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* המחלקה לרפואת שיניים 
קהילתית, הפקולטה לרפואת 

שיניים של האוניברסיטה 
העברית והדסה, מיסודה של 

אחוות אלפא אומגה, ירושלים.
** מרפאת השיניים, בית 

החולים האוניברסיטאי, הדסה 
הר הצופים.

מידת שביעות הרצון של רופאי השיניים 
מלימודי המשך ברפואת שיניים:

סקר בקרב רופאי שיניים בירושלים

מבוא
תחום  בכל  כמעט  נפוצה  דרישה  הם  כיום  המשך  לימודי 
אלה  לימודים  שיניים.  ברפואת  כולל   ,)1( מקצועי 
העלאת  שמטרתו  מתמשך,  ידע  מאגר  בניית  משמעם 
הרמה המקצועית של רופא השיניים ושל צוות המרפאה, 
נוספת  מטרה  ולקהילה.  למטופל  הניתן  השירות  ושיפור 
בשינויים  השיניים  רופא  את  ולעדכן  להעשיר  היא 
רפואת  בתחום  לבקרים  חדשות  המתרחשים  ובחידושים 
לעבודת  עבודה,  לשיטות  לחומרים,  בנוגע   - השיניים 
צוות ולמיומנויות מחשב )2(. נוסף על כך, יש צורך לעמוד 
ציפיותיו  את  ולממש  השיניים  מרופא  המטופל  בדרישות 

הגבוהות ממנו )1(. 
ההמשך  לימודי  את  הגדירה  האירופית  הוועדה 
רופאי  ידי  על  הנדרש  הקריירה,  לאורך  שנמשך  כתהליך 
הידע  הגישות,  את  ולהרחיב  לעדכן  לחזק,  כדי  השיניים, 
והמיומנויות שרכשו, בדרך שתביא את התועלת הגדולה 

ביותר למטופליהם )2, 3(.
אפשרויות  של  גדול  מגוון  קיים  בעולם  שונות  בארצות 
קורסים  מדעיים,  עת  כתבי  הרצאות,  סמינרים,  לימוד: 
קליניים  קורסים  באינטרנט,  מידע  ומאגרי  מתוקשבים 
בליווי  בסימולציות(  או  )במטופלים  טיפולים  ביצוע  של 
טיפול,  בזמן  ישירות  שצולם   DVD תקליטור  מומחה, 
רפואה  לימוד,  ומועדוני  קבוצות  שונות,  וידאו  קלטות 

מבוססת ראיות ועוד )6 - 4(. 
רפואת  ביניהם  הרפואה,  מקצועות  האחרון,  בעשור 
הרפואי,  החינוך  בתחום  מהותיים  שינויים  עברו  שיניים, 

שינוי  של  תהליך  המקצועיים.  ובאתגרים  הטיפול  במתן 
דינמי דורש את הרחבת השותפות ותחומי שיתוף הפעולה 
רפואיות,  גישות  שונים;  מקצועיים  רפואיים  גופים  בין 
ממשלתיים,  ושאינם  ממשלתיים  ארגונים  מומחים, 
באה  הפעולה  שיתוף  חשיבות  פרטיים.  בריאות  וארגוני 
פיתוח  ראיות,  מבוסס  ובטיפול  בלימוד  ביטוי  לידי 

המחקר וסגירת הפער בין התאוריה לפרקטיקה )7(.
בבריטניה,  בארה״ב,  למשל  המפותחות,  המדינות  ברוב 
המשך  לימודי  באירופה,  מדינות  של  רב  ובמספר  בקנדה 
וחידושו  רישיון  קבלת  לצורך  בחוק  המעוגנת  חובה  הם 
מסוים  מספר  להשלים  השיניים  רופא  על  השנים.  במשך 
של נקודות אקדמיות בכל שנה, כדי לעדכן את ידיעותיו, 
לדוגמה:   .)1( שלו  העבודה  רישיון  לחידוש  כתנאי 
בבריטניה, על רופאי השיניים להשלים 250 שעות לימודי 
להיות  צריכות  שעות   75 ולפחות  שנים,  בחמש  המשך 
בלימודי המשך הניתנים לאימות )בעלי מטרות מוגדרות 
ותוצאות( )8(. מנגד, קיימות כמה מדינות, בתוכן ישראל, 
שבהן אין מערכת מסודרת לחידוש הרישיון או ללימודי 
הן קשיים  המשך. הסיבות לחוסר האכיפה במדינות אלו 

פוליטיים וכלכליים שונים.
המשך:  בלימודי  העוסקים  גופים  ישנם  בישראל 
השונים  המומחים  ואיגודי  שיניים  לרפואת  ההסתדרות 
קופות  תאגידי  רפואיים,  מרכזים  אוניברסיטאות,  שבה, 
אולם  מסחריות.  וחברות  פרטיים  מכונים  החולים, 
תחום  את  המרכז  מפקח  ממשלתי  מנגנון  קיים  לא 
ההוראה,  רמת  על  בקרה  אין  ולכן,  ההמשך.  לימודי 
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על  ומעקב  רישום  המשאבים,  חלוקת  הנושאים,  תמהיל 
המשתתפים ברמה הארצית, ולא קיימת התניה של מכסת 
מינימום לחידוש רישיון, זאת, בעיקר בשל חוסר ההסכמה 
השיניים.  רפואת  הסתדרות  לבין  הבריאות  משרד  בין 
המצב הנפוץ כיום הוא שרוב רופאי השיניים בארץ אינם 
נוטלים חלק בתכנית לימודי המשך מסודרת ואין פיקוח 

על נתונים אלו ועל התכניות הקיימות.
לשיפור  יביא  שונים  וארגונים  קבוצות  בין  פעולה  שיתוף 

בריאות הפה בארץ ובעולם. 
אינם  התנדבותיים  לימודים  כי  מראים  כיום  הנתונים 
הרפואי,  הצוות  אנשי  מבין  גבוהים  אחוזים  מושכים 
זו, עולה הצורך  אלא אחוזים בודדים בלבד. לאור עובדה 
במדינות  כמו  המשך,  בלימודי  השיניים  רופאי  את  לחייב 
המפותחות שהוזכרו לעיל,  וכדי שחיוב זה יתקבל בהבנה 
והקשר  היעילות  מידת  את  להעריך  יש  פעולה,  ובשיתוף 

של לימודים אלו למשתתפים )9(.
רמת  על  להעיד  יכולה  לקורסים  ההיענות  רמת  בדיקת 

שביעות הרצון מהקורסים ללימודי המשך. 
בדיקת העדפות רופאי שיניים לגבי לימודי המשך תסייע 
זיהוי  ידי  על  ההמשך  לימודי  תכניות  איכות  את  לשפר 

צורכי המשתתפים)1(.
 ,)3(  Suomalainen ידי  על   2013 בשנת  שפורסם  במחקר 
המבוסס על  סקירת ספרות, סקרים בקרב רופאי שיניים, 
באירופה  שיניים  לרפואת  ההסתדרות  במפגשי  דיונים 
ודיונים בקרב חברים המייצגים שישה בתי ספר לרפואת 
תכניות  ולקידום  לניהול  הבאות  ההמלצות  ניתנו  שיניים, 

לימודי המשך באירופה:
ללימודי  האפשרות  להינתן  צריכה  שיניים  רופא  לכל   •

המשך באופן שיהיו נגישים לו. 
תכנית  להפעלת  רצון  משביעת  תוצאה  להבטיח  כדי   •
לתכנון  שהאחראים  לכך  לדאוג  יש  ההמשך,  לימודי 
ולביצוע תכניות לימודי ההמשך )אוניברסיטאות, ארגונים 
אובייקטיביים  איכותיים,  יהיו  מסחריות(  חברות  שונים, 
שיווק  לטובת  מוטים  שאינם  )קורסים  פניות  וחסרי 

החברות המסחריות(. 
• נוסף על כך, מעבירי ההרצאות ללימודי ההמשך צריכים 
אף הם לקבל אישור התאמה. עליהם להיות חסרי פניות, 
שנלמד,  בתחום  מתאימה  פדגוגית  ויכולת  השכלה  בעלי 

ומומלץ שישתתפו בקורסים ללימודי הוראה.

ותוצאות  מטרות  עם  מוגדר,  להיות  צריך  הלימוד   •
ברורות. כך, רופא שיניים המשתתף בהרצאה יוכל ליישם 

את החומר באופן מעשי במסגרת עבודתו.
המשכיות  ליצור  היא  ההמשך  לימודי  ממטרות  אחת   •
שיהווה  בודד  קורס  מראש  לתכנן  יש  לדוגמה:  בלימוד. 
תבנית  ליצור  מומלץ  נרחבת.  לימודית  מתכנית  חלק 
שלאחריו  פנים,  אל  פנים  המועבר  קורס  של  כלשהי 
בין  הדדיות  לתגובות  המביא  למשל(,  )ברשת,  דיון  יגיע 

השומעים והופך את הלמידה לפעילה. 
הלימוד.  בהערכת  מאמץ  להשקיע  יש  הקושי,  למרות   •
המועבר  החומר  הפנמת  שלעתים  בכך  מתבטא  הקושי 

אורכת זמן רב וקיים קושי בכימות ובהערכת הלימוד.
את  ולנתח  הנלמדות  התכניות  על  משובים  לקבל  יש   •
התוצאות מבחינה סטטיסטית, ומתוך כך לקבל מסקנות 

לייעול.
• יש להכניס שימוש אחיד באירופה, בניקוד עבור שעות 

הלימוד.
• יישום המלצות אלו יהפוך את תכניות לימודי ההמשך 
ברחבי  הניקוד  צבירת  שיטת  את  יקל  יותר,  לברורות 
יותר  טובה  איכות  בקרת  ויאפשר  האירופי  האיגוד 
יותר  טובות  ובטיחות  לאיכות  שתוביל  שיניים,  ברפואת 

בטיפול. 
בישראל, בשל סיבות שונות, ההסתדרות לרפואת שיניים 
)הר״ש(, מציעה זה שנים מספר לקיים מערך לימודי המשך 
הרופא  זכאי  זכות,  נקודות  מספר  השלמת  עם  מרצון. 
ניכר  חלק  מעודכן״.  ״רופא  תעודת  הר״ש  מטעם  לקבל 
אינם  ומשכך,  הר״ש,  חברי  אינם  בארץ  השיניים  מרופאי 
)9(. כמו כן, רק  נוטלים חלק בתכנית ה״רופא המעודכן״ 

מעטים מאלו השייכים להר״ש, משתתפים בתכנית זו. 
רצון  את  משקפת  העשרה  מתכניות  הרצון  שביעות  רמת 
כך,  המתמשך.  הלמידה  בתהליך  חלק  לקחת  הרופאים 
תכנית  כדוגמת  תכניות,  הערכת  באמצעות  לדוגמה, 
למידה  אסטרטגיות  לפתח  אפשר  יהיה  מרחוק,  למידה 
נוספים, יקדמו את שביעות  יעילות, שימשכו משתתפים 
מרחוק  למידה  תכניות  ויפתחו  המשתתפים  רצון 

איכותיות)2(.
הרצון  שביעות  מקור  את  למקד  היא  זה  מחקר  מטרת 
הערכת  בארץ.  ההמשך  לימודי  תכניות  את  לקדם  ובכך, 
שביעות הרצון מושפעת מכמה קריטריונים: תוכן המפגש, 
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והדגמות  רשמים  המשתתפים,  ציפיות  המרצה,  איכות 
חזותיות, והתשתית של מקום המפגש. 

לימודי המשך ברפואת שיניים יכולים להיות מהנים, כאלה 
הגבוהה  ברמה  שירות  להעניק  השיניים  לרופאי  שיאפשרו 
גישות  לומדים  בעודם  מדעי  אתגר  עבורם  ויהוו  ביותר 

ושיטות חדשות בתחום רפואת השיניים ובכלל.
מחקר זה מנסה לבחון את מידת שביעות הרצון בקרב 
מתכניות  ירושלים,  סניף  הר״ש,  חברי  השיניים,  רופאי 
בירושלים,  שיניים  ברפואת  המשך  לימודי  של  שונות 
מטעם הר״ש ירושלים, וכתוצאה מכך להסיק כיצד ניתן 
רמת  את  ולהעלות  ההמשך  לימודי  תכניות  את  לשפר 

ההשתתפות וההיענות של רופאי השיניים.
שיטות

החברים  שיניים  רופאי   295 הכול  בסך  השתתפו  במחקר 
כיום  הרשומים  חברים   375 מתוך  ירושלים,  סניף  בהר״ש, 
בסניף, במטרה לבחון את מידת שביעות הרצון של רופאי 
המשך  ללימודי  מתכניות  ירושלים  הר״ש  חברי  שיניים 

מטעם הר״ש ירושלים.
הרשומים  הר״ש  חברי   375 מתוך  שיניים,  רופאי   80
עקב  כלל  בסקר  השתתפו  לא  ירושלים,  בסניף  כיום 
בכלל,  היענות  חוסר  או  הטלפוני  לסקר  היענות  חוסר 
)מחוץ  שלהם  העבודה  מקום  אל  פיזית  בהגעה  קושי 
לשני  מתאים  זמן  בתיאום  קושי  וכד׳(,  לירושלים 
אישיים  נתונים  עקב  או  הסקר  ביצוע  לטובת  הצדדים 
כתובת  )טלפון/מייל/  הר״ש  במשרדי  מעודכנים  לא 
אופיינה  לא  זו  קבוצה  פנסיה/מוות(.  העבודה/  מקום 
על  בנתונים  חוסר  עקב  התוצאות,  מניתוח  כחלק 

אודותיהם.  
בוצע סקר בשני שלבים: 

מתוך   205 בקרב  טלפוני  סקר  בוצע   ,2011–2009 בשנים 
שאלון  פי  על  דאז,  חברים  היו  אשר  השיניים  רופאי   345
שנקבע מראש על ידי מזכירה מטעם הר״ש סניף ירושלים. 
הר״ש  מטעם  שהועברו  להרצאות  בנוגע  בוצע  הסקר 
הצופים  הר  הדסה  האוניברסיטאי  החולים  בבית  ירושלים 
בנושאים  היו  ההרצאות  מרבית  אלו.  בשנים  בחודש  פעם 

קליניים.
בתחילת השיחה הטלפונית נמסר לרופאים אשר השתתפו 
שתישאלנה  השאלות  על  לענות  לא  באפשרותם  כי  בסקר 
מתכנית  הרצון  שביעות  מידת  היו:  הנושאים  במסגרתו. 

תוכן  מרצה,  מיקום,  רלוונטיות,  הקיימת;  ההרצאות 
רצון  ושביעות  חובה  המשך  לימודי  על  דעה  ההרצאה, 

מתפקוד ועד מחוז ירושלים של הר״ש. 
פי  על  נוסף  סקר  בוצע   ,2014–2013 בשנים  השני,  בשלב 
מבצעת  עם  כיול  בוצע  הסקר,  ביצוע  טרם  השאלון.  אותו 
הסקר הטלפוני בעבר, כדי למנוע הטיות ולחזק את תוקף 
הנתונים שנאספו. בשנים אלו, התקיימו ההרצאות במרכז 

העיר בירושלים.
לא  )אשר  השיניים  רופאי  של  הנמוכה  ההיענות  לאור 
ו/או  הטלפון  באמצעות  לסקר  הקודם(  בסקר  השתתפו 
המייל, בוצע הסקר בשלב השני גם באמצעות הגעה פיזית 
של מבצעי הסקר אל רופאי השיניים שלא ענו בעבר. במהלך 
סקר זה נאספו 90 שאלונים נוספים בקרב רופאי השיניים 
בסקר  השתתפו  לא  אשר  ירושלים  סניף  בהר״ש  החברים 

הקודם. 
של  הרצון  שביעות  רמת  אודות  על  התלוי  המשתנה  ניתוח 
 independent בעזרת  בוצע  המשך,  מלימודי  השיניים  רופאי 
t-test ו-Pearson chi square. רמת המובהקות נקבעה על פי 

.SPSS 19.0 הניתוח הסטטיסטי בוצע על ידי תוכנת .p<0.05

תוצאות
תיאור קבוצת המחקר

במחקר זה השתתפו סך הכול 295 רופאי שיניים מתוך 375 
רופאי שיניים החברים כיום בהר״ש סניף ירושלים.

הגיל  המחקר:  אוכלוסיית  של  עקרונית  התפלגות 
שנים.  כ-54  הוא  בסקר  המשתתפים  כלל  של  הממוצע 
19.1% בגיל  56.9% בגיל 45-64,   ;45 גיל  מתוכם, 24% עד 
65 ומעלה. החלוקה המגדרית היא כ-70% גברים, כ-30% 
נשים, והמצב המשפחתי מצביע על כ-85% נשואים. כ-77% 
כ-55%  בירושלים.  עובדים  כ-95%  בירושלים;  מתגוררים 
שיניים  רופאי  כ-60%  חו״ל,  בוגרי  כ-45%  הארץ,  בוגרי 

כלליים, כ-40% מומחים.
מקום  בין  קשר  קיים  אם  לבדוק  ביקשנו  זה,  בשלב 
של  האישיים  המאפיינים  ובין  )חו״ל/ישראל(  הלימודים 

המשתתפים בסקר, חברי הר״ש ירושלים.
הלימודים  מקום  בין  הקשר  כי  עולה  ו-2   1 מטבלאות 
סטטיסטית  מובהק  נמצא  העבודה  ולמקום  למומחיות 

)p<0.001, p=0.036 בהתאמה(.
יש  הכלליים  השיניים  רופאי  בקרב   ,1 מטבלה  שעולה  כפי 
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הארץ,  לבוגרי  בהשוואה  חו״ל,  בוגרי  של  יותר  גבוה  אחוז 
ואילו בקרב המומחים והמתמחים יש אחוז גבוה יותר של 

בוגרי הארץ, בהשוואה לבוגרי חו״ל.

ובין בעלי  לימודי רפואת השיניים  בין מקום  טבלה 1: הקשר 
המומחיות בסקר שבוצע בקרב חברי הר״ש ירושלים.

*pearson chi-square

כפי שעולה מטבלה 2, בקרב רופאי השיניים שעובדים מחוץ 
בהשוואה  חו״ל,  בוגרי  של  יותר  גבוה  אחוז  יש  לירושלים 
לבוגרי הארץ, ואילו בקרב רופאי השיניים שעובדים בירושלים 

יש אחוז גבוה יותר של בוגרי הארץ, בהשוואה לבוגרי חו״ל.

ובין מקום  טבלה 2: הקשר בין מקום לימודי רפואת השיניים 
העבודה של רופאי השיניים המשתתפים בסקר שבוצע בקרב 

חברי הר״ש ירושלים.

*pearson chi-square

הגיל הממוצע עבור מי שלמד בחו״ל נמצא 53.26±12.56, 
נמצא  בישראל  שלמד  מי  עבור  הממוצע  והגיל 
54.08±12.04. קשר זה לא נמצא מובהק סטטיסטית. כמו 
משפחתי  מצב  מגדר,  ובין  לימודים  מקום  בין  הקשר  כן, 

ומקום מגורים לא נמצא מובהק סטטיסטית.

p*

<0.001

ישראל

53 )39%(

9 )90%(

57 )77%(

חו”ל

83 )61%(

1 )10%(

17 )23%(

מקום לימודים

רופ״ש כללי

מתמחה

מומחה

p*

0.036
 מקום

העבודה

מחוץ לירושלים

ירושלים

מקום לימודים

ישראל

3 )25%(

111 )56.1%(

חו״ל

83 )61%(

1 )10%(

גרף 1: התפלגות תשובות חברי הר״ש ירושלים לשאלות הקשורות בשביעות רצון מתכנית לימודי המשך מטעם הר״ש בירושלים

תוצאות שביעות רצון – כללי
כפי שעולה מגרף 1, התפלגות התשובות )במידה מועטה/

במידה גבוהה( משתנה בהתאם לכל שאלה ושאלה, כאשר 
ברוב השאלות הקשורות לשביעות רצון מהתכנית הביעו 

שאלות הסקר

רצון לתרום
לפעילות 

המחוז

שביעות רצון 
מהועד

נוחיות תנאים 
פיזיים

תדירות הגעה מידת עניין 
ההשתתפות 
בלימודי המשך

רלוונטיות 
נושא ההרצאה

תרומה 
לרכישת 

ולחיזוק הידע

מרצים 
אטרקטיביים 

וטובים

גיוון ועניין 
בתוכנית

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

64.30%
)159(

22.90%
)52( 15.10%

)36(

65.60%
)173(

36.00%
)95(

42.20%
)111(

42.70%
)107(

16.90%
)40(

23.40%
)60(

35.60%
)88(

77.10%
)175(

84.90%
)203(

34.40%
)91(

64.00%
)169( 57.80%

)152(
57.40%
)144(

83.10%
)197(

במידה מועטהבמידה גבוהה

76.60%
)196(
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הרוב שביעות רצון במידה גבוהה, אך בשאלות הקשורות 
ולרצון לתרום לפעילות המחוז, ענו הרוב  לתדירות הגעה 

– במידה מועטה.
את  להכניס  לא  הוחלט  לשאלות  התשובות  בניתוח 

הנמנעים לניתוח הסטטיסטי.

ניתוח שאלון שביעות הרצון על פי 
המשתנים הבלתי תלויים השונים

)במידה  התשובות  בין  קשר  קיים  אם  לבדוק  ביקשנו 
לאיכות  הקשורות  לשאלות  גבוהה(  מועטה/במידה 
של  האישיים  הפרטים  ובין  ההמשך,  ללימודי  התכנית 

רופאי השיניים חברי הר״ש ירושלים. 
מגוונת  ההרצאות  תכנית  כמה  ״עד  לשאלה:  בתשובה 
ובין  לשאלה  התשובה  בין  הקשר  לדעתך?״,  ומעניינת 
שיניים  רופאי  סטטיסטית.  מובהק  נמצא  המומחיות 
רצון  שביעות  הביעו  ומומחים  מתמחים  כלליים, 

בתשובתם )הרוב ענו ״במידה גבוהה״(. 

הם  שנבחרו  המרצים  כמה  ״עד  לשאלה:  בתשובה 
אטרקטיביים וטובים?״, הקשר בין התשובה לשאלה ובין 
מצב משפחתי ומומחיות נמצא מובהק סטטיסטית. הרוב 
כללי/מתמחה/מומחה( שיניים  רופאי  )רווק/נשוי/גרוש. 

הביעו שביעות רצון בתשובתם )ענו ״במידה גבוהה״(. 
לך  תורמת  התכנית  כמה  ״עד  לשאלה:  בתשובה 
בין  הקשר  קודם?״,  ידע  חדש/לחיזוק  ידע  לרכישת 
ומומחיות  לימודים  מקום  ובין  לשאלה  התשובה 
השיניים  רופאי  רוב  סטטיסטית.  מובהק  נמצא 
הכלליים  השיניים  רופאי  רוב  וכן,  בחו״ל  שלמדו 
מרכישת/חיזוק  רצון  שביעות  הביעו  והמתמחים 
לעומת  גבוהה״(,  ״במידה  )ענו  מהתכנית  הידע 
שיניים  ורופאי  בארץ  שלמדו  השיניים  רופאי  רוב 

מומחים, שענו ״במידה מועטה״. 

רלוונטיים  נושאי ההרצאה  ״האם  גם בתשובה לשאלה: 
סטטיסטית  מובהקות  נראתה  בעבודתך?״  עבורך 
הבאים:  הגורמים  ובין  לשאלה  התשובה  שבין  בקשר 
שלמדו  השיניים  רופאי  רוב  מומחיות.  לימודים,  מקום 
שביעות  הביעו  הכלליים  השיניים  רופאי  ורוב  בחו״ל 
לעומת  גבוהה״(,  ״במידה  )ענו  ההרצאה  מנושאי  רצון 

בארץ,  שלמדו  השיניים  רופאי  בקרב  ההתפלגות 
ההרצאה  שנושאי   )50.5%  ,49.5%( דומה  ביחס  שענו 
גבוהה״/״במידה  )״במידה  רלוונטיים  רלוונטיים/לא 
״במידה  ענו  והמתמחים  המומחים  ורוב  מועטה״(, 

מועטה״.

התכנית  באיכות  העוסקות  השאלות  על  נוסף 
כלליות  שאלות  גם  השאלון  כלל  המשך,  ללימודי 

יותר.

בתשובה לשאלה: ״מהי מידת העניין שלך להשתתף 
מובהקות  נמצאה  ההמשך?״  לימודי  בתכנית 
ובין  לשאלה  התשובה  שבין  בקשר  סטטיסטית 
עבודה,  מקום  משפחתי,  מצב  הבאים:  הגורמים 
מקום לימודים, מומחיות. רווקים/נשואים/גרושים/
ומחוץ  בירושלים  שעובדים  שיניים  רופאי  אלמנים, 
רופאי  ובחו״ל,  בארץ  שלמדו  שיניים  רופאי  לה, 
לגבי  גבוהה״  ״במידה  ענו  ומתמחים  כלליים  שיניים 
מידת העניין שלהם להשתתף בתכנית לימודי המשך. 
״במידה  ענו  רופאי השיניים המומחים  רוב  לעומתם, 
בתכנית  להשתתף  עניינם  מידת  לגבי  מועטה״ 

לימודי המשך.

לערבי  הגעתך  תדירות  ״מהי  לשאלה:  בתשובה 
שבין  בקשר  סטטיסטית  מובהקות  נמצאה  העיון?״ 
ומומחיות.  לימודים  מקום  ובין  לשאלה  התשובה 
מתמחים  ובחו״ל,  בארץ  שלמדו  השיניים  רופאי  רוב 
נמוכה  בתדירות  מגיעים  הם  כי  ענו  ומומחים, 
ענו  הכלליים  השיניים  רופאי  מועטה״(;  )״במידה 
מגיעים  כמחציתם  כי   ,)51.9%  ,48.1% ( דומה  ביחס 
בתדירות  מגיעים  וכמחציתם  גבוהה  בתדירות 

נמוכה )״במידה גבוהה״/״במידה מועטה״(. 

לשאלה  התשובה  בין  הקשר  את  לבדוק  ביקשנו 
לגבי ״תדירות ההגעה״ לתשובות לשאר השאלות, 
הגורמים  את  לבדוק  אפשר  אם  לבחון  כדי 
לימודי  לתכנית  ההגעה  תדירות  על  המשפיעים 
מוצגות  התוצאות  הנ״ל.  הנתונים  מתוך  ההמשך 

  .3 בטבלה 
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טבלה 3: הקשר בין התשובה לשאלה לגבי ״תדירות הגעה״ ובין התשובות לשאר השאלות בשאלון, בסקר שנערך בקרב חברי 
הר״ש ירושלים.

גיוון ועניין בתכנית

מרצים אטרקטיביים וטובים

תרומה לרכישת וחיזוק הידע

רלוונטיות נושאי ההרצאה

מידת עניין ההשתתפות בלימודי המשך

נוחות תנאים פיזיים

שביעות רצון מהוועד

רצון לתרום לפעילות המחוז

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

49 )83.1%(

112 )58.6%(

33 )86.8%(

112 )58%(

83 )79.8%(

73 )51.4%(

86 )79.6%(

80 )53.7%(

79 )86.8%(

88 )52.7%(

26 )74.3%(

116 )58.6%(

41 )80.4%(

101 )58.4%(

110 )71%(

50 )57.5%(

במידה גבוהה

10 )16.9%(

79 )41.4%(

5 )13.2%(

81 )42%(

21 )20.2%(

69 )48.6%(

22 )20.4%(

69 )46.3%(

12 )13.2%(

79 )47.3%(

9 )25.7%(

82 )41.4%(

10 )19.6%(

72 )41.6%(

45 )29%(

37 )42.5%(

תדירות הגעה
P*

0.001

0.001

<0.001

<0.001

<0.001

0.079

0.004

0.033

היא  הגעתם  תדירות  כי  הרוב  ענו  הנ״ל  התשובות  בכל 
״במידה מועטה״ בשני המצבים; גם כאשר הביעו שביעות 
כשהביעו  וגם  ההמשך  לימודי  מתכנית  גבוהה  רצון 

שביעות רצון מועטה מתכנית לימודי ההמשך.
בתשובה לשאלה: ״האם התנאים הפיזיים נוחים?״ נמצאה 
ובין  לשאלה  התשובה  בין  בקשר  סטטיסטית  מובהקות 
מקום לימודים. רוב רופאי השיניים שלמדו בחו״ל ובארץ 

נוחות  לגבי  גבוהה״(  ״במידה  )ענו  רצון  שביעות  הביעו 
התנאים הפיזיים.

גורמים  שני  ידי  על  שלבים  בשני  בוצע  שהסקר  מאחר 
שונים, ביקשנו לבדוק אם למבצע הסקר הייתה השפעה 
התוצאות  בסקר.  השתתפה  אשר  המחקר  אוכלוסיית  על 

מובאות בטבלה 4. 
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4, הקשר בין מבצע הסקר לתשובות  כפי שעולה מטבלה 
נמצא  מועטה״)  גבוהה״/״במידה  )במידה   9–1 לשאלות 
)״עד   8 בשאלה  רק   )p=0.007( סטטיסטית  מובהק 
ועד מחוז  כללי מתפקוד  רצון באופן  כמה את/ה שבע/ת 
כאשר  גבוהה״,  ״במידה  הרוב  ענו  הסקרים  בשני  י-ם?״(. 
ההתפלגות היחסית נמצאה בהבדל משמעותי יותר בסקר 
שבוצע על ידי סוקר א׳ )19% ענו ״במידה מועטה״, 81% 
ב׳  סוקר  ידי  על  שבוצע  הסקר  לעומת  גבוהה״),  ״במידה 

)37.5%, 62.5% בהתאמה(.
האפשרות  ניתנה  למטה(  )מפורט  ו-14   11  ,10 בשאלות 
למשיבים לענות תשובות בסגנון חופשי. בוצע פילוח של 

התשובות בשאיפה להוסיף נדבך איכותני למחקר זה.
שאלה 10 – ״כיצד אפשר לשפר את תדירות הגעתך לערבי 
העיון?״ גרף 2 ממחיש את התפלגות התשובות לשאלה. כפי 
שניתן לראות בגרף 2, הדעה הרווחת בקרב רופאי השיניים 
ההרצאה״  נושא  ״שינוי  כי  היא  בסקר  השתתפו  אשר 
)30.43%( יביא לשיפור תדירות הגעתם. הרוב העידו כי אם 
ההרצאות יהיו מעניינות ורלוונטיות יותר לתחומי עבודתם, 
הם יגיעו יותר )״נושאים יותר מעניינים ופרקטיים לעבודה 
של הרופא״; ״רלוונטיות מעשית של ההרצאות״; ״הנושאים, 
כנסים  תכנון  ידי  ״על  שלי״;  לתחום  קשורים  יותר  שיהיו 

באיכות יותר גבוהה עם תכנים יותר מעניינים״(.

טבלה 4: הקשר בין מבצע הסקר )סוקר א / סוקר ב( לתשובות לשאלות 1–9 בסקר שנערך בקרב רופאי שיניים חברי הר״ש ירושלים.

גיוון ועניין בתכנית

מרצים אטרקטיביים וטובים

תרומה לרכישת ולחיזוק הידע

רלוונטיות נושא ההרצאה

מידת עניין ההשתתפות בלימודי המשך

תדירות הגעה

נוחות תנאים פיזיים

שביעות רצון מהוועד

רצון לתרום לפעילות המחוז

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

במידה מועטה

במידה גבוהה

סוקר א

15 )26.3%(

42 )73.7%(

15 )24.6%(

46 )75.4%(

24 )42.9%(

32 )57.1%(

24 )40%(

36  )60%(

24 )38.1%(

39 )61.9%(

46  )70.8%(

19 )29.2%(

9 )16.1%(

47 )83.9%(

18 )37.5%(

30 )62.5%(

42  )73.7%(

15 )26.3%(

סוקר ב

45 )22.6%(

154 )77.4%(

25 )14.2%(

151  )85.8%(

83  )42.6%(

112 )57.4%(

87 )42.9%(

116 )57.1%(

71 )35.3%(

130 )64.7%(

127 )63.8%(

72 )36.2%(

27 )14.8%(

155 )85.2%(

34  )19%(

145 )81%(

117 )61.6%(

73  )38.4%(

מבצע הסקר
p*

0.561

0.062

0.969

0.694

0.689

0.306

0.821

0.007

0.094
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את  לשפר  ניתן  ״לא  לתשובה  גם  ניתנו  דומים  אחוזים 
כוללת:  ניתן״  ״לא  התשובה   .)30.04%( ההגעה״  תדירות 
אי  זמן;  חוסר  ניתן;  לא  מדוע  פירוט  מתן  ללא  תשובה 
למקסימום  הגעה  מומחים;  עבור  התכנית  התאמת 
זה  יום  איזה  משנה  לא   – בשבוע  זמן  )״חוסר  האפשרי 
יהיה״; ״לא מתאים למומחים״; ״כבר מגיעים למקסימום 

שיכולים״(.
לשיפור  להוביל  שיכולים  לגורמים  נוספות  תשובות 
לימודי  לתכנית  השיניים  רופאי  של  הגעתם  תדירות 

ההמשך, שהתקבלו באחוזים נמוכים יותר, היו:
1. ״שינוי שעת/יום ההרצאה״ )22.53%(.

התייחסו  זו  כשבתשובה   – ההרצאה״  מיקום  ״שינוי   .2

רחוק,  )״המקום  הצופים  הר  בהדסה  שניתנו  להרצאות 
הנושאים מעניינים. עדיף במרכז העיר מקום שקל להגיע 

אליו״( )15.81%(.
  sms 3. ״מתן תזכורת/פרסום להרצאה״ )״לשלוח מייל או
קרוב לאירוע״, ״להתקשר טלפונית שבוע לפני״) )3.95%(.

״מרצים  ״,  יותר  גבוהה  ברמה  )״מרצים  מרצה״  ״שינוי   .4
מחו״ל״( )3.56%(.

ערבי  של  הקלטות  )״שיהיו  מתוקשב״  באופן  ״לימוד   .5
אפשרות  הייתה  ״אילו  ההסתדרות״,  של  באתר  העיון 
לראות את ההרצאות דרך cd לאלו שרוצים לשמוע, אך לא 
 יכולים להגיע. אפילו שיהיה באתר האינטרנט״) )0.79%(.

6. ״שינוי תנאי המקום״ )0.79%(.

גרף 2: תשובה לשאלה 10: "כיצד אפשר לשפר את תדירות הגעתך לערבי עיון?", שהתקבלה בקרב רופאי שיניים חברי הר"ש 
ירושלים.

11, ״מה הנושאים שאתה מעוניין שיתמקדו בהם  בשאלה 
בהרצאות הבאות?״, גרף 3 ממחיש את התפלגות התשובות 
רופאי  בקרב  הרווחת  הדעה   ,3 מגרף  שעולה  כפי  לשאלה. 
ושתלים  כירורגיה  כי  היא  בסקר  השתתפו  אשר  השיניים 
דומים,  באחוזים   ,)19.48%( ביותר  המבוקש  הנושא  הוא 

 .)18.18%( ואסתטיקה  שיקום  הוא  הרצוי  הבא  הנושא 
 ,)16.88%( פדודונטיה  היו  שהתקבלו  נוספים  נושאים 
ואנדודונטיה   )15.58%( פרקטיות  קליניות  הרצאות 
את  גם  בתוכו  כולל  בגרף  הפה  רפואת  )נושא   .)14.29%(

נושאי מצבי חירום וחולה מורכב(.

נושא  

לא ניתן  

זמן-שינוי שעת יום/ ההרצאה  

מיקום  

תזכורת/פרסום  

מרצה  

מתוקשב  

תנאי המקום  

0.79%
0.79%

3.56%
3.95%

15.81%

22.53%

30.04%

30.43%
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לקיום  מבחינתך  עדיפים  ימים  אילו  ״קבע   ,14 בשאלה 
השיניים  רופאי  בקרב  הרווחת  הדעה  עיון?״,  ערבי 
חמישי  יום  הוא  המועדף  היום  כי  היא  בסקר  שהשתתפו 
בתכנית  ההרצאות  התקיימו  שבו  היום  זה   .)57.5%(

במסגרת עבודת מחקר זו.

דיון
הרצון  שביעות  עניין  את  לבחון  ביקשנו  זה  במחקר 
מלימודי ההמשך בירושלים בקרב מדגם של רופאי שיניים 
בשאלת  עוסק  המחקר  ירושלים.  סניף  בהר״ש  החברים 
שביעות הרצון, כחלק מהצורך הכולל להבין את הגורמים 
כדי  אותם,  ליצור  וכיצד  הרצון  שביעות  על  המשפיעים 
כיום,  המשך.  ללימודי  להגעה  יותר  רבה  להיענות  לגרום 
לרופאי  חובה  ולא  רשות  הם  המשך  לימודי  בישראל, 
שלהם  המוטיבציה  את  להקטין  שעלול  מה  השיניים, 

להתעדכן ולהתמקצע.
רוב רופאי השיניים שהשתתפו בסקר הם בטווח הגילאים 

הוא  בסקר  המשתתפים  כלל  של  הממוצע  הגיל   .45-64
45- 56.9% בגיל   ,45 53.92±12.05 , מתוכם 24% עד גיל 

64 ו-19.1% בגיל 65 ומעלה. 
 35% בארץ,  שיניים  רופאי   10,147 היו   2013 שנת  בסוף 
 65 בגיל  ו-19%   45-64 בגיל   46%  ,45 גיל  עד  מתוכם 
אוכלוסיית  להתפלגות  מתאים  זה  נתון   .)10( ומעלה 

המחקר שלנו על פי גיל.
)יחס  גברים  הם  בסקר  שהשתתפו  השיניים  רופאי  רוב 
גברים-נשים הוא כמעט 1:2(. בשנת 2013 שיעור הגברים 
הנשים  ושיעור   62% היה  בארץ  השיניים  רופאי  מכלל 
מכלל רופאי הנשים בארץ היה 38% )10(. נתון זה מתאים 

להתפלגות אוכלוסיית המחקר שלנו על פי מגדר.
ועובדת  מתגוררת  שלנו  המחקר  אוכלוסיית  עיקר 
בירושלים. נתון זה מתיישב עם העובדה כי מדובר בסקר 

בקרב רופאי שיניים החברים בהר״ש סניף ירושלים.
שיעור גבוה יותר מתוך רופאי השיניים שהשתתפו בסקר 
שיניים  ברפואת  דוקטור  לתואר  לימודיהם  את  סיימו 

גרף 3: תשובה לשאלה 11: ״מה הנושאים שאתה מעוניין שיתמקדו בהם בהרצאות הבאות?״, שהתקבלה בקרב רופאי שיניים חברי 
הר״ש ירושלים.
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רופאי  מכלל   27%  ,2013 שנת  בסוף   .)54.1%( בארץ 
בישראל,  שיניים  רפואת  לימודי  סיימו  בארץ  השיניים 
50% במזרח אירופה, 8% במערב אירופה, 9% באמריקה 
יותר  גבוה  אחוז  משמע,   .)10( באסיה/אפריקה  ו-6% 
לימודיהם  את  סיימו  בארץ  השיניים  רופאי  מכלל 
זו  התפלגות  בחו״ל.  שיניים  ברפואת  דוקטור  לתואר 
מקום  פי  על  שלנו  המחקר  אוכלוסיית  מהתפלגות  שונה 

לימודים.
הם  בסקר  שהשתתפו  השיניים  רופאי  מתוך  ניכר  אחוז 
רופאי  מכלל   10%  ,2013 שנת  בסוף   .)37.5%( מומחים 
במקצועות  התמחות  תעודת  בעלי  היו  בארץ  השיניים 
רופאי  כלל  מתוך  המומחים  אחוז   .)10( השיניים  רפואת 
נמוך משמעותית מאחוז המומחים מתוך  השיניים בארץ 

אוכלוסיית המחקר שלנו.
הוא  לימודים/התמחות(  )מקום  זה  לשוני  אפשרי  הסבר 
שיניים  רופאי  הכוללת  מחקר,  באוכלוסיית  שמדובר 
חברים בהר״ש סניף ירושלים. ההנחה היא כי אוכלוסיית 
רופאי  מאוכלוסיית  שונה  בירושלים  השיניים  רופאי 
ספר  )בית  האקדמי  למרכז  הקרבה  עקב  בארץ  השיניים 
עין כרם, האוניברסיטה העברית(  לרפואת שיניים הדסה 
ועוסק  שיניים  ברפואת  שיניים/מומחים  רופאי  המכשיר 
בוגרי  מועסקים  ובו  השיניים  רפואת  בתחום  במחקר 

הארץ/מומחים רבים.
אוכלוסיית  לכלל  שלנו  המחקר  אוכלוסיית  בין  זה  שוני 
רופאי השיניים בארץ )מקום לימודים, מומחיות( מקשה 
על מחקר זה לשקף ולייצג את הדעה הרווחת בקרב כלל 
רופאי השיניים בארץ. הקשר בין מקום הלימודים למגדר, 
למצב משפחתי, למקום מגורים ולגיל הממוצע לא נמצא  
מובהק, ועל כן אנו מסיקים כי לקשר זה אין השפעה על 

תוצאות מחקר זה. 
השיניים  רופאי  של  התשובות  תוצאות  התפלגות  בניתוח 
לקבוע  אפשר   ,)1 גרף  )ראה  לשאלון,  הר״ש  חברי 
״במידה  רצון  שביעות  הביעו  השיניים  רופאי  רוב  כי 
בתכנית,  ועניין  )גיוון  ההמשך  לימודי  מתכנית  גבוהה״ 
אטרקטיביות המרצים, תרומה לרכישת הידע, רלוונטיות 
נוחות  המשך,  בלימודי  להשתתף  העניין  מידת  הנושא, 
ענו  זאת,  עם  אך  מהוועד(,  רצון  שביעות  פיזיים,  תנאים 
כן,  וכמו  נמוכה,  בתדירות  היא  הגעתם  מידת  כי  רובם 

רצונם לתרום לפעילות המחוז אף הוא ״במידה נמוכה״. 

נוסף על כך, התגלו הבדלים במידת שביעות הרצון בעיקר 
בין תשובות רופאי שיניים כלליים לרופאי שיניים מומחים, 
בישראל,  לימודיהם  סיימו  אשר  שיניים  רופאי  בין  וכן, 

לעומת רופאי שיניים שסיימו את לימודיהם בחו״ל. 

שנמדדה  הרצון,  שביעות  רמת  אף  על  כי  לראות  אפשר 
הר״ש  חברי  השיניים  רופאי  רוב  בקרב  גבוהה״  ״במידה 
ירושלים, שענו על השאלה לגבי ״מידת התרומה לרכישת 
המומחים  רוב  ההמשך״,  לימודי  מתכנית  הידע  ולחיזוק 
שביעות  רמת  הביעו  בישראל  שלמדו  השיניים  ורופאי 
המתמחים  הכלליים,  השיניים  רופאי  לעומת  נמוכה  רצון 
 p=0.001 מובהקות  )רמת  בחו״ל  שלמדו  השיניים  ורופאי 
בכך  אלו  נתונים  להסביר  אפשר  בהתאמה(.   p=0.003-ו
שמומחים ומתמחים הם חלק מעולם האקדמיה והמחקר, 
חדש  ידע  לרכוש  מעודכנים,  להישאר  להם  שמסייע  מה 
גבוהה,  לימודים  ברמת  תדיר  באופן  קיים  ידע  ולחזק 
ציבור  לכלל  המיועדת  הר״ש  של  התכנית  תרומת  ולכן 
נוסף  מספקת.  במידה  להם  תורמת  לא  השיניים  רופאי 
כי  מרגישים  הארץ  בוגרי  שיניים  שרופאי  ייתכן  כך,  על 
שרכשו  כיוון  מספקת  במידה  להם  תורמת  לא  התכנית 
בוגרי  על  לעומתם,  בישראל.  לימודיהם  במסגרת  זה  ידע 
חו״ל להרחיב ולהעמיק את הידע )שייתכן שלוקה בחסר( 
אשר  העבודה,  ולאופן  לשיטות  לחומרים,  בנוגע  שרכשו 
שזו  אפשר  ולכן,  בישראל,  מהנהוג  שונה  באופן  הועבר 
התכנית  מתרומת  יותר  גבוהה  רצון  לשביעות  הסיבה 

בקרב רופאי השיניים שלמדו בחו״ל.     
שנמדדה  הרצון,  שביעות  רמת  למרות  לכך,  בדומה 
״במידה גבוהה״ בקרב רוב רופאי השיניים חברי הר״ש 
נושאי  ״רלוונטיות  לגבי  השאלה  על  שענו  ירושלים 
בישראל  שלמדו  השיניים  רופאי  בקרב  ההרצאה״, 
שביעות  לרמת   )50.5%  ,49.5%( דומה  יחס  התקבל 
בהתאמה(  מועטה״  גבוהה״/״במידה  )״במידה  הרצון 
רופאי השיניים שלמדו בחו״ל  רוב  )p=0.009(, לעומת 
הנושאים  מרלוונטיות  שלהם  הרצון  שביעות  כי  וענו 
בכך  שוב  זאת  להסביר  אפשר  גבוהה״.  ״במידה  היא 
לימודי  בתכנית  רכשו  ישראל  בוגרי  השיניים  שרופאי 
לימודיהם  במסגרת  שהועבר  לזה  דומה  ידע  ההמשך 
בישראל והם מרגישים מעורים בנעשה בתחום רפואת 

השיניים בארץ.
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רמת  הביעו  והמתמחים  המומחים  רוב  כך,  על  נוסף 
שביעות רצון נמוכה מרלוונטיות נושאי ההרצאה, לעומת 
רופאי השיניים הכלליים )רמת מובהקות p<0.001(. הסבר 
אפשרי להבדל זה הוא שהמומחים והמתמחים מתעניינים 
בתשובות  שראינו  )כפי  התמחותם  בתחומי  בעיקר 
או  חלקם  ההרצאות  נושאי  ולכן,  הפתוחות(,  לשאלות 
המומחים  רוב  כך,  על  נוסף  להם.  רלוונטיים  לא  רובם 
להם  מספקים  אשר  התמחותם,  לאיגודי  לרוב  שותפים 
כנסים והרצאות המעשירים אותם בתחומי העניין שלהם 
המשך,  בלימודי  המקצועי  רצונם  את  יותר  ותואמים 
ספר  בבית  ולאקדמיה  למחקר  שותפים  חלקם  ובנוסף, 

לרפואת שיניים. 
אלו כנראה גם הסיבות לשוני בתשובה לגבי מידת העניין 
להשתתף בתכנית לימודי המשך )שאלה 5 בשאלון( בקרב 
כלליים,  שיניים  רופאי  לעומת  מומחים,  שיניים  רופאי 
שעליה ענו רוב רופאי השיניים המומחים כי מידת העניין 

להשתתף בלימודי המשך היא ״במידה מועטה״.  
בשאלה  )למעט  השאלות  בכל  כמעט  כי  לראות  אפשר 
מובהקות  נמצאה  לא  שבה  התנאים״,  ״נוחות  לגבי 
הרצון  שביעות  על  ענו  שהרוב  פי  על  אף  סטטיסטית(, 
התדירות  ההמשך,  ומלימודי  מהתכנית  גבוהה״  ״במידה 
רוב  אם  השאלה:  עולה  מועטה״.  ״במידה  ברובה  נענתה 
״במידה  רצון  שביעות  הביעו  זה  בסקר  השיניים  רופאי 
״במידה  היא  ההגעה  תדירות  מדוע  מהתכנית,  גבוהה״ 

מועטה״? )גרף 1(.
תדירות  את  לשפר  אפשר  ״כיצד  לשאלה  התשובה  מתוך 
התשובות  מתוך  להסיק  אפשר  העיון?״,  לערבי  הגעתך 
לשאלות הפתוחות )גרף 2( כי הסיבות העיקריות הן חוסר 
 )30.43%( הרווחת  הדעה  פנוי.  בזמן  וחוסר  בנושא  עניין 
בתדירות  לשיפור  יביא  ההרצאה  נושא  שינוי  כי  הייתה 
בקרב  כי  ולהגיד  גסה  הכללה  לערוך  אפשר  ההגעה. 
לתחומי  הקשורות  בהרצאות  עניין  שיש  נשמע  המומחים 
עניין  יש  הכלליים  השיניים  רופאי  ובקרב  התמחותם, 
ליישום  הניתנים  פרקטיים  בנושאים  הרצאות  בשמיעת 
במסגרת העבודה היומיומית. תשובה נפוצה נוספת הייתה 
ניתן לשפר את תדירות ההגעה, בעיקר  כי לא   )30.04%(

מפאת חוסר זמן. 
התנאים  נוחות  בין  השפעה  קיימת  אם  לבדוק  רצינו 
כאשר  גם  כי  נמצא  הרצון.  שביעות  ומידת  הפיזיים 

מהתנאים  רצון  שביעות  חוסר  על  העידה  התשובה 
מהתכנית,  רבה  רצון  שביעות  נרשמה  עדיין  הפיזיים, 
הדומיננטי  הגורם  לא  היא  נוחות  כי  להסיק  שאפשר  כך 

המשפיע על חוסר שביעות רצון מהתכנית.
יש להניח מהנתונים לעיל  כי על אף רמת שביעות הרצון 
מהתכנית, שלרוב היא ״במידה גבוהה״, ועל אף שהתנאים 
״במידה  לרוב  התקבלה  התדירות  לרוב,  נוחים  הפיזיים 
הם  ההמשך  לימודי  עוד  שכל  כיוון  הנראה  ככל  מועטה״, 
בגדר רשות ולא חובה, רוב האנשים אינם מגיעים ללימודי 

ההמשך.
לפעילות  לתרום  הרצון  מידת  נבדקה  זה,  ממחקר  כחלק 
המחוז. נמצא כי בקרב רופאי השיניים הרווקים והאלמנים 
לפעילות  לתרום  מעוניינים  הם  כי  ענו  יותר  גבוה  אחוז 
והגרושים,  הנשואים  השיניים  רופאי  לעומת  המחוז, 
זה  לשוני  אפשרי  הסבר  מועטה״.  ״במידה  ענו  שברובם 
הוא כי רופאי שיניים נשואים וגרושים הם בעלי משפחה 
)אישה/בעל, ילדים(, ומכאן ההנחה כי יש להם פחות זמן 
ולכן  המשפחתיות,  ההתחייבויות  במסגרת  לעצמם  פנוי 

יוכלו פחות לתרום מזמנם לפעילות המחוז.
נבדקה השפעת מבצע הסקר על התוצאות שהתקבלו. גם 
בקרב הנשאלים אשר רואיינו על ידי סוקר א׳ וגם בקרב 
גר  יותר  גבוה  ב׳, אחוז  הנשאלים אשר רואיינו ע״י סוקר 
בירושלים. נתון זה מתיישב עם העובדה כי מדובר בסקר 

בקרב רופאי שיניים החברים בהר״ש סניף ירושלים.   
אשר  המחקר  אוכלוסיית  בין  שוני  קיים  זה,  נתון  מלבד 
אשר  המחקר  אוכלוסיית  ובין  א׳  סוקר  ידי  על  רואיינה 

רואיינה על ידי סוקר ב׳.
בקרב הנשאלים אשר רואיינו על ידי סוקר א׳, היחס בין 
זאת,  לעומת   .1:1 כמעט  הוא  חו״ל  לבוגרי  הארץ  בוגרי 
בקרב הנשאלים אשר רואיינו על ידי סוקר ב׳ אחוז בוגרי 

הארץ גבוה מאחוז בוגרי חו״ל.
אחוז  יש  א׳  סוקר  ידי  על  רואיינו  אשר  הנשאלים  בקרב 
למומחים  בהשוואה  כלליים  שיניים  רופאי  של  יותר  גבוה 
רואיינו  אשר  הנשאלים  בקרב  זאת,  לעומת  ולמתמחים. 
על ידי סוקר ב׳ יש אחוז גבוה יותר של מומחים ומתמחים 
לשוני  אפשרי  הסבר  כלליים.  שיניים  לרופאי  בהשוואה 
פחות  זמינים  היו  והמתמחים  שהמומחים  שייתכן  הוא  זה 
למרבית  בעצמו  ב׳  סוקר  הגיע  כאשר  אך  טלפוני,  לסקר 
המומחים והמתמחים ופנה אליהם באופן אישי והציג את 
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השאלון, נענו מומחים ומתמחים לבקשתו והשתתפו בסקר. 
שענו,  השיניים  רופאי  שרוב  נמצא  הסקר  תוצאות  מתוך 
מתפקוד  כללי  באופן  גבוהה  במידה  רצון  שביעות  הביעו 
הינו  הסקר  מבצע  כאשר  הר״ש.  של  ירושלים  מחוז  וועד 
)״במידה  יותר בתשובות  סוקר א׳ נמצא הבדל משמעותי 
מועטה״/״במידה גבוהה״, 19%, 81% בהתאמה( בהשוואה 
 ,37.5%( ב׳  סוקר  הינו  הסקר  מבצע  כאשר  לתוצאה 
מרצון  נובע  בתשובות  זה  ופער  ייתכן  בהתאמה(.   62.5%
המשתתפים בסקר לרצות את סוקר א׳ המייצג כביכול את 
הר״ש )מזכירה מטעם הר״ש(, לעומת סוקר ב׳ שבא כגוף 

חיצוני. דבר זה יכול להשפיע ולהטות את תוצאות הסקר.
ממחקרו של Bynum בשנת 2010 )2( זוהו כמה מחסומים 
משמעותיים המשפיעים על ההשתתפות בלימודי ההמשך. 
בעיקר רופאי שיניים מהפריפריה ציינו כי שעות עבודה לא 
סדירות, התחייבויות משפחתיות, זמן נסיעות וכסף, כולל 
הפסד של ימי עבודה, הם שיקולים מרכזיים בהשתתפות 
למשתתפי  שגרם  מה  שלפנינו,  במחקר  ההמשך.  בלימודי 
הסקר לשביעות רצון גדולה יותר היה האפשרות ללמידה 

מרחוק. 
לימודי  להערכת   )11(  2014 בשנת   Moattari של  במחקר 
של  גבוה  ציון  התקבל  באירן  לרופאים  בתכניות  המשך 
מרצים  מבחירת  כתוצאה  המרצה,  עבור  רצון  שביעות 
ההמשך  בלימודי  ההשתתפות  כי  ונמצא  מאוד,  מנוסים 
עם  הרופאים.  של  הידע  רמת  בהעלאת  כיעילה  נמצאה 
ממוצעת  רצון  שביעות  של  נמוכה  רמה  נמדדה  זאת, 
רצון  שביעות  רמת  עבור  הנמוכה  התוצאה  מהתכנית. 
המשתתף  של  סובייקטיבית  מתחושה  נובעת  מהתכנית 
ויכולה להיות מושפעת מגורמים אישיים, כגון מוטיבציית 

המשתתף והעניין שלו.
3 עולה כי הנושא המבוקש היה כירורגיה ושתלים  מגרף 
המהירה  בהתקדמות  זאת  להסביר  אפשר   .)19.48%(
להתפתח  שממשיך  השתלים  ובתחום  הדנטלי,  בעולם 
ולגדול. רופאי השיניים רוצים להישאר מעודכנים ולהיות 

שותפים לאפשרויות שנפתחו בפניהם, גם אלו הכלכליות.
תשובה  היא  אף  הייתה  ההרצאה  שעת/יום  ששינוי  אף 
פופולרית בקרב העונים כיצד לשפר את תדירות הגעתם 
)22.53%(, בתשובה לשאלה 14 על בחירת יום מועדף ענו 
הרוב )57.5%( כי יום חמישי הוא היום המועדף. זהו היום 
שבו ניתנו ההרצאות של תכנית לימודי ההמשך במסגרת 

ההרצאה  )יום/שעה(  מועד  כי  להסיק  יש  לכן,  זה.  מחקר 
ההגעה.  תדירות  על  המשפיע  המשמעותי  הגורם  אינו 
של  לדעתם  מיוחדת  התייחסות  הייתה  לא  זה  במחקר 
רופאי השיניים אשר גרים או עובדים מחוץ לירושלים, אך 
האישיים  הראיונות  ביצוע  במהלך  שהתקבלה  התחושה 
ההחלטה  בקבלת  משמעותי  מרכיב  הוא  הזמן  כי  היא 
השפיעה  לכך  ובהתאם  ההמשך,  בלימודי  להשתתף  אם 

תחושה זו על תדירות ההגעה לתכנית לימודי ההמשך.
במחקר זה עלו כמה בעיות. היענות רופאי השיניים לסקר 
ולכן,  מאוד  נמוכה  הייתה  המייל  או  הטלפון  באמצעות 
בשלב השני של הסקר נדרש להגיע פיזית לרופאי השיניים 
היה  ניתן  לא  עדיין  הקודם.  בסקר  השתתפו  לא  אשר 
להגיע לכל רופאי השיניים החברים בהר״ש סניף ירושלים.

ניסוח השאלון התגלה כבעייתי, אך כיוון שהסקר התחיל 
להמשיך  אילוץ  ב׳   בסקר  היה  ירושלים,  הר״ש  מטעם 
שאלות  המחקר.  אורך  לכל  השאלון  באותו  להשתמש 
1,2,3 בשאלון, העוסקות בנושא שביעות הרצון מהתכנית 
המוגדרת  שאלה  בגוף  שאלות  שתי  כוללות  הקיימת, 
התשובות  על  שהשפיע  ייתכן  אשר  דבר  אחת,  כשאלה 
״לא  השיבו  מהנשאלים  חלק  אלו.  לשאלות  שניתנו 
רלוונטי״ על שאלות 1–9, אך כיוון שמלכתחילה התשובה 
)1–6 בלבד(,  ״לא רלוונטי״ אינה חלק מדירוג התשובות 
נלקחו  ולא  השאלה  על  כאי-מענה  אלה  תשובות  נחשבו 

בחשבון בשלב ביצוע הסטטיסטיקות.
השוני בין מיקום ההרצאות בשני שלבי הסקר )הר הצופים 
בשאלון.  מיוחדת  התייחסות  קיבל  לא  העיר(,  ומרכז 
אפשרויות  כמה  שנתינת  ייתכן  הפתוחות,  בשאלות 
״מהם  הגעה״?  לשפר  ״כיצד  לשאלות  כנימוק  לבחירה 
הנושאים המעניינים״? היה מאפשר ניתוח שונה וממוקד 
ואולי היה אף מצמצם או מבטל את  יותר של התשובות 
או  השאלות  על  מלענות  נמנעו  אשר  הנשאלים  מספר 

מלנמק את תשובתם.
בשני  השונים  הסקר  מבצעי  בין  הכיול  ביצוע  למרות 
השלבים, ייתכן שאילו הסקר כולו היה מבוצע בידי גורם 

אחד בלבד, היו תוצאותיו שונות או מהימנות יותר.
סניף  הר״ש  חברי  שיניים  רופאי   – המחקר  אוכלוסיית 
רופאי  אוכלוסיית  כלל  את  מייצגת  אינה   – ירושלים 
אחוז  יש  במחקר  שציינו,  כפי  )לדוגמה,  בארץ  השיניים 
שלמדו  שיניים  רופאי  ושל  מומחים  של  יותר  גדול 
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השיניים  רופאי  כלל  בקרב  מההתפלגות  בשונה  בישראל, 
על  זה  מחקר  תוצאות  את  להחיל  אפשר  אי  לכן  בארץ(, 

אוכלוסיית רופאי השיניים בארץ.

סיכום
חד- באופן  לענות  אפשר  אי  בלבד  זה  מחקר  סמך  על 
לתת  אפשר  אך  שלנו,  המחקר  שאלת  על  משמעי 
רמת  פי  על  ההמשך  לימודי  תכניות  לשיפור  המלצות 
למאפיינים  הנוכחי,  במחקר  שנבדקה  הרצון  שביעות 
שונים בתכנית ללימודי המשך במסגרת הר״ש ירושלים. 
עם זאת, לאור ההיענות הדלה ותדירות ההגעה הנמוכה 
רק  כי  נדמה  התנדבותית,  במסגרת  ההמשך  ללימודי 
לפקח  אפשר  יהיה  המשך  לימודי  חיוב  באמצעות 
השיניים  רפואת  במקצוע  האחידות  ועל  הרמה  על 
בנוגע  המודעות  העלאת  לצורך  חשוב  זה  מחקר  בארץ. 
מעתיד  נפרד  בלתי  כחלק  ההמשך  לימודי  לחשיבות 

רפואת השיניים בארץ. 
שאלת  את  יבחן  אשר  חדש,  מחקר  ביצוע  לשקול  יש 
השערת  את  לבסס  כדי  זה,  במחקר  שהעלינו  המחקר 
המחקר ולפרסם המלצות ענייניות ליישום. במחקר החדש 
יש לשאוף לנטרל את הגורמים המטים, כגון מבצע הסקר/

ניסוח השאלון/אוכלוסיית המחקר ועוד.
ויעבור  יתוקף  אשר  חדש,  שאלון  כתיבת  לבחון  יש 
בספרות  המקובלות  השיטות  פי  על  מהימנות  בדיקת 
 )11,  10( הפתוחות  השאלות  עבור  שאלונים.  לתיקוף 
כולל  לתשובות,  אפשרויות  של  מצומצם  מספר  לתת  יש 
״אחר״, ובכך למקד את המשיבים ואת החוקרים בניתוח 

התוצאות והסקת המסקנות.
לאוכלוסייה  יותאם  אשר  אקראי,  מדגם  לבחור  יש 
רופאי  )נשים/גברים,  בארץ  השיניים  רופאי  של  הכללית 
ואשר  וכד׳(  לימודים  מקום  כלליים/מומחים,  שיניים 
באמצעותו יהיה אפשר להסיק לגבי דעתם של כלל רופאי 

השיניים בארץ.
חלק מהתכנון היעיל למערך לימודי ההמשך צריך לכלול 
שיניים  רופאי  כמו  שונה,  יעד  קהל  עבור  שונות  תכניות 
שסיימו  שיניים  רופאי  כלליים,  שיניים  מומחים/רופאי 
את  שסיימו  שיניים  רב/רופאי  זמן  לפני  לימודיהם  את 
לימודיהם לא מזמן, רופאי שיניים שלמדו בישראל/רופאי 

שיניים שלמדו בחו״ל. 

ללימודי  המתאימה  המסגרת  איזוהי  להחליט  יש 
המשך ולהגדיר לשם כך קני מידה – מי חייב ומי לא – 
בהתאם להכשרה, לדוגמה: מומחה לעומת רופא שיניים 
כללי. יש להפריד בין תכניות לימודי המשך עבור רופאי 
רופאי  עבור  המשך  לימודי  תכניות  ובין  כלליים  שיניים 
שיניים  רופאי  עבור  תכנית  ומתמחים.  מומחים  שיניים 
כלליים צריכה לשים את הדגש על שיפור הידע ועדכון 
המשך  לימודי  לתכנית  חדשות.  בטכניקות  מיומנויות 
התמחותם,  בנושאי  העשרה  לתת  יש  מומחים  עבור 
שאינם  חדישים,  מדעיים  ורעיונות  מחקרים  להציג 
רופאי  עבור  היום-יומית  לעבודה  רלוונטיים  בהכרח 

השיניים הכלליים. 
לפי  שיניים  לרופאי  המשך  לימודי  חובת  להגדיר  יש 
לדוגמה,  לימודיהם,  סיום  מאז  שחלפו  השנים  מספר 
הדוגמה,  לשם  בגרמניה,  הלימודים.  מסיום  עשור  לאחר 
בלימודי המשך לאחר שעברו חמש שנים מזמן  מחייבים 
מקום  בין  גם  להבחין  יש  כן,  כמו   .)12( הלימודים  סיום 
ההמשך  לימודי  חשיבות  את  ולהדגיש  הלימודים,  סיום 
בהכרח  לא  לימודיהם  תכנית  אשר  חו״ל,  לומדי  עבור 
תואמת את הנלמד בישראל ולא מפוקחת על ידי המועצה 

להשכלה גבוהה בישראל.      
כל עוד רופא השיניים עובד בתחום זה, עליו ללמוד ולרענן 

את ידיעותיו! 
ההרצאות  על  נוסף  לבחירה,  הרצאות  מגוון  לפתוח  יש 
בנושאים הנוגעים לכלל רופאי השיניים )ניהול מתרפאים/ 
ועוד(,  חירום  במצבי  לתפקוד  תרופות/פרוטוקולים 
באשר  שיניים  רופא  כל  של  השוטף  לתפקוד  והכרחיים 
)ימים  מועדים  בכמה  הגעה  לאפשר  יש  כן,  כמו  הוא. 
תכנית  להפיץ  יש  שונה(.  שונות/מיקום  שונים/שעות 
את  לתכנן  השיניים  לרופאי  לאפשר  כדי  מראש,  שנתית 
זמנם כראוי. יש לשקול אישור תכניות קיימות ואמצעים 
וקריאת  באינטרנט  שימוש  )כולל  להתעדכן  כדי  נוספים 
אמות  פי  על  ההמשך,  לימודי  מתכנית  כחלק  מאמרים(, 

מידה שייקבעו מראש.
הניטרלי  הגורם  מי  יבחן  אשר  נוסף,  מחקר  לבצע  יש 
ולבדוק  ההמשך  לימודי  נושא  את  חסותו  תחת  שייקח 
מימון אפשרי לתכנית זו. נוסף על כך, יש צורך בגוף שיקבע 
השיניים  רופא  נדרש  נקודות  )כמה  החוקים  מערכת  את 
ויספק  ועוד(  זאת  לעשות  רשאי  הוא  אופן  באיזה  לצבור, 
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את התכניות או יבקר תכניות קיימות.
לרופאי  לאפשר  יש  המשך,  בלימודי  חיוב  במסגרת 
באופן  לאזורו,  המתאימה  לימודים  תכנית  השיניים 
לו  שתהיה  ייתכן  כך  אליו.  הקרוב  ובנושא  לו,  המותאם 
מוטיבציה להשתתף בלימודי ההמשך ויהיה אפשר לבחון 

את השפעתם המעשית על עבודתו.

יש לכלול תכנית הערכה וקבלת משוב לאחר כל  כן,  כמו 
תכנית לימוד כזו, כדי לייעל ולשפר אותה בעתיד. 

זה  תחום  ולחקור  להמשיך  יש  כי  היא  המחקר  מסקנת 
בישראל, לפתח ולקדם אותו, ולהעלות מסקנות מעשיות 
לפיתוחו וליישומו בישראל, בדומה לשאר מדינות העולם 

המתקדמות בתחום זה.
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