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תקציר 
הציבור  בריאות  שירותי  של  במכלול  ומרכזי  ותיק  רכיב  הוא  לתלמיד  הבריאות  שירות 
בישראל, אבל זה למעלה משלושים שנה שהוא עובר טלטלות רבות. כיום, לאחר שנים 
של שינויים בלתי פוסקים, ולאחר שחלק משירות הבריאות לתלמיד במחוזות מסוימים 
נותר מופרט, מצבו  וחלק אחר  ידי הממשלה,  על  ישירה  הועבר להפעלה  הולאם, כלומר 

ועתידו נראים מעורפלים מתמיד.
הספקת  של  המודל  בסוגיית  נוקב  ומקצועי  ציבורי  דיון  מזמינה  הנוכחית  אי-הבהירות 
שירות הבריאות לתלמיד. מטרת המחקר שנעשה והמאמר הזה שבא בעקבותיו היא, אם 
הבריאות  שירות  של  הנוכחי  מצבו  את  בשדה  השונים  השחקנים  רואים  כיצד  לבחון  כן, 
ודרכי  בית הספר  בו, תפקידה של אחות  כוח האדם  כגון מצב  לתלמיד בהיבטים שונים, 
ההערכה והמדידה של תפקודו; ובמבט לעתיד – אילו מודלים של שירות בריאות לתלמיד 
ראוי שיתקיימו מנקודת מבטם של השחקנים. ניתוח המצב של המתרחש בשטח וחלופות 
המדיניות המוצגים במאמר מבוססים על סדרת ראיונות עם מקבלי החלטות ונותני שירות 
לתלמיד  בריאות  שירותי  של  בין-לאומיות  סקירות  בכללם  כתובים,  מקורות  ועל  בתחום 

בעולם, דוחות ומסמכים ממשלתיים. 
בשירות  הדיון  את  למקד  רצוי  שסביבם  המרכזיים  כצירים  מתבלטים  גורמים  שלושה 
בשירות,  האדם  כוח  אתגרי  בפרט:  בשירות  האחות  ובתפקיד  בכלל  לתלמיד  הבריאות 
האינטגרציה בין אחיות השירות ושירותי בריאות הציבור כמכלול ואופן ההערכה והמדידה

ופוסט-דוקטורנט  בישראל  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  במרכז  אורח  חוקר  לוי,  ברוך  ד"ר   *
במחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ד"ר רמי אדוט, בית הספר 
למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית נתניה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' נדב דוידוביץ', 
הציבור  לבריאות  בית הספר  ומנהל  טאוב  במרכז  הבריאות  מדיניות  תוכנית  וראש  ראשי  חוקר 

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

חזן  יעקב  ע"ש  ודמוקרטיה  חברתי  לצדק  המרכז  של  מחקרית  ביוזמה  זו  עבודה  של  תחילתה   
במכון ון ליר בירושלים, אשר נסגר במהלך המחקר. המחברים מבקשים להודות למרכז טאוב על 

שלנוכח חשיבות הדברים מצא לנכון לסייע בהשלמת המחקר ולהוציאו לאור.  



מגפת  בתקופת  יותר  אף  משמעותי  הפך  לתלמיד  הבריאות  בשירות  הדיון  השירות.  של 
הקורונה, לנוכח החשיבות של שילוב בריאות הציבור במערכת החינוך והאתגרים השונים, 
החל בחיסונים וכלה בקידום הבריאות בימי מגפה. על כל פנים, בעיות היסוד של שירות 
הבריאות  במערכת  מבניות  לבעיות  רבה  במידה  קשורות  בישראל  לתלמיד  הבריאות 
הבריאות  בשירות  שיפור  הארצית.  ברמה  באחיות  חמור  מחסור  לרבות  כולה,  הציבורית 
לתלמיד, בין במתכונתו המופרטת ובין במתכונתו המולאמת, תלוי אפוא לפני הכול בפתרונן 

של הבעיות האלה. 

רקע
שירות הבריאות לתלמיד הוא אחד מן הרכיבים של שירותי בריאות הציבור. הוא מסופק 
)משרד  ובאחריותו  הבריאות  משרד  מתקציב  א'–ט',  בכיתות  בישראל  התלמידים  לכל 
האוצר, 2021; משרד הבריאות, 2020(. את שירות הבריאות לתלמידי כיתות י–י"ב מממן 
המקומית,  )הרשות  הספר  בית  של  לבעלים  ישירות  המימון  את  המעביר  החינוך,  משרד 
הבריאות  בשירות  יתמקד  זה  מסמך   .)2007 וורגן,  ראו  פרטיים.  בעלים  או  החינוך  רשת 
לתלמידי כיתות א'–ט' שבאחריות משרד הבריאות. שירות זה כולל שני יסודות עיקריים: 
רפואה מונעת )חיסונים, בדיקות התפתחות ובדיקות סקר( וקידום בריאות )ייעוץ והדרכת 
לקידום  בתוכניות  ושותפות  בסיכון  התנהגויות  איתור  החינוכי,  והצוות  הורים  תלמידים, 

הבריאות בבתי הספר להטמעת אורח חיים בריא(.  
משרד הבריאות מגדיר את מטרתו של שירות הבריאות לתלמיד בזו הלשון: "מטרת העל 
של שירות הבריאות בבית הספר היא לאפשר לתלמידים לממש את מלוא הפוטנציאל 
זו".  מטרה  להשגת  התווך  מעמודי  הם  בריאות  וקידום  מונעת  רפואה  שלהם.  הבריאותי 
בהמשך מצוין כי בתפקידי צוות הבריאות בבית הספר נכללים, בין היתר, הערכת הצרכים 
ייזום, הפעלה והטמעת תוכניות  הבריאותיים של התלמידים, איתור תלמידים בסיכון וכן 

לקידום בריאות )משרד הבריאות, 2019א(.
מאז שנות השמונים של המאה הקודמת עובר שירות הבריאות לתלמיד בישראל טלטלות 
רבות. כיום, בעקבות שנים של שינויים בלתי פוסקים, לאחר שחלק ממנו הולאם במחוזות 
מסוימים, כלומר הועבר להפעלה ישירה על ידי משרד הבריאות, וחלק אחר נותר מופרט, 
מצבו ועתידו נראים מעורפלים מתמיד. למרבה הפליאה, ייתכן כי המצב המבוזר הנוכחי 
המרואיינים  מן  אחדים  באוזנינו  שטענו  כפי  מושכלת,  מבחירה  אם   – להתקיים  ימשיך 
למחקר זה )ראו להלן(, ואם מתוך הימנעות מבחירה או בשל היעדר תכנון. כך או כך, אי-
בהירות שוררת באשר לאופן ההספקה של שירות הבריאות לתלמיד בעתיד – הפרטה או 
הלאמה, הפעלה עקיפה על ידי זכיין או הפעלה ישירה על ידי משרד הבריאות, ביזור ושוני 
של הספקת השירות בין המחוזות או האחדה שלה בכל המדינה. אי-בהירות זו מחייבת דיון 
ומודל ההספקה של שירות הבריאות  נוקב בסוגיית ההפרטה, ההלאמה  ומקצועי  ציבורי 

לתלמיד.
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כיצד  לבחון  כן,  אם  היא,  בעקבותיו  שבא  שלפנינו  והמאמר  שערכנו  המחקר  מטרת 
רואים השחקנים השונים בשדה את מצבו הנוכחי של שירות הבריאות לתלמיד בהיבטים 
שונים, כגון מצב כוח האדם בו, תפקידה של אחות בית הספר1 ודרכי ההערכה והמדידה 
של פעילותה. במבט לעתיד השאלה היא אילו מודלים של שירות בריאות לתלמיד ראוי 
שיופעלו מנקודת מבטם של השחקנים בשדה. מאמר זה, כך אנו מקווים, יקדם את הדיון 

בנושא וישפוך אור על מודלים אפשריים להפעלת שירות חשוב זה. 

הפרטה, הלאמה ומיקור חוץ 
באופן הכללי ביותר ניתן לומר כי "הפרטה" במובנה המלא והמובהק היא העברה של נכס 
ציבורי או שירות שהמדינה מספקת לידי השוק הפרטי. עם זאת, במקרים רבים ההפרטה 
המדינה  מידי  השירות  הספקת  של  העברה  יותר.  ומצומצמת  חלקית  בצורה  מתבצעת 
לגורם פרטי – חברה מסחרית או מוסד ללא כוונת רווח )מלכ"ר( – בעוד היא עצמה נותרת 
האחראית לשירות באמצעות פיקוח על הזכיין ועל מימון השירות, שכיחה למדי בעולם, 
וגם בישראל. פרקטיקה זו מכונה על פי רוב "מיקור חוץ". את ההפרטה באמצעות מיקור 
חוץ אפשר להגדיר כך: "הפרטה חלקית, שבה האחריות למוצר או לשירות נותרת בדרך כלל 
בידי המדינה. הביצוע מועבר בכל מיני שיטות לידי גורם חיצוני – ארגון עסקי או ארגון ללא 

כוונת רווח" )מנדלקרן ושרמן, 2015, עמ' 9(.  
בין הפרטה להלאמה,  זה אנחנו שואפים לחרוג מגבולות המחלוקת העיקרית  במאמר 
רצון  מתוך  בישראל,  לתלמיד  הבריאות  שירות  סביב  הדיון  את  דנא  מקדמת  המלווה 
להדגיש את בעיות היסוד ששירות זה לוקה בהן, ובמידה רבה מערכת הבריאות הציבורית 
הישראלית כולה. כפי שנראה בהמשך הדברים, בלי שבעיות אלה יבואו על פתרונן, עלולה 
השאלה בדבר מתכונת ההפעלה המתאימה ביותר של שירות הבריאות לתלמיד להיוותר 
יהיו  הזה  השירות  את  שיפעיל  מי  אם  כלל  משנה  זה  אין  הדוגמה,  לשם  מתוכן.  ריקה 
זו  גורם פרטי לחלוטין, כל עוד אחיות נמנעות מלהצטרף אליו.  המדינה, קבלן משנה או 
הסיבה שהחלטנו להציג ניתוח מצב של המתרחש בשטח אגב פריסה של חלופות מדיניות 

המתבססות על ראיות מן הספרות ועל עדויות של מקבלי החלטות ונותני שירותים. 

הנשים הן רוב מכריע בקרב המגזר הסיעודי בכללותו. באשר לתחומי בריאות הציבור ובריאות   1
התלמיד – אין בידינו נתונים על התפלגות מגדרית, אך הרושם הוא שבתחומים אלו אין אפילו 
מיעוט של גברים. אשר על כן נראה לנו נכון יותר להשתמש במאמר זה בלשון נקבה כאשר מדובר 

באחיות בריאות התלמיד.
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שירות הבריאות לתלמיד בעולם
המאה  במהלך  אמריקה  ובצפון  באירופה  להתפתח  החלו  לתלמיד  הבריאות  שירותי 
הכולל  המאמץ  מן  חלק  היו  הם  הנאורות  עידן  של  הרעיונות  בהשפעת  התשע-עשרה. 
לשיפור החברה באמצעות ארגון מחדש של מוסדות חברתיים. בהתאם לכך, ובד בבד עם 
התפתחותן של המערכות לחינוך חובה, נוסדו שירותי הבריאות לתלמיד על בסיס ההבנה 
שבדיקות והתערבויות רפואיות אחרות בגילים צעירים מניבות את התועלת הגדולה ביותר 
לבריאותם של בני אדם. צרפת הייתה המדינה הראשונה שחייבה עריכת בדיקות רפואיות 
לה  ומחוצה  באירופה  נוספות  מדינות  זאת  עשו  ובעקבותיה   ,1837 בשנת  הספר,  בבתי 

 .)Baltag & Saewyc, 2017; Wold, 2001; Zaiger, 2000(
שירות הבריאות לתלמיד במובנו כשירות של אחיות המוצבות בבית הספר החל לפעול 
חולים  תלמידים  של  היעדרויות  עם  להתמודד  הצורך  בשל  ב-1892  באנגליה  לראשונה 
מבית הספר ועם הסיכון לפריצת מגפות כמו מגפת הגזזת. הכללת החינוך לרפואה מונעת 
כחלק מתפקידה של אחות בית הספר התפשטה בארצות הברית בתחילת המאה העשרים. 
בארצות  נוספות  ערים  החלו  יורק  בניו  לתלמיד  הבריאות  שירות  של  ההצלחה  בעקבות 
הברית להפעיל שירותי בריאות לתלמיד. בשנותיו הראשונות התמקד שירות זה בבדיקות 
ולמנוע את  ולאתר מחלות מידבקות  נאותים  רפואיות שנועדו להבטיח תנאים סניטריים 
התפשטותן. ואולם עד מהרה התברר כי יש צורך בראייה מקיפה יותר של בריאות התלמיד, 
וכך התחילו לערוך בבתי הספר בדיקות כגון עיניים, אוזניים, אף, גרון, שיניים וחלל הפה, 
לב וריאות, מערכת העצבים, עמוד השדרה ותזונה. את הבדיקות האלה ביצע רופא בסיוע 
אחות. נוסף על אלה זוהתה גם החשיבות של קידום בריאות ורפואה מונעת, ולפיכך הוחלט 
לכלול "חינוך לבריאות" במערכת הלימוד. בתחילה קיימו האחיות שיחות של 3–5 דקות 
בכיתות הלימוד בנושאים כגון היגיינה אישית וצחצוח שיניים. כעבור זמן הוכללו השיחות 
הללו במערכי השיעור של המורים. בסופו של דבר, החינוך לבריאות התפתח באותן שנים 
והפך לחלק מתוכנית הלימודים. את התוכנית תכננו במשותף המורה ואחות בית הספר 

.)Wold, 2001(
הפחות,  לכל  מדינות  ב-102  שונות  בגרסאות  לתלמיד  בריאות  שירותי  קיימים  כיום 
העיסוק,  בתחומי  רבים  שינויים  חלו  השנים  במרוצת  כי  מובן  העולם.  ממדינות  כמחצית 
;2008 ואמיתי,  )לבנטל  לתלמיד  הבריאות  שירותי  של  הניהול  ובצורת  בארגון   במבנה, 

Baltag & Saewyc, 2017; Gardner, 2008(. כחלק מן המאמץ לשפר אותם פרסם ארגון 
סטנדרטים  רשימת  שהן  המלצות  של  שורה  ב-2014  אירופה(  )באזור  העולמי  הבריאות 
לשירותי בריאות לתלמיד. מדובר במסמך שמטרתו לתחום מסגרת כללית לפעילות השירות 
על מנת שיוכל לתת מענה הולם לצורכי הבריאות של אוכלוסיית היעד. במסמך נקבע, בין 
תחומי  קביעת  לשם  החינוך  למשרד  הבריאות  משרד  בין  פעולה  שיתוף  נדרש  כי  היתר, 
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העיסוק של שירות הבריאות לתלמיד ותנאי הספקתו. עוד נקבע כי יש לוודא שעומדים 
לרשותו מכלול המתקנים, הציוד, כוח האדם ומערכות המידע הדרושים להשגת יעדיו. כמו 
כן הודגשו חשיבותם של שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים – ובכללם מטפלים, מורים, 
הנהלת בית הספר, הרשויות המקומיות וההורים – ושל הכשרת העובדים, וחשיבותה של 
.)WHO & EUSUHM, 2014( הגדרה מדויקת של משימותיהם ומחויבותם לשירות איכותי

נרחב שערך ארגון הבריאות העולמי מאשש כי כמה רכיבים משותפים למרבית  סקר 
)משרד  הרשויות  של  אחריות  ובהם:  לתלמיד,  בריאות  שירותי  בהן  שקיימים  המדינות 
בעיות  בצד  בהנחיות,  שנקבע  כפי  גבוהות,  ונגישות  זמינות  מקומיות(;  רשויות  הבריאות, 
בנגישות בחלק מהאזורים; הכרה בצורך ברפורמות – ברוב המדינות שיש בהן שירות בריאות 
לתלמיד הובע רצון לערוך שינויים בשירות )76%(; מחסור בכוח אדם רפואי וסיעודי; וקושי 
להעביר הכשרות מתאימות לכוח האדם. באופן כללי נראה כי שירות הבריאות לתלמיד 
לוקה בתיעדוף נמוך אצל מקבלי החלטות ופוליטיקאים יחסית לחשיבותו הרבה מנקודת 
עוסק  הוא  המדינות  במרבית  כי  נמצא  עוד  מניעתית.  ורפואה  הציבור  בריאות  של  מבט 
בפיתוח תוכניות לקידום בריאות כגון תזונה נכונה, הימנעות מסמים ומאלכוהול וחינוך מיני 
ניתן בקבוצה קטנה של מדינות, בהן ישראל(. מדינת ישראל, כמו בריטניה,  )האחרון לא 
בלגיה, הולנד, איטליה ועוד, משתייכת לקבוצת המדינות שבהן אחיות אינן נמצאות בבית 
 ,)Baltag & Levi, 2010( הספר דרך קבע אלא מבקרות בו לפי תוכנית או סדר זמנים מסוים
שלא כמו קבוצת המדינות שבהן האחות נמצאת בבית הספר באופן קבוע, ובכללן, לדוגמה, 

אוסטריה, דנמרק, נורווגיה ושוודיה. 
נשען  לתלמיד  בריאות  קיומו של שירות  כי  לקבוע  ניתן  הרב,  והגיוון  למרות השינויים 
על הכרה בסיסית בכך שבית הספר הוא המוסד היחיד שילדים ובני נוער מתאספים בו 
במרוכז רוב ימות השנה, ועל כן הוא מאפשר גישה נוחה אל התלמידים, ובמידה רבה גם 
אל משפחותיהם, בלי להידרש לבעיות תחבורה, מיקום או גישה מוגבלת לשירותי בריאות 
בקהילה. יוצא אפוא שמבחינת עלות–תועלת, שירותי הבריאות לתלמיד נחשבים במדינות 
שמקיימות אותם בעלי ערך בעיני החברה ובעיני התלמידים עצמם. יתר על כן, מכיוון שהם 
בריאות  פערי  לצמצום  תורמים  לתלמיד  הבריאות  שירותי  התלמידים,  לכל  חינם  ניתנים 

.)Baltag & Saewyc, 2017( ולהפחתת השימוש בשירותי בריאות בקהילה
אתגרים  העולם  מדינות  עם  חולקת  ישראל  כי  נראה  הדברים,  בהמשך  שנראה  כפי 
תכופים  שינויים  בכוח אדם,  בהם מחסור  לתלמיד,  הבריאות  לשירות  האופייניים  שונים 
במודל ההפעלה שלהם וחוסר אחידות גיאוגרפית בפריסתם. מעבר לכך, נראה כי השירות 
בישראל לוקה בשורה של בעיות פרטיקולריות, הקשורות אינהרנטית לבעיות היסוד של 

מערכת הבריאות המקומית.
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שירות הבריאות לתלמיד בישראל: קיצור תולדות 
ההפרטה וההלאמה

הנשים  ארגון  העשרים  המאה  בתחילת  לישראל  הביא  לתלמיד  הבריאות  שירות  את 
"הדסה". עם קום המדינה הוא הולאם והפעלתו נמסרה לאחריות משרד הבריאות. בעשורים 
הראשונים הייתה אמורה להיות במסגרתו אחות בכל בית ספר, אך לא זה היה המצב – 
לאחריות  רשמית  הועבר  הוא  השמונים  בשנות  המגזרים.  בכל  ולא  הספר  בתי  בכל  לא 
בו  הורגשו  זה  בשלב  כבר  חובה.  חינוך  חוק  של  בסמכותו  והופעל  המקומיות  הרשויות 
טלטלות ההפרטה, כאשר הרשויות המקומיות פרסמו מכרזים להפעלתו באמצעות מיקור 
2013; לבנטל  חוץ )הוועדה המשותפת לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד, 

ואמיתי, 2008(.  
המשיכו  התשנ"ד-1994,  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  חקיקת  לאחר  אפילו  ואולם 
ביולי  חוץ.  מיקור  באמצעות  לתלמיד  הבריאות  שירות  את  לספק  המקומיות  הרשויות 
1997 תוקן החוק ונקבע בו במפורש כי משרד הבריאות, ולא משרד החינוך, הוא האחראי 
)התוספת השלישית(. בשנים הבאות  בריאות ממלכתי  ביטוח  חוק  להספקתו באמצעות 
שירות הבריאות לתלמיד אכן הופעל על ידי משרד הבריאות, אבל מי שסיפקה את שירותי 
או  ישירה,  זו הפעלה  הייתה  בתחילה  הציבור.  לבריאות  האגודה  הייתה  בפועל  הבריאות 
כמעט ישירה, שכן האגודה הייתה גוף פנימי של משרד הבריאות. ואולם כעבור כעשור 
הוחלט להגדיר מחדש, ובאופן פורמלי, את הקשר עם האגודה לבריאות הציבור כמלכ"ר 
חיצוני. המשמעות הייתה שעל הקשר הזה חל חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. בשנת 
2007 הפכה האגודה לבריאות הציבור, הלכה למעשה, לקבלן שירותים המספק שירותי 
2008; הוועדה המשותפת לבחינת  ודונחין,  )גופין  בריאות לתלמיד באמצעות מיקור חוץ 

המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד, 2013(. 
למרות ההחלטה לעיל נותר טיב ההתקשרות של משרד הבריאות עם האגודה לבריאות 
חוץ  מיקור  של  המודל  במסגרת  רשמי  מכרז  לראשונה  יצא  ב-2009  רק  עמום.  הציבור 
שלמעשה העביר את ההפעלה מהמשרד לזכיין חיצוני. חברת נטלי היא שזכתה במכרז, 
אבל אז נפתחו מאבקים משפטיים והללו גרמו עיכובים במימוש של מיקור החוץ עד כדי 
ביטול זמני של המכרז ופרסום מכרז חדש. ב-2012 נעשה מהלך מפתיע: המדינה נסוגה 
חלקית ממהלך ההפרטה, במשמעה כ"מיקור חוץ", והחליטה להלאים מחדש את שירות 
הבריאות לתלמיד, כלומר להפעילו בעצמה וישירות במחוזות הדרום ואשקלון.2 לפי נתוני 
הממשלה משנת 2012, במחוזות אלו מסופקים כ-17% מנפח שירותי הבריאות לתלמיד 

של  הבריאות  בלשכות  המקובלת  החלוקה  לפי  נעשתה  כאן  מביאים  שאנו  למחוזות  החלוקה   2
שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, והיא שונה במעט מן החלוקה למחוזות לפי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה. 
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גודלה של מדינת ישראל.3 בשאר המחוזות  בישראל על פני שטח של למעלה ממחצית 
חברות  שתי  בו  שזכו  חוץ,  למיקור  מכרז  באמצעות  לתלמיד  הבריאות  שירות  הופעל 

מסחריות – נטלי ופמי-פרימיום. 
הארץ.  מכל  אחיות  של  נמרץ  בגיוס  נפתחה  הדרום  במחוז  הישירה  השירות  הפעלת 
בעקבות  וכך,  הבדואי.  במגזר  החיסונים  בשיעור  עצומה  עלייה  הניב  המרוכז  המאמץ 
המהלך של העברת שירות הבריאות לתלמיד להפעלה ישירה בידי משרד הבריאות בשנת 
הלימודים תשע"ב )2011/2012(, נסק שיעור המחוסנים ל-Tdap ו-HPV בכיתות ח' במגזר 
הבדואי מ-0% בשנת הלימודים שלפניה )תשע"א, 2010/2011( לכ-89%, ובשנה שאחריה 
לכ-90% )הוועדה המשותפת לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד, 2013(. עם 
זאת יש לשים לב כי האחיות שגויסו לשירות הבריאות לתלמיד באו מתוך השירות הציבורי, 

ממחוזות אחרים ועל חשבונם, ולא מתוספת של אחיות למערכת.
שבאה  וההלאמה  חוץ,  כמיקור  לתלמיד  הבריאות  שירות  הפרטת  תקציבית,  מבחינה 
אחריה בכמה מהמחוזות, לא צמצמה את ההוצאה הממשלתית. אדרבה, למהלך התלוותה 
העלאה של תקציב ההפעלה – מ-50 מיליון ש"ח בשנת 2007 ל-100 מיליון ש"ח בשנת 
2013. לתוספת זו יש להוסיף את תקציב ההפעלה של שירותי העזרה הראשונה, הניתנים 
משירות  ב-2007  הופרד  המעשי  תפקודם  ואשר  חוץ  מיקור  באמצעות  הם  גם  היום 
)הוועדה המשותפת לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד,  הבריאות לתלמיד 
2013; מבקר המדינה, 2010(. בשנת 2017 האמיר התקציב של שירותי הבריאות לתלמיד 

לכ-132 מיליון ש"ח.4
ביולי 2015 נחתם הסכם בין שר האוצר משה כחלון ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בעניין 
העסקה ישירה במגזר הציבורי. אחד מסעיפי ההסכם כלל הבטחה להחזיר את עבודתן של 
כל אחיות שירות הבריאות לתלמיד בכל הארץ להפעלה ישירה. משמעות ההחלטה הייתה 
ואולם ההסכם לא מומש. בשנת  יורחב לכל שאר המחוזות.  שמהלך ההלאמה החלקית 
2017 התבצעה הלאמה חלקית נוספת של השירות במחוז הצפון, אך שאר המחוזות, ובהם 
שלוש הערים הגדולות )ירושלים, תל אביב וחיפה(, נותרו תחת מודל ההפרטה של הפעלה 
לתלמיד  הבריאות  שירותי   2011 מאז  הבריאות,  משרד  לפי  ופמי-פרימיום.  נטלי  ידי  על 
במחוזות הדרום, אשקלון והצפון מופעלים ישירות על ידי המשרד; במחוזות חיפה, ירושלים 
ונתניה הם מופעלים על ידי חברת נטלי, ובמחוזות תל אביב והמרכז )למעט נתניה( – על 
ידי פמי-פרימיום. נעיר כי חלק מהבדיקות בסל השירותים לתלמידי כיתות א'–ט' במחוז 

נתונים אלה נכללו בתשובת המדינה להליכים משפטיים )עע"ם 7315/10, 6823/10(. ראו מתן   3
שירותי בריאות בע"מ והאגודה לבריאות הציבור נ' משרד הבריאות ונ.ט.ל.י. )החברה לשירותי 

רפואה דחופה בישראל( בע"מ, פס"ד בית המשפט העליון, 28.2.2011.
בהצעת התקציב לשנת 2017 סכום זה אינו מפורט על פי מחוזות, ולכן אי-אפשר לדעת ממנה   4

איזה חלק מיועד למחוזות המופרטים ואיזה למחוזות המולאמים. 
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הצפון נעשות על ידי תחנות טיפת חלב, וכך גם במחוז הדרום בכל מה שקשור לחיסונים 
)משרד הבריאות, 2020(. 

שיטת המחקר
ממצאים  ניתוח  בסיס  על  נוסחו  ומסקנותיו  איכותני,  מחקר  הוא  כאן  המוצג  המחקר 
במקורות  שמצאנו  ומנתונים  בתחום  תפקידים  בעלי  עם  ראיונות  מסדרת  שהתקבלו 
כתובים. המרואיינים נבחרו בשיטה של דגימת מומחים )expert sampling(, דהיינו דגימה 
נושא המחקר.  היכרותם של המרואיינים עם  לא-הסתברותית הנשענת בעיקר על מידת 
וייחודיים  ספציפיים  בתחומים  העוסקים  במחקרים  בעיקר  ביטוי  לידי  באים  יתרונותיה 
שמשתתפים בהם מעט אנשים, כולם בעל ידע רחב ומעמיק, כגון שירות הבריאות לתלמיד 
בישראל )Frey, 2018(. דגימת מומחים מאפשרת אפוא לבחור את האנשים המתאימים 
אלו  הנחקר. אנשים  והיכרותם עם התחום  ניסיונם  ידיעותיהם,  בסיס  על  ביותר למחקר, 
לפתרונות  בתחום,  הבעיות  לשורשי  למשל,  בנוגע,  חשובות  תובנות  לספק  מסוגלים 

אפשריים או למגמות עתידיות. 
לצורך המחקר קיימנו ראיונות עומק חצי-מובנים עם 13 מרואיינות ומרואיינים, בעילום 
שם. היו בהם מקבלי החלטות מרכזיים ובעלי תפקידים ממגוון מקצועות: אחיות, מפקחות 
בעבר ובהווה, רופאים ורופאות, בעלי תפקידים בכמה רמות במשרד הבריאות – החל בצוות 
בריאות הציבור, עבוֹר באנשי ונשות לשכת הבריאות המחוזית וכלה בבעלי תפקידים במטה 
הראיונות התקיימו בשנים  כל  ונשות אקדמיה.  ואנשי  והחינוך  ובמשרדי האוצר  המרכזי 
2017 ו-2018. נוסף על אלו התקיימה במרץ 2021 שיחת רקע לצורך עדכונים עם בכירה 
במטה משרד הבריאות. המאפיינים המקצועיים של המרואיינים, שאינם מאפשרים את 

זיהוים, מרוכזים בלוח שלהלן.

לוח 1. מאפייני המרואיינים
N = 13מאפיין

8 נשים; 5 גבריםמין

ובעלות תפקידים שיוך ארגוני 6 בעלי  ומנהלות במטה משרד הבריאות )מטה(;  3 מנהלים 
בעלי   2 ובהווה;  בעבר  החינוך  משרד  או  הבריאות  משרד  ובלשכות  במחוזות 
האחיות; בהסתדרות  פעילה  אחות   1 האוצר;  במשרד  תפקידים   ובעלות 

1 חוקרת בתחום הבריאות באקדמיה

הציבור;השכלה / רקע מקצועי בריאות  בתחום  חוקרת   1 כלכלנים;   2 ורופאות;  רופאים   4 אחיות;   5 
1 בכירה במינהל הציבורי 

מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב
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רוב הראיונות נמשכו כ-60–90 דקות ומיעוטם כ-40 דקות והתמקדו בשאלות אלה: מה 
עתידו  ועל  לתלמיד  הבריאות  שירות  שעבר  ההפרטה  תהליכי  על  המרואיין  של  דעתו 
ישירות  ומופעל  צריך להיות מולאם  הרצוי של השירות? האם שירות הבריאות לתלמיד 
על ידי משרד הבריאות או מופרט ומופעל על ידי חברות זכייניות? האם המודל הטוב הוא 
מודל מבוזר, כמו המצב הנוכחי שבו כמה מן המחוזות מולאמים ואחרים מופרטים? מה 
בדיקות  גם  או  ובדיקות סקר  חיסונים  רק  – האם  הבריאות לתלמיד  לכלול שירות  צריך 
רפואי  להיות  צריך  לתלמיד  הבריאות  שירות  האם  לבריאות?  וחינוך  מעקב  התפתחות, 
במהותו או חינוכי? האם נותנות השירות צריכות להיות אחיות, והאם אחיות אלה צריכות 
להיות חלק מצוות בריאות הציבור )טיפת חלב( או שעבודתן צריכה להיעשות בנפרד ממנו? 
ואולי עבר זמנו של שירות הבריאות לתלמיד ויש להעביר את תפקידיו לשירותים אחרים 

ולמעשה לבטלו?
רוב הראיונות נעשו בנפרד, עם מרואיין אחד או מרואיינת אחת בכל ריאיון, בהנחיית חוקר 
אחד או שניים, וכולם הוקלטו. שני חוקרים ניתחו את הראיונות המוקלטים כדי לזהות בהם 
הממצאים  מתוך  הצומחות  מרכזיות  תמות  לכמה  ולארגנם  משמעותיים  חוזרים  דפוסים 
 )"bottom-up" thematic analysis( אינדוקטיבי(  באופן  )כלומר  למעלה"   "מלמטה 
)Braun & Clarke, 2006; Fereday & Muir-Cochrane, 2006(. הדפוסים שאותרו יופיעו 
להלן בפרק הממצאים כקטגוריות נושאיות בלוויית ציטוטים רלוונטיים מפי המרואיינים, 
שלכל אחת ואחד מהם הוצמד מספר סידורי. נוסח הציטוטים נשמר כפי שהוא במקור, 
למעט מקרים ספורים שבהם נעשו שינויים קטנים כגון השמטה של שמות בעלי תפקידים 

שהוזכרו בשיחה כדי לשמור על אנונימיות.
ועדות  של  ודוחות  מאמרים  כתובים:  מקורות  על  במחקר  נשענּו  הראיונות  על  נוסף 
והלשכה   OECD ונתוני  הבריאות  משרד  פרסומי  המדינה,  מבקר  דוחות  בנושא,  שעסקו 
המרכזית לסטטיסטיקה. לצד הראיונות סיפקו מקורות אלה את התשתית העובדתית לפרק 
בישראל  ואחיות  תלמידים  ושיעור  מספר  בדבר  נתונים  נכללים  זו  בתשתית  הממצאים. 
ובמדינות מפותחות אחרות, וכן ביצועי שירות הבריאות לתלמיד – חיסונים, בדיקות, חינוך 
לבריאות וכיוצא באלה. המקורות הכתובים אפשרו גם להצליב את דברי המרואיינים עם 
נתונים רשמיים, לדוגמה ביצועי שירות הבריאות לתלמיד לפי מדדים של כיסוי חיסוני, ואף 
להרחיב נקודות שעלו בראיונות, כמו המחסור בכוח אדם סיעודי והיעדר חינוך לבריאות 

בהיקף מספק. 

ממצאים
את הדברים שעלו בראיונות אפשר לחלק לשלוש תמות ראשיות המשקפות את דעותיהם 
כוח  אתגרי  לתלמיד:  הבריאות  שירות  של  שונים  בהיבטים  המרואיינים  של  ועמדותיהם 
הכמותית  הגישה  והשתרשות  חלב  לטיפות  השירות  בין  הקשר  ניתוק  בשירות,  האדם 
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מקורות  עם  הוצלבו  המרואיינים  דברי  התאפשר,  שהדבר  ככל  השירות.  ביצועי  למדידת 
כתובים כגון פרסומים של משרד הבריאות, דוח הוועדה המשותפת לבחינת המשך הפעלת 
 .OECD-שירותי בריאות התלמיד )2013(, דוחות מבקר המדינה ומסד נתוני הבריאות של ה

כל אלה הושלמו בנתונים ובידיעות מתוך אותם מקורות. 

אתגרי כוח האדם בשירות הבריאות לתלמיד
מרואיינים רבים ציינו כי היחס המספרי הקיים בבתי הספר בין תלמידים לאחיות מקשה 
מאוד על מתן שירות הולם. כך סיפרה אחות ותיקה שהגיעה לדרגות ניהול על התקופה 
הקריטית, בשלהי העשור הראשון של שנות האלפיים, אז עבר שירות הבריאות לתלמיד 
הפכה  השירות,  מפעילת  הציבור,  לבריאות  האגודה  כאשר  הראשון  ההפרטה  מהלך  את 

לגוף חיצוני:

האגודה לבריאות הציבור הודיעה למשרד הבריאות שהיא תעשה ניהול כלכלי, ועבודת 
האחות תופרט לדקות עבודה, כמה זמן צריך להקצות לחיסון. במשרד הבריאות מאוד 
האחיות  באנו,   .]...[ ויפה  כלכלי  מאוד  להם  נראה  זה   .]...[ ההפרטה  על  ללכת  רצו 
על  אחריות  לקחת  נוכל  ולא  השירות[  ]את  שמייבש  מהלך  שזה  ואמרנו  המחוזיות, 
השירות ]...[. עכשיו השירות לא בסדר ]...[. מה שקרה בשטח זה שייבשו אותנו. הורידו 
תקנים עוד ועוד ]...[. התלמידים מתרבים והאחיות מתמעטות והגענו ל-3,000,–4,000 

תלמידים לאחות. )מרואיינת מס' 8(  

אחת האחיות שליוותה את מהלך ההפרטה הראשון מתארת מניסיונה האישי את הדינמיקה 
בתקופה זו: 

חולים,  לבתי  הלכו  השירות  את  שעזבו  אחיות  ועוד  עוד  ב-2007,  הפרטה  כשהייתה 
למרפאות ]קופת חולים[, או שחזרו לטיפת חלב. נשארו אחיות מעשיות5 ופנסיונריות. 

)מרואיינת מס' 7( 

אחות אחרת, שעברה גם היא לתפקידים ניהוליים, מתארת את המצב שנוצר כאשר משרד 
הבריאות החליט להחזיר את האחיות להפעלתו הישירה באזור שעבדה בו. המצב החדש 

המחיש את השינויים שהתרחשו בתקופת ההפרטה: 

ההתמודדות ב-2012 התחילה עם כוח האדם. היה צריך להעריך כמה בתי ספר יש לנו, 
כמה אחיות ואיזה סוג של אחיות ]מעשית או מוסמכת[. ]...[ באתי ואמרתי, תגידו לי 

והיא מורשית לבצע מטלות  אחות מעשית היא עובדת סיעוד בעלת הכשרה שאינה אקדמית,   5
אחות  של  הישיר  ובפיקוחה  הוראה  פי  על  נעשות  פעולותיה  כל  בחולים.  בסיסיות  טיפוליות 
מוסמכת. אחות מוסמכת היא עובדת סיעוד בעלת הכשרה אקדמית מוכרת )תואר ראשון לפחות(, 
והיא מורשית לבצע מגוון רחב של פעולות לפי הכשרתה המקצועית. להרחבה על תפקיד האחות 

המעשית ראו משרד הבריאות, 2017.
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מה המפתח של אחות פר תלמידים. התשובה שקיבלתי הייתה מהמפקחת המחוזית 
שלפיה אין מפתח כזה. היא מן הסתם שאלה וזאת התשובה שהיא קיבלה, זאת אומרת 
תסתדרו לבד עם מה שיש. 22 אחיות ותסתדרו לבד. מדובר על קרוב ל-300 בתי ספר, 
 22 מתוך  לאחות[.  תלמידים  ל-4,000  תלמידים   3,500 ]בין  תלמידים  אלף   76 שזה 
אחיות, היו בערך 19 או 18 אחיות מעשיות. אחות מעשית יכולה לחסן, אבל אין לה 
יכולה  ומקצועי, אני לא  רוצה שירות איכותי  ידע של אחות מוסמכת. אם אני  בְּסיס 

להסתפק במעשית. אני צריכה מוסמכת עם בסיס ידע רחב. )מרואיינת מס' 9( 

הוועדה  דוח  את  תואמים  העת,  באותה  הדרום  במחוז  שעבדו  ו-9,   ,8  ,7 מרואיינות  דברי 
המשותפת לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד, שלפיו היחס בין מספר האחיות 
למספר התלמידים ירד ירידה חדה – מ-1:1,600 בין השנים 1997 ו-2003 ל-1:5,000 החל 
בשנת 2010 )הוועדה המשותפת לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד, 2013(. 
חשוב לומר כי היחס אחיות–תלמידים החל לרדת עוד בזמן שהאגודה לבריאות הציבור 
הפעילה את שירות הבריאות לתלמיד, ואף לפני שהיחסים בינה לבין משרד הבריאות הפכו 
באופן רשמי ליחסים של מיקור חוץ. היחס המספרי לעיל בין תלמידים לאחיות הוא ביטוי 
למחסור הכרוני באחיות בריאות הציבור, שעליו כבר עמד מבקר המדינה )2014( בדבריו על 
אחיות טיפות חלב, כאשר כתב שמספרן נמצא מתחת לרף הנורמה שקבע משרד הבריאות 
ברוב המחוזות. מחסור זה מן ההיגיון כי ישפיע ישירות על אחיות בריאות התלמיד, שכן 

עיסוקן נחשב תת-התמחות של בריאות הציבור.6
התלמידים  ממספר  גם  אלא  האחיות  ממספר  רק  לא  כמובן,  מושפע,  המספרי  היחס 
קום  14 מאז  )ופי  ב-400 אלף בעשרים השנים האחרונות  א'–ט', שגדל  בכיתות  הארצי 

המדינה(, בעיקר עקב ריבוי טבעי )תרשים 1(.

לפי הבדיקות שעשינו, היחס המעודכן בין מספר האחיות לבין מספר התלמידים לא פורסם כבר   6
כמה שנים, לא במחוזות המופרטים ולא במחוזות המולאמים. 

13 שירות הבריאות לתלמיד בישראל: בין הפרטה להלאמה



תרשים 1. מספר התלמידים בכיתות א'–ט', 1948–2020
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התקנים  באיוש  ולקושי  בתקנים  למחסור  טבעי  באופן  קשורה  המספרי  היחס  בעיית 
ההלאמה  תקופת  בתחילת  המולאמים.  במחוזות  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  הקיימים. 
מחדש של מחוז הדרום תקצב משרד האוצר את התקנים במחוז על פי ההיקף שהיה נהוג 
בזמן ההפרטה, ואף העלה את השכר בשל הקושי בכל המדינה לגייס אחיות, במגזר בריאות 
ההלאמה  בתחילת  הדרום  למחוז  שניתן  לתיעדוף  בפרט.  הדרום  ובמחוז  בכלל  הציבור 
התייחסו כמה מהמרואיינים, ובהם אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר, אך נעיר כי הוא 
היה מוגבל לפרק זמן קצוב מראש. בקיץ 2017, כאשר התקיימו הראיונות, התעורר ספק 
תנאי השכר המועדפים  מוכן להמשיך לתת את  יהיה  באשר לשאלה אם משרד האוצר 
כ-20  של  באיוש  בעיה  שם  יש  כי  ברור  כאשר  הדרום  במחוז  התלמיד  בריאות  לאחיות 

תקנים בתחום בריאות התלמיד. 
טענה אחרת שהעלו בראיונות בכירים במשרד הבריאות הייתה שהתקנים המתוקצבים 
במחוזות המולאמים היו צריכים לגדול באופן הדרגתי, ביחס לאוכלוסייה, או באופן קבוע 
ואוטומטי, בדומה למנגנון התקצוב של הזכייניות. מתברר כי מנגנון זה לא הועתק אבל גם 
לא הוצע מנגנון אחר של תוספת תקנים. כך, מחוז הדרום חוזר למצב של מחסור בתקנים 
בשל  הקיימים  התקנים  את  לאייש  הקושי  על  נוסף  התלמידים  למספר  יחסית  לאחיות 

ההיצע הקטן של אחיות ויוקרת התפקיד הנמוכה. 
אל כל אלה מתלווה עוד בעיה, שעלתה בדבריהם של מקצת מהמרואיינים, והיא הפגיעה 
בתנאי העבודה של האחיות, ובמילים אחרות – חוסר ביטחון תעסוקתי. כך למשל, בשנת 
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2009, כאשר שירות הבריאות לתלמיד עמד לצאת למכרז, קיבלו עשרות אחיות מכתבי 
הם  שהפיטורים  בטענה  לעבודה  הדין  לבית  עתירה  הגישה  האחיות  הסתדרות  פיטורים. 
המדינתי  התקציב  את  לנצל  נועדו  ושהם  התעסוקתי  הביטחון  חוסר  של  לקיומו  הביטוי 

לטובת הגוף מפעיל השירות, קרי האגודה לבריאות הציבור )יסעור בית-אור, 2009(. 
ובכירה, מיקמה את חוסר הביטחון התעסוקתי בראש  ותיקה  אחת המרואיינות, אחות 
סולם הבעיות של אחיות המועסקות אצל זכיינים. הבעיה, היא סיפרה, החלה מוקדם יותר, 

עוד בימי ההפעלה על ידי האגודה לבריאות הציבור כגוף חיצוני:7

בתקופה הזאת, מ-2007, האחיות הוזנחו על ידי האגודה לבריאות הציבור. הניהול היה 
באופן  בעבר.  שהייתה  מה  הייתה  לא  כבר  האגודה  אכפתיות.  וחסר  מקצועיות  חסר 
פורמלי נותק הקשר עם האחיות. בתקופה הזאת, האחיות היו כל שנה מקבלות מכתב 
פיטורין ומחזירים אותן בספטמבר. הלכנו לבית הדין לעבודה בגלל זה. )מרואיינת מס' 1(

נראה כי התלונות על תנאי העסקה פוגעניים אצל הזכייניות התמעטו בשנים האחרונות. 
המולאמים,  במחוזות  דווקא  העבודה  תנאי  על  ב-2016  הלינו  האחיות  הסתדרות  נציגוֹת 
בגידול  הכירו  דווקא  מהמרואיינים  כמה  כי  לומר  יש  זה  בהקשר  הדרום.8  במחוז  ובפרט 
התקציבי של שירות הבריאות לתלמיד, גם לאחר ההחלטה על ההפרטה, כפי שהוזכר לעיל. 
בה בעת הם הוסיפו כי לדידם אין עוררין על כך שהתקציב צריך לגדול ושהתקציב המקורי 
בתקופת המודל המדינתי )1997–2006( היה נמוך מדי. מן הסתם, שאלת התקצוב נוגעת 

במישרין בשאלת התקנים המתוקצבים הן במחוזות המולאמים הן במחוזות המופרטים.
בנקודה זו של דברינו יש להביא בחשבון תופעה מרכזית המלווה את מערכת הבריאות 
הישראלית – המחסור הכרוני באחיות ברמה הארצית. תופעה זו משפיעה רבות על תפקודו 
של שירות הבריאות לתלמיד, מעבר לתוספת תקציב או החלטה על תפעול במודל זה או 

אחר.
באחיות  הכללי  המחסור  את  לצמצם  השנים  במשך  פעלו  והאוצר  הבריאות  משרדי 
בסיעוד –  ולמוסמכים  רישיונות חדשים למוסמכות  נוספו 3,614   2020 ובאחים. בשנת 
פי 3.9 ממספרם בשנת 2010 )משרד הבריאות, 2021(. ואולם בשל בעיות מבניות בכוח 
היצע  בין  בשטח  היחסים  את  היסוד  מן  שינה  הדבר  אם  ספק  בישראל,  הסיעודי  האדם 
בשני  האחיות  שיעור  ירד  הרישיונות  במספר  המרשים  הגידול  אף  על  ואכן,  לביקוש. 
העשורים האחרונים )תרשים 2(. יתרה מזו, אמנם שיעור האחיות המוסמכות עלה במרוצת 
השנים, אך בד בבד צנח שיעורן של האחיות המעשיות עד להיעלמותן הכמעט מוחלטת 

ממערכת הבריאות. לסוגיה זו נחזור בהמשך דברינו.

בית-אור,  )יסעור  פיטורים  מכתבי  התלמיד  בריאות  אחיות   730 קיבלו  לדוגמה,   ,2005 בשנת   7
 .)2005

ראו דבריה של אילנה כהן, ראשת הסתדרות האחיות, בכנס שהתקיים בירושלים, במכון ון ליר,   8
ב-19 ביולי 2016. 
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תרשים 2. מספר האחיות עד גיל 67 לאלף נפש, 2000–2020
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מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, 2021

זאת ועוד, יש להבדיל בין מי שמורשה לעסוק בסיעוד לבין מי שעוסק או עוסקת במקצוע 
בפועל, כלומר אח או אחות פעילים. למעשה, בשנת 2020 היו בישראל כ-45,400 אחיות 
מועסקות, שהן כ-77% ממספר האחיות עד גיל 67 ו-61% ממספר האחיות הכולל )משרד 
הבריאות, 2021(. לפי נתוני ה-OECD, שיעור האחיות והאחים בישראל עומד על כ-5 אחיות 

 9.)OECD, 2021( OECD-מועסקות לאלף נפש בלבד, לעומת ממוצע של 9.5 במדינות ה

המדינות שמופיעות בתרשים 3 חולקות עם ישראל את אותה ההגדרה של אחיות פעילות, כלומר   9
אחיות העוסקות במקצוע הסיעוד בפועל. בשקלול כל מדינות ה-OECD, הממוצע הוא 8.8 אחיות 
לאלף נפש, אך נתון זה כולל מדינות שחלות בהן הגדרות שונות לכוח האדם הסיעודי הפעיל, 
למשל הגדרה הכוללת גם אחיות העובדות במערכת הבריאות בתפקידים ניהוליים או מחקריים; 

רק אחיות בתי חולים; או כל האחיות המחזיקות ברישיון לעסוק בסיעוד. 
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 OECD, 2021 :מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים

דוח ועדה שהקים משרד הבריאות לפני עשור לבחינת כוח האדם הרפואי והסיעודי בישראל 
ייחס את המחסור בכוח אדם סיעודי לביטול ההכשרה של אחות מעשית ולאקדמיזציה של 
מקצוע האחות )הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל, 2010(. מחסור זה קיים 
הוא מתעצם  כי  מן המרואיינים העידו  ובכל תחומי ההתמקצעות, אך כמה  בכל המדינה 
במחוז הדרום. עדות לכך היא הנתון בדבר שיעור האחיות המועסקות במחוז הדרום – 3.8 
לאלף נפש. זהו השיעור הנמוך ביותר בישראל, 76% מהממוצע הארצי )משרד הבריאות, 

.)2021
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עדות נוספת למחסור בתחומי התמקצעות שיוקרתם נמוכה, ובכללם בריאות התלמיד, 
נמצאת בנתונים של מסיימות הקורסים בתחום הסיעוד. לפי נתוני משרד הבריאות, קורס 
"רפואה מונעת", הכולל את תחום בריאות הציבור, הוא הקורס העל-בסיסי היחיד שנרשמה 
בו ירידה במספרן האבסולוטי של הבוגרות בשנים 2000–2020, ואחד היחידים ששיעורן 

ירד בהם ביחס לאוכלוסייה במהלך תקופה זו )משרד הבריאות, 2021(. 

ניתוק הקשר בין שירות הבריאות לתלמיד לטיפות חלב
במודל ההפעלה המדינתי שפעל בשנים 1997–2006 הייתה האחות המועסקת בשירות 
הבריאות לתלמיד חלק מצוות בריאות הציבור המקומי, כלומר חלק בלתי נפרד ממצבת 
האחיות בצוות הסיעוד של תחנת טיפת חלב. הנוהל של אחות בריאות התלמיד שעובדת 
כמה ימים בשבוע בבית הספר וכמה ימים בתחנת טיפת חלב עם פעוטות ותינוקות היה 
שכיח. האינטגרציה בין שירות הבריאות לתלמיד לשירותי בריאות הציבור בתחנת טיפת 
חלב, כך עולה מהראיונות, הועילה מקצועית לשירות הבריאות לתלמיד, שכן תחנות טיפות 
האחות  הפרדת  מקצועיות.  השתלמויות  והובילו  יזמו  שמעליהן  המחוזי  והפיקוח  חלב 
בשירות הבריאות לתלמיד מתחנות טיפת חלב יצרה אצל האחיות שהחליטו לעשות את 

המעבר תחושת נתק. כך מתארת זאת אחת המרואיינות:

ידי  על  שהועסקו  האחיות  כל  הציבור.  לבריאות  לאגודה  ממכרז  פטור  ניתן  ב-2007 
האגודה לבריאות הציבור בבריאות התלמיד יצאו מהתחנות ואבד הקשר עם התחנות. 
הפכה  האגודה  האחיות.  של  ההעסקה  דפוס  את  שינתה  הציבור  לבריאות  האגודה 
להיות קבלן, ולמעשה האחיות הפכו לעובדות קבלן. אבד הקשר עם טיפת חלב ועם 

הלשכה המחוזית. )מרואיינת מס' 1(

לדברי שתיים מהאחיות המרואיינות, המועסקות במחוז אשקלון, שירות הבריאות לתלמיד 
במחוז חזר באופן מלא לשיטת הפעלתו בתקופת מודל ההפעלה המדינתי. כלומר, האחיות 
ואולם ברוב המחוזות  ונכחו שוב בבתי הספר.  חזרו לעבוד בצוות של תחנות טיפת חלב 
מודל העבודה המקובל היום הוא אחר: הן במחוזות הדרום והצפון המולאמים הן במחוזות 
המופרטים במחוז המרכז, האחות אמנם מצוותת לבית ספר מסוים, אך היא אינה נוכחת 
שהיא  הספר  לבית  באה  היא  בדיקות,  או  חיסונים  לערוך  צריכה  היא  כאשר  יום-יום.  בו 
מצוותת אליו. העובדה שהיא חלק ממאגר שלם של אחיות מאפשרת לתגבר את עבודתה 
בעת הצורך, וגם להעביר אותה לתגבור בבתי ספר אחרים. היא אינה כבולה לימים מסוימים 

שבהם עליה להיות נוכחת בבית ספר מסוים.
מסוים  לבית ספר  מצוותת  המולאם, שבו האחות  המודל  בין   – ביניים  מודל  מעין  זהו 
)ומצופה ממנה לנכוח בו(, ובין מודל המאגר )האופייני להפרטה(, שבו האחות אינה מצוותת 
לשום בית ספר, ולכן מובן מאליו שהיא אינה נוכחת יום-יום בבית ספר מסוים אלא נשלחת 
מתוך מאגר האחיות לבית ספר כלשהו בשיטה של ניוד על פי דרישה. העבודה בשיטת 
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ידי  על  הופעל  לתלמיד  הבריאות  ששירות  בתקופה  עוד  הנראה  ככל  החלה  זו  הפעלה 
האגודה לבריאות הציבור, בערך בזמן שהאגודה הפכה למלכ"ר חיצוני ויחסיה עם משרד 
הביניים  מודל   .2006 שנת  סביב  כלומר  חוץ,  מיקור  של  חוזיים  ליחסים  הפכו  הבריאות 
ממשיך לפעול במחוזות המופרטים, וגרסה שלו מופעלת גם במחוז הדרום המולאם מאז 
2012. שיטה זו, לפי אחת המרואיינות, כוּננה בעיקר במחוז הדרום בשל המחסור החמור 
שם בכוח אדם והצורך להתמודד עם המצב הקשה שהתהווה בעת ההפרטה בעיקר במגזר 

הבדואי. 
בהקשר זה יש לשים לב למהלכים נוספים המתחוללים בתחום בריאות הציבור, שאינם 
מסקנות  ובכללם  עליו,  להשפיע  צפויים  אך  לתלמיד  הבריאות  בשירות  ישירות  קשורים 
הוועדה לבחינת מודל התפעול של טיפות החלב )2017( וחקיקת חוק המועצה לגיל הרך, 
רלוונטיות  אינן  הרך  לגיל  המועצה  וסוגיית  חלב  טיפת  שאלת  לכאורה,  התשע"ז-2017. 
לענייננו, שכן, על פי הגדרה, שירותי הבריאות לתלמיד ניתנים לתלמידים בגיל בית הספר. 
עם זאת, לפי אחת התפיסות שהביעו המרואיינים, שירות הבריאות לתלמיד ושירותי טיפת 
חלב צריכים להינתן תחת קורת גג אחת, כלומר על ידי אותו מאגר של אחיות. יש להדגיש 
כי אין זו רק תפיסה או רעיון, אלא זו המציאות הנוהגת היום במחוז אשקלון. למעשה, זו 
המציאות שהייתה נהוגה בתקופה שהשירות הופעל בהפעלה ישירה על ידי המדינה או על 

ידי האגודה לבריאות הציבור בשם המדינה.
 – והחינוך  הבריאות  למשרדי  המשותפת  היוזמה  הוא  בראיונות  שעלה  נוסף  מהלך 
"אפשרי בריא: בתי ספר מקדמי בריאות". מטרת היוזמה היא לקדם חיים פעילים ובריאים 
יותר בקרב ילדים ובני נוער, בבתי הספר ובקהילה, כך שבית הספר מהווה מסגרת להעברת 
בין משפחות, קהילות,  ושותפויות  וליצירת קשרים  בריאות  בנושאי  ועדכני  מידע מהימן 
מגזרים וסביבות פיזיות וחברתיות.10 לנוכח יוזמה זו עולה שאלת השתלבותו של שירות 
האחות  של  ומקומה  והקהילתי  הבית-ספרי  הבריאות  קידום  במערך  לתלמיד  הבריאות 

בתוכו. נתייחס לכך בהרחבה בדיון.

השתרשות הגישה הכמותית למדידת ביצועי שירות הבריאות לתלמיד
לדברי מרואיין ששימש בתפקיד בכיר במשרד הבריאות, שאלת היחס המספרי בין האחות 
לתלמידים איבדה מחשיבותה. הוא אף לא ידע מהו היחס המספרי הנוכחי בין אחות לבין 
התלמידים שבאחריותה. לשיטתו, בחינת ביצועי השירות והפיקוח עליהם הם שאמורים 
ממשרד  מרואיינים  גם  הצטרפו  זו  לגישה  בתחום.  האדם  כוח  היקף  ולא  במרכז,  לעמוד 
האוצר שהעלו את הטענה שפעולות חינוכיות אינן מאפשרות מעקב כמותי מדוקדק. עם 
פעולות חינוכיות נמנית הקניית ידע ומיומנויות בנושאים כגון מניעת עישון והתמכרויות 

לסמים ולאלכוהול, תזונה נבונה ופעילות גופנית, בריאות השן והיגיינה אישית.11

ראו אפשרי בריא – התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים.  10
ראו באתר של נטלי ובאתר של פמי-פרימיום.   11
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בראיונות עם מקבלי החלטות בכירים במשרד הבריאות הם הביעו שביעות רצון יחסית 
מביצועיהן של החברות הזכייניות ותחושת ביטחון ביכולת השליטה שלהם באופן הפעולה 

של הזכיינים:  

איך שאתה בונה את התמריצים, זה מה שקובע את אופן ההפעלה. כשהתמריץ היה 
מכרז על המחיר, באו באמת עם מינימום אחיות במודל של סיירת ]...[ השירות הזה עבר 
במכרז האחרון, ב-2011, מכרז שהוא בעיניי דוגמה טובה אם אתה כבר מספק באופן 
פרטי. אני כן חושב שזה צריך להיות על ידי המדינה ברמת הרעיון, ברמת האידיאל, 
המקצוע לצורך העניין, אבל כשהחליטו שזה יינתן על ידי ספק, זאת דוגמה טובה לאיך 
אתה בונה את זה כי המכרז לא היה על כסף ]...[. המודל הוא לא רע. אם אתה כבר הולך 
להפרטה של שירות חברתי, אז זה המודל ]...[, הם ]פמי-פרימיום[ בבריאות התלמיד, 
הם בסדר גמור. עושים עבודה יפה. במסגרת המכרז, הדרישות. אתה מטמיע את החזון 
נותן להם  לא  כוח האדם. אתה קובע. אתה  דרישות  שלך ברמת התקציב, התיעדוף, 
יוצא  זה  לתלמידים  האחיות  ליחס  באשר   .]...[ האיכות  על  מתחרים  הם  ואז  לקבוע. 
משהו כמו 1 ל-2,400 עד 2,500, משהו כזה. זה יחס סביר, כי אני יודע איך בניתי את 

זה. 

]מראיין: אבל בהמלצות באירופה מדברים על יחס של 1 ל-1,000 בערך.[ 

השאלה היא מה הם נותנים. אולי הם נותנים הרבה יותר. אנחנו באנו מלמטה. התוצאה 
זה 1 ל-... אנחנו באנו מלמטה, מהפעולות. על בסיס ההמלצות המקצועיות ]...[. בכל 
מקום הכנסנו את הזמן ה"רך" הזה שאני לא יודע למדוד. הביטוי שלנו לזה היה "נשמה 

יתרה", זה הנשמה היתרה של השירות. שלאחות יהיה הזמן לכך. )מרואיין מס' 11(

בית  "אחות  של  ו"רומנטית"  מיושנת  בתפיסה  להחזיק  להמשיך  אי-אפשר  כי  נטען  עוד 
אופרטיבית  מדידה  סמך  על  המציאות  מחויבי  הם  השירות  שעבר  השינויים  וכי  הספר" 

שלצידה מדדים "רכים" יותר של חינוך וקידום בריאות:

צרה  ראייה  זאת  אולי  מופרז.  מעט  הוא  הזאת  לשאלה  שנותנים  האידיאולוגי  הנפח 
מדי, אבל בסוף אני רוצה לקבל שירותים טובים לאורך זמן. יש להם ממד אופרטיבי 
)חיסונים, בדיקות שמיעה(, יש להם ממד יותר רך, קידום בריאות, יש פה משהו שצריך 
יכול  לא  כבר  וזה  הספר  בית  אחות  של  נוסטלגית  רומנטית  תפיסה  יש  אותו.  להבין 
יכולת. אין לנו 5,000 אחיות בריאות  להיות, בשום דרך שננהל את השירות. אין לנו 
האחיות.  מספר  את  להגדיל  קשה  נורא  ישראל.  במדינת  ספר  בתי  ל-5,000   הציבור 
יש מחסור קשה באחיות. יש לי מגבלת תקנים, שזאת מגבלה הרבה יותר קשה. ואם 

אני צריך לריב עם האוצר כל פעם על תוספת תקנים... )מרואיין מס' 11( 
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מרואיין אחר הביע נכונות להשאיר בעינו את המצב המבוזר שנוצר, בהסתמך על "מבחן 
התוצאה", כפי שהוא משתקף ממדדי השירות:

אני לא חושב ]שהמצב מבולבל[. בראייה שלי יש היום שלושה או ארבעה מודלים של 
הפעלה שהם גם בהלימה לשונות הגיאוגרפית-דמוגרפית האופרטיבית שיש בכל אחד 
מהמחוזות, וזה עובד טוב בכל אחד מהם ]...[. במבחן התוצאה אני מסתכל על המדדים. 
אני רואה שבסך הכול כולם עושים עבודה טובה. היו הרבה מחלות ילדות לשירות הזה, 
או  ההסכמים  ברוח  לפחות  עובדים  נטלי  וגם  פמי-פרימיום  גם  אבל  לומר,  צריך  אני 
ההסדרים הקיבוציים. ברמה שלי, השירות היום הוא בשיווי משקל הגיוני. יש שונות, זה 
נכון, אבל השונות היא בריאה. היא גם מייצרת קצת מתח תחרותי. זה טוב לנו שלפמי-

פרימיום ונטלי יש חשש שניקח מהם את זה יום אחד. )מרואיין מס' 12( 

אכן, מנקודת מבט הבוחנת את שירות הבריאות לתלמיד אך ורק לפי אמות מידה כמותיות 
– כלומר, שיעור הכיסוי של חיסונים ובדיקות – הביצועים המדווחים נראים על פי רוב 
עבודת  והחשוב של  מרשימים. התעצמותה עם השנים של המוסכמה שהמבחן העיקרי 
האחיות אינו עבודתן כמקדמות בריאות או ההשפעה המתמשכת של נוכחותן בבית הספר 
באה  ובבדיקות,  החיסונים  במתן  לכימות  הניתנת  עבודתן  אלא  החינוכי  מהסגל  כחלק 
לידי ביטוי גם בכתובים. כך למשל, הדוח המסכם את השירות בשנת הלימודים תשע"ט 
)2018/2019(, אינו מדווח כלל על נוכחות האחות בבית הספר. הוא מפרט בכמה לוחות 
את כיסוי החיסונים השונים ואת בדיקות הסקר ובדיקות הגדילה אך מקצה לוח אחד בלבד 

לחינוך לבריאות.
כפי שניתן לראות בלוח 2 שלהלן, כיסוי חיסוני השגרה גבוה מאוד בכל המחוזות, ללא 
הבדלים משמעותיים ביניהם, בין ששירות הבריאות לתלמיד ניתן על ידי לשכות הבריאות 
שיעור  המחוזות  ברוב  ופמי-פרימיום.  נטלי  החיצוניים  הספקים  ידי  על  ניתן  שהוא  ובין 
המחוסנים הוא 97%–98%. רק במחוז אחד – מחוז הדרום המולאם – שיעורו מעט נמוך 

יותר )כ-95%(.
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לוח 2. כיסוי החיסון MMRV, כיתות א', שנת הלימודים תשע"ט )2018/2019(
אחוז התלמידים המחוסניםמחוז / ספק

97.8ארצי

97.2לשכות הבריאות

98.4אשקלון

95.1דרום

98.1צפון

98.0נטלי

97.7חיפה

98.0ירושלים

98.6נתניה

98.1פמי-פרימיום בריאות

98.1מרכז

98.1תל אביב

מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, 2019ב

תמונה דומה של כיסוי חיסוני גבוה בכל המחוזות )95%–97%(, כאשר מחוז הדרום מפגר 
 Tdap לכיתות ב' והחיסון Tdap IPV אחריהם במעט )93%(, עולה גם מבדיקת כיסוי החיסון
לכיתות ח' )כאן ההפרש בין מחוז הדרום לממוצע הארצי גדול יותר: 86% לעומת 95%(. 
בתחום בדיקות הסקר )גדילה, ראייה ושמיעה( המצב דומה: שיעורי כיסוי גבוהים )ממוצעים 
ארציים של 91%–98%( עם הבדלים זניחים בין מחוזות, למעט שני מחוזות מולאמים – 
מחוז הדרום )כ-65% כיסוי בבדיקת גדילה( ומחוז אשקלון )כ-81% כיסוי בבדיקת ראייה(. 
כאשר בוחנים את תחום החינוך לבריאות מגלים כי הפערים בין המחוזות מקצינים. סל 
שירותי הבריאות לתלמיד כולל שיעור חינוך לבריאות אחד בשנה לכל כיתה. ואולם נראה 
כי בחלק מהמחוזות אפילו שירות מצומק זה רחוק מלהתבצע במלואו )לוח 3(. הכיסוי של 
תחום החינוך לבריאות נמוך ברמה הארצית ביחס לתחום החיסונים והבדיקות, ולא זו בלבד 

אלא שיש בו הבדלים עצומים בין מחוזות.
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לוח 3. כיסוי החינוך לבריאות, שנת הלימודים תשע"ט )2018/2019(, באחוזים
סך כיתותמחוז / ספק

הכול
ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א'

82.278.977.475.573.674.477.574.962.475.5ארצי

לשכות 
הבריאות

52.842.537.032.729.931.946.438.122.637.3

67.748.532.822.717.922.838.736.06.333.6אשקלון

25.413.912.211.80.30.920.012.72.811.4דרום

64.957.953.748.849.752.764.053.238.153.7צפון

96.996.996.996.696.096.796.295.594.196.3נטלי

95.995.195.895.695.796.196.695.193.195.5חיפה

97.697.697.597.196.496.995.996.195.396.8ירושלים

96.997.997.397.295.097.396.594.491.696.2נתניה

פמי-פרימיום 
בריאות

95.295.595.895.694.693.789.991.472.692.2

95.695.996.396.295.494.388.490.574.692.6מרכז

94.494.894.894.593.292.792.493.069.291.5תל אביב

מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב | נתונים: משרד הבריאות, 2019ב

 
מהלוח עולה כי מחוזות אשקלון והדרום מתבלטים בשיעורים הנמוכים ביותר של כיסוי 
במחוז   .75.5% של  ארצי  ממוצע  לעומת  בהתאמה,  ו-11.4%,   33.6% לבריאות:  החינוך 
הדרום הנתונים נמוכים במיוחד, ונראה כי בכיתות ה' ו-ו' פעילות זו כמעט אינה מתקיימת 
שני  חולקים  הללו  המחוזות  שלושת  יחסית.  נמוך  הכיסוי  שיעור  הצפון  במחוז  גם  כלל. 
ישירות  לתלמיד  בריאות  שירות  וקבלת  גיאוגרפית  פריפריה  היותם  חשובים:  מאפיינים 
גדולים, שיעור  עירוניים  מרכזים  המייצגים  המופרטים,  במחוזות  זאת,  לעומת  מהמדינה. 

הכיסוי גבוה ונע בין 91% ל-97%.
כמו  נתוני הביצוע של החלקים החינוכיים במחוז הדרום – פעילות  לברר את  הניסיון 
שיעורי הסברה וחינוך, שאינה רפואית ישירה ואינה ניתנת למדידה כמותית פשוטה – לא 
הניב תשובות ברורות. נראה כי בלית ברירה, לנוכח הקשיים האופייניים למחוז זה, הדגש 
העיקרי בהפעלת שירות הבריאות לתלמיד הושם על מתן חיסונים ובדיקות סקר, ושיטת 
קורה שהאחות מצוותת  כי  עולה  זאת, מהראיונות  אזורי. עם  ושיבוץ  ניוד  היא  ההפעלה 

לבתי ספר קבועים. 
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יותר  גבוהים  דיווחו על שיעורים  דווקא החברות הזכייניות, הפועלות בשאר המחוזות, 
ניתן ללמוד דבר על תוכני השיעורים,  גם מהן לא  כיסוי תחום החינוך לבריאות, אך  של 
מטרותיהם ואיכותם, משום שדוח משרד הבריאות מתמקד רק בנתונים מספריים של כיסוי 
שירות הבריאות לתלמיד. אחד המרואיינים, בכיר במשרד הבריאות, הדגיש בריאיון איתו 
כי החלקים החינוכיים ה"רכים" מופיעים בדרישות המכרז מהזכיין וכי הם מוּחלים גם על 
לבריאות מקבל מקום  גם הכיר בכך שתחום החינוך  הוא  בה בעת  המחוזות המולאמים. 
משני בדרישות המכרז בהשוואה למרכזיותם של החיסונים והבדיקות, הניתנים למדידה 

כמותית.
לוח 4 שלהלן מסכם בפרוטרוט את התפיסות השונות שעלו מהראיונות בעניין המודל 

הרצוי להפעלת שירות הבריאות לתלמיד לפי ההיבטים שהוצגו לעיל.

לוח 4. שירות הבריאות לתלמיד: מודלים אפשריים )בעקבות הראיונות שקיימנו(
אינטגרציה עם שירותי מקומה של האחות בשירותהספקת השירותהמתווהמודל 

 בריאות הציבור 
)טיפת חלב(

מיקור חוץ של 1 
השירות כולו 

הספקה באמצעות זכיין 
שהוא חברה חיצונית 

האחות מצוותת לבית ספר 
מסוים, אבל אינה נוכחת בו 

באופן קבוע

אין קשר בין שירות 
הבריאות לתלמיד לבין 
שירות בריאות הציבור 

)טיפת חלב( 

שירות מבוזר: 2
מיקור חוץ 
או הפעלה 
ממשלתית 

מודל ההספקה ייקבע 
בכל מחוז בנפרד, על 

פי מצבו של המחוז 
ועמדתו של רופא 

המחוז

האחות מצוותת לבית ספר 
מסוים, אבל אינה נוכחת בו 

באופן קבוע

במחוזות המופרטים 
האחות עובדת בנפרד, ללא 

קשר לשירותי טיפת חלב 

בית ספר 3
מקדם בריאות

סוגיית הספקת השירות 
במתווה זה טרם 

הוכרעה

האחות מופקדת רק על 
החינוך לבריאות ועל מניעה, 

לצד צוותי החינוך, והיא 
הסמכות הגבוהה ביותר 

בעניינים אלו בבית הספר. 
חיסונים ובדיקות לא יתבצעו 

בבית הספר אלא בקהילה 

סוגיית האינטגרציה במודל 
זה טרם הוכרעה

שירות ארצי 4
מולאם ואחיד

מודל מדינתי. האחיות 
יחזרו לעבוד במעמד 

של עובדות מדינה 

אין הסכמה באשר לנוכחות 
קבועה של האחיות בבית 

הספר 

האחיות כחלק בלתי נפרד 
מתחנת טיפת חלב, בדומה 

למה שהיה נהוג בעבר 

שירות בריאות 5
לתלמיד 
ברשויות 

המקומיות 

הרשויות הן המעסיקות 
של האחיות, ומשרד 

הבריאות הוא המנחה 
מקצועית 

האחות מרכזת את התוכניות 
המקומיות והבית-ספריות 

האחות אינה חלק מצוות 
טיפת חלב, אך היא מקבלת 

ליווי ותמיכה מלשכת 
הבריאות המחוזית 

מקור: ברוך לוי, רמי אדוט ונדב דוידוביץ', מרכז טאוב
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דיון
מאפיינים  חולק  בישראל  לתלמיד  הבריאות  שירות  כי  מלמדת  בעולם  המצב  סקירת 
רבות  הזה. ראשית, במדינות  מן הסוג  בהן שירות  משותפים עם מדינות מפותחות שיש 
שירות הבריאות לתלמיד נהנה ממסורת רבת-שנים, וחשיבותו כמעט אינה מוטלת בספק 
שונים  באופנים  ומסופק  מאורגן  הוא  והרשויות.  האקדמיה  המקצועיות,  הקהילות  בעיני 
הוא  גם במדינות האלה  לישראל  בדומה  ומקצועית.  רגולטורית  חוקית,  ומגוונים מבחינה 
סובל מבעיות של מחסור באחיות, קושי במתן הכשרה ראויה לאחיות השירות, אי-בהירות 
סביב ההגדרה של תפקיד האחות, תיעדוף נמוך ברמה הפוליטית ואי-שוויון, וחוסר אחידות 
"רוח"  מעליו  מרחפת  רבות  במדינות  כן,  על  יתר  המדינה.  בתוך  אזורים  בין  במתכונתו 

ההפרטה, בצד ההכרה במקומו החשוב כשירות ציבורי. גם בכך ישראל אינה יוצאת דופן.
עם זאת נראה כי יחסית למדינות אחרות, שירות הבריאות לתלמיד בישראל נוטה להיות 
מצומצם. כך למשל, ישראל משתייכת לקבוצת המדינות שבהן על פי רוב האחות אינה 
נמצאת בבית הספר דרך קבע, וחינוך מיני אינו ניתן במסגרתו, בשונה מרוב המדינות. כמו כן 
לא ברור עד כמה מתקיימת בישראל, אם בכלל, פעילות חינוכית בתחומי קידום הבריאות 
הבריאות  שירות  של  בייעוד  יסודי  נדבך  זהו  שאצלן  רבות,  במדינות  כמו  שלא  והמניעה, 
לתלמיד. ולבסוף, שיעור האחיות הפעילות בישראל הוא מהנמוכים במדינות המפותחות. 
במגזרים  גם  כמו  בישראל,  כוח האדם בשירות הבריאות לתלמיד  זהו שורש הבעיה של 

אחרים של מערכת הבריאות. 
ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הטענות שעלו בראיונות ובמסמכים שבחנּו. יחד הם 
מציירים תמונת מצב מדאיגה באשר למצבו הנוכחי ועתידו של שירות הבריאות לתלמיד 
בישראל: מחסור בכוח אדם, קושי באיוש תקנים והזנחת ההיבטים ה"רכים" של השירות, 
שאינם ניתנים למדידה כמותית. הללו קשורים באופן הדוק לנתק המקצועי המאפיין את 
ולירידת  החלב  טיפות  תחנות  ובין  לתלמיד  הבריאות  שירות  אחיות  בין  המחוזות  מרבית 
קרנו של התחום כמסלול מקצועי אטרקטיבי בעיני אחיות. גורמים אלה הם גם הסיבה וגם 
התוצאה, כבמעגל קסמים. כך, אי-האטרקטיביות המקצועית היא גורם מרכזי של הקושי 
לאייש תקנים ובה בעת היא גם תולדה של הנתק המקצועי שהמקצוע לוקה בו. כל אלה 
קשורים לבעיית יסוד של מערכת הבריאות המטילה צל כבד על שירות הבריאות לתלמיד 

כולו – המחסור החמור באחיות ברמה הארצית. 
גורם זה משתלב במגמת האקדמיזציה של מקצוע האחות )וביטול תקן האחות המעשית( 
יוקרת  את  להעלות  במילים אחרות, המאמצים  יוקרת המקצוע.  את  להעלות  ובמאמצים 
המקצוע דווקא מגדילים את המחסור היחסי באחיות בעלות פוטנציאל לתפקיד זה בשל 
האטרקטיביות הנמוכה יחסית שלו לעומת ההיצע הכללי של אחיות חדשות. על רקע זה, 
מודלים של השירות שמצמצמים את היקף התפקיד, מקטינים את אופק הקידום המקצועי 
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שלו או יוצרים תחושה של תפקיד מונוטוני – כל אלה מן ההכרח שיעצימו את ההידרדרות 
בביקוש הפנימי לתפקיד זה ואת המחסור באחיות שמעוניינות לעבוד בו הלכה למעשה.

סביר להניח כי הטלטלות שעבר שירות הבריאות לתלמיד, ובכלל זה חוסר ההחלטיות 
ואי-הוודאות שהתלוו אליהן, תרמו גם הן בטווח הארוך להידרדרות מעמדו כמוקד משיכה 
והאקדמיזציה של  בוודאי על רקע המחסור הכללי באחיות  בעיניהן של אחיות,  מקצועי 
המקצוע. זאת ועוד, היעדר האחידות ברמה הארצית במודל הפעלתו של שירות הבריאות 
לתלמיד מערער על עצם קיומה של תפיסת עולם קוהרנטית בכל הנוגע לבריאות התלמיד 
בפרט ולבריאות הציבור בכלל. לא ברור, למשל, מדוע יש בתי ספר הנהנים מנוכחות קבועה 
של אחות בתחומם ואחרים שלא. באותו אופן גם קשה למצוא היגיון מקצועי או ארגוני 
להבדלים בין מחוזות הפועלים תחת המודל המדינתי ובין מחוזות הפועלים תחת המודל 

של מיקור חוץ. 
אחד החששות העולים ממחקר זה הוא שמצבו הנוכחי של שירות הבריאות לתלמיד, 
שנולד מצירוף נסיבות אקראי למדי וכאוטי במידה רבה, יהפוך עם השנים למעין ברירת 
מחדל – פשרה שהיא תוצאה של מאבקים בלתי פוסקים במשך עשורים בין בעלי עניין 
ותפיסות עולם מנוגדות. מתוך חוסר היכולת להכריע ולהחליט ובעטייה של עייפות החומר 
יימצאו בדיעבד הצדקות לקיומו של מודל מבוזר, שלפיו הספקת שירות הבריאות לתלמיד 

מותאמת, כביכול, בכל מחוז לתנאים הפרטיקולריים השוררים בו. 
כאן יש להדגיש כי מעורבותו של גורם פרטי במתן שירות מסוים מתוך שיתוף פעולה עם 
גורם ממשלתי היא פרקטיקה מקובלת במערכות בריאות בעולם, וגם בישראל. שותפויות 
ציבוריות–פרטיות עשויות להניב תועלת רבה. לדוגמה, במסגרת המאבק במגפת הקורונה 
משרד הבריאות שיתף פעולה עם חברה פרטית לצורך ניטור נגיפי קורונה במערכות ביוב. 
מידה של משילות, שקיפות  לעמוד באמות  עליהן  יצליחו,  מובן שכדי ששותפויות אלה 

והוגנות )Tille et al., 2021(. הוא הדין גם כאשר מדובר בשירות הבריאות לתלמיד.
לתלמיד,  הבריאות  שירות  לאתגרי  ראוי  מענה  לתת  אפוא  מתקשים  המדיניות  קובעי 
ובראש ובראשונה לירידת יוקרתו ולמחסור בכוח אדם. ולראיה, גם לאחר שמשרד האוצר 
אישר תוספת של תקני אחיות במחוז הדרום, התקנים לא אוישו אלא לאחר שהשכר הועלה 
העלאה של ממש. קשה לומר אם בטווח הארוך תוכל העלאת השכר לפצות על היעדר 
האטרקטיביות המקצועית של התחום, וייתכן שיהיה צורך לחשוב על פתרונות יצירתיים 
לתלמיד  הבריאות  ששירות  בין  זו,  מבחינה  בלבד.  כספי  תיעדוף  על  מתבססים  שאינם 
ייעלמו. לפיכך  כולו – בעיות היסוד שלו לא  ובין שיופרט  יוחזר לפעול במודל המדינתי 
רצוי להתחיל בדיון ציבורי ומקצועי אשר אמנם מביא בחשבון תפיסות רעיוניות הקשורות 
בעיצוב חיי הכלכלה והחברה, כגון הפרטה לעומת הלאמה או תפיסת שוק לעומת תפיסה 
של מדינת רווחה, אך עם זאת מבקש לעסוק באופן מעשי יותר בבעיות היסוד של שירות 

הבריאות לתלמיד, ובמידה רבה – של מערכת הבריאות הציבורית כולה.
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לשם כך ראוי לבחון זה בצד זה את המודלים המוצעים בלוח המסכם בפרק הממצאים 
נגזרות במידה  כי העמדות שהובעו בראיונות  נראה  לעיל, על היבטיהם השונים. ראשית 
יותר של דובריהן. כך  לא מבוטלת מתפיסות עולם והשקפות חברתיות-כלכליות כוללות 
למשל, מודל 1 נשען על מיקור חוץ ועל מדידה כמותית של חיסונים ובדיקות כאמת המידה 
העיקרית להערכת טיב השירות, ונראה כי מדידות אלו משקפות במידה רבה את ההשקפה 
הכלכלית של משרד האוצר. לעומת זאת במודלים 4 ו-5 מצדדים גופים וולונטריים בעלי 
בכל  לתלמיד  הבריאות  תומכים בהלאמה אחידה של שירות  הללו  אוריינטציה חברתית. 
ו-3, העולים בעיקר   2 המחוזות או בהעברתו לאחריותן של הרשויות המקומיות. מודלים 
שירות  של  מבוזרת  מתכונת  בהציעם  בתווך  נמצאים  והחינוך,  הבריאות  משרדי  מתוך 

בריאות לתלמיד או מתכונת שאופן ההספקה של השירות בה אינו חד-משמעי. 
אמנם המודל של בית ספר מקדם בריאות )מודל 3( מכיל בתוכו הכרה ממשית בחשיבות 
החינוך לבריאות, אך דווקא מודל זה יכול, הלכה למעשה, לבטל בטווח הארוך את תפקידה 
של האחות לבריאות התלמיד משום שתפקידי החינוך לבריאות יבוצעו בידי צוותי החינוך 
של בית הספר והתפקידים הטיפוליים יועברו לגורמים רפואיים בקהילה. מנקודת מבט זו, 
המודל של בית ספר מקדם בריאות מצמצם עוד יותר את תפקידה של אחות בית הספר. 
מקבלי  יסברו  ארוך  לטווח  לתלמיד  הבריאות  שירות  תכנון  של  המבט  מנקודת  כי  ייתכן 
החלטות מרכזיים כי מוטב כך, אלא שאז יהא עליהם להתמודד עם השלכות החלטותיהם 

על מהות תפקידה של האחות בשירות. 
הבחנה דומה ניתן לעשות גם באשר למודל הרשויות המקומיות )מודל 5(. לפי מודל זה, 
תחום בריאות התלמיד אמנם יהיה מרוכז בידי אחות בבית הספר, אך כלל לא מובן מאליו 
שיש צורך באחות למילוי תפקיד זה אם רפואת הקהילה היא שתהיה אמונה על הבדיקות 
והחיסונים. מכאן שגם מודל הרשויות המקומיות יכול לייתר את התפקיד של אחות בית 
הספר ולהביא לגוויעתו בטווח הארוך. נעיר כי נכון לעכשיו מדובר בתרחיש היפותטי, שכן 

טרם נעשה ניסיון לאימוץ המודל הזה.
ריבוי העמדות באשר למודל הרצוי של שירות הבריאות לתלמיד הוא אחד הממצאים 
כל אחד מהשחקנים  היעדר ההסכמה משתקף בעיקר באופן שבו  זו.  הבולטים בעבודה 
רואה את המתווה הרצוי להסדרת השירות – החל במיקור חוץ, עבור בשירות מבוזר ומסירת 
האחריות לידי הרשויות המקומיות וכלה בהלאמתו והפעלתו בידי הממשלה. לעומת זאת, 
כחלק  האחות  של  תפקודה  לחשיבות  באשר  יחסית  קרובות  עמדות  ביטאו  המרואיינים 
קבוע בסגל החינוכי בבית הספר. חילוקי הדעות שמצאנו היו בעיקר בעניין תפקיד האחות, 
האחות  על  האם  השירות:  איכות  להערכת  הרצויים  המדדים  בעניין  גם   – מכך  וכנגזרת 
להתמקד בביצוע חיסונים ובדיקות או שמא יש לשים דגש חזק יותר על חינוך לבריאות 
ועל מניעת תחלואה? ברי כי אופן המדידה וההערכה של שירות הבריאות לתלמיד ייגזרו מן 

ההכרעה על מהות תפקידה של האחות.
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בעניין זה מעלים הדוחות השנתיים של משרד הבריאות המסכמים את שירותי הבריאות 
לתלמיד נקודה מעניינת, אשר אינה זוכה לתשומת לב מספקת )משרד הבריאות 2019ב, 
2020(. למעשה אפשר ללמוד מדוחות אלו כיצד המשרד בוחר להעריך "איכות". אפשר 
להסיק כי ההתמקדות במדידה כמותית הפכה לאבן הבוחן לתפקודו של שירות הבריאות 
מקבלי  שבו  האופן  על  מעידים  הדוחות  מחוזות,  בין  הנחשפים  לפערים  מעבר  לתלמיד. 
ההחלטות רואים את ייעודו המרכזי של שירות הבריאות לתלמיד וכיצד הם מעריכים את 
איכות עבודתו. מן הדוחות האלה אי-אפשר ללמוד כמעט דבר על ההיבטים ה"רכים" יותר 
ניתנים כמעט לכימות ולהערכה באמצעות  של שירות זה, משום שההיבטים הללו אינם 
מעקב מסוג זה. וכך, אין אנו למדים מן הדוחות על תוכנם של לימודי ההכשרה למקצוע 
האחות, על מידת שיתוף הפעולה של האחיות עם הצוות החינוכי, על איכות השיעורים 
המוקדשים לחינוך לבריאות ולמניעה ועל המידה שהשיעורים השיגו את יעדיהם. למעשה 
הפנימו  מידה  ובאיזו  נקבעו,  אם  שנקבעו,  החינוכיים  היעדים  מהם  כלל  יודעים  אנו  אין 
התלמידים את המסרים ואת התובנות שהונחלו להם, האם פעלו על פיהם, והאם השתפרה 

בריאותם.
מיפוי  של  הממצאים  עם  אחד  בקנה  עולים  הבריאות  משרד  של  השנתיים  הדוחות 
עמדותיהם  את  משקפים  הם  שכן  לתלמיד,  הבריאות  שירות  כלפי  לעיל  העמדות 
מימונו  אופן  לרבות  השירות,  להסדרת  האחראים  העיקריים  המשרדים  שני  של 
את  משקפים  הדוחות  יותר,  כללי  באופן  והאוצר.  הבריאות  משרדי  קרי  והפעלתו, 
ולשירות  החברתיים  לשירותים  באשר  ובעולם,  בישראל  המדינה,  של  החשיבה  צורת 
בעשורים  התרבו  הציבורי  התקציב  ריסון  על  נוסף  השמונים:  שנות  מאז  בכלל  הציבורי 
השירות  מפקידי  לדרוש  הבירוקרטיה,  של  ביצועיה  את  למדוד  הניסיונות  האחרונים 
את  ולהגביר  יעדים  להציב   ,)accountability( לביצועיהם  באחריות  לשאת  הציבורי 
שהונהגו  מינהליות  רפורמות  של  בבסיסן  עמדו  אלה  כל  שלהם.  הניהולית  הגמישות 
המערב  מדינות  של  בשאיפתן  החנית  לחוד  היו  אלה  יוזמות  רבים.  מדיניות  בתחומי 
מינהל  ליצור  במטרה  הפרטי  השוק  של  התנהלות  נורמות  המדינה  שירות  לתוך  להחדיר 
הגנרי  בשם  כונתה  זו,  ממשל  פילוסופיית  או  זו,  דוקטרינה  יותר.  ויעיל  משופר   ציבורי 
)NPM(. היא מאגדת בליל עצום של רעיונות, יוזמות ותוכניות  New Public Management
 Pollitt &( המדינה  של  שבאחריותה  תחומים  במגוון  הציבורי  השירות  ולייעול  לשיפור 

.)Bouckaert, 2004
בה  בישראל.  זו  ליישם תפיסה  לניסיון  מובהקת  דוגמה  הוא  לתלמיד  הבריאות  שירות 
בעת הוא גם ממחיש את האתגר הגדול שקובעי המדיניות צריכים להתמודד עימו בבואם 
הציבורי,  לשירות  העסקי  המגזר  מן  הביצועים  מדידת  את  לשעתק  הקושי   – ליישמה 
ובעיקר לשירותים החברתיים. מדידה של שורות רווח, הכנסות, הוצאות, תשומות ותפוקות 
אינה שקולה למדידת "הערך החברתי", ה"מיוצר" על ידי נותני שירותים במגזר הציבורי. אין 
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פירוש הדבר שאי-אפשר בכלל להעריך את תרומתן החברתית של תוכניות חינוך לבריאות. 
כן  ואף חיוני. אלא שקשה מאוד, אולי אפילו בלתי אפשרי, לעשות  אדרבה, הדבר רצוי 
יחסית  דוגמת מספר האחיות  ו"תפוקות"  "תשומות"  כמותי פשטני של  באמצעות מעקב 
לעיתים  וכך,  לבריאות.  חינוך  בנושא  בכיתות  השיעורים  של  הכיסוי  ואחוזי  לאוכלוסייה 
קרובות המדידה מתמקדת ב"מה שאפשר למדוד" ולא ב"מה שצריך למדוד או להעריך", גם 
אם המדדים הנגישים ביותר הם לא בהכרח המדדים המשקפים בצורה הטובה ביותר את 

היעדים הרצויים לשירות הבריאות לתלמיד או את איכות עבודתו. 
יש לשים לב לכך שלפי דוח משרד הבריאות, כיסוי החינוך לבריאות במחוזות המופרטים 
עולה על פי רוב על הכיסוי במחוזות המולאמים, ובכל הנוגע לכיסוי חיסוני ולבדיקות סקר 
אין בדרך כלל הבדלים של ממש בין מחוזות. דווקא המחוז שמקבל את שירות הבריאות 
לתלמיד מהמדינה – מחוז הדרום – משתרך במקרים מסוימים מאחור. למרות זאת נראה 
כי המצב אינו קשור בהכרח לזהות של מפעיל השירות – המדינה או ספק חיצוני – אלא 
יותר למאפייניו הספציפיים של המחוז, לרבות הגודל של שטחו, פיזורה הגיאוגרפי של 
האוכלוסייה בו, מצבה החברתי-כלכלי, ההזנחה וההדרה החברתית של חלקים מהאוכלוסייה 
הבדואית המתגוררת בו בצד המחסור בתקני אחיות של שירות הבריאות לתלמיד והקושי 
מודל  של  הסוגיה  דבר,  של  בסופו  כי  ללמד  עשויים  אלה  ממצאים  זה.  במחוז  באיושם 
ההפעלה עשויה להיות משנית בחשיבותה לשאלת תפיסת העולם המעצבת את אופיו של 
שירות הבריאות לתלמיד. קובעי המדיניות רואים בו מערכת של תשומות ותפוקות הניתנת 
למדידה כמותית, בין שהוא מופרט ובין שהוא מולאם, ותפיסה זו היא שמעצבת את אופיו 
לעולם  יותר  למודלים הקרובים  יתרון  ייתכן אפילו שיש  זו,  פי תפיסה  על  ואת תפקודו. 

העסקי, כגון המודל של מיקור חוץ.  
ביוקרתם של שירות הבריאות  יותר להבין את מידת הפגיעה  גם קל  מכל האמור כאן 
לתלמיד ושל המקצוע "אחות בית הספר", ועימם את ההתפוררות של דמות האחות כדמות 
חינוכית. לפי תפיסה זו, האחות אינה אלא פועלת בפס ייצור תעשייתי הנמדדת במספר 
אינה  הבריאות  בתחום  חינוכית  כדמות  נוכחותה  "מפיקה".  שהיא  והבדיקות  החיסונים 
נתפסת כחיונית, ואולי אף אינה רצויה, שכן היא מכבידה מבחינה ארגונית ותקציבית )עלות 
כוח אדם(. תפיסה זו של תפקיד האחות, המוצגת באופן שלילי בדוח הוועדה המשותפת 
לבחינת המשך הפעלת שירותי בריאות התלמיד )2013(, מתקבלת באהדה בקרב בכירים 
במשרדי האוצר והבריאות, הרואים בהדגשת הפן הכמותי שבעבודתה של האחות אמצעי 

עיקרי למדידה ולהתייעלות.
זו אמנם אינה עוסקת בתפקוד של שירות  כי עבודה  יצוין במאמר מוסגר  זה  בהקשר 
הבריאות לתלמיד בזמן מגפת הקורונה )נושא הראוי למחקר נפרד(, שכן הראיונות התקיימו 
כשנתיים לפני התפרצותה, אך לנוכח קשייו של השירות והאופן שקובעי מדיניות רואים 
אותו, אפשר להבין מדוע הוא תפס מקום כה שולי במאבק במגפה. תפקידו הזניח של 
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שירות הבריאות לתלמיד מתבלט עוד יותר על רקע מרכזיותו של הדיון המקצועי והציבורי 
על מקומה של מערכת החינוך בזמן המגפה, ובמיוחד על מצבם והתנהגותם של תלמידי 
בתי הספר בין כותלי מוסדות החינוך ומחוצה להם. נראה, אם כן, כי זוהי אינדיקציה נוספת 
לחולשתו של שירות הבריאות לתלמיד, ולפיכך יש לתת את הדעת גם ליכולתו להתמודד 

עם התפרצויות של מגפות בכל שינוי שעתיד להיעשות במתכונת עבודתו. 

מסקנות
הבלתי  השינויים  לתלמיד,  הבריאות  שירות  כלפי  הממשלה  במדיניות  העקביות  חוסר 
לאי- הביאו  הארצית  ברמה  שלו  העבודה  באופן  האחידות  והיעדר  במתכונתו  פוסקים 
הבהירות הנוכחית באשר למודל ההפעלה הרצוי שלו. ניתן לומר כי במרוצת השנים הלכה 
ונוצרה "בלקניזציה" של שירות הבריאות לתלמיד, תוצאה של מחדל תכנוני מתמשך. המצב 
הנוכחי – תולדה של צירופי נסיבות, אילוצים וכוחות המושכים לכאן ולכאן – עלול להפוך 

למצב הקבוע בלי שיהיה לכך צידוק מקצועי-מדעי.
כאן,  המוצג  המחקר  מן  שעולה  כפי  בנושא,  המרובים  העמדות  וניגודי  הדעות  ריבוי 
מחייבים דיון ציבורי ומקצועי פתוח ומעמיק בשאלת עתידו של שירות הבריאות לתלמיד, 
ובכלל זה הגדרה של תפקיד האחות בבית הספר, השתייכותה המקצועית, תנאי העבודה 
שלה, יכולתו של התחום למשוך אליו כוח אדם, פערי השירות בין מחוזות ואופן ההערכה 
והמדידה של השירות. פרמטרים אלה אינם מחייבים הכרעה מראש – הפרטה או הלאמה 
באפשרויות  גם  כמו  זה,  במאמר  שהוצגו  האפשרויות  מן  אחת  בכל  מושכל  דיון  אלא   –
הביניים, העשויות לשלב יחד רכיבים ממודלים אחדים. בכל מקרה, כל מודל שיוחלט עליו 
חייב לתת מענה לבעיית היסוד המלווה את מערכת הבריאות בישראל – המחסור הכללי 
באחיות, הנחווה באופן חריף במיוחד בשירותי בריאות הציבור, ובפרט בשירות הבריאות 
הבריאות  בשירות  מקצועי  ועניין  אופק  והיעדר  האקדמיזציה  מגמות  בעקבות  לתלמיד, 
לתלמיד. כל אלה יש בכוחם להסביר, בין היתר, את המקום השולי שתפס שירות הבריאות 
לתלמיד בהתמודדות עם מגפת הקורונה אף שסוגיות הקשורות למערכת החינוך עמדו, 

וממשיכות לעמוד, במוקד הדיון המקצועי והציבורי במשך כל תקופת המגפה. 
ולבסוף, אפשר להתבונן בקורותיו של שירות הבריאות לתלמיד כעל מקרה בוחן פרטי 
המייצג בזעיר אנפין שאלה רחבה יותר – עתידה של מדינת הרווחה על רקע עלייתה של 
אידיאולוגיית השוק. סוגיה זו מתפצלת לשתיים: ראשית, בשאלת מודל ההפעלה הרצוי 
ושנית, המקרה של שירות  חוץ;  מיקור  או שמא באמצעות  ידי הממשלה  על   – לשירות 
הבריאות לתלמיד מצביע על הנטייה של קובעי מדיניות לשעתק את מדידת הביצועים מן 
המגזר העסקי לשירות הציבורי, אך בד בבד הוא גם מדגים את הקושי הרב הכרוך בכך, שכן 
מדידתן של תשומות ותפוקות כנהוג בעולמות התעשייה והמסחר אינה שקולה למדידת 
השוק  ערכי  את  המקדמת  האידיאולוגיה  מול  ורווחה.  בריאות  שירותי  של  חברתי"  "ערך 
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ניצבת התפיסה הדוגלת בהמשך הפעלתם של שירותים חברתיים ותיקים דוגמת שירות 
הבריאות לתלמיד ושירותי בריאות הציבור בכלל בידי המדינה כביטוי לצביונה הסוציאלי. 
לעת עתה נראה כי בדומה לתחומי מדיניות אחרים, המאבק בישראל בין שתי השקפות 
העולם רחוק מסיום. בימים אלו של מגפת הקורונה וההתמודדות של מערכת החינוך עם 

מגוון אתגרי הבריאות שעל הפרק, נושא זה חשוב יותר מתמיד.
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