedics’ training. The profession does not yet have a full academic requirement in 

Israel and the pre-dominant training program in Israel is still run by the EMS, in 

complete contrast with the situation in other countries such as Australia or the UK 

where the academic track is the principal training method. Given that in Israel, 

paramedics do not receive remuneration consistent with their academic status and 

larger numbers of academically trained paramedics abandon the profession, the EMS 

system has no incentive to change the current situation as long as the Ministry of 

Health is not being involved more thoroughly. 

It would seem that if paramedics remain within the narrow confines of ambulance 

work, other professions will offer no objections to their work. Attempts by 
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paramedics to expand their authority and work in hospital and clinic treatment formats 

have faced resistance from other professionals and their professional organizations, 

especially from nurses.  

The lack of legislation governing the profession, notwithstanding a large number of 

attempts to pass such legislation, is detrimental to paramedics’ professional standing 

and prevents them from entering new fields. It would appear that the reason for that 

lack of legislation is the absence of a political lobby and representation in the health 

system, as well as the lack of a professional society and the relatively small number of 

people involved.  

All paramedics in Israel undergo a significant process during their professional 

involvement with Magen David Adom, regardless of the program through which they 

completed their studies. Furthermore, the role played by Magen David Adom in 

paramedics’ training, monitoring and employment has an almost all powerful 

influence on the nature of the profession in Israel. The separation of these three 

components is a natural part of the profession’s development and is vital to prevent 

conflict of interest. The introduction of a government controlled qualification 

examination, regulation and supervision of the profession, along with encouragement 

for the expansion of paramedics’ professional horizons will require the involvement 

of the Ministry of Health as the regulator of the health system and cooperation from 

all the interested parties involved in among other things, the training and employment 

of paramedics.  

In the absence of a professional society for paramedics in Israel, there is no 

organization that has grown from within the profession itself that is charged with 

maintaining standards among those employed in the profession, with its supervision 

and with protecting paramedics’ interests. Given a situation in which most paramedics 

work for a single employer, any lack in that organization has particularly strong 

significance and creates an imbalance in the processes through which the profession 

can develop.  

Israel has one of the lowest numbers of paramedics in the world, and the rate at which 

paramedics abandon their profession is one of the highest in the world due to the 

intrinsic wear and tear when working in the profession and additional causes such as 

the lack of support from superiors, work load and the lack of channels for professional 

advance. The high rate at which people leave the profession has critical implications 

for the EMS system: on workloads, the quality of human resources, clinical results, 
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job satisfaction, training and costs. However, these implications have significance 

beyond the paramedic profession and even beyond the EMS system – they bear down 

upon the health system in its entirety. While the lack of trained human resources in 

medical and nursing professions has resulted in Ministry of Health intervention, the 

Ministry has ignored the lack of paramedics. 

 

  

mmendations: Reco 

Clear order must be brought to the paramedical profession through a law granting 

paramedics authorization to work in hospitals and clinics. The establishment of an 

authority to supervise paramedics, in much the same spirit as the authority governing 

nursing at the Ministry of Health and as a body authorized to develop policy, 

regulation for the profession and re-certification is an important factor for the 

development of the profession. Continuation of the process leading to full academic 

status and an increase in the number of college-educated paramedics is vital and will 

have far reaching effects on the profession and its integration into the health system. 

However, without proper remuneration and promotion possibilities, it seems that such 

a process might result in a lack of paramedics willing to work in the EMS. The 

flipside of that coin is that the inclusion of paramedics in research and at universities 

will, over time, allow the profession to develop as an independent discipline.  

Paramedics and linked professions, particularly nursing, must reach common ground. 

Round table discussions will enable the professions to reach agreement on their 

common future and cooperation. To improve the length of time paramedics are 

willing to continue working in the profession, the EMS must find ways to improve the 

feelings of the paramedics working in the profession towards their superiors. The 

opening of new professional horizons in hospitals and in new clinical fields for 

paramedics with a number of years’ experience in the EMS is likely to result in them 

working longer in their profession. Better salaries and other financial conditions, early 

pensions and psychological support for working paramedics are all improvements in 

conditions that will increase the time they are willing to continue working in the 

profession. The combination of a professional society, a regulator and a college 

education is required in order to make progress in the development of advanced 

clinical professions such as physician’s assistant. Without cooperation from all the 
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interested parties, this vital issue will not progress and the inter-professional disputes 

will continue to determine the agenda.  

The lack of a professional society retards the development of the profession for 

paramedics in Israel. Therefore, the recommendation is that paramedics should 

establish a society to represent their different interests. That professional society must 

be involved in both specifically professional matters and in the wider picture, 

including progress in all the fields discussed above in the recommendations.  

 

Future Research:  

Further study is required to examine the public’s knowledge of and attitude towards 

paramedics. That knowledge and those opinions are important in order to reveal a 

more complete picture of the standing enjoyed by this profession in Israel. Other 

research should examine the emotional aspects of the paramedic’s work and their 

effects on the wearing out effects of the work, which could help achieve a better 

understanding of the processes described in this study. High wear out levels and the 

high rate at which people leave this profession both incur significant economic costs, 

which should also be examined by future research.   
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