
 

ת או י הבר ת  ו י נ י מד לחקר  קלר  סמו ז  כ  מר

 

 

 

 מרפאות ראשוניותבאלימות כלפי צוותים 

 מרפאות יועצותבקהילה והשוואה ל
 

  אייל עקיבא ברוך רוזן  רויטל גרוס   אירית אלרועי

 שלמה בירקנפלד  רביב מייזל  חוה טבנקין  אורית יעקובסון

 

 

 

 

 

 

 

 , תדרות הרפואית בישראלההס, כללית ידי-הוזמן ומומן עלהמחקר 

  כלליתעובדי ורופאי  נים שלארגווה

 

 
 
 
 
 
 
 

11-095-דמ             



 

 

 

 

 

בקהילה  מרפאות ראשוניותבאלימות כלפי צוותים 

 מרפאות יועצותוהשוואה ל
 

אירית אלרועי
1

רויטל גרוס       
1

ברוך רוזן        
1

אייל עקיבא        
1 

אורית יעקובסון
2

קיןחוה טבנ       
2

רביב מייזל       
3

שלמה בירקנפלד       
3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ההסתדרות הרפואית בישראל, כללית ידי-הוזמן ומומן עלהמחקר 

 כלליתעובדי ו רופאי נים שלארגווה

 

 

 

 
 מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס  1
 כללית   2
  בישראל רפואיתההסתדרות ה  3

 
 
 
 
 

 2511 ייונ    ירושלים       א"תשעסיון 



 

 

 

 

 

 

 בלהה אלון : עריכת לשון

 עמי הלסטד נ (:תמצית מחקר והודעת פרסום)תרגום לאנגלית 

  לסלי קליינמן: הפקה והבאה לדפוס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

 מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות

 3886ד "ת

 91037ירושלים 

 

 02-6557400: טלפון

  02-5612391: פקס

 

 www.jdc.org.il/brookdale: אינטרנטבכתובת 

 brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני

 

 

http://www.jdc.org.il/brookdale


 

 

 

 

 
 

 מכון ברוקדייל בנושא-וינט'ג-פרסומים נוספים של מאיירס

 

תפיסותיהן את : תוקולן של נשים נפגעות אלימ. 2008. ז, סהר-לביא. ד, איציק; .ר, גרוס; .א, אלרועי

  . 08-518-דמ .החולים-הטיפול בהן בבית

 

הערכה של המיזם למניעה וטיפול בהתעללות ובהזנחת זקנים . 2009. א, ורמן-ברג; .'ג, ברודסקי

 .09-529-דמ. במגזר העירוני

 

דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת . 2009. ר, וייצברג; .ש, גרינברג-ברמלי; .ר, גרוס

 .09-541-דמ. והשוואה לשנים קודמות 7002-אות בהברי

 

 

 

 

 , מכון ברוקדייל-וינט'ג-להזמנת פרסומים נוספים ניתן לפנות למאיירס

 , 91037ירושלים , וינט'גבעת הג, 3886ד "ת

 , 02-5612391: פקס, 02-6557400: 'טל

 brook@jdc.org.il: דואר אלקטרוני

 www.jdc.org.il/brookdale: ניתן לעיין בפרסומים אלה גם באתר המכון

 

 

 

 

mailto:brook@jdc.org.il
http://www.jdc.org.il/brookdale


 

i 

 תמצית המחקר

 רקע

כנגד צוותים רפואיים מוכרת כיום כאחת הבעיות  ומלוויהם התופעה של אלימות מצד מטופלים

יה ימחמירה במקביל לעלהולכת ובעיה ה. ילהבקהומרפאות  חולים-בתיתן מתמודדים יהקשות א

הסיכון לאלימות במקום העבודה בארגוני בריאות . באלימות בחברה המערבית בכלל ובישראל בפרט

  .הוא בין הגבוהים ביותר בהשוואה למקומות עבודה אחרים

 שני למעט, בישראלכמעט שלא נחקרה  ,ובמרפאות בקהילה בפרט ,בכלל במערכת הבריאות התופעה

בעקבות גל האלימות  2010בפברואר  .מחקרים שהתמקדו באלימות נגד צוותים רפואיים בחדרי מיון

ידי אחד -ר גיא מריוס נדקר על"והגיע לשיא כאשר ד, 2008שפקד את מערכת הבריאות בשנת 

הקובע כי אדם , (ביוזמת ההסתדרות הרפואית) תיקון לחוק העונשיןבישראל התקבל , ממטופליו

כאשר האחרון מטפל באדם שנמצא בסכנה או , ('מיילדת וכו, אח, רופא ,דהיינו" )בד חירוםעו"התוקף 

ח "ס, 2010-ע"התש( 105תיקון מספר )חוק העונשין )שנות מאסר חמש דינו  -שהוא נמצא בחדר מיון 

ון כג, שאינו עובד חירום" עובד ציבור"תיקון זה אינו חל על תקיפה של  (.385' עמ, 16.2.2010, 2229

 1.יה זו הוא שלוש  שנות מאסרידינו של תוקף אוכלוס. צוות רפואי במרפאות

 "ועדה לבחינת דרכי התמודדות מול מקרי אלימות במערכת הבריאותווה"של  מפגשים במהלך

עדה והו כינוס האחראים עלהציגו  ,שהוקמה כדי להתמודד עם תופעת האלימות במערכת הבריאות

 עלהמהנתונים . 2008בשנת  אירועי אלימות על נתוניםהבריאות משרד בטחון יבה והממונים על נושא

 בריאות לשכות כגון ,נוספים קהילתיים ובשירותים החולים-קופות בכל קיימת האלימות תופעת כי

 לקביעת שהכרחי מידע, ומאפייניה האלימות היקפי על במידע המחסור הודגש במפגשים. אמבולנסיםו

 ניוארגו הרפואית ההסתדרות, כללית פנו 2009בשנת  ,כך בעקבות. עמה תלהתמודדו מושכלת מדיניות

לגבי  מקיף סקר ערוךברוקדייל על מנת שי מכון-וינט'ג-למאיירס כללית ם שלעובדיהו םרופאיה

של  הקהילה במרפאות( נהלירוקחים ואנשי מ, אחיות, רופאים)האלימות כלפי צוותים רפואיים 

 .כללית

 את לקדם כדיהאחרונות  השנתיים במהלךוההסתדרות הרפואית כללית  ופעל, הסקר לביצוע במקביל

 כלליתבמסגרת המאמץ של  ,למשל, כך. ברמת המטה והשטח הצוותים נגד באלימות והטיפול המניעה

 של וכלים מיומנויות, ידע להקנות ןשמטרת לצוותים סדנאות פותחולהתמודד עם תופעת האלימות 

-כ מטעם משטרת ישראל והוסמכו האבטחה תקציב הוגדל ביטחוןה םבתחוו, מטופל-מטפל תקשורת

שלוש הצעות חוק הגישה ההסתדרות הרפואית , בנוסף .סמכויות עיכוב וחיפוש שקיבלו מאבטחים 200

נמסרו , משטרת ישראללבין משרד הבריאות בין קודמו שיתופי פעולה , בנושא אלימות כלפי צווותים

 . ות מחאה ונעשו פעולות לעידוד צוותים לדווח על כל אירוע אלימותאורגנו אסיפ ,הודעות לתקשורת

                                                   
התכוון להכשיל את הנתקף : אם התקיימו אחד מאלה יהיה נדון לחמש שנות מאסר" איש ציבור"התוקף   1

התקיפה הייתה בצוותא ; היה מזוין בנשק חם או קר; בתפקידו או למנוע ממנו או להפריע אותו מלמלאו
 .2010-ע"התש, (105תיקון ) חוק העונשין, (א382סעיף )של יותר משני אנשים 
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 ובמרפאותשל סקר שערכנו בקרב אנשי הצוות במרפאות הראשוניות ם ממצאיה מוצגיםדוח זה ב

 ;מצד המטופלים ומלוויהם לאלימות היותם עדיםעל ו םהכלפי אלימותעל של כללית היועצות 

ואלימות ( הכוללת אלימות פיזית וכן סירוב לצאת מהחדר)ת מרחבי/פיזיתאלימות , אלימות מילולית

מרפאות היועצות המ ולהתקבש םממצאיה. מרפאות היועצותבו ראשוניותהמרפאות ב רכושכלפי 

 . ראשוניותמרפאות הממצאים שהתקבלו בעם ההשוואה תוך ים באמו

 מטרות המחקר 

 בקהילהללית כבחינת היקפה ואופיה של האלימות כנגד אנשי צוות במרפאות  .א

 זיהוי גורמי סיכון לאלימות  .ב

בחינת האופן שבו המטפלים והמערכת סביבם פועלים כדי למנוע אלימות וכיצד הם מתמודדים  .ג

 עם מקרי אלימות 

 ידם-השפעותיה של חשיפה לאלימות על רווחת הצוותים עצמם ועל השירות שניתן על בחינת .ד

  .עם התופעהיותר בית זיהוי כיוונים למניעת אלימות והתמודדות אפקטי .ה

 שיטה

העובדים ( רוקחים וצוות מנהלה, אחיות, רופאים)את כל אנשי הצוות  המחקר כללה אוכלוסיית

המרפאות נדגמו מתוך רשימת כל . כלליתב בועיותשעות ש 12גדולות מעל במרפאות עירוניות 

 . המרפאות של כללית כדי להגיע לייצוג אזורי

שנדגמו  של הקופההמחוזות  תמתוך תשעומרפאות יועצות משמונה  בסקר נכללו מרפאות ראשוניות

 .מרפאות 7-6מכל מחוז דגמנו . מדגם מקרי פשוטבוצע בכל מחוז ; מדגם שכבות לפי מחוז ידי-על

 בקרב. מרפאות 51נדגמו  רופאים 4המרפאות הראשוניות שבהן מועסקים לפחות  159מקרב 

ביקורים  2,000-500)בגודל בינוני  היועצותהמרפאות  91 מרפאות מתוך 15נדגמו , היועצות המרפאות

 (.ביקורים בחודש 2,000מעל )או גדול ( בחודש

תיאום מראש לישיבת הצוות בכל בהמחקר צוות טעם מראיינת מבמרפאות הראשוניות הגיעה 

לאנשי הצוות שנעדרו הושארו . במהלכה הועבר לאנשי הצוות שאלון סגור למילוי עצמי, מרפאה

-במרפאות היועצות השאלונים הועברו על .ונים עם מעטפה ממוענת להחזרתם באמצעות הדוארשאל

במרפאות  .השאלונים שמולאו הוחזרו לצוות המחקר. ידי מנהלת המרפאה לאנשי הצוות למילוי עצמי

 855במרפאות היועצות מולאו . 86%ושיעור ההיענות היה , שאלונים 738הכל -סךבהראשוניות מולאו 

 .77%ושיעור ההיענות היה , ניםשאלו

 complex sampling-ב SPSSכנת ות הממצאים שוקללו לפי הסתברות הדגימה ונותחו באמצעות

רק כשהם מוצגים קבוצות הבדלים בין הה .בחשבון את התלות בין המקרים באותה מרפאה תשלוקח

 .אם צוין אחרת אלא (p<0.05) מובהקים סטטיסטית
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 ממצאים

  .על היקף רחב של דיווח צוותים על אלימות ולרוב הפוגע הוא המטופל עצמו הממצאים מצביעים

 שכיחות האלימות 

  קטגוריה שכללה צעקות)דיווחו שחוו אלימות מילולית  מאנשי הצוות אחוזיםוחמישה שבעים ,

דיווחו שחוו אלימות כזו לפחות מהם  40%-ו, לפחות פעם אחת בשנה שחלפה( קללות ואיומים

 . בשנה שחלפה שלוש פעמים

  של וגם סירוב , זריקת חפצים על המטפלהשתמשנו בהגדרה רחבה של אלימות פיזית שכללה

שיעור המדווחים על אלימות  ,לפי הגדרה זו. (מרחבית/אלימות פיזית) המטופל לצאת מהחדר

 פעמים דיווחו על שלושמהם  10%-ו) 36%מרחבית לפחות פעם אחת בשנה שחלפה היה /פיזית

  (.לפחות

 תופעה זו נקראת ; דיווחו שהיו עדים לאלימות כלשהי בשנה שחלפה מאנשי הצוות 85%-כ

ואיכות הצוות אנשי ועל פי הספרות גם לה יש השלכות משמעותיות על רווחת  "אלימות משנית"

  .ידם-עלהניתנת הטיפול 

  אלימותשונים של ם סוגיהחומרה של תפיסת 

 אתתופסים לאופן שבו אנשי הצוות התייחסנו גם  .אלימותהסוגי חומרה של בדקנו שני ממדים של 

של האירועים שהם חוו אופן שבו תפסו את חומרתם לכן החומרה של אירועי אלימות תיאורטיים ו

 .בפועל

 אלימות אירועי חומרת תפיסת

 את( דוחמור במידה רבה מא-בכלל לא חמור)בסולם של חמש דרגות  לדרגתבקשו ה אנשי הצוות 

שיעור הגבוה ידי ה-דורג עלהאלימות שאירוע  .תיאורטיים אלימותאירועי של מגוון  רההחומ מידת

 .(89%) "או דוחף איש צוות מכהמטופל " היה" במידה רבה מאוד"כחמור של אנשי צוות  ביותר

 על להתלונןמטפל מאיים " :האירועים את יםדירגו כחמוריחסית של אנשי צוות שיעורים נמוכים 

 (. 39%" )מתפרץ או טורק דלת"ו, (37%" )סירוב לצאת מהחדר", (25%" )צוות איש

  אנו מוצאים , ד גם יחדורבה ורבה מא דרגת חומרה הקטגוריות של מצרפים אתעם זאת כאשר

מטופל " למעט, אירועי האלימות שהוצגו בפניהםאת כל כך דירגו מהמרואיינים  75%שמעל 

  (.66%" )מאיים להתלונן על איש צוות

 בשנה שחלפה ביותר החמור האלימות אירוע
  כאירוע החמור ביותר בשנה שקדמה למועד  אנשי הצוות האירועים השכיחים יותר עליהם דיווחו

סירוב של חולה ; (43%)לאלימות מילולית  עדות; (48%)אלימות מילולית : היומילוי השאלון 

  .כי הותקפו פיזיתציינו  6%רק ; (23%) לצאת מהחדר

 באירוע כי , "(עדות לאלימות"לא כולל את העונים )הצוות אנשי  ודיווחמהמקרים  םישליש-בכשני

מהמקרים  יםשליש-בשני ,עצמו הפוגע היה המטופל, האלימות החמור ביותר שחוו בשנה שחלפה

בקבוצת הגיל להערכתם כמחצית מהפוגעים היו  דיווחו הצוותים כי כן-כמו .רהפוגע היה גב

 .(46מעל גיל )המבוגרת יותר 
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  מאלימותאנשי הצוות חשש 

  פגע מאלימותילהגבוה  סיכון יששלהם במרפאה עובדים דעתם ללדיווחו ש מאנשי הצוותכרבע. 

 חוששים וכרבע מילולית בהם יפגעו שמטופלים שיםחושמאנשי הצוות כשליש  ,ברמה האישית 

ת חפצים על זריק, הכאה כללה קטגוריהה ,כאמור) מרחבי/יפגעו בהם באופן פיזימטופלים ש

 .(המטופל לצאת מהחדרשל וגם סירוב , המטפל

  אלימותחשיפה לגורמי סיכון ל

 הצוות אנשי בכלל פוגעת האלימות   

 בשבוע שעות 20 מעל עובדש מי :אלימותל חשףיהסיכון לה את המעלים מאפייניםישנם  ,עם זאת;  

נמצאו  .מרחבית/פיזית לאלימות יותר חשופים ניהולי תפקיד בעלי; שנה 26-מ נמוך ותק בעלי

 .מאפיינים אישיים ומקצועיים נוספים המעלים את הסיכון להיחשף לאלימות

 לאלימות להיחשפות יותר גבוה סיכון יש מחוזות במספר.  

  כתורמים לאלימות מצד המטופלים היוידי אנשי הצוות -עלשני הגורמים העיקרים שצויינו: 

  ."בי הפניות והחזר כספיהנחיות הקופה לג"ו "עומס העבודה במרפאה"

  אופן התקשורת ", "יחס הצוות כלפי המטופלים" :שקיבלו שיעורים גבוהים יחסית נוספיםגורמים

 . "זמני ההמתנה בתוך המרפאה"ו, "זמינות הצוות" ,"עם המטופל

 באירוע האלימות ולאחריותגובת הנפגע לאלימות 

 . לימות ולאחריובמהלך אירוע הא שאלנו את אנשי הצוות כיצד הם הגיבו

  דיווחו כי  14% ;(57%)" סיון להרגיע את הפוגעינ"הייתה במהלך האירוע התגובה השכיחה ביותר

  .פנו למשטרה

 מהמקרים הוגשה תלונה למשטרה 11%-וב "לא עשו כלום"דיווחו כי  40% ,לאחר האירוע.   

  תלונה למשטרה בכשליש מהמקרים מרחבית הוגשה/אלימות פיזיתבמקרים של.  

 13%  מרחבית שקלו לעזוב את עבודתם במרפאה בעקבות /שחוו אלימות פיזיתמאנשי הצוות

 .האירוע

 יעוץ או טיפוליהזדקקות הנפגע ל

 ווחו שנזקקו לייעוץ מקצועי או לטיפול רפואי ישחוו אלימות כלשהי דמאנשי הצוות  14%-כ

  .הייעוץ הנדרש או את/אך רק כשליש מתוכם אכן קיבלו את הטיפול ו, בעקבות האירוע

 האלימות עם להתמודד הצוות אנשי מסוגלות

 האלימותאירוע אנשי הצוות שניתן היה למנוע את מהמקרים סברו  30%-ב.  

 דירגו את המסוגלות שלהם להרגיע חולה לחוץ או כועס כבינונית ומטהמאנשי הצוות  30%-כ . 

  להתמודד עם אלימות ( מועטה אפילו לא במידה)דיווחו שאין להם כלים מאנשי הצוות כמחצית

 . מרחבית או עם פגיעה ברכוש/פיזית
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  מניעת אלימותנקיטת אמצעים ל

  בנושא תקשורת עם מטופלים  שהשתתפו בהשתלמות מטעם הקופה דיווחו( 75%) רביםאנשי צוות

 . או בנושא התמודדות עם אלימות

 או רבה מאוד הועילה להם במידה רבהשזו דיווחו בהשתלמות מאלו שהשתתפו  40%-כ. 

  במידה רבה או רבה מאד שהשתלמויות כאלה נחוצות דיווחו מכלל אנשי הצוות 60%-כ. 

  למניעת  "כלל לאב"או  "במידה מועטה"ציינו שהנהלת המחוז פועלת מאנשי הצוות כמחצית

 . אלימות

 ציינו שהקופה יכולה לסייע יותר בהתמודדות עם מקרי אלימותמאנשי הצוות כמחצית , בהתאם . 

  לחצן מצוקה או מצלמות, כגון שומר ,את הצורך באמצעי אבטחהבמיוחד ציינו אנשי הצוות . 

  במרפאה כיום ההמרואיינים דיווחו שאין סידורי ביטחון כאלמכמחצית. 

   לא ידעו על קיום נוהל הדיווח של הקופה במקרי אלימותמאנשי הצוות כשליש . 

 קופה שימנעו מתוקף לקבל טיפול רפואי ב םים ונוהליתמכו בקביעת חוק מאנשי הצוות שיעור גבוה

 (. חודשיםשלושה למשל )למשך זמן מוגדר 

  על אנשי הצוותאלימות חשיפה להשפעות ה

באופן . בשני אופניםאלימות או היו עדים לשחוו  בדקנו את ההשפעות של האלימות על אנשי הצוות

באופן  .יחסם למטופלים ועל איכות חייהםאנשי הצוות כיצד השפיעה האלימות על שאלנו את , ישיר

: העלולים להיות מושפעים מחשיפה לאלימותברווחת הצוות והקשורים  משתנים בדקנו מספר, עקיף

  .פוסט טראומהמצב מצוקה נפשית ו, איכות טיפול ,שביעות רצון מהעבודה, שחיקה בעבודה

  למטופלים ויחסם אנשי הצוות איכות החיים של תפיסתהחשיפה לאלימות על  השפעת
 דיווחו שאירוע האלימות השפיע עליהם לרעה  אנשי הצוות שחוו אלימות בשנה האחרונהמ 20%-כ

 . או רבה מאוד, רבה, בתחומים האישיים ובאיכות החיים שלהם במידה בינונית

 40% יותר זהירים , דיווחו כי בעקבות אירוע האלימות הם חוששים יותר לביטחונם מאנשי הצוות

 .ים להזעיק איש ביטחוןוממהר

 שחוו אנשי צוות בקרב . למטופלים ו של איש הצוותעל יחס ה גםת אירוע אלימות משפיעיחווי

ענות לדרישות ימשתדלים יותר להדיווחו שבעקבות זאת הם  30%-כ אלימות בשנה האחרונה

 . (40%) מקשיבים למטופלים ביתר סבלנותו .המטופלים

   נים הקשורים ברווחת אנשי הצוותמשתלהחשיפה לאלימות  בין הקשר
 נמצא קשר חזק בין מידת החשיפה לאלימות לבין שחיקה גבוהה יחסית בעבודה משתני -בניתוח דו

 . ושביעות רצון נמוכה מעבודה

 לא נמצא קשר בין מידת החשיפה לאלימות לבין דיווח על מצוקה נפשיתמשתני -בניתוח דו . 

  טראומה של המטפלים -של מצב פוסטבשאלות סינון להערכת הצורך באבחון((PTSD ,30% דיווחו 

  .המצריכים המשך אבחון סממניםעל מאנשי הצוות 
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 איכות את ותפיסת לבין לאלימותאיש הצוות  של חשיפה בין קשר נמצא לאמשתני -בניתוח דו 

 .כנמוכה במרפאה הניתנת הטיפול

  ראשוניותהמרפאות הוהיועצות  מרפאותה ם שהתקבלו עלממצאי בין השוואה

. במרפאות הראשוניותשהתקבלו  לאלורוב -פי-עלמרפאות היועצות דומים מן הסקר עלה כי ממצאי ה

   .הבדליםמספר נציין רק 

 :במרפאות היועצות בהשוואה לראשוניות

 ברכוש ופגיעה מרחבית/פיזית אלימות, מילולית אלימות פחות על דיווחו.  

 אופן התקשורת עם )" ומקצועיים אישיים-בין יבטיםהגורמים הקשורים ל ציינומשיבים  יותר

 של הפיזיים התנאים"וכן ציינו את  לאלימות תורמיםכ "(יחס הצוות כלפי המטופלים", "המטופל

 . לאלימותמים תורנהליים הימבין הגורמים ה" המרפאה

  אלימות עםלמנוע אירועי אלימות ולהתמודד " גבוהה מסוגלות" תחושתדיווחו פחות על . 

 מכן לאחר והן האירוע במהלך הן, למשטרה היפניעל  פחות יווחוד.  

  כפחות נמצא בסדר היום של הקופהנתפס נושא האלימות.   

 יותר שביעות רצון ממקום העבודהועל , על פחות שחיקה מעבודה וווחיד.  

  לאחר שחוו אלימות" למטופלים יחסם את שינו לא כלל" כי ציינויותר אנשי צוות . 

 דומא טובה"כ הטיפול איכות את מעריכים שהם וענ פחות." 

משתנים מרכזיים מספר על  (ראשונית או יועצת)כדי לעמוד על ההשפעה העצמאית של סוג המרפאה 

נמצא כי  .בפיקוח על הבדלים במאפייני הרקע של אנשי הצוותמשתני -ערכנו ניתוח רב, של המחקר

מסוגלות למנוע אלימות ולהתמודד , נגד רכוש אלימות :"מרפאה ראשונית"שמשפיעים על המשתנים 

 . וחלק מהפריטים הנוגעים לתפיסת איכות הטיפול במרפאה, שחיקה בעבודה, איתה

  אלימות במקצועות השוניםחשיפה ל

מסוגלות , חשש מאלימות, חשיפה לסוגים שונים של אלימות)אלימות ההשווינו את שכיחות תופעות 

רוקחים ועובדים , אחיות, רופאים: המקצועות הבאים קרבב, ('כולמנוע אלימות ולהתמודד איתה ו

 (. נהלימעובדי בעיקר )ואחרים , סוציאליים

  שיעור קטןאולם נמצא , ית אלימות מילוליתילגבי חוולא נמצאו הבדלים מובהקים בין המקצועות 

 . יותרשלוש פעמים או חוו אלימות כזו ש, המקצועות האחריםאנשי לעומת , אחיותשל במקצת 

 אשר מ (44%) יותר המרחבית בשכיחות גבוה/אלימות פיזיתחוו רופאים , במרפאות הראשוניות

 . (28%נהל ימזכירות ומ ;37%ס "רוקחים ועו; 33%אחיות ) המקצועות האחרים

  לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המקצועות השוניםברפואה היועצת . 

 בינונית מאלימות מילולית ולהרגיש מסוגלות  רוקחים נוטים יותר מהמקצועות האחרים לחשושה

 .להרגיע חולה כועס או לחוץ עד נמוכה
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 המרפאהבו נמצאת יישוב הכלכלית של -בטים שונים של אלימות והרמה החברתיתיבין ה הקשר
 ןשובים שבהם היס לי"כלכלית על בסיס דירוג הלמ-חברתיתהמרפאות סווגו לשלוש קבוצות של רמה 

 . ותנמצא

 או הבדלים מובהקים בין קבוצות אלו בהיבטים השונים של אלימותלא נמצ.  

 פעולה כיווניו מדיניות לע השלכות

להגדיל את האפקטיביות של פעולות הקופה למניעת  יםבמחקר הנוכחי עלו מספר כיווני פעולה שעשוי

  :נציין כמה מהם, אלימות ולהתמודדות עם השלכותיה

  תורמים כידי אנשי הצוות -שדווחו על במצבים במרפאות הנהוגים הנהליםבחינה מחודשת של

החזר /בקשת המטופל להפניה, רצון המטופל להתקבל ללא תורכגון ) לאלימות מצד המטופלים

על מנת להפחית את היארעותם של עימותים בין אנשי הצוות לבין  ,('וזמני המתנה וכ, כספי

 .מטופלים

 ת בידי אנשי הצוות ידע וכלים ולהגביר את כדי לת ההשתלמויות תוכן בחינה מחודשת של

תוך שימת דגש על מתן כלים  מצד מטופלים מסוגלותם למנוע ולהתמודד עם אירועי האלימות

כשליש מאנשי הצוות דיווחו על  .כבר מתרחשים אלהכש מצבי אלימותעם לצוותים להתמודדות 

 בנושא השתלמות שעברו צוות אנשי, בנוסף. כועס או לחוץ חולה להרגיעמסוגלות בינונית ומטה 

 למנוע יותר גבוהה מסוגלות רמת על דיווחו, אלימות עם התמודדות או, מטופלים עם תקשורת

 . אלימות אירוע עם להתמודד לא אך אלימות

 עובדים לסדנאות והשתלמויות יש מקום לשקול מתן עדיפות לעובדים המצויים בסיכון  בהפניית

עובדים עם ותק נמוך יחסית , עובדים במשרה מלאה, פקיד ניהוליעובדים בת: גבוה יותר לאלימות

 . וכן עובדים במחוזות שבהם הסיכון גבוה יותר

, האלימות אודותעל  וללמוד להמשיך חשוב זה במחקר שהתגלו הגבוהים האלימות היקפי לאור

 אדום-דוד-גןמ, נוספות חולים-קופות כגון, נוספות בריאותשירותי  במסגרות והשלכותיה הל סיבותה

  .הבריאות ולשכות

אירועי אלימות  .של אנשי הצוות הרפואימבטם נקודת  נבחנהמחקר זה ב לזכור כיצריך , כן-כמו

של מבט הולכן יש חשיבות לבחון גם את נקודת , חולהלבין נוצרים על רקע אינטראקציה בין איש צוות 

  .יבייםהמטופלים לגבי הגורמים לאלימות על מנת לתכנן מענים אפקט

 גם המחקר לצוות פניות היו, שלה הצוות אנשי בקרב הסקר את לבצע כללית של היוזמה בעקבות

 מקיף מידע בסיס ייבנה הזמן עם כי מקווים ואנו ,דומים סקרים לביצוע בקהילה נוספים מגורמים

 שמיושמות המניעה תכניות הצלחת אחר לעקוב יהיה חשוב כן-כמו .האלימות תופעת על ומהימן

 .זמן לאורך נוספים סקרים ולערוך ,כלליתב

, ('בדיקות מיותרות וכו)במחקר עתידי יהיה חשוב לבחון את הקשר בין אלימות לבין עלויות , בנוסף

בתחומים נוספים על " מחירי האלימות"כדי לאמוד את , וכן בין אלימות לבין מדדי איכות רפואיים



 

viii 

י האלימות צפויה להוות תמריץ נוסף להתמודדות הערכה כוללת של מחיר. אלו שנבדקו במחקר זה

 . כלל מערכתית עם הבעיה

יש מקום לשוב , כללית כדי להתמודד עם בעיית האלימותבלאור המאמצים שכבר נעשים , לבסוף

 . ולבחון את התופעה בעוד מספר שנים

  



 

ix 

 דברי תודה

' ך שלביו השונים ובפרט לגבאנו מודים לכל מי שעזרו בהוצאתו של מחקר זה מן הכוח אל הפועל במהל

יושב , תודה מיוחדת לפרוספר חמו .כלליתשל  ל חטיבת הקהילה"ויק ישראל וצוות הלשכה של סמנכ

אנו רוצים גם להודות למנהלים . על שיתוף הפעולה והתמיכה בביצוע המחקר ראש ארגון עובדי כללית

ולמשיבים שהסכימו  הנתוניםאיסוף ב רפואיים של המרפאות שסייעו רבותהאדמיניסטרטיביים וה

 .להקדיש מזמנם לנושא

שנגיע  תודתנו נתונה גם לצוות המראיינים ורכזת המחקר יעל מוסרי שטרחה בסבלנות רבה כדי

 תודה מיוחדת גם לעוזרת המחקר יפעת יאיר על הסיוע בניתוח הנתונים. ענות גבוהיםילשיעורי ה

אשר יעצו , כל עמיתינו במכוןלו ,מכון ברוקדייל-נטוי'ג-ק חביב מנהל מאיירס'ג' תודה לפרופ, לבסוף

לסו בוביס , בלהה אלון שערכה את הדוחל, לוינגר שסייעה בעיצוב-לדורית גנות. לנו במהלך העבודה

 .וללסלי קליינמן על ההבאה לדפוס בעיצוב התרשימים שסייעה
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 33 33 מקצוע לפי הצוות אנשי של רקע מאפייני 5.1
 34 34 אלימות שיעורי 5.2
 34 34 האלימות אירועי של החומרה מידת את הצוות אנשי תפיסת 5.3
 34 34 האחרונה בשנה ביותר החמור האלימות אירוע 5.4
 34 34 אלימות עם ולהתמודד למנוע הצוות אנשי של המסוגלות תפיסת 5.5
 34 34 הצוות אנשי לדעת לאלימות התורמים גורמים 5.6
 34 34 הצוות אנשי ידי-על במרפאה האווירה סתתפי 5.7
 34 34 אלימות להקטנת צעדים 5.8
 35 35 באלימות המערכת וטיפול לאלימות הנפגע תגובת 5.9

 35 35 למטופלים הצוות אנשי של ביחס שינוי 5.10
 35 35 מהעבודה שחיקה 5.11
 35 35 העבודה ממקום הצוות אנשי של רצון שביעות 5.12
 35 35 הצוות אנשי ידי-על הנתפסת הטיפול יכותא 5.13
 35 35 אלימות למניעת הקופה הנהלת היערכות 5.14
 36 36 למטופלים ויחסם העובדים רווחת לבין לאלימות החשיפה מידת בין הקשר עוצמת 5.15
 36 36 מרכזיים משתנים על( יועצת או ראשונית) מרפאה סוג של העצמאית ההשפעה 5.16

  

 37 37 וןדי. 6
 37 37 האלימות היקף 6.1
 38 38 הצוות אנשי על האלימות השפעות 6.2
 38 38 לאלימות סיבות 6.3
 40 40 אלימים אירועים עם והתמודדות אלימות מניעת 6.4
 41 41 פעולה כיווני/מדיניות לע השלכות 6.5
 42 42 עתידי למחקר כיוונים 6.6
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 44 44 ביבליוגרפיה
  

 48 48 לוחות - ראשוניות פאותמר: א נספח
  

 53 53 לוחות - הראשוניות המרפאות לבין היועצות המרפאות בין השוואה: ב נספח

  

 רשימת לוחות

 מאפייני רקע של אנשי הצוות 1.4

                  מקצוע לפי, הצוות אנשי של אישיים מאפיינים: 1 לוח
7 

 8  מקצוע פיל הצוות אנשי של מקצועיים מאפיינים: 2 לוח

 9  מקצוע לפי הצוות אנשי של ארגוניים מאפיינים: 3 לוח
 

 מבט כללי על אופי האלימות והיקפיה 1.7

 10  האחרונה בשנה שונים אלימות סוגי שחוו צוות אנשי: 4 לוח

 12  האחרונה בשנה ביותר החמור האלימות אירוע: 5 לוח

 13  הצוות אנשי של אישיים מאפיינים לפי אלימות סוגי: 6 לוח

 14  הצוות אנשי של מקצועיים מאפיינים לפי אלימות סוגי: 7 לוח

 15  הצוות אנשי של ארגוניים מאפיינים לפי אלימות סוגי: 8 לוח

 16  במרפאה האווירה את הצוות אנשי תפיסת: 9 לוח

 17 ( מאוד רבה במידה/ רבה במידה) מאלימות חשש מידת לפי לאלימות חשיפה: 10 לוח
 

 כים למניעת אלימות ולהתמודדות עם אלימת קיימתדר 1.4

 23  אלימות עם להתמודדות כלים: 11 לוח

 24  אלימות בנושא השתלמות של והנחיצות התועלת לגבי הצוות אנשי תפיסת: 12 לוח

 25  בהשתלמויות השתתפות לפי הצוות אנשי של( מאוד ורבה רבה) המסוגלות תפיסת: 13 לוח

 25  בהשתלמות השתתפות לפי מאלימות וחשש לימותא לסוגי חשיפה: 14 לוח

 26  אלה צעדים לנקיטת ההסכמה מידת לפי, אלימות להקטנת צעדים: 15 לוח

 27 בה וטיפול אלימות מניעת בנושא הקופה הנהלת היערכות את הצוות אנשי תפיסת: 16 לוח
 

 ליםהשפעת האלימות על מדדים הקשורים לרווחת אנשי הצוות וליחסם למטופ 1.4
 לפי סוגי האלימות השונים      

 28  אלימות סוגי לפי, שונים רווחה מדדי של רמות על צוות אנשי דיווח: 17 לוח

  לבין האלימות סוגי בין הקשר את הבוחנות לוגיסטיות: 18 לוח

 29 (צולב יחס) הבסיסי המודל - שונים רווחה מדדי              

  מאפייני לבין אלימות סוגי בין רהקש את הבוחנות לוגיסטיות: 19 לוח
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 29 (צולב יחס) המלא המודל - שונים רווחה ומדדי הצוות             

 30  אלימות סוגי לפי טראומה פוסט תסמיני על דיווח: 20 לוח

 31  השינוי מידת לפי, האלימות אירוע בעקבות למטופלים הצוות אנשי ביחס שינוי: 21 לוח

 31  האלימות סוג לפי למטופלים הצוות אנשי של( מאוד רבה/רבה דהבמי) ביחס שינוי: 22 לוח

 32  מקצועות לפי הראשוניות במרפאות הצוות אנשי כלפי אלימות: 23 לוח

 33 כלכלי-החברתי המדד דירוג לפי הראשוניות במרפאות הצוות אנשי כלפי אלימות: 24 לוח
 

 רשימת לוחות בנספחים

 נספח א

  הצוות אנשי של הרקע מאפייני לבין אלימות סוגי בין הקשר :משתני-רב ניתוח: 1-א לוח
 48 (לוגיסטיות רגרסיות)                

  הצוות אנשי של הרקע מאפייני לבין לאלימות עדות בין הקשר: משתני-רב ניתוח: 2-א לוח
 49 (לוגיסטיות רגרסיות)                

  הצוות אנשי של הרקע מאפייני לבין מותמאלי חשש בין הקשר: משתני-רב ניתוח: 3-א לוח
 50 (לוגיסטיות רגרסיות)                

 51  מהעבודה שחיקה: 4-א לוח

 52  העבודה ממקום רצון שביעות: 5-א לוח

 52  הצוות אנשי של נתפסת טיפול איכות: 6-א לוח
 

 נספח ב
 53  צועמק לפי, היועצות במרפאות הצוות אנשי של אישיים מאפיינים: 1-ב לוח

 54  מקצוע לפי, היועצות במרפאות הצוות אנשי של מקצועיים מאפיינים: 2-ב לוח

 55  מקצוע לפי, היועצות במרפאות הצוות אנשי של ארגוניים מאפיינים: 3-ב לוח

 56  אלימות סוג לפי, האחרונה בשנה שונים אלימות סוגי שחוו היועצות במרפאות צוות אנשי: 4-ב לוח

 56  אלימות אירועי של החומרה מידת את היועצות במרפאות הצוות אנשי תתפיס: 5-ב לוח

 56  האחרונה בשנה ביותר החמור האלימות אירוע על היועצות במרפאות הצוות אנשי דיווח: 6-ב לוח

 56   עמה ולהתמודד אלימות למנוע היועצות במרפאות הצוות אנשי של המסוגלות תפיסת: 7-ב לוח

  אלימה להתנהגות התורמים הגורמים את היועצות במרפאות הצוות יאנש תפיסת: 8-ב לוח
 57   מאוד רבה ובמידה רבה במידה               

 57  היועצות במרפאות הצוות אנשי של אישיים מאפיינים לפי, אלימות סוגי: 9-ב לוח

          אלימות לפי מאפיינים מקצועייםחשיפה של אנשי הצוות במרפאות היועצות ל :10-בלוח 
58 

 59  ארגוניים מאפיינים לפי לאלימות היועצות במרפאות הצוות אנשי של חשיפה: 11-ב לוח

 59  במרפאה האווירה את היועצות במרפאות הצוות אנשי תפיסת: 12-ב לוח
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 59  אלימות עם להתמודדות היועצות במרפאות הצוות אנשי של כלים: 13-ב לוח

 60  אלימות בנושא בהשתלמויות הצוות אנשי השתתפות: 14-ב לוח

 60  אלימות להקטנת צעדים: 15-ב לוח

 60  בה וטיפול אלימות למניעת הקופה הנהלת היערכות את הצוות אנשי תפיסת: 16-ב לוח

 , רווחה מדדי של נמוכות רמות על שדיווחו היועצות במרפאות צוות אנשי: 17-ב לוח

 61  אלימות לסוגי החשיפה לפי                 

  אלימות לסוגי החשיפה בין הקשר את הבוחנות לוגיסטיות רגרסיות ממצאי: 18-ב לוח
 61 (הצולב היחס את מציגים בלוח המספרים) הבסיסי המודל - שונים רווחה מדדי לבין                 

  רווחה מדדי לבין אלימות סוגי בין הקשר את הבוחנים לוגיסטיות רגרסיות ממצאי: 19-ב לוח
 62 (הצולב היחס את מציגים בלוח המספרים) הבסיסי המודל - שונים                 

 62  למטופלים היועצות במרפאות הצוות אנשי ביחס שינוי: 20-ב לוח

  הצוות אנשי של הרקע מאפייני לבין אלימות סוגי בין הקשר: משתני-רב ניתוח: 21-ב לוח
 63 היועצות במרפאות                 

  הצוות אנשי של רקע מאפייני לבין לאלימות עדות בין הקשר: משתני-רב ניתוח: 22-ב לוח
 64 היועצות במרפאות                 

  הצוות אנשי של רקע מאפייני לבין מאלימות חשש בין הקשר: משתני-רב ניתוח: 23-ב לוח
 65 היועצות במרפאות                 

 66  היועצות במרפאות הצוות נשיא של מהעבודה שחיקה: 24-ב לוח

 66  העבודה ממקום היועצות במרפאות הצוות אנשי של רצון שביעות: 25-ב לוח

 67  היועצות במרפאות הצוות אנשי של נתפסת טיפול איכות: 26-ב לוח
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 רשימת תרשימים

 לי על אופי האלימות והיקפיהלמבט כ 1.7
 11                                 ל אירועי האלימותמידת החומרה שאנשי הצוות את תפיסת : 1תרשים 

            
 

 סיבות וגורמים לאלימות באופן כללי ובאירוע החמור ביותר 1.4
         19             נהליים לאלימותיתרומתם של גורמים מ :2תרשים 

 

 19            לאלימות תרומתם של גורמים בין אישיים ומקצועיים  : 3תרשים
           

 

 מודדות עם אלימות קיימתדרכים למניעת אלימות ולהת 1.4
 22         המטופל עם מיומנויות למניעת עימות -של הצוות  מסוגלותהתפיסת : 4תרשים 

           
 

           22          עימות עם המטופל מיומנויות להתמודדות במצב - תפיסת מסוגלות: 5תרשים 
 


