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הגידול באוכלוסיית הנגב

נפת באר שבע, ס"למ
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אוכלוסיית הנגב

כלכליים-מאפיינים חברתיים

מהרשויות המקומיות בדרום 83%

כלכלי  -בדירוג החברתי1-5מדורגות 

ס"הלמשל 



2015-2017, נפש1,000-שיעור המועסקים ל

שיעור המועסקים במקצועות הבריאות לאלף נפש

OECD-נמוך מממוצע ה
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אחיותרופאים

הבריאותמשרד , "2018כוח אדם במקצועות הבריאות "



נפש1,000-שיעור המועסקים ל

הרופאים לאלף נפש בדרוםשיעור 
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2016, "רופאים–2012מקצועות הבריאות בישראל "

אדם רפואיכחתחזית 



Health at a Glance 2019, OECD

3.1סף –רופאים לאלף נפש 



Health at a Glance 2019, OECD

ומעלה55מהרופאים הם בני 50%



2018יולי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ז"תשע-ס"לימודי רפואה באוניברסיטאות בשנים תש

סטודנטים לרפואה בישראל



2018יולי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ז"תשע-ס"לימודי רפואה באוניברסיטאות בשנים תש

סטודנטים לרפואה בישראל



2018יולי , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ז"תשע-ס"לימודי רפואה באוניברסיטאות בשנים תש

סטודנטים לרפואה בישראל

2016-2017(אוניברסיטה)אזור 

1,572(אוניברסיטת תל אביב)מרכז 

1,440(האוניברסיטה העברית)ירושלים 

1,352(אוניברסיטת בר אילן, הטכניון)צפון 

830(אוניברסיטת בן גוריון)דרום 

5,194כ"סה

הנמוך בין אזורי הארץ–מספר הסטודנטים בדרום 



מאפייני המתמחים בישראל

2011משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי משנת 

2017יולי , י"והרבשיתוף משרד הבריאות ברוקדיילמכון 



ומה עולה בגורלם של הסטודנטים  

?גוריון-בבן





גוריון-סקר בקרב סטודנטים לרפואה בבן

על  ( במקור ובמהלך הלימודים)בחינת ההשפעה של מקום המגורים : המטרה•

הרצון להתמחות באזור הדרום וכן על מגמות במקום המגורים של סטודנטים  

הלימודיםלאורך 

משנה ראשונה ועד  , גוריון-לרפואה באוניברסיטת בןהפצנו שאלון לסטודנטים •

שישיתשנה 

,  העדפות להמשך הקריירה, מקום המגורים הנוכחי, על מקום המגורים במקורשאלות •

דמוגרפימידע 



גוריון-מאפייני הסטודנטים לרפואה בבן

(52%-כ: שיעור היענות)משיבים 361•

:אזור המגורים במקור•

16.1%, דרום

16.6%, ירושלים

43.8%, מרכז

23.5%, צפון

מבצעים התמחות בדרום7%

מבצעים התמחות בדרום9% מבצעים התמחות בדרום53%



גוריון-מאפייני הסטודנטים לרפואה בבן

:שיעור המתגוררים בדרום במהלך הלימודים•

92.3%

100.0%

85.7%

100.0%

90.0%

100.0%

88.1%
95.5% 93.8%

89.4%

73.2%
67.2%

1 2 3 4 5 6

שנת לימודים

דרומי במקור לא דרומי במקור

'א'                       ב'                      ג'                      ד'                      ה'                       ו

n=58 n=303



העדפות לאחר סיום הלימודים

:הבעת נכונות רבה לבצע התמחות בדרום•

65%

26%

78%

28%

דרומי במקור לא דרומי במקור

'ד-'שנים א 'ו-'שנים ה



גוריון-סקר בקרב סטודנטים לרפואה בבן

במדינההסטודנטים לרפואה הלומדים בדרום הוא הנמוך מספר •

ואינם מתכוונים להשתקע  , דרומיים במקורמהם אינם משמעותי חלק •

כרופאיםבדרום 

מהסטודנטים לרפואה בישראל הינם תושבי הדרום במקור  2.5%רק •

בדרוםשלומדים 



...ובעתיד

מאדמשאב מקומות הלימוד בבתי הספר לרפואה הינו יקר •

ולתעדוףלעידוד מקום לפעול יש , הגדלת היקף הסטודנטים בדרוםלצד •

ללימודיםסטודנטים דרומיים בקבלה 

במיוחדגבוהה חשיבות יש , הפריפריהבאזורי •

האדם בארץ יביאו למחסור חסר כחמגמות , בהיעדר הכוונה מסודרת•

אדם רפואי בדרוםבכחתקדים 




