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 תמצית

 

  )פיזיות התנהגויות )למעט  אישית–בין התנהגות מוגדרות כ "כלהצקות והתעמרות במקום העבודה 

 ההתנהגות ראויה".  אישית–התנהגות בין של  חברתיות או/ו ארגוניות נורמות והמפרה עצמה החוזרת על

 חש שהיא הוא כאשר או/ו הנפשית או הפיזית בבריאותו פוגעת חש שהיא הנפגע כאשר: " פוגענית תיחשב

 (.82, עמ' 2015עוינת" )איצקוביץ,  עבודה תסביב עבורו מייצרת

 

דו"ח המחקר לעיל כוון למדוד את ממדי התופעה והשלכותיה תוך התמקדות מיוחדת בהשלכות של 

 ותוך ראייה רחבה של התופעה הנסמכת על ההגדרה הנוכחית.  התופעה

 

ובדים ועובדות אשר ע 886בקרב מדגם מייצג של  2015אוקטובר( -אוגוסט הנתונים נאספו במהלך קיץ )

 לנחקרים הועבר השאלוןנכון לנקודת הזמן בה נערך הסקר, הם היו חלק משוק העבודה הישראלי. 

אשר מתאימה לעיבוד   SPSSוהנתונים שנאספו במסגרתו נותחו בעזרת תוכנת  טלפוני סקר באמצעות

 נתונים מעין אלו.

ובל באקדמיה כמדד מרכזי בתחום. המדד המדד להתעמרות בו נעשה שימוש, הוא מדד לבריונות אשר מק

פגיעות הקשורות באנשים, פגיעות הקשורות בעבודה ופגיעות   -מחלק את הפגיעות לשלוש קטגוריות 

פיזיות אשר נכללות בסקר הנוכחי )מכיוון שהפריטים המרכיבים את החלק הזה של המדד אינם מאופיינים 

אשר ניתנה להם במסגרת המדד, הם נכללו  התאורטית בפגיעות בעלות אופי פיזי מובחן, למרות ההגדרה

 במסגרת המדידה הנוכחית(.

התמונה הכללית אשר עולה מהנתונים ואשר מבוססת על דווח סובייקטיבי של הנחקרים תואמת במידה 

, היילברון 2015, איצקוביץ והיילברון 2015, 2014מסוימת למחקרים אשר נערכו בארץ )איצקוביץ 

אך היא גם מובחנת ממחקרים   Einarsen, 2009, Schilpzand et al., 2016)(  ובחו"ל   2015ואיצקוביץ ,

אלו מבחינות אחרות.  במהלך הצגת הממצאים יוצגו גם נקודות הדמיון והשוני בין נתוני סקירה זו 

 לנתונים אחרים.

 

דרים ויחד עם זאת ניתן על פי הנתונים מסתמן כי התנהגות פוגענית בעבודה הנה תופעה החוצה מגזרים ומג

מסוימים בין  האוכלוסייה היהודים והערבית, בין צעירים ומבוגרים, בין גברים ונשים  למצוא הבדלים

 ועוד. ממצאים אלה יפורטו בהמשך לתקציר זה.

הממצאים מראים כי התנהגויות מציקות בשכיחויות שונות  )שכיחות מעטה עד גבוהה מאוד( נעות על 

כגון  יש הצקות שכיחות יותר -כאשר ההבדלים נובעים מאופי ההצקה הנבחנת  27.5% -3.3%הטווח של 

 חשיפה לעומס עבודה מוגזם ואחרות אשר שכיחותן נדירה יותר  כגון איום באלימות פיזית. 
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 2016ישראל  N=5288אנגליה  N>11000ארצות הברית    (N=538)ספרד 

לממצאים ממספר  ( 2016ישראל )השוות נתוני הסקר הנוכחי 
 סקרים בעולם

 (נדירה עד תכופה)התעמרות בכל תכיפות שהיא 

 (נדירה עד תכופה)התעמרות לאורך הקריירה בכל רמה שהיא  

 התעמרות לאורך הקריירה בתכיפות גבוהה

 התעמרות תכופה

 עיקרי הממצאים

 

 ון נמוך , זהו נת13.46%יומית( עמדה על -)שכיחות נמוכה :יום השכיחות הממוצעת של כלל התופעות

.  יחד עם 1שהתקבל במספר מחקרים בישראל ובעולם כפי שמוצג בטבלה  30%יותר מהממוצע של כ 

ובכך תואמות במידה מסוימת   27.5%זאת, באופן ספציפי ישנן הצקות  כגון התעלמות אשר מגיעות ל 

 לאומדנים בארץ ובעולם.

 1מיים והמקומיים המוצגים בטבלה גבוהה מאוד תואמים לנתונים העול -נתוני ההצקות ברמה גבוהה 

 . 5.26%ואשר עומדים על 

  .בעוד שהצקה לאורך כל הקריירה של הנחקרים  בסקר זה נבחנה שכיחות התופעה גם לאורך הקריירה

גבוהה  -מהנחקרים, הצקות בשכיחות גבוהה 35.9%בינונית הייתה שכיחה בקרב  –במידה מועטה 

. כלומר יותר משליש של הנחקרים דיווחו על חווית הצקה מהנחקרים 7.2%מאוד היו מנת חלקם של 

מהעובדים בדומה לנתונים נקודתיים )המתייחסים  7.2%כלשהיא במהלך הקריירה שלהם, אך רק 

שנה( מהארץ ומהעולם, דווחו על הצקה קשה. המשמעות היא כי גם אם  -לטווח זמן של חצי שנה

הקשה שומרים על שכיחות דומה אם כי גבוהה  בוחנים את התופעה לאורך הקריירה, ממדי ההצקה

 במקצת בהשוואה לאומדנים נקודתיים של הצקות שכיחות. 

 

 נתונים השוואתיים ממחקרים אקדמיים מבוססים אשר משווים לממצאי הסקר הנוכחי.: 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מקור ההצקה במרבית המקרים היה המנהל 

  על הצקות מאשר כל קבוצת גיל אחרתמדווחים יותר  18-34צעירים בגילאי 

 ארגוני בריאות ומשרדי ממשלה ההצקות בעיקר מתנקזות בארגוני מגזר שלישי  

  .עובדים שחוו התעמרות פוגעים בארגון באחוזים גבוהים יותר מאלו שאינם חווים התעמרות 
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 .עובדים שחווים התעמרות מדווחים יותר על תאונות עבודה 

  נעדרים יותר מהעבודה עקב מצבם הבריאותי.עובדים  שחווים התעמרות 

  עובדים שחווים התעמרות מדווחים על רגשות שליליים גם לאחר העבודה באחוזים גבוהים יותר מאלו

 התעמרות. יםחוום שאינ

  התעמרות. יםחוום שאינעובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים באופן כללי מהחיים בהשוואה למי 

 התעמרות. יםחוום שאינות מרוצים מזמן הפנאי שלהם בהשוואה למי עובדים שחווים התעמרות פח 

  יםחוום שאינעובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים מהאיזון בין עבודה לפנאי  בהשוואה למי 

 הצקות.

  הצקות. יםחוום שאינעובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים ממצבם הבריאותי בהשוואה למי 

  מרוצים מהמצב הכלכלי.עובדים שחווים התעמרות פחות 

 .הנתונים המפורטים מוצגים בהמשך 
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 רקע

 

והתמקדות  הגדרות ריבוינערך סקר מקיף וראשוני של תופעת ההתעמרות. הסקר התאפיין ב 2012בשנת 

 יחסית מעטה בהשלכות וההשפעות של התופעה.

ל התופעה תוך שימוש במדדים מתוקפים ומקובלים לכן, בחרנו בסקר הנוכחי להתמקד בעיקר בהשלכות ש

באקדמיה למדידת השלכות אלו.  דוח זה מציג נתונים עדכניים ביחס לממדי התופעה. ההנחה ,לאור 

ספרות מקצועית בנושא, היא כי לתופעת ההצקות במקום העבודה, השלכות אישיות וארגוניות אשר להם 

 משמעות כלכלית נרחבת.

 התפיסות, העמדות וההתנהגויות של הנפגעים.בסקר הנוכחי נבחנו 

  )פיזיות התנהגויות )למעט  אישית–בין התנהגות כל"( הוגדרה התנהגות פוגענית כ2015על פי איצקוביץ )

 ההתנהגות . ראויה אישית–בין התנהגות של  חברתיות או/ו ארגוניות נורמות והמפרה עצמה החוזרת על

 שהיא חש הוא כאשר או/ו הנפשית או הפיזית בבריאותו פוגעת שהיא חש הנפגע כאשר פוגענית תיחשב

המדד בו נעשה שימוש מהווה  .(82עמ'  2015 , איצקוביץ") עוינת עבודה סביבת עבורו מייצרת

 (Einarsen, 2009)אופרציונליזציה של ההגדרה התיאורטית של המושג התנהגות פוגענית 
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 מתודולוגיה

 

בוצע בעזרת שאלון המורכב מהמדדים המרכזיים והרלוונטיים בתחום. המדדים כולם מתוקפים על הסקר 

אשר  bullyingפי סטנדרטים אקדמיים מחמירים.  המדד המרכזי לבחינת התופעה הוא מדד מתוקף של 

הצקות בנוגע לעבודה עצמה, הצקות הנוגעות   -היגדים הנוגעים להצקות בשלושה תחומים   22כולל 

השאלון כולו נבנה במהלך  . (Einarsen et al., 2009)אישית לעובד או לאיכות עבודתו ואיומים פיזיים 

  והופץ במהלך אוגוסט באותה שנה.  2015יולי 

כל השאלון תורגם לעברית ושוב לאנגלית על ידי אנשים שונים בכדי לוודא שתוקפו לא נפגם במהלך 

ו נעשו מספר שינויים קטנים בשאלון. השאלון הועבר לנחקרים התרגום. התבצע פיילוט קצר אשר לאחרי

באמצעות סקר טלפוני.  השאלון התמקד בעיקר בהשלכות התופעה אך במקביל לאלה הוא בחן את 

שכיחות התופעה במסגרת זמן של שנה ובמהלך הקרירה כולה . כמו כן נבחנו בסקר זה מאפייניו של התוקף 

 ובעיקר מאפייניו של הקורבן.

 

 מהלך המחקר: 

הסקר התבסס על דיווח עצמי של הנחקרים אשר ענו רואיינו דרך הטלפון. במיוחד בנושאים מעין אלה 

ולאור ההגדרה התאורטית של התופעה, כפי שהוצגה בסקירה זו, מתודה זו הנסמכת על דווח עצמי של 

הסקר בוצע על ידי  הנחקרים, נמצאה ראויה וחשובה מעין כמותה להבנת התופעה והשלכותיה. בפועל

 חברת סקרים חיצונית שדאגה לייצוגיות המדגם. 

 

 לסיכום: 

יש לציין כי הדו"ח מציג נתונים תיאוריים ולעיתים הבדלים זניחים שעשויים להצביע על מגמה, אם כי 

בשלב זה ללא בדיקת מובהקות סטטיסטית, אין להסיק כי מדובר בהבדלים משמעותיים במיוחד כאשר 

זניחים. ברור לצוות המחקר, לאור שנות ניסיון מחקרי של התופעה, כי את כל רבדיה של  םההבדלים ה

התופעה לא ניתן להבין דרך סקר אחד וכי יש לשלב כלי מחקר שונים בתהליך. יחד עם זאת סקר זה 

( אשר יחד מספקים 2015ולספר אקדמי ראשון בתחום )איצקוביץ,  2012מצטרף לסקר קודם אשר נערך ב 

 נה מסוימת של התופעה והשלכותיה האישיות והארגוניות.הב

צוות המחקר כלל חוקרים מרכזיים מהמכון לאתיקה יישומית במכללה האקדמית כנרת בראשות ד"ר 

 איצקוביץ יריב ופרופ' סיביל היילברון. 
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 שעור הנפגעים

 

ה, הצקות הנוגעות לעובד מדד ההצקה של מחקר זה מחולק לשלושה סוגי הצקה: הצקות הנוגעות לעבוד

והצקות פיזיות אשר מהוות נתח קטן יותר מכלל ההצקות. חלוקה זו מבוססת על החלוקה המקורית של 

 (Einarsen et al., 2009)המדד המתוקף בו עשינו שימוש 

( הנן הצקות אשר מופנות כלפי העבודה אשר 1בלוח  1-7באופן כללי הצקות הנוגעות לעבודה )היגדים 

מבצע. במסגרת זו מדובר בפיקוח יתר על העבודה של העובד, הוראה לבצע משימות שלא הולמות העובד 

 את כישוריו של העובד, מניעת מידע מהעובד באופן שהשפיע על ביצועיו ועוד

 

מהעובדים דווחו על הצקות מעין אלה. המשמעות היא אחד מכל חמישה עובדים חווה  19.26%בממוצע 

אשר אמונים על מתן ( 86.39%) מנהליםעל ידי  ובוצע הנוגעות לעבודה מההצקות הצקות מסוג זה מרבית

הגיע מצד  4.74% מההצקות הללו הגיעו מצד עמיתים והיתרה 8.87% המשימות במסגרת העבודה.

ויש ביטויים רבים להצקות , הממוצע יכול להטעות, לפיכך יש להסתכל על הטווח אשר לקוחות. מאחר 

כלומר עד לשכיחות של אחד מתוך   27.5% -ל 10.7%הצקות תחת קטגוריה זו נעות בין מצביע על כך כי ה

 רבה מאוד(. -שלושה עובדים אשר חווה הצקות כאלה ברמות שונות של שכיחות ) מעטה

 8-19)היגדים  הסוג השני של הצקות במקום העבודה נוגע להצקות אשר מופנות כלפי האדם ואיכות עבודתו

בהצקות כגון לעג, הערות מעליבות, התנהגות עוקצנית ועוד. הצקות אלה היו מנת חלקם (. מדובר 1בלוח 

 אשר מתייחסים להיגד: "הפנו כלפיך האשמות". 24%ועד ל 6% -מהנחקרים כאשר הטווח נע מ 11% של

הצקות אישיות בהשוואה להצקות הנוגעות לעבודה הנם שכיחות פחות. ניתן לשער שמבחינתם של 

הניהולית. גם במקרה זה  הפררוגטיבהיותר לפגוע באמצעות הכלים המתאפשרים להם על ידי הפוגעים קל 

מהפוגעים  29.39%כאשר עמיתים הוו  61.95% –הפגיעה הממוצעת העיקרית הגיעה מצדם של מנהלים 

. פגיעות אלו שכיחות יותר בקרב עמיתים ולקוחות משום שהן לא מחייבות 8.66%ואילו לקוחות הוו 

 ת של הנפגע לפוגע.כפיפו

הפגיעות מהסוג האחרון מתייחסות לפגיעות המתייחסות לאיומים בעלי אופי פיזי, אמנם רוחב היריעה של 

ההגדרה בהקשר  להתנהגויות פוגעניות כפי שהוצגה בתחילת הסקירה, אינו כולל פגיעות פיזיות, אך יחד 

, משום שהם מכוונים יותר להיבטים עם זאת מדובר בשלושה היגדים אשר עדיין נכללים תחת ההגדרה

כאשר אם  9.8%מילוליים של אלימות  יותר מאשר חוויה פיזית של אלימות. בקטגוריה זו הממוצע הוא 

. ההתנהגות השכיחה ביותר בקטגוריה זו כוללת 17.9%עד ל  3.3%מסתכלים על הטווח אזי הוא נע מ 

 כוללת איומים פיזיים של ממש.צעקות והתפרצויות זעם ואילו הקטגוריה הנמוכה יותר 

מצד  19.23%מצד לקוחות  ו 36.6%) לעומת    44.17% ים מובילים ומרבית הפגיעותגם כאן המנהל

עמיתים( מגיעות מהמנהל של הנפגע או הנפגעת. יחד עם זאת איומים באלימות ממשית ) ההיגד האחרון( 

 מהפגיעות המופיעות תחת היגד זה.  72.4%מגיעים מחוץ לארגון מצדם של לקוחות אשר אחראים על 
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 ממצאים תיאוריים לסוג ותדירות ההתעמרות והצד המתעמר )מנהל, עמית או לקוח(. ניתוח נתונים:1לוח 

 סוג התעמרות
 

הצד 
 המתעמר

 תדירות ההתעמרות חווית התעמרות 
אף פעם 

 לא
מפעם עד מספר  כן

פעמים בשנה 
 האחרונה

 

מפעם בחודש 
 עד כל יום

 

מישהו מנע ממך מידע  .1
באופן שהשפיע על 

 הביצועים שלך

 85.2% 14.8% 55.0% 45.0% 
 69.0% 77.5% 73.6%  מנהל
 25.8% 18.3% 21.7%  עמית
 5.2% 4.2% 4.7%  לקוח

הורו לך לבצע משימות אשר  .2
 אינם תואמות את כישוריך

 82.8% 17.2% 51.0% 49.0% 
 90.5% 90.9% 90.7%  מנהל
 6.8% 6.5% 6.7%  עמית
 2.7% 2.6% 2.6%  לקוח

 33.3% 66.7% 27.5% 72.5%  התעלמו מדעתך .3
 86.2% 85.0% 85.4%  מנהל
 10.0% 10.0% 10.0%  עמית
 3.8% 5.0% 4.6%  לקוח

ניתנו לך משימות שהיית  .4
אמור לבצע בזמנים בלתי 

 סבירים

 76.0% 24.0% 54.8% 45.2% 
 90.5% 88.7% 90.0%  מנהל
 2.1% 7.0% 4.8%  עמית
 7.4% 4.3% 5.2%  לקוח

פיקחו על עבודתך באופן  .5
 מופרז

 86.1% 13.9% 39.7% 60.3% 
 84.9% 85.4% 85.1%  מנהל
 6.8% 12.5% 9.1%  עמית
 8.3% 2.1% 5.8%  לקוח

הופעל עליך לחץ שלא  .6
לתבוע זכויות המגיעות לך 

על פי חוק כגון חופשת 
ת מחלה, חופשה, הוצאו

 נסיעה

 89.3% 10.7% 75.5% 24.5% 
 95.7% 93.0% 93.6%  מנהל
 4.3% 7.0% 6.4%  עמית
 0% 0% 0  לקוח

נחשפת לעומס עבודה שאינו  .7
 אפשרי

 73.3% 26.7% 48.9% 51.1% 
 85.7% 86.8% 86.3%  מנהל
 4.2% 2.6% 3.4%  עמית
 10.1% 10.6% 10.3%  לקוח

הביכו אותך ולעגו לך בנוגע  .8
 לעבודתך

 88.9% 11.1% 62.2% 37.8% 
 59.5% 62.2% 60.6%  מנהל
 18.9% 23.0% 21.2%  עמית
 21.6% 14.8% 18.2%  לקוח

החליפו או לקחו לך תחומי  .9
אחריות מרכזיים בתפקידך 

ובמקומם הטילו עליך 
משימות שגרתיות ולא 

 נעימות

 88.6% 11.4% 53.0% 47.0% 
 76.6% 90.6% 84.0%  מנהל
 19.1% 7.5% 13.0%  עמית
 4.3% 1.9% 3.0%  לקוח

הפיצו עליך שמועות ו/או  .10
 דברי רכילות

 89.3% 10.7% 64.9% 35.1% 
 51.5% 32.8% 39.4%  מנהל
 45.5% 50.8% 48.9%  עמית
 3.0% 16.4% 11.7%  לקוח

 38.3% 61.7% 13.0% 87.0%  התעלמו ממך או דחו אותך .11
 81.8% 78.9% 80.0%  מנהל
 11.4% 16.9% 14.8%  עמית
 6.8% 4.2% 5.2%  לקוח

 הפנו כלפיך הערות מעליבות  .12
ופוגעניות בנוגע לאדם שאתה, 
 עמדותיך או חייך הפרטיים

 90.1% 9.9% 59.1% 40.9% 
 61.1% 63.5% 63.2%  מנהל
 19.4% 28.8% 25.3%  עמית
 19.5% 7.7% 11.5%  לקוח
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 סוג התעמרות
 

הצד 
 המתעמר

 תדירות ההתעמרות חווית התעמרות 
אף פעם 

 לא
מפעם עד מספר  כן

פעמים בשנה 
 האחרונה

 

מפעם בחודש 
 עד כל יום

 

רמזו לך או אותתו לך  .13
 ה צריך להתפטרשאת

 89.9% 10.1% 75.0% 25.0% 
 81.8% 83.3% 83.0%  מנהל
 18.2% 10.6% 12.5%  עמית
 0% 6.1% 4.5%  לקוח

באופן חוזר ונשנה הזכירו  .14
 לך את טעויותיך

 84.1% 15.9% 67.1% 32.9% 
 93.5% 83.0% 86.4%  מנהל
 4.3% 9.6% 7.9%  עמית
 2.2% 7.4% 5.7%  לקוח

שאתה לא מסתדר אנשים  .15
 איתם בעבודה מתחו אותך 

 92.2% 7.8% 67.2% 32.8% 
 27.3% 11.1% 16.7%  מנהל
 50.0% 86.7% 75.7%  עמית
 22.7% 2.2% 7.6%  לקוח

 23.4% 76.6% 24.0% 86.0%  הפנו כלפיך האשמות .16
 72.4% 43.2% 50.0%  מנהל
 27.6% 50.5% 45.2%  עמית
 0% 6.3% 4.8%  לקוח

תה היית המושא ללעג א .17
 והתנהגות עוקצנית מופרזת

 94.1% 5.9% 64.2% 35.8% 
 63.2% 50.0% 55.8%  מנהל
 21.1% 38.2% 32.7%  עמית
 15.7% 11.8% 11.5%  לקוח

התעלמו  ממך או הגיבו  .18
 באונות כשאתה הגעת

 90.6% 9.4% 61.4% 38.6% 
 56.2% 47.1% 50.0%  מנהל
 37.5% 45.1% 41.7%  עמית
 6.3% 7.8% 8.3%  לקוח

חווית ביקורת חוזרת  .19
ונשנית ביחס לשגיאות 

 וטעויות שלך

 

 87.5% 12.5% 62.0% 38.0% 
 85.4% 68.7% 74.3%  מנהל
 2.4% 20.9% 13.8%  עמית
 12.2% 10.4% 11.9%  לקוח

צעקו עליך או שהיית מושא  .20
להתפרצויות זעם 

 ספונטאניות

 82.1% 17.9% 73.9% 26.1% 
 61.0% 75.0% 71.5%  מנהל
 22.0% 15.5% 17.1%  עמית
 17.0% 9.5% 11.4%  לקוח

חווית התנהגויות מאיימות  .21
כגון הפניית אבצע מאשימה 

כלפיך, חדירה למרחב 
הפרטי שלך, דחיפות או 
 חסימה פיזית של דרכך. 

 91.6% 8.4% 67.6% 32.4% 
 45.8% 52.0% 50.7%  מנהל
 12.5% 30.0% 23.3%  עמית
 41.7% 18.0% 26.0%  לקוח

איימו עליך באלימות פיזית  .22
 ממשית

 96.7% 3.3% 75.0% 25.0% 
 14.3% 9.5% 10.3%  מנהל
 14.3% 19.0% 17.3%  עמית
 71.4% 71.5% 72.4%  לקוח

N total=886 

 
גויות פוגעניות בשכיחות מהעובדים חווים התנה 13.46%בממוצע   .  כי2במבט כללי ניתן לראות על פי לוח 

משתנה. נתון זה נמוך בהשוואה למדידות קודמות וההנחה היא כי מדובר בשיטות שונות לבחינת התופעה. 

יחד עם זאת כאשר בוחנים את החלק היחסי של עובדים שחווים התנהגויות פוגעניות בעצימות גבוהה, ניתן 

 יומית(. -ית עד רמה יוםמהם חווים התעמרות תכופה )רמה חודש 5.2%לראות כי   
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 . ממוצע התעמרות באחוזים על פי שכיחות וזהות המפגע2לוח 

מפעם עד מספר  אף פעם 

פעמים בשנה 

 האחרונה

מפעם 

בחודש עד כל 

 יום

 

סך 

 הכול

ממוצע 

 שכיחות

   13.46% 5.26% 8.2% 86.54% התעמרות כללית ממוצעת

 68.05%  69.8% 66.3%  התעמרות מצד המנהלים

 20.45%  17.4% 23.5%  מרות מצד עמיתיםהתע

 11.5.0%  12.8% 10.2%  התעמרות מצד לקוחות

N total=886 

 

 
 בכדי לאמוד את היקף התופעה לאורך הקרירה של העובדים נשאלה השאלה הבאה:

"במהלך כל חיי עבודתך, באיזו מידה חווית אחת או יותר מההתנהגויות המתוארות בשאלה הקודמת" 

 .1תנהגויות המתוארות בלוח מדובר בה

התנהגויות  43.1% -. מצביעות על שיעורים גבוהים יותר של כ 3המופיעות בלוח  תשובות הנחקרים

נמוכה עד רבה מאוד  , אם כי יש לציין שההתנהגויות הפוגעניות אשר  –פוגעניות בכלל רמות השכיחות 

.  יש להדגיש ששיעור דומה 7.2%שיעור של מתייחסות לפגיעה תכופה ) מידה רבה ורבה מאוד(  עמדו על 

לזה, נמצא גם ביחס להתנהגויות פוגעניות במדינות אחרות שם שיעור ההתנהגויות הפוגעניות התכופות 

 .5%עמד על 

בכדי לסכם את הנושא ניתן לומר כי התנהגויות פוגעניות שנמדדו בטווח של שנה, עומדות בממוצע על 

לאורך כל שנות העבודה. למרות הפערים   43.1%ולה  עד לרמה של כאשר התכיפות של אלה ע 13.46%

הללו, שחלקם נובעים גם מסקלה שונה של השאלות, הם אינם כה בולטים כאשר מדובר בחוויות של 

התעמרות קשה וממושכת במהלך כל חיי העבודה. נמצא כי חוויות קשות של פגיעה נמצאות בשיעורים של 

 היקפים אלה נמצאו גם בארצות אחרות. מהלך שנה או לכל אורך הקרירה. כאשר בוחנים אותם ב 7% -5%

נתון זה משמעותי במיוחד משום שבתקשורת, בהרבה מהמקרים, קיימת נטייה להעצים את תופעת 

 מעוררהדבר  ,המחובר למציאות הישראלית ההתנהגויות הפוגעניות ללא כל תימוך אמפירי מספק

  .התעמרות למניעת החוק להצעת המתנגדים בקרב אנטגוניזם

אם נשפוט את הנתונים הללו מבלי להעמיק, הם ייתפסו כזניחים. יחד עם זאת במונחים של שוק העבודה 

עובדים שחווים התנהגויות פוגעניות מעין אלו  200,000מדובר ב מעל 7%- 5%הישראלי  כאשר מדובר ב 

כי הנזק הכלכלי של התנהגויות אלה חמור  בתכיפות גבוהה וגבוהה מאוד. הנתונים שיוצגו בהמשך מראים

לעין שיעור וכי שיעורים אלה של שכיחות התופעה הנם גבוהים למדי באופן שמחייב טיפול בהם. במקביל 

מכיוון שגם חוויה חד פעמית נמצאה בספרות האמפירית כמשמעותית, אם במהלך הקריירה עובדים חווים 

 זו סיבה נוספת לטפל בתופעה. 35.9%וניות בשיעורים של התנהגויות פוגעניות בעוצמות נמוכות ובינ
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 . התעמרות לאורך הקריירה.3לוח 

המידה שבה חווית אחד או יותר מההתנהגויות 

הפוגעניות המתוארות בשאלות הקודמות 

 במהלך חיי העבודה שלך

% 

 56.9% בכלל לא או במידה מועטה מאד

 35.9% בינונית-במידה מועטה

 7.2% רבה מאד-במידה רבה

N= 870 
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 מאפייני התוקף

 
. פרק זה ירכז את הממצאים בנוגע למאפייני התוקף תוך ניסיון להסביר 1מאפייני התוקף מוצגים בלוח 

מדוע בעוד שבמרבית המקרים המנהל הוא התוקף השכיח, ישנם מקרים בהם לקוחות או עמיתים תופסים 

 את מקומו.

הדו"ח מחלק את סוגי הפגיעה לשלושה סוגים של פגיעה הנבדלים במאפייניהן.  סגנון הפגיעה הראשון 

מתייחס לפגיעה בעבודה עצמה. עולם תוכן זה של פגיעות מצוי בתחומי אחריותו הניהולית של המנהל 

שבסוגים כאלו של פגיעה  וככזה יש לו עדיפות על פני מפגעים שונים ) עמיתים או לקוחות(. טבעי הדבר

מסה"כ  86.3%המנהל יהיה התוקף השכיח יותר ואכן בממוצע מנהלים בקטגוריה זו היו אחראים על 

 הפגיעות כאשר הם הובילו בכל אחד מסוגי הפגיעות הספציפיות.

כאשר יוצאים מהמגרש הביתי של מנהלים ופונים לסוגי פגיעות הנגישות גם ללקוחות וגם לעמיתים, חלקם 

.כאשר בוחנים את הפריטים בקטגוריה זו באופן ספציפי ניתן לראות כי יש  61.95%של המנהלים יורד ל 

הפיצו עליך שמועות פריטים אשר מצביעים על פגיעה מצד עמיתים כשכיחה יותר. מדובר בפריטים כגון 

ניות למנהלים בשל , או מתחו אותך. ניתן להניח כי אכן פגיעות מעין אלה פחות אופייו/או דברי רכילות

 אופיים.

כאשר עוברים לפגיעות המאופיינות באיומים פיזיים עדיין מנהלים הם הפוגענים השכיחים יותר כאשר 

מדובר בחדירה למרחב הפרטי או צעקות. באופן שונה כאשר הדברים מגיעים לאיומים פיזיים של ממש, אז 

 לקוחות הם הפוגענים השכיחים יותר.

  כאשר עמיתים מהווים מקור שני מבחינת שכיחותו   68.05%פוגענים העיקריים בממוצע מנהלים הם ה

מה שמצביע על כך שמרבית הפגיעות  11.5%ואילו לקוחות מצויים בתחתית הרשימה עם  20.45%

מתרחשות בתוך הארגון.  בכל רמה של שכיחות )גבוהה או נמוכה( המספרים הללו משתנים מעט אך 

 . 2המגמה נכונה כפי שניתן לראות בלוח 
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 מאפייני הנפגעים

 

המושאים של ההתנהגויות בניגוד למנהלים אותם ניתן לאפיין בעיקר דרך מיקומם בהירארכיה הארגונית, 

 4הפוגעניות ניתנים לאפיון על פי מאפיינים שונים כפי שניתן לראות בלוח 

 

 מאפיינים דמוגרפיים, סוציו אקונומיים, ארגוניים ואחרים.

 

. מאפייני רקע של המדווחים על התעמרות בעבודה )אף פעם, פעם אחת עד מספר פעמים בשנה 4לוח 

יום( לפי סוג ההתעמרות: התעמרות הקשורה בעבודה, באנשים והתעמרות האחרונה ופעם בחודש עד כל 

 פיזית.

אף פעם  סוג התעמרות
 לא

פעם אחת עד מספר 
פעמים בשנה 

 האחרונה
 

פעם בחודש 
 עד כל יום

 

 12.8% 8.3% 78.9% גברים התעמרות הקשורה בעבודה
 6.0% 11.5% 82.5% נשים

 5.7% 7.1% 87.2% גברים התעמרות הקשורה באנשים
 2.4% 7.0% 90.6% נשים

 4.1% 7.2% 88.7% גברים התעמרות פיזית
 1.6% 6.9% 91.5% נשים

 8.4% 10.8% 80.8% יהודים התעמרות הקשורה בעבודה
 9.3% 10.3% 80.4% מיעוט

 3.6% 6.6% 89.8% יהודים התעמרות הקשורה באנשים
 5.5% 9.2% 85.3% מיעוט

 2.7% 7.1% 90.2% יהודים התעמרות פיזית
 1.6% 8.9% 89.5% מיעוט

 7.9% 11.6% 80.5% 18-34גיל  התעמרות הקשורה בעבודה
 9.1% 9.4% 81.5% 35-44גיל 
 6.7% 9.3% 84.0% +45גיל 

 5.3% 7.1% 87.6% 18-34גיל  התעמרות הקשורה באנשים
 2.9% 6.5% 90.6% 35-44גיל 
 2.6% 7.5% 89.9% +45גיל 

 3.4% 7.4% 89.2% 18-34גיל  זיתהתעמרות פי
 3.4% 6.8% 89.8% 35-44גיל 
 1.8% 6.7% 91.5% +45גיל 

עובד  התעמרות הקשורה בעבודה
 קבלן

80.4% 10.8% 8.8% 

אינו עובד 
 קבלן

80.7% 10.8% 8.5% 

עובד  התעמרות הקשורה באנשים
 קבלן

87.6% 6.9% 5.5% 

אינו עובד 
 קבלן

89.2% 7.1% 3.7% 

עובד  ות פיזיתהתעמר
 קבלן

89.7% 7.6% 2.7% 

אינו עובד 
 קבלן

90.0% 7.1% 2.9% 

שכר  התעמרות הקשורה בעבודה
מדווח 
הרבה 
מתחת 

 לממוצע

78.4% 11.3% 10.3% 
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אף פעם  סוג התעמרות
 לא

פעם אחת עד מספר 
פעמים בשנה 

 האחרונה
 

פעם בחודש 
 עד כל יום

 

שכר 
מדווח 

מעט 
מתחת 

 לממוצע

77.5% 12.2% 10.3% 

שכר 
מדווח 

בערך כמו 
 הממוצע

81.0% 11.3% 7.7% 

שכר 
מדווח 

מעט מעל 
 הממוצע

83.4% 9.8% 6.8% 

שכר 
מדווח 
הרבה 

מעל 
 הממוצע

86.0% 8.3% 5.7% 

שכר  התעמרות הקשורה באנשים
מדווח 
הרבה 
מתחת 

 לממוצע

84.4% 9.1% 6.5% 

שכר 
מדווח 

מעט 
מתחת 

 לממוצע

88.0% 8.0% 4.0% 

שכר 
מדווח 

בערך כמו 
 הממוצע

90.5% 7.0% 2.5% 

שכר 
מדווח 

מעט מעל 
 הממוצע

92.4% 5.7% 1.9% 

שכר 
מדווח 
הרבה 

מעל 
 הממוצע

91.7% 6.2% 2.1% 

שכר  התעמרות פיזית
מדווח 
הרבה 
מתחת 

 לממוצע

87.8% 8.7% 3.5% 

שכר 
מדווח 

מעט 
מתחת 

 לממוצע

89.0% 8.0% 3.0% 

שכר 
מדווח 

בערך כמו 
 הממוצע

90.4% 6.9% 2.7% 

 1.8% 5.2% 93.0%שכר 
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אף פעם  סוג התעמרות
 לא

פעם אחת עד מספר 
פעמים בשנה 

 האחרונה
 

פעם בחודש 
 עד כל יום

 

מדווח 
מעט מעל 

 הממוצע
שכר 

מדווח 
הרבה 

מעל 
 וצעהממ

91.0% 6.7% 2.3% 

 התעמרות הקשורה בעבודה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מספר 
האנשים 

-0בארגון 
20 

72.4% 9.9% 17.7% 

21-100 80.7% 12.2% 7.1% 
101-250 80.0% 11.6% 8.4% 

 12.7% 10.1% 77.2% 250מעל 

מספר  התעמרות הקשורה באנשים
 האנשים 

-0בארגון 
20 

88.0% 7.4% 4.6% 

21-100 89.6% 7.0% 3.4% 
101-250 90.4% 6.9% 2.7% 

 4.3% 6.7% 89.0% 250מעל 
מספר  התעמרות פיזית

האנשים 
-0בארגון 

20 

89.7% 6.9% 3.4% 
 

21-100 90.3% 7.1% 2.6% 
101-250 91.7% 6.9% 1.4% 

 2.9% 7.7% 89.4% 250מעל 
 11.1% 8.2% 80.7% פרטי התעמרות הקשורה בעבודה

 7.5% 11.7% 80.8% ציבורי
 4.8% 6.7% 88.5% פרטי התעמרות הקשורה באנשים

 3.2% 7.1% 89.7% ציבורי
 2.8% 6.6% 90.6% פרטי התעמרות פיזית

 2.8% 7.5% 89.7% ציבורי
משרה  התעמרות הקשורה בעבודה

 מלאה
80.2% 10.8% 9.0% 

 6.6% 10.4% 83.0% חלקית
משרה  התעמרות הקשורה באנשים

 מלאה
88.5% 7.4% 4.1% 

 3.0% 6.0% 91.0% חלקית
משרה  התעמרות פיזית

 מלאה
90.1% 7.0% 2.9% 

 2.7% 7.2% 90.1% חלקית
 התעמרות הקשורה בעבודה

 
 
 
 
 

 התעמרות הקשורה באנשים

קיים ועד 
 עובדים

80.6% 11.7% 7.7% 

לא קיים 
ועד 

 עובדים

80.7% 10.3% 9.0% 

קיים ועד 
 עובדים

89.3% 7.6% 3.1% 

 4.1% 6.8% 89.1%ים לא קי
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אף פעם  סוג התעמרות
 לא

פעם אחת עד מספר 
פעמים בשנה 

 האחרונה
 

פעם בחודש 
 עד כל יום

 

ועד 
 עובדים

קיים ועד  התעמרות פיזית
 עובדים

90.5% 7.5% 2.0% 

לא קיים 
ועד 

 עובדים

89.9% 6.7% 3.4% 

 8.1% 8.6% 83.3% תעשייה התעמרות הקשורה בעבודה
 7.5% 8.7% 83.8% הי טק

שירותים 
פיננסים 

 וביטוח

87.2% 8.5% 4.3% 

שירותי 
 בריאות

78.5% 7.8% 13.7% 

שירותי 
 חינוך

81.7% 13.1% 5.2% 

משרדים 
ממשלתיי

 ם

77.1% 12.2% 10.7% 

ארגוני 
 3מגזר 

72.6% 3.6% 23.8% 

 3.2% 6.1% 90.7% תעשייה התעמרות הקשורה באנשים
 2.6% 5.0% 92.4% הי טק

שירותים 
פיננסים 

 וביטוח

91.1% 6.6% 2.3% 

שירותי 
 בריאות

85.4% 7.4% 7.2% 

שירותי 
 ינוךח

82.7% 7.6% 9.7% 

משרדים 
ממשלתיי

 ם

90.4% 7.0% 2.6% 

ארגוני 
 3מגזר 

85.0% 8.5% 6.5% 

 3.8% 6.2% 90.0% תעשייה התעמרות פיזית
 0% 4.2% 95.8% הי טק

שירותים 
פיננסים 

 וביטוח

93.6% 4.9% 1.5% 

שירותי 
 בריאות

82.6% 10.4% 7.0% 

שירותי 
 חינוך

92.4% 5.9% 1.7% 

רדים מש
ממשלתיי

 ם

87.7% 9.7% 2.6% 

ארגוני 
 3מגזר 

72.2% 11.1% 16.7% 

ממונה  התעמרות הקשורה לעבודה
 גבר

80.6% 10.3% 9.1% 

ממונה 
 אישה

81.0% 11.4% 7.6% 

ממונה  התעמרות הקשורה לאנשים
 גבר

88.2% 7.3% 4.5% 
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אף פעם  סוג התעמרות
 לא

פעם אחת עד מספר 
פעמים בשנה 

 האחרונה
 

פעם בחודש 
 עד כל יום

 

ממונה 
 אישה

90.4% 6.7% 2.9% 

ממונה  התעמרות פיזית
 גבר

89.3% 7.5% 3.2% 

ממונה 
 אישה

91.6% 6.2% 2.2% 

ממונה  התעמרות הקשורה לעבודה
 יהודי

81.1% 10.3% 8.6% 

ממונה 
 ערבי

79.4% 13.5% 7.1% 

ממונה  התעמרות הקשורה לאנשים
 יהודי

89.6% 6.7% 3.7% 

ממונה 
 ערבי

82.8% 10.3% 6.9% 

ממונה  התעמרות פיזית
 יהודי

90.3% 7.0% 2.7% 

ממונה 
 ערבי

86.4% 9.1% 4.5% 

עובד  התעמרות הקשורה לעבודה
 קבוע

81.8% 9.9% 8.3% 

אינו עובד 
 קבוע

72.8% 16.6% 10.6% 

עובד  התעמרות הקשורה לאנשים
 קבוע

90.0% 7.1% 2.9% 

אינו עובד 
 קבוע

82.7% 9.0% 8.3% 

עובד  התעמרות פיזית
 קבוע

89.9% 7.2% 2.9% 

אינו עובד 
 קבוע

89.3% 8.0% 2.7% 

ממלא  התעמרות הקשורה לעבודה
תפקיד 
 ניהולי

79.6% 10.5% 9.9% 

לא ממלא 
תפקיד 
 ניהולי

81.3% 10.9% 7.8% 

ממלא  התעמרות הקשורה לאנשים
תפקיד 
 ניהולי

88.3% 6.9% 4.8% 

לא ממלא 
תפקיד 
 ניהולי

89.3% 7.4% 3.3% 

ממלא  התעמרות פיזית
תפקיד 
 ניהולי

88.5% 7.5% 4.0% 

לא ממלא 
ד תפקי

 ניהולי

90.8% 7.0% 2.2% 

 

מצביע על הבדלים במאפייני הנפגעים. יש לציין כי יש לקחת את הבדלים אלה בערבון מוגבל מכיוון  4לוח 

 שבמרבית המקרים מדובר בהבדלים קטנים יחסית שאולי מצביעים על מגמה אך לא מעבר לכך.
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שקשורה בעבודה בהשוואה לנשים. גברים דווחו על יותר התעמרות  4כפי שניתן לראות מלוח מספר 

ההבדלים ביחס להתעמרות הקשורה באנשים ובהתעמרות פיזית קטנים יותר. ביחס להבדלים בין מגזרים, 

 מראה כי ערבים מדווחים על יותר התעמרות הקשורה באנשים בהשוואה ליהודים. 4לוח 

 מכל הסוגים בהשוואה לצעירים.לגבי הבדלי גיל ניתן לראות שאנשים מבוגרים דווחו על פחות התעמרות 

מראה כי עובדי קבלן חווים מעט יותר התעמרות הקשורה באנשים יחסית לעובדים שאינם מועסקים  4לוח 

 דרך העסקה קבלנית.

לגבי רמת הכנסה ניתן לראות בשלושת הקטגוריות כי הדיווח על התעמרות בקרב אוכלוסיות המרוויחות 

 פחות, הוא גבוה יותר. 

 2מראה כי בארגונים קטנים יש יותר התעמרות שקשורה בעבודה אך אין הבדלים ב 4 בנוסף לוח

 הקטגוריות האחרות.

 אין הבדל בין סקטור פרטי וציבורי. 4על פי לוח 

אנשים במשרה מלאה דווחו על מעט פחות התעמרות הקשורה בעבודה ואנשים, בהשוואה לעובדים במשרה 

 להתעמרות פיזית. חלקית. אין הבדל  בין הקבוצות באשר

 אין השפעה לקיום וועד עובדים על שלושת סוגי ההתעמרות.

דווחה ברמה הכי גבוהה בארגוני מגזר שלישי. ברמה מתחת נמצאים משרדי  -התעמרות הקשורה בעבודה 

 ממשלה ושרותי בריאות והכי מעט התעמרות ניתן למצוא בשירותים פיננסיים וביטוח, הי טק ותעשייה.

ות קשורה באנשים שירותי בריאות בראש הטבלה ואחריהם ארגוני מגזר שלישי ושירותי לגבי התעמר

 בריאות שירותים פיננסיים וביטוח ,הייטק ותעשייה נמצאים בתחתית הטבלה.

בהתעמרות פיזית שוב ובאופן משמעותי מובילים ארגוני מגזר שלישי ואחריהם שירותי בריאות ומשרדי 

 ותים פיננסיים ושירותי חינוך.ממשלה ובתחתית הי טק , שיר

 על פי נתונים אלה ניכר כי עיקר הבעיה מתרכזת בארגוני מגזר שלישי בריאות ומשרדי ממשלה.

כאשר הממונה הוא גבר יש מעט יותר התעמרות בהשוואה למצב בו הממונה הוא אישה. זה בולט יותר 

 בהתעמרות שקשורה לאנשים והתעמרות פיזית .

 ודי הנחקרים מדווחים על פחות התעמרות.כאשר הממונה הוא יה

עובדים קבועים מדווחים על פחות התעמרות באשר להתעמרות הקשורה לעבודה ואנשים, אך אין הבדל 

 בין הקבוצות באשר להתעמרות פיזית.

עובדים בעלי תפקיד ניהולי מדווחים על מעט יותר התעמרות בהשוואה לעובדים אשר אינם מחזיקים 

 .בתפקיד  ניהולי

ניתן לראות באופן כללי כי אוכלוסיות חלשות יותר מדווחות על פגיעה רבה יותר ויחד עם זאת  4מלוח 

 מדובר בהבדלים קטנים יחסית המצריכים בדיקה נוספת בהמשך.
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 השלכות

 

להתנהגויות פוגעניות השלכות רבות הן על הנפגע עצמו והן על הארגון אשר בהרבה מקרים מאפשר את 

 נותם של התנהגויות מעין אלו תוך אדישות לתופעה ולנפגע באופן ספציפי.היש

 

 השלכות על הקורבן

אחת ההשלכות המרכזיות על נפגעי התנהגויות פוגעניות בעבודה נוגעת לבריאותם. כפי שניתן לראות בלוח  

יותר  5%פעמים במהלך השנה ב  4מ מי שחווה התעמרות בעבודה נעדר מהעבודה בשל מחלה יותר  5

מעבר לכך הנפגעים מגיעים לעבודה למרות שמצבם הבריאותי  בהשוואה למי שלא חווה התנהגות פוגענית.

 יותר ממי שלא נפגע מהתנהגויות כאלו בעבודה. 11.7%פעמים בשנה(  ב 4לא מאפשר להם )לפחות 

בודה בהשוואה חמור מאלה נפגעי התעמרות מדווחים על אחוזים גבוהים בהרבה של מעורבות בתאונות ע 

 9.8%תאונות בשנה,  3מהעובדים שלא חוו התעמרות מדווחים על עד   3.5%למי שלא חווה התעמרות. אם

תאונות בשנה. מדובר על שיעור הגבוה כמעט פי  3מהעובדים שחוו התעמרות מדווחים על מעורבות של עד 

3. 

 

ואה בין מי שחווה התעמרות למי שלא . נתוני היעדרויות בשל מחלה ומעורבות בתאונות עבודה. השו5לוח 

 חווה אותה.

חווה  תדירות 

 התעמרות

 לא

 חווה התעמרות

באיזו תדירות נעדרת מהעבודה 

 12כתוצאה ממצבך הבריאותי במהלך 

 האחרונים החודשים

 37.8% 30.8% אף פעם לא

 45.0% 47.2% פעם עד שלוש פעמים

 17.2% 22.0% פעמים ומעלה 4

ת לעבודה אף על באיזו תדירות הלכ

פי שהרגשת שהיית צריך להישאר 

בבית בשל מצבך הבריאותי במהלך 

 החודשים האחרונים 12

 25.7% 19.1% אף פעם לא

 38.2% 33.1% פעם עד שלוש פעמים

 36.1% 47.8% פעמים ומעלה 4

האם קרתה לך תאונת עבודה במהלך 

החודשים האחרונים )אנא קח  12

ם אם בחשבון את כל התאונות, ג

 המשכת לעבוד באותו היום(

 96.5% 89.5% אף פעם לא

 3.5% 9.8% פעם עד שלוש פעמים

 0% 0.7% פעמים ומעלה 4

 
מראה את  6לוח מעבר לבעיות שהוצגו , חשיפה להתנהגות פוגענית מייצרת המון לחץ אצל הנפגעים. 

מרות. ניכר על פי הלוח כי בכל ההבדלים בין אלו שחוו התעמרות ברמה מסוימת, לאלו שכלל לא חוו התע

אחת מהשאלות, אלו שחוו התעמרות באחוזים גבוהים יותר בהשוואה לאלו שלא חוו התעמרות חווים 

קשיים להירגע לאחר העבודה, חושבים יותר על בעיות בעבודה ובאופן כללי נוטים להתרגז בקלות.  

. לעומתם 6כגון אלו המתוארים בלוח  מאותם שחוו התעמרות חווים רגשות שליליים  43.90%בממוצע   

 אחוזים בקרב אלה שלא חוו התעמרות מרגישים כך.  31.58%רק 
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 .  התמודדות רגשית עם התופעה באופן כללי ולאחר שעות העבודה.6לוח 

חווה  תדירות תגובה
 התעמרות

 לא
חווה 

 התעמרות
 קשה לי להירגע לאחר העבודה

 

 77.7% 55.3% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 3.8% 8.5% לא מסכים ולא מתנגד
 18.5% 36.2% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

גם בבית אני לעיתים קרובות 
 חושב על בעיותיי בעבודה

 

 37.1% 28.5% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 7.8% 7.8% לא מסכים ולא מתנגד
 55.1% 63.7% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

כאשר מפריעים לי אני מקבל 

 מצב רוח רע

 58.5% 43.4% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 9.5% 8.4% לא מסכים ולא מתנגד
 32.0% 48.2% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

גם בחופשות אני חושב על 
 בעיותיי בעבודה

 

 60.3% 49.7% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 9.1% 6.6% גדלא מסכים ולא מתנ

 30.6% 43.7% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

מפעם לפעם אני מרגיש כמו 
 פקעת עצבים

 

 64.5% 47.8% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 4.6% 8.6% לא מסכים ולא מתנגד
 30.9% 43.6% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

 70.8% 59.3% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה אני מתרגז בקלות
 6.8% 12.7% לא מסכים ולא מתנגד
 22.4% 28.0% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

אני מתעצבן בקלות, גם כאשר 
 אני לא רוצה בכך

 

 76.6% 65.2% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 4.7% 6.8% לא מסכים ולא מתנגד
 18.7% 28.0% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

שר אני חוזר הביתה עייף כא
מהעבודה, אני חש שאני 

 מתעצבן בקלות

 69.6% 53.3% רבה-מסוימת-לא מסכים במידה מועטה
 4.6% 8.1% לא מסכים ולא מתנגד
 25.8% 38.6% רבה-מסוימת-מסכים במידה מועטה

 
ים בנוגע קיימים גם הבדל, מעבר לתחושות הרוגז אשר נמצאו כחזקות יותר בקרב אלה שחוו התעמרות 

. מראה כי אלה שחוו התעמרות מרוצים 7חייהם. לוח אספקטים שונים של לשביעות הרצון של העובדים מ

פחות מחייהם, שעות הפנאי שלהם, הבריאות שלהם, האיזון בין חי העבודה לחיים הפרטיים והמצב 

רים בהם הכלכלי של משק הבית שלהם.  רק לגבי שביעות הרצון מחיי המשפחה שלהם אלו שמתעמ

עושה הם רואים במשפחה נקודת אור התומכת בהם כאשר עולם העבודה משום שמסופקים יותר אולי 

 .בדיוק את ההפך
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 . שביעות רצון מהחיים 7לוח 

עד כמה אתה מרוצה מכל אחד 

 מהתחומים:

חווה  מידת סיפוק

 התעמרות

 לא

חווה 

 התעמרות

 החיים שלך באופן כללי?

 

 4.1% 7.4% לרוב ובמידה מסוימת-אדלא מרוצה מ 

 2.2% 7.2% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 93.7% 85.4% במידה מסוימת-לרוב-מרוצה מאד

 חיי המשפחה שלך?

 

 5.6% 4.3% לרוב ובמידה מסוימת-לא מרוצה מאד 

 2.4% 3.2% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 92.0% 92.5% במידה מסוימת-לרוב-מרוצה מאד

 10.9% 14.2% לרוב ובמידה מסוימת-לא מרוצה מאד  שעות הפנאי שלך?

 4.3% 4.9% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 84.8% 80.9% במידה מסוימת-לרוב-מרוצה מאד

 בריאותך הפיזית והנפשית?

 

 6.1% 8.4% לרוב ובמידה מסוימת-לא מרוצה מאד 

 3.3% 5.1% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 90.6% 86.5% במידה מסוימת-לרוב-ה מאדמרוצ

 האיזון שבין עבודתך לחייך

 ?הפרטיים

 

 5.9% 15.8% לרוב ובמידה מסוימת-לא מרוצה מאד 

 5.7% 7.7% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 88.4% 76.5% במידה מסוימת-לרוב-מרוצה מאד

המצב הכלכלי של משק הבית 

 שלך?

 16.7% 24.1% ימתלרוב ובמידה מסו-לא מרוצה מאד 

 8.2% 8.9% מרוצה ולא מרוצה באותה מידה

 75.1% 67.1% במידה מסוימת-לרוב-מרוצה מאד

 

 

 השלכות על הארגון

להתעמרות יש היבטים רבים של פגיעה בארגון. על פי המודל של רובינסון ובנט נמדדו פגיעה בייצור ופגיעה 

את ההתנהגויות הפוגעניות בכל תדירות בוחנים אם  ,שאלות.  בכל השאלות 8ברכוש הארגוני על ידי 

שהיא, ניתן לראות כי אלו שחוו התעמרות בהסתברות גבוהה יותר לוקחים רכוש, מבזבזים זמן בחלימה 

בהקיץ, לוקחים הפסקות ארוכות, מגיעים באיחור לעבודה, עובדים לאט יותר, מאריכים את זמן עבודתם 

נוספות ועוד. ניכר כי התנהגויות כגון איחורים המבטאות פגיעה במתכוון בכדי לקבל תשלום על שעות 

ככל הנראה בגלל   ,בייצור שכיחות יותר מהתנהגויות כגון הכפשת שם הארגון המבטאות פגיעה ברכוש

כך זהו הסקר הארצי הראשון אשר מצביע  אונגישות גבוהה יותר להתנהגויות שמבטאות פגיעה בייצור. כך 

 התנהגויות בעלות משמעות כלכלית, אשר הנן תוצר של התעמרות. על קשת כה רחבה של 
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 . התנהגויות פוגעניות כלפי הארגון.8לוח  

חווה  תדירות תגובה
 התעמרות

 לא
חווה 

 התעמרות
 לקחת רכוש מהעבודה ללא אישור

)לדוגמא: חבילת נייר, קפה, בגדים, 
  כלי עבודה וכו'( 

 96.1% 91.8% אף פעם לא
 3.3% 7.8% פר פעמים בשנה האחרונהמס-פעם

 0.6% 0.4% כל יום-פעם בחודש
בזבזת יותר מדי זמן בלפנטז או 

 לחלום בהקיץ במקום לעבוד

 85.2% 78.4% אף פעם לא

 12.0% 13.2% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם
 2.8% 8.4% כל יום-פעם בחודש

זייפת קבלה כדי לקבל החזר כספי 

צאת על פעילות גבוה יותר ממה שהו

 עסקית

 98.7% 97.9% אף פעם לא
 1.3% 1.9% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם

 0 0.2% כל יום-פעם בחודש

לקחת הפסקה נוספת או ארוכה יותר 

 בניגוד למקובל במקום העבודה שלך

 88.6% 81.1% אף פעם לא
 8.7% 13.2% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם

 2.7% 5.7% כל יום-פעם בחודש
 82.7% 73.9% אף פעם לא הגעת באיחור לעבודה ללא אישור

 15.2% 21.7% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם
 2.1% 4.4% כל יום-פעם בחודש

באופן מכוון עבדת לאט יותר מכפי 

 יכולתך

 92.9% 83.7% אף פעם לא
 6.0% 11.6% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם

 1.1% 4.7% כל יום-פעם בחודש
דנת במידע ארגוני פנימי ומסווג עם 

 אנשים שאינם מורשים
 97.6% 95.9% אף פעם לא

 2.4% 3.3% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם
 0% 0.8% כל יום-פעם בחודש

הארכת במתכוון את עבודתך כדי 

 לקבל תשלום עבור שעות נוספות

 89.2% 92.5% אף פעם לא

 4.1% 4.7% מספר פעמים בשנה האחרונה-פעם

 6.7% 2.8% כל יום-פעם בחודש

 

 

. התעמרות נמצאה כפוגעת בסולידריות הארגונית. ניכר כי במרבית ההיגדים אשר בוחנים 9על פי לוח 

סולידריות בארגון, אלו שהתעמרו בהם פחות סולידריים עם עמיתיהם ובאופן לא מפתיע הם אף פחות 

ת ראינו כי מנהלים הם הפוגענים השכיחים ביותר. לפיכך סולידריים עם המנהל שלהם. בשאלות הקודמו

הסיכוי שמי שנפגע מהתעמרות, נפגע ממנהל, הוא גבוה. בהינתן מצב עניינים זה נראה זה אך טבעי  שאותם 

 עובדים לא ינהגו בסולידריות כלפי המנהלים שלהם. 
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 סולידריות   - 9לוח 

חווה  מידת הסכמה תגובה
 התעמרות

 לא
ווה ח

 התעמרות
 את לסיים כדי לעבודה לחבריי עוזר אני

 המשימות
 4.4% 4.7% מאד לא מסכים-די

 5.6% 5.7% לא מסכים ולא מתנגד
 90.0% 89.6% מאד מסכים-די

 כאשר לעבודה לחבריי לעזור מוכן אני

 צפוי לא משהו באופן משתבש

 2.5% 2.4% מאד לא מסכים-די

 2.0% 1.6% לא מסכים ולא מתנגד
 95.5% 96.0% מאד מסכים-די

 4.3% 6.3% מאד לא מסכים-די אני מתנצל בפני חבריי לעבודה כשטעיתי
 4.0% 3.7% לא מסכים ולא מתנגד

 91.7% 90.0% מאד מסכים-די
 או נעימות משימות לחלק מנסה אני

 חבריי ובין ביני שווה באופן נעימות בלתי

 לעבודה

 10.9% 9.4% מאד לא מסכים-די
 3.4% 7.6% לא מסכים ולא מתנגד

 85.7% 83.0% מאד מסכים-די

 לעבודה העמיתים עם להסכים נוטה אני

 שלי

 4.1% 10.7% מאד לא מסכים-די
 15.3% 23.9% לא מסכים ולא מתנגד

 80.6% 65.4% מאד מסכים-די
אני עוזר לממונה עליי לעבודה כדי לסיים 

 את המשימות

 4.2% 6.8% מאד לא מסכים-די
 2.3% 5.2% לא מסכים ולא מתנגד

 93.5% 88.0% מאד מסכים-די
אני מוכן לסייע לממונה עליי כאשר 

 מתוכנןבאופן בלתי  יםדברים משתבש
 2.7% 3.7% מאד לא מסכים-די

 2.0% 4.7% לא מסכים ולא מתנגד
 95.3% 91.6% מאד מסכים-די

אני מתנצל בפני הממונה עליי כשאני 
 טועה

 4.4% 6.5% לא מסכיםמאד -די
 5.0% 4.2% לא מסכים ולא מתנגד

 90.6% 89.3% מאד מסכים-די
נעימות ה  אני מנסה לחלק את המשימות 
בין ו לא נעימות באותה מידה ביניהו

 הממונה עליי
 

 13.4% 16.4% מאד לא מסכים-די
 6.7% 12.1% לא מסכים ולא מתנגד

 79.9% 71.5% מאד מסכים-די

 2.3% 10.6% מאד לא מסכים-די עם הממונה עליי להסכיםנוטה אני 
 15.0% 21.8% לא מסכים ולא מתנגד

 82.7% 67.6% מאד מסכים-די
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 דברי סיכום

 

הסקר הנוכחי בחן את תופעת ההתעמרות בעיקר דרך התבוננות בהשלכותיה אך גם דרך התבוננות 

 בשכיחותה. 

ערכי וכי גווניה של התופעה הקלוקלת ניכרים בעובדים -דובר במשתנה חד על פי התוצאות ניכר כי אין מ

ובארגונים כאחד.  אנו תקווה שסקירה זו תקדם את הצעת החוק של ח"כ מרב מיכאלי משום שעולם 

 .העבודה צריך ויכול להיות טוב יותר
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