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 תמצית המחקר

 רקע

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

יה ימחמירה במקביל לעלהולכת ובעיה ה. בקהילהומרפאות  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  .ים שהתמקדו באלימות נגד צוותים רפואיים בחדרי מיוןמחקר

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" )רוםעובד חי"התוקף 

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

כגון , 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. ות רפואי במרפאותצו

 "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 להתמודדות 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 בתחוםו, 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

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

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

התקיפה הייתה בצוותא ; היה מזוין בנשק חם או קר; מלמלאובתפקידו או למנוע ממנו או להפריע אותו 
 .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)מרחבית /פיזיתאלימות , אלימות מילולית

מרפאות היועצות המ ולהתקבש םממצאיה. מרפאות היועצותבו ראשוניותהמרפאות ב רכושכלפי 

 . ראשוניותמרפאות הממצאים שהתקבלו בעם ההשוואה תוך ים באמו

 מטרות המחקר 

 בקהילהכללית של האלימות כנגד אנשי צוות במרפאות  בחינת היקפה ואופיה .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 זיהוי כיוונים למניעת אלימות והתמודדות אפקטיבית  .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 תשעבסקר נכללו מרפאות ראשוניות ומרפאות יועצות משמונה 

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

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

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

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

לישיבת הצוות בכל תיאום מראש 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 .שאלונים עם מעטפה ממוענת להחזרתם באמצעות הדואר

במרפאות  .רהשאלונים שמולאו הוחזרו לצוות המחק. ידי מנהלת המרפאה לאנשי הצוות למילוי עצמי

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

 .77%ושיעור ההיענות היה , שאלונים

 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

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

 שכיחות האלימות 

  שכללה צעקותקטגוריה )דיווחו שחוו אלימות מילולית  מאנשי הצוות אחוזיםוחמישה שבעים ,

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

 . שלוש פעמים בשנה שחלפה

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

המדווחים על אלימות שיעור  ,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  הצוותאנשי 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  .האלימותסוגי 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  החומרה 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%)ת מילולית אלימו: היומילוי השאלון 

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

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

זריקת חפצים על , 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: 

  ."הנחיות הקופה לגבי הפניות והחזר כספי"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 

 . במהלך אירוע האלימות ולאחריו 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% ,האירועלאחר.   

  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

  .או את הייעוץ הנדרש/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 ( אפילו לא במידה מועטה)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 יווחוד( 75%) רביםאנשי צוות

 . או בנושא התמודדות עם אלימות

 הועילה להם במידה רבה או רבה מאודשזו 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 הדיווחו שאין סידורי ביטחון כאלהמרואיינים מכמחצית. 

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

 קופה שימנעו מתוקף לקבל טיפול רפואי ב םתמכו בקביעת חוקים ונוהלי 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  .אנשי הצוות כיצד השפיעה האלימות על יחסם למטופלים ועל איכות חייהםשאלנו את , ישיר

: שפעים מחשיפה לאלימותהעלולים להיות מוברווחת 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

 .וממהרים להזעיק איש ביטחון

 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

   משתנים הקשורים ברווחת אנשי הצוותלהחשיפה לאלימות  בין הקשר
 זק בין מידת החשיפה לאלימות לבין שחיקה גבוהה יחסית בעבודה נמצא קשר חמשתני -בניתוח דו

 . ושביעות רצון נמוכה מעבודה

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

 טראומה של המטפלים -בשאלות סינון להערכת הצורך באבחון של מצב פוסט((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

  ראשוניותמרפאות ההוהיועצות  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.  

 התקשורת עם  אופן)" ומקצועיים אישיים-בין היבטיםגורמים 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 דיווחו.  

  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 ענו 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 , אלימות נגד רכוש :"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, ('איתה וכולמנוע אלימות ולהתמודד 

 (. נהלימעובדי בעיקר )ואחרים , סוציאליים

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

 . פעמים או יותרשלוש 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 רוקחים נוטים יותר מהמקצועות האחרים לחשוש מאלימות מילולית ולהרגיש מסוגלות ה

 .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"ג הלמכלכלית על בסיס דירו-חברתיתהמרפאות סווגו לשלוש קבוצות של רמה 

 . ותנמצא

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות אלו בהיבטים השונים של אלימות.  

 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

 כדי לתת בידי אנשי הצוות ידע וכלים ולהגביר את  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, עובדים בתפקיד ניהולי: גבוה יותר לאלימות

 . וה יותרוכן עובדים במחוזות שבהם הסיכון גב

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

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

  .הבריאות ולשכות

אירועי אלימות  .הרפואי של אנשי הצוותמבטם 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 

  .המטופלים לגבי הגורמים לאלימות על מנת לתכנן מענים אפקטיביים

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

 . מערכתית עם הבעיהכלל 

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

 . ולבחון את התופעה בעוד מספר שנים
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 דברי תודה

' אנו מודים לכל מי שעזרו בהוצאתו של מחקר זה מן הכוח אל הפועל במהלך שלביו השונים ובפרט לגב

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

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

ולמשיבים שהסכימו  איסוף הנתוניםב 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

ו אשר יעצ, כל עמיתינו במכוןלו ,מכון ברוקדייל-וינט'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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 מבוא. 1

 רקע 1.1

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

 ;Arnetz et al., 1998; British Medical Association, 2003) ומרפאות קהילתיות חולים-בתימתמודדים 

Ferrinho et al., 2003; Hesketh et al., 2003; Hobbs & Keane, 1998; Pemberton et al., 2000.)  זו בעיה

 ,Caskey, 2001; Dyer)ה באלימות בחברה המערבית בכלל ימחמירה במקביל לעליהולכת ונתפסת כ

2003; Fishbain et al., 2000),  ובישראל בפרט(Barlow & Rizzo, 1997 ;2005, שינפלד ואחרים) . הסיכון

לימות במקום העבודה בארגוני בריאות הוא בין הגבוהים ביותר בהשוואה למקומות עבודה אחרים לא

(Arnetz et al., 1998; Fishbain et al., 2000; McPhaul & Lipscomb, 2004).  

אך הנטייה כיום היא , (Eisikovitz et al., 2004)אלימות במקום העבודה של הגדרה אחידה  אין בנמצא

 ,.Hesketh et al)איומים ואלימות פיזית כאחד , הגדרה רחבה הכוללת אלימות מילוליתלהשתמש ב

פיזית או איום בפגיעה בעובד בנסיבות , רוע שבו יש פגיעה מילוליתיכל א"הגדרה מקובלת היא . (2003

 ;British Medical Association, 2003; Hobbs & Keane, 1998)" הקשורות למילוי תפקידו בעבודה

McPhaul & Lipscomb, 2004.)  

הוצאות ישירות על , תפוקה מופחתת, לאלימות יש עלויות כלכליות שקשורות בהיעדרויות מהעבודה

 ,.Hesketh et al., 2003; Hobbs & Keane, 1998; Fletcher et al) טיפול רפואי בנפגעים ונזקים אחרים

אלימות במקום כתוצאה מהיקף הנזק הכלכלי לאומי מעריך את -מדן של ארגון העבודה הביןוא(. 2000

 (.Hesketh et al., 2003)ג במדינות שונות "מהתמ 3.5%-ל 1.0%העבודה בין 

, מסקירת הספרות עולה כי המידע האפידמיולוגי על היקף האלימות של חולים כנגד רופאים מועט

ות פסיכיאטריות במיוחד במחלק, או בהתמחויות מסוימותברמה מקומית ומרבית המחקרים נעשו 

 ,.Fishbain et al., 2000; McPhaul & Lipscomb, 2004; Paola et al;2005, בירנבוים ואחרים) וחדרי מיון

1994 Hobbs, 1991; Arnetz et al., 1998).  עלה בידינו למצוא רק מחקר מקיף אחד על מדגם ארצי של

-ביתרופאים ב 3,000בקרב  2003שנערך בשנת בסקר . (Arnetz et al., 1998) רופאים שנערך בבריטניה

 כן-כמו. עבורםבכמחציתם שאלימות היא בעיה רצינית אמרו , בבריטניה וברפואה הראשונית החולים

כמעט כל . עלה כי יותר משליש השיבו כי בשנה האחרונה חוו במקום עבודתם אלימות כלשהי

שליש מהם גם ספגו , נה האחרונההנשאלים שהשיבו כי הותקפו היו מושא לאלימות מילולית בש

רבע מהנשאלים הותקפו מילולית יותר  .וחמישית הותקפו פיזית ,איומים מצד מטופלים או מלוויהם

מהאחיות  50%עלה כי  1998בסקר אחר שנעשה בבריטניה בשנת . מחמש פעמים בשנה האחרונה

 British Medical) ליתמהנשאלות הותקפו מילו 85%-ו שנשאלו הותקפו פיזית בשנה שקדמה למחקר

Association, 2003 .)בסקוטלנד עלה כי אחד מכל שלושה רופאים הותקף  2006סקר שנערך בשנת ב

 (.British Medical Association, 2003) מילולית או פיזית במקום עבודתו בשנה שקדמה למחקר
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למעט מחקר , בישראל כמעט שלא נחקרה כללתופעת האלימות כלפי העובדים במערכת הבריאות 

חוו מהצוותים בחדרי המיון  75%-ממחקרו עלה ש(. 2004 ,לנדאו) חולים-בתיחדרי מיון של שנערך על 

רוב האלימות כלפי  .מהמקרים כוונה האלימות אליהם ישירות 87%-ב. אלימות בשנה שקדמה למחקר

מהמקרים  29%-וב, מהמקרים מדובר באלימות פיזית 16%-אולם ב, הצוותים היא אלימות מילולית

חובשים , כי אלימות פיזית מופנית בעיקר כלפי אנשי ביטחוןגם מן המחקר עולה . מדובר באיומים

ית מופנית בעיקר כלפי לאלימות מילו; איומים מופנים באופן מובהק כלפי הרופאים ;ואלונקאים

 על התלונות כלל מתוך .עובדי הרנטגן ועובדים סוציאליים, עובדי מעבדה, םיעובדים מינהלי, אחיות

למוקד האלימות נגד רופאים שמפעילה ההסתדרות  2009/10-ב שהגיעו הקופות בשירותי אלימות

 תואם זה שיעור. אחרות מקופות והשאר כלליתב מרופאים היו כמחצית ,(הכל-בסך 23) הרפואית

 .כלליתב שמועסקים הקהילתיים הרופאים משיעור נמוך אך, באוכלוסייה הקופה של חלקה את אמנם

בהם מאפייני , במחקרים על אלימות כנגד הצוות הרפואי זוהו גורמים רבים הקשורים באלימות

 ;( ;Barlow & Rizzo, 1997; Paola et al., 1994;2004, לנדאו) (מצב נפשי, מוצא, כגון מין)החולים 

 ;Barlow & Rizzo, 1997; Jackson et al., 2002; Naish et al., 2002) (ותק, כגון מין)מאפייני הצוות 

Winstanley & Whittington, 2002) ; ( באזור כלכלי-חברתימצב , כגון שעה)מאפייני הסביבה((Ness et 

al., 2000; Barlow & Rizzo, 1997 ; התנהגות הרופא ויחסיו עם החולים((Winstanley & Whittington, 

: בהן, השפעות קשות על הצוות הרפואייש  (פיזית והתנהגות מאיימת, מילולית)לאלימות  2002.2

 ,שחיקה, עצב ואכזבה, פחד, כעס, ספק עצמי, תחושות אשמה, טראומה-תסמונות של פוסט

 ;Arnetz & Arentz, 2001)חוסר שביעות רצון מהעבודה ועזיבה , תפקוד לקוי, מורל נמוך, היעדרויות

Arnetz et al., 1998; Calway, 2001; Eisikovitz et al., 2004; Fletcher et al., 2000; Hesketh et al., 2003; 

Hobbs & Keane, 1998; Jackson et al., 2002; Melamed et al., 2004; Pemberton et al., 2000; Salazer et 

al., 2003; Schat & Kelloway, 2000.) 

לימות במקום גם מי שנחשף לא ,חוקרים על כך כי בדומה לתחומי אלימות אחריםעמדו  ,לאחרונה

מושפע באופן שלילי מהיותו עד לאלימות , אף מבלי שנפגע באופן אישי, העבודה חשיפה משנית

(Fletcher et al., 2000; Hartman, 1995; Waters et al., 2005) . יש הטוענים כי גם לחשש מאלימות במקום

 ,Arnetz & Arnetz)עלולות להיות השלכות שליליות על העובד ( חשפות או היפגעותיללא ה)העבודה 

2001; Naish et al., 2002; Schat & Kelloway. 2000) ,להשפעה שנמצאה לחשש מפעולות טרור  ותדומה

רופאים מדווחים על , למרות השלכותיה הקשות של האלימות. (Melamed et al., 2004)על הבריאות 

 Schwatz & Park, 1999; Winstanley) לים והכשרה מתאימים להתמודדות עם אירועי אלימותעדר כיה

& Whittington, 2002). 

ירידה באיכות הטיפול כמתבטאת בבחנו את ההשפעה של אלימות כנגד רופאים מעטים בלבד מחקרים 

שחיקה , ם דחקכשהמשתנים המתווכים ה, תאורטית קשר כזה צפוימבחינה אף כי , הרפואי בחולים

 & Arentz) חולה ותקשורת עם החולים-שמשפיעים על יחס רופא ,וחוסר שביעות רצון מהעבודה

                                                   
ין השאר מאחר שהמחקרים נערכו על אוכלוסיות שונים זה מזה  ב, גורמים שנבדקו ושנמצאו משפיעיםה  2

 .שונים ובתנאים, (של רופאים ואנשי צוות אחרים)שונות 
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Arnetz, 2001) . בשוודיה אכן נמצאה עדות אמפירית לקשר בין רמות  חולים-ביתבשנערך במחקר

, אורטיתיתמבחינה . (Arnetz & Arnetz, 2001)החולים של מבט האלימות לבין איכות הטיפול מנקודת 

אלימות פיזית או מילולית עלולה להשפיע על שיקול הדעת המקצועי של הרופא בקבלת החלטות 

 & Hobbes & Keane, 1998; McPhaul) כך שהטיפול שיינתן יהיה מיותר או לא הולם, קליניות

Lipscomb, 2004; Naish et al., 2002).  מעגל קסם שלילי של  של וווצרותילהיש עדויות בספרות

רופא שחוק משנה את איכות הטיפול שלו , לחץ ועומס יתר בעבודה גורמים לשחיקת הרופא: אלימות

השפעה יש ולכך , חלק ממקבלי השירות מגיבים בהתנהגות אלימה, כולל התייחסות למקבלי השירות

 (.Winstanley & Whittington, 2002)וחוזר חלילה  ,על המשך תהליך השחיקה של הרופא

 Eisikovitz et)להשפיע על היקף וחומרת האלימות אף הם גורמים חברתיים וגישות תרבותיות צפויים 

al., 2004). מכוח הלגיטימציה החברתית , אותהאו לעודד  ,גורמים אלו יכולים להפחית אלימות

ות החברתיות יש גישות הטוענות כי הנורמ. נורמות ההתנהגות והסנקציות על מקרי אלימות, לתופעה

ולפיכך חשיבותן , בנושא האלימות משפיעות על החקיקה הנוגעת לכך וגם על ההחלטות השיפוטיות

לא מצאנו מחקרים שבחנו את גישות הצבור הרחב לאלימות , אולם. (Salazer et al., 2003)רבה במיוחד 

 . התנהגות בפועל בתחום זהבין וכן את הקשר בין עמדות ל, נגד רופאים

בפיתוח תכנית מקיפה להתמודדות עם בעיית האלימות כנגד שם רבים עמדו על החשיבות חוקרי

 ;Caskey, 2001)לפיתוח תכניות מניעה מוסדיות , ישנן המלצות שונות לקווי מדיניות. צוותים רפואיים

Hobbs & Keane, 1998; Hobbs, 1991; Eisikovitz et al., 2004) , ולפיתוח תכניות הכשרה לרופאים

 British) השלכות האלימותלהתמודד עם  לאנשי הצוותשמטרתן להפחית אירועי האלימות ולסייע 

Medical Association, 2003; Hobbs & Keane, 1998; Naish et al., 2002; Schwatz & Park, 1999 ;לנדאו ,

2004.)  

Zero Tolerance  סיון להתמודד עם תופעת יהמקיפות והרחבות שנעשו בנהפעולה  תכניותהיא אחת

, בבריטניה ומטרתה הייתה התוויית מדיניות ברורה 2000התכנית החלה לפעול בשנת . האלימות

המבוססת על מחויבות מנהלי מוסד רפואי לספק לעובדים סביבת עבודה בטוחה ולפעול על מנת להגן 

, יניות ברורה לגבי מהי אלימות ודרכי הטיפול בהקביעת מד: התכנית כללה מספר מרכיבים. עליהם

, הכשרת הצוות למניעה ולהתמודדות עם אלימות קיימת, קביעת אחריות הדרגים השונים בנושא

היה מניעת טיפול רפואי  תכניתמרכיב נוסף של ה. תכנון סביבתי נכון ותמיכה מלאה בעובדים שנפגעו

אתה ירידה משמעותית באלימות אבל לאחר התכנית הר .מחולה שתקף עובד במערכת הבריאות

חקיקה המתייחסת למניעת טיפול , עם זאת .שהופסקה נצפתה עלייה חוזרת באלימות כלפי צוותים

בבריטניה קיים חוק המתייחס לעובדים . עומדת בקונפליקט עם מחויבות הרופא להעניק טיפול רפואי

להחיל את החוק על כלל העובדים במערכת הטענה היא שיש (. 'כבאים וכד, שוטרים)בשעת חירום 

 . רוםיהבריאות ולא רק במקרי ח

במהלך העשור האחרון הועלו לדיונים בכנסת מספר הצעות חוק ביחס  ,באשר לחקיקה בישראל

וכן באפשרות למנוע טיפול ( כלכלית ופלילית)ההצעות דנו בענישה . לתופעת האלימות כנגד רופאים

רוב הצעות החוק לא הבשילו לכדי חקיקה ורק , עם זאת(. בי חירוםלמעט במצ)רפואי מאדם אלים 
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, אח, רופא ,דהיינו" )עובד חירום"הקובע כי אדם התוקף , התקבל תיקון לחוק העונשין 2010בפברואר 

שנות  5דינו  -כאשר האחרון מטפל באדם שנמצא בסכנה או שהוא נמצא בחדר מיון , ('מיילדת וכו

 .(385' עמ, 16.2.2010, 2229ח "ס, 2010-ע"התש( 105ון מספר תיק)חוק העונשין )מאסר 

כנגד צוותים במערכת הבריאות בישראל אלימות  תעל מנת לבנות תכנית יעילה ואפקטיבית למניע

, שכן .על מידע אמפירי שנאסף בהקשר הישראלי תכנית כזוהכרחי לבסס  ,מההתמודדות עלו

להשפעות  ;להתנהגות של הציבור בישראלאפקטיביות התכנית תלויה בהתאמתה לתרבות ו

גורמים הארגוניים לו ;דפוסי העבודה, עמדותיהם, הספציפיות של האלימות על הרופאים בישראל

 ,הכרחי להתאים את התכנית למצב החוקי הקיים בישראל, בנוסף. והמקומיים הקשורים באלימות

-בתי, משרד הבריאות: וכן לעמדות וליכולות של הארגונים השונים המעורבים ביישומה בפועל

 .וההסתדרות הרפואית המייצגת את הרופאים החולים-קופות ,החולים

התופעה של אלימות חולים ובני משפחתם כנגד אנשי צוות במרפאות בקהילה לא נחקרה עד היום 

 (2004, לנדאו; 2005, בירנבוים ואחרים)ישנם שני מחקרים . בצורה מקיפה במערכת הבריאות בישראל

מעט מידע אנקדוטלי בתקשורת ובעתונות  וכן, שהתמקדו באלימות נגד צוותים רפואיים בחדרי מיון

  .על קיום התופעה (Barlow & Rizzo, 1997; 2005, שינפלד ואחרים)הרפואית 

 חשיבות המחקר 1.2

 .בישראל קיים מידע מועט בלבד על אלימות כנגד רופאים וצוותים אחרים במערכת הבריאות, כאמור

תמקד בשאלות שטרם נחקרו הנוכחי ההמחקר , לפיכך. עד כה התופעה נחקרה בעיקר בחדרי מיון

  .ובמצב בישראל בפרט ,רם מידע חדש בתחום בכללוראל ותביש

. כללית וארגוני הרופאים והעובדים של (י"הר) הרפואית ההסתדרות, כללית ביוזמת נערך זה מחקר

מערכת הבריאות את באותה תקופה  פקדגל האלימות ש ותבעקבעלתה  המחקר את לבצעהיוזמה 

הוגשו בלבד  2009/10-ב. ידי מטופל אלים-מריוס נדקר עלר גיא "כאשר ד 2008שיאו היה ביוני אשר ו

 היו כמחציתמתוך כלל התלונות  .הקופות בשירותי אלימותתלונות על  23 להסתדרות הרפואית

 עורימש נמוך אך, באוכלוסייה הקופה של חלקה את אמנם תואם זה שיעור. כלליתב מרופאים

דיווח של הצוותים בנוגע -על מצב של תת מעידנתון זה . כלליתב שמועסקים הקהילתיים הרופאים

-עלהקופה ו ידי-עלשנעשית בימים אלה הפעילות היא שוהתקווה  בקהילה לאירועי אלימות במרפאות

 .תעודד את הנפגעים לדווח י"הר ידי

 שהכרחי מידע, ומאפייניה האלימות היקפי על במידע המחסור הודגש הביטחון קציני של במפגשים

 ניארגוו הרפואית ההסתדרות, כללית ,כך בעקבות. עמה להתמודדות מושכלת תמדיניו לקביעת

 הקהילה במרפאות מקיף סקר לערוך והחליטו הכפפה את הרימו כללית ם שלעובדיהו םרופאיה

 . בקופה

 והטיפול המניעה את לקדם כדי 2010-2009השנים  במהלך הקופה פעלה, הסקר לביצוע במקביל

 ועדת הוקמה המטה ברמת ,למשל .שונות וברמות בתחומים היו הפעולות. הצוותים נגד באלימות

 למידה, מדיניות קביעת לשם קבוע באופן המתכנסת אנוש משאבי ל"סמנכ בראשות עליונה היגוי
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 פותחו הכשרהבתחום ה. אלימות מניעת ועדת לחברי התנעה כנס נערך השטח ברמת. לקחים והפקת

 ביטחוןה בתחום. מטופל-מטפל תקשורת של וכלים מיומנויות, ידע להקנות ןשמטרת לצוותים סדנאות

ידי -על מתבצעת והמינהל החקיקה בתחום. מאבטחים 200-כ והוסמכו האבטחה תקציב הוגדל

 והחלושל אלימות כלפי צוותים רפואיים  אכיפהוה החקיקה לקידום פעילות ההסתדרות הרפואית

 .מוסד בכל המקומית המשטרה עם פעולה לשיתופי מגעים

 גם המחקר לצוות פניות ועיגה, 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

 מטרות המחקר . 2

 .בקהילהכללית בחינת 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 התופעהזיהוי כיוונים למניעת אלימות והתמודדות אפקטיבית יותר  .ה

 שיטה. 3

 אוכלוסיית המחקר 3.1

 12מעל הלה העובדים נירוקחים וצוות מ, אחיות, רופאים :המרפאה אנשי צוותכל שתתפו הבסקר 

המרפאות נדגמו (. מועסקים לפחות ארבעה רופאים בהן) במרפאות עירוניות גדולות בועיותשעות ש

 ערךנ. כדי להגיע לייצוג אזורי המחוזות של הקופה תבשמונ כלליתמתוך רשימת כל המרפאות של 

למעט  ,מרפאות שש דגמנובכל מחוז  .בכל מחוז דגימה מקרית בוצעהו ,מדגם שכבות לפי מחוז

 159 מתוך מרפאות 51 נדגמו הכל-סךב .מרפאות שבעדגמנו שם  ,וחיפה מרכז ,דרום ותמחוזב

המרפאה את  ופוקדיםרופאים  ארבעהשבהן מועסקים לפחות  הקופה של הראשוניות המרפאות

המרפאות היועצות בגודל  91מרפאות מתוך  15במרפאות היועצות נדגמו  .מבוטחים 6,000לפחות 

 (.ביקורים בחודש 2,000מעל )או גדול  (ביקורים בחודש 2,000-500) בינוני

וראינו שהמדגם מייצג היטב את כלל , במדגם לכלל המרפאותנכללו השווינו את המרפאות ש

 לקתמח) משרד הבריאות בנתוניכפי שמתועדים  אלימותאירועי ההיקף  :ים שנבדקומשתנהמרפאות ב

( מילולי או תקיפה)רוע אלים יא ווחו עליהמרפאות דמכלל  47%-מהמרפאות במדגם ו 44% - (טחוןיב

מכלל  44%-ו ,מהמרפאות במדגם 36% - של המרפאה כלכלית-חברתיתרמה  ;2008או  2007בשנים 

מכלל  18%-ו ,מהמרפאות במדגם 14%-ו נמוכה כלכלית-חברתיתמסווגות כבעלות רמה  ,המרפאות
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 14%-מהמרפאות במדגם ו 10% -מגזר ; גבוהה כלכלית-חברתיתמסווגות כבעלות רמה  ,המרפאות

 .שוב ערביימכלל המרפאות נמצאות בי

מראיינת מטעם הסקר במרפאות הראשוניות הגיעה . 2009אפריל -איסוף הנתונים התבצע בפברואר

. לאנשי הצוות שאלון סגור למילוי עצמי במהלכה הועבר, לישיבת הצוות בכל מרפאהבתיאום מראש 

במרפאות  .הושארו שאלונים עם מעטפה ממוענת להחזרתם באמצעות הדוארלאנשי הצוות שנעדרו 

ידי מנהלת המרפאה שהייתה אחראית לאסוף אותם מהם -היועצות השאלונים חולקו לאנשי הצוות על

 ,שאלונים 738הכל -סךבבמרפאות הראשוניות מולאו . במעטפה סגורה ולהחזירם לצוות המחקר

 .77%שאלונים ושיעור ההיענות היה  855ת היועצות מולאו במרפאו .86%היה  היענותהשיעור ו

 כלי המחקר 3.2

בהסתמך על סקרים שונים שהתבצעו בארץ והשאלונים לסקר נבנו בהתייעצות עם השותפים למחקר 

זיהוי מאפייני  ;(ישירה ומשנית)היקף ואפיון סוגי אלימות : השאלון כלל את הנושאים הבאים. ל"ובחו

שביעות רצון על של האלימות השפעות ה ;תהליך הטיפול באירוע אלימות ;ותצוות בסיכון לאלימ

של ברמות השונות אלימות הכלפי  מדיניות ;פוליאיכות הטו (well being)ה רווח תחושת, מהעבודה

 .מניעה ודרכי התמודדות ובחינת תפיסות הרופאים כלפי אלימות ;המערכת

  .ערבית ורוסית, עברית :השאלונים תורגמו לשלוש שפות

 הניתוח שיטת 3.3

המרפאות הראשוניות והקובץ של המרפאות של בשלב ראשון ערכנו ניתוח נפרד לקובץ הנתונים 

על מנת ( רגרסיות לוגיסטיות)וניתוח רב משתני ( chi-squareמבחני ) ערכנו ניתוח דו משתני. היועצות

מקצועיים וארגוניים על משתני המחקר , לעמוד על ההשפעה העצמאית של מאפיינים אישיים

 . המרכזיים

והן  chi-squareמבחני באמצעות הן השוונו בין המרפאות הראשוניות למרפאות היועצות , בהמשך

 .באמצעות ניתוח רב משתני על מנת לעמוד על ההשפעה העצמאית של סוג המרפאה

 תוראשוני אותרפמ - ממצאים. 4

  אנשי הצוות של רקע מאפייני 4.1

המאפיינים האישיים ולאחר מכן  תחילה יתוארוכאשר , מאפייני הרקע של הנבדקים יוצגובפרק זה 

, ן המקצועות השוניםיב נבחיןהצגת מאפייני הרקע בלוחות ב. מאפיינים המקצועיים והארגונייםה

. הבדלים בולטים בין המקצועותרק ונציין , ואילו בטקסט נתמקד במאפייני כלל הנבדקים כקבוצה

, כרבע אחיות, מאנשי הצוות הם רופאים נציין כי כשליש, כרקע לנתונים שיוצגו בלוחות לפי מקצוע

  .רוקחים ועובדים סוציאליים 3הם בעיקר (16%)והשאר  ,כרבע אנשי מזכירות ומינהל

                                                   
 .תחזוקה עובדי של מועט מספר גם כוללת זו קטגוריה  3
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 של אנשי הצוות אישיים מאפיינים. א

מאנשי ( 48%)כמחצית . 55-41גילאי  םכמחציתו, מאנשי הצוות הן נשים 79%, 1כפי שמוצג בלוח 

כמחצית . שעברל המועצות-בריתהם ילידי מזרח אירופה או מ 38%-ו, הצוות אינם ילידי ישראל

 . (נהלילא כולל אנשי מזכירות ומ) בישראל סיימו לימודים אקדמיים ,מהמרואיינים

 (באחוזים)לפי מקצוע  ,של אנשי הצוות מאפיינים אישיים: 1לוח 

 
 הכל-סך

(732=N) 
 רופא

(271 =N)  
 אחות

(166=N) 

עובד /רוקח
אחר / סוציאלי

(118=N) 

מזכירות 
 ומינהל 

(177N=) 
      **מין 
 11 21 5 38 21 זכר 

 89 79 95 62 79 נקבה 

      **גיל
40-20 33 14 37 43 50 
55-41 42 57 43 25 32 

56 + 24 29 20 32 17 

      **ארץ לידה
 79 48 50 34 52  ישראל

 12 6 12 11 10  אפריקה/אסיה/אמריקה/אירופה
ומזרח  צות לשעברהמוע-ברית

 אירופה
 

38 
 

55 
 

37 
 

47 
 

9 

      **הישנת עלי
 26 73 35 66 56  1989עד 

 74 27 65 34 44  ואילך 1990-מ

      **דתיות
 44 56 51 76 59 חילוני 

 55 44 49 24 41 חרדי /דתי/מסורתי

      **1סיים לימודיםארץ בה 
 - 33 86 34 50 ישראל 
 - 18 2 16 12 אפריקה /אסיה/אמריקה/אירופה

המועצות לשעבר ומזרח -ברית
 אירופה

 
38 

 
50 

 
11 

 
48 

 
- 

p<0.01** 
 רוקחות/עבודה סוציאלית/לימודי רפואה  1
 

לימודים בארץ שיעור גבוה של סיום בו( 95%)האחיות מתאפיינות בשיעור גבוה יחסית של נשים 

-בריתבוסיימו לימודיהם במזרח אירופה ש( 55%)הרופאים מתאפיינים בשיעור גבוה יחסית (. 86%)

  .לשעברהמועצות 

 של אנשי הצוות וארגוניים מקצועיים מאפיינים. ב 

 כאשר, מרפאה הנוכחיתבמאנשי הצוות הינם בעלי ותק של מעל עשר שנים  שישים ושמונה אחוזים

, (מרפאה הדווקא באות-לאו)שנים בקהילה  26מאנשי הצוות הם בעלי ותק של מעל ( 27%)כרבע 

כך שלרוב  .שנים 26-שנים ועד ל 10-בקהילה של יותר משל עבודה הם בעלי ותק מ( 41%)כמחצית ו
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 תפקיד ניהולי ישמתוך כלל העובדים  28%-ל .מדובר באוכלוסייה עם לא מעט ותק במרפאה הנוכחית

 .(2לוח )

ובעלי תפקידי ניהול פחות , המקצועות האחריםיותר בהשוואה לבעלי הרופאים ותיקים  ,ככלל

מכלל הרופאים הם מומחים ברפואת משפחה או ( 64%) יםשליש-כשני. אחיות בקרבם ובקרבשכיחים 

 .ברפואה פנימית

 
 (אחוזיםב)לפי מקצוע של אנשי הצוות מאפיינים מקצועיים : 2לוח 

 
 הכל-סך

 (732=N) 
 רופא

(271 =N)  
 אחות

 (166=N) 

עובד /רוקח
אחר /סוציאלי

(118=N) 

מזכירות 
 ומינהל 

(177 N=) 
 24 16 23 37 100 הכל-סך

      ** ותק בעבודה בקהילה
 48 39 35 19 32 שנים  10עד 

 32 36 38 49 41 26שנים עד  10-יותר מ
26 + 27 32 26 25 20 

      **ותק בעבודה במרפאה הנוכחית
 60 68 59 43 55 שנים  10עד 

 24 21 17 30 24 שנים 18 שנים עד 10-יותר מ
19 + 21 27 24 11 16 

      **תפקיד ניהולי
 38 36 28 17 28  כן

 62 64 72 82 72  לא
p<0.01** 

 

  מקצוע לפישל אנשי הצוות  ארגוניים מאפיינים. ג

 עבודה שעות היקף (1)
וכאשר , המחקראת  ערכנו השב האו יותר במרפאשבועיות שעות  30 יםמהצוות עובד שלישים-שניכ

 .80%-שעות או יותר עולה ל 30שיעור העובדים , מרחיבים את ההסתכלות לכלל מקומות העבודה

 יםאך מעט, שעות שבועיות במרפאה זו גבוה יחסית בקרב הרופאים 30שיעור העובדים מעל , ככלל

 .(3לוח ) שעות+ 40 המהם עובדים ב

 היקף קבלת חולים ביום (2)
מקבלים מעל , מהרופאים (45%)כמחצית  .חולים ליום 30מכלל הרופאים מקבלים עד  יםעשרים אחוז

 70כמחציתן מקבלות מעל , חולים ליום 48שלישים מהאחיות מקבלות מעל -כשני. חולים ביום 48

  (.3ח לו( )ייתכן שנכללות כאן אחיות האחראיות על לקיחת דמים)חולים ליום 

 לקבלת טיפול במרפאה של המטופלים משך זמן המתנה (3)
כשליש , דקות 10עד  כשליש מהרופאים דיווחו על כך שהמטופלים שלהם ממתינים לקבלת טיפול

האחיות נטו , ככלל. דקות 15-דקות וכשליש על יותר מ 15-10 מהרופאים דיווחו על זמן המתנה של

 (.3וח ל)לדווח על זמני המתנה קצרים יותר 
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  לקבלת תור במרפאהשל המטופלים זמן המתנה  דיווח אנשי הצוות לגבי משך (4)
. ניתן לראות כי קיים הבדל בין רופאים לאחיות 3בלוח . משתנה זה נבדק רק בקרב הרופאים והאחיות

ביקרו מעל ליומיים  20%-החולים מתקבלים לביקור ביום בו פנו ו מחצית מכללדיווחו שכהרופאים 

נערכו מעל  9%-מביקורי החולים נערכו באותו יום ו 82%-האחיות דיווחו ש. לאחר בקשת התור

 (. 3לוח )ליומיים לאחר בקשת התור 

 (אחוזיםב)מקצוע לפי  של אנשי הצוות מאפיינים ארגוניים :3לוח 

 
 הכל-סך

 (732=N) 
 רופא

 (271=N) 
 אחות

 (166=N) 

עובד  /רוקח
 אחר/סוציאלי

 (118=N) 

מזכירות 
 ומינהל

(177=N) 
 24 16 23 37   הכל-סך

      **שעות עבודה במרפאה הנוכחית
 16 14 19 3 12  20עד  4

 19 9 29 10 16  30עד  20-יותר מ
 2 16 10 63 29  39עד  30-יותר מ

40+ 43 23 42 61 63 

      **הכל-בשבוע בסךשעות עבודה 
 32 16 41 6 22  30עד  1

 64 71 52 62 62  40עד  30-יותר מ
 4 13 7 31 16  40-יותר מ

      היקף קבלת חולים ביום
 - - 17 20 19  30עד  1

 - - 15 35 28 48עד  30-יותר מ
 - - 36 34 35  70עד  48-יותר מ
 - - 31 11 18  70-יותר מ

     **לקבלת טיפול במרפאהמשך זמן המתנה 
 - - 17 7 19  ותדק 5עד 

 - - 49 29 34  ותדק 10עד  6-יותר מ
 - - 28 31 26  ותדק 15עד  10-יותר מ

 - - 6 33 21 יותר ו שעהעד  דקות+ 15

     **משך זמן המתנה לקבלת תור במרפאה
 - - 82 53 63 הביקור נערך באותו היום 

 - - 9 27 21 בוקר למחרת בהביקור נערך 
 יומיים לאחר הביקור נערך 

 עד שבועיים ויותר      
 

16 
 

20 
 

9 
 
- 

 
- 

    **קהילה/ חולים-האם עובד במרפאה נוספת בבית
 93 87 85 66 80 לא 
 7 13 15 34 20 כן 

p<0.01** 

 והיקפיה האלימות אופי על כללי מבט 4.2

לאחר . בשנה האחרונהאליהם שנחשף דיווח הצוות ש השכיחויות של סוגי אלימות שונים להלן יוצגו

להמשך וזאת כרקע , נציג כיצד חברי הצוות תפסו את מידת החומרה של אירועי אלימות שונים, מכן
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 של פרק זה' דבסעיף . התייחסות הצוות לאירוע האלים ביותר שחוו בשנה שחלפה הפרק בו נציג את

 .4.1 סעיףהקשר בין סוגי האלימות השונים לבין משתני הרקע שהוצגו בנציג את 

 אלימות סוגי שכיחות. א

כל את השכיחות של  לסמןהתבקשו המרואיינים ו לשלוש קטגוריות קובצוסוגי האלימות השונים 

השימוש בקטגוריות  .ברכוש המרחבית ופגיע/אלימות פיזית, ת מילוליתואלימ :אלוקטגוריות אחת מ

כדי ( ב ;להציג את התמונה הכללית בצורה פשוטה יותרשנוכל כדי ( א: נעשה משתי סיבותרחבות 

  .בהמשך נבחן את הקשר בין סוגי האלימות למשתנים אחריםאשר כניתוח הנתונים  לפשט את
 

, קללות, כגון צעקות ,אירועי אלימות שקיבלו ביטוי מילולי כללנו בהגדרה של אלימות מילולית

ונכללה בהגדרה זו  שניהסוג כ הגדרוהת מרחבי/תפיזיהאלימות ה. פנים או בטלפון-מול-איומים פנים

זריקת , הכאה :כללונ מרחבית/אלימות פיזיתהגדרה של ב ,לפיכך. גם פגיעה במרחב הפיזי של המטפל

כוחנית של המטופל במרחבו של מצב של נוכחות פיזית )חפצים וסירוב של מטופל לצאת מן החדר 

קשנו התייחסויות מהמרואיינים היה פגיעה ישעליו ב השלישיאלימות הסוג  .(בניגוד לרצונו, המטפל

 ,הוא מהווה הפסד כספי לקופהש שחשיבותו בכךדבר , (גם כאשר לא כללה פגיעה פיזית בצוות)ברכוש 

 . מרפאה והצוותב האווירהכי הוא עלול להשפיע על  כןו

נכללו בכל קבוצה פריטים שהינם , גיון מסויםילזכור שלמרות שמאחורי ההקבצות האלו יש היש 

 ההכאות וסירוב לצאת מהחדר נכללו באות, למשל. בשכיחותם ובחומרתם זה מזהכנראה שונים 

כנראה  שכיחותהכאות  ,להלןכפי שנראה , אך .מרחבי/לממד הפיזי יםמתייחסהם משום שקטגוריה 

 .מסירוב של מטופל לצאת מהחדר כחמורות יותר לפחות ונתפסות אצל חלק מהצוות ,פחות

כאשר , מהמרואיינים חוו אלימות מילולית לפחות פעם אחת בשנה האחרונה 75%, 4כפי שעולה מלוח 

אך , מרחבית הייתה פחות שכיחה/אלימות פיזית. חוו לפחות שלושה מקרים כאלהמתוכם מחצית 

ואחד מתוך כל עשרה , כל שלושה אנשי צוות חוו אלימות כזו לפחות פעם אחתבכל זאת אחד מתוך 

כן נמצא כי כרבע מהמרואיינים היו נוכחים באירוע של -כמו. חוו אלימות כזאת מספר רב של מקרים

 .פגיעה ברכוש

 

 (באחוזים) בשנה האחרונה שוניםאלימות שחוו סוגי אנשי צוות  :4לוח 
  דחוו לפחות אירוע אח 

 בשנה האחרונה
 חוו מספר רב של מקרים 

 בשנה האחרונה ( 3לפחות )
 40 75 אלימות מילולית

 10 36 מרחבית/אלימות פיזית

 7 28 פגיעה ברכוש

 

תופעה זו מוגדרת . יםצוות אחר ישנלאלימות כלפי א יםעד והיהצוות אנשי בדקנו עד כמה  כן-כמו

 86% נמצא כי .יםהשלכות מרחיקות לכת על העדונמצא שגם לה יש " אלימות משנית"כבספרות 

דיווחו שהיו עדים לאלימות מאנשי הצוות  72% :מהמרואיינים היו עדים לאלימות לפחות פעם אחת

דיווחו על עדות לפגיעה  36%-ו ,מרחבית/דיווחו שהיו עדים לאלימות פיזית( 46%)מחצית כ ,מילולית

 .ברכוש המרפאה
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 האלימותאירועי  של החומרה מידת אנשי הצוות את תפיסת .ב

, חמש דרגות על סולם של שונים חומרה של אירועי אלימותהמידת  לדרג אתמהמרואיינים ביקשנו 

אירועי הבנת תפיסות המרואיינים לגבי חומרת ". רבה מאוד חמור במידה"ועד " בכלל לא חמור"מ

אלה זו מתקשרת לשאלה ש .להבנת ממצאים שיוצגו בהמשך הלעצמה וכן חשובשאלימות מעניינת כה

האלימות החמור ביותר אותו חוו בשנה האחרונה  מהו אירוע אחרת בשאלון בה התבקש הצוות לציין

 .('גסעיף בהמשך ה ורא)מתוך רשימה של אירועים 

רבה "או  "רבה"מייחסים דרגת חומרה ( 75%מעל ) כי שיעור גבוה של אנשי צוות עולה 1מתרשים 

הבדלים משמעותיים בין  ללא, לשישה מתוך שבעה פריטים של תיאורי האלימות שהוצגו "דומא

 הקטגוריהל ש בבחינה, עם זאת. "(רבה מאוד"ו" רבה)" הפריטים כאשר מצרפים את שתי הקטגוריות

 (89%)אנשי הצוות מ שיעור גבוה יותר ,הלדוגמ. קיימת שונות רבה בין הפריטים" חמור במידה רבה"

כך את הפריטים של צועק על  ולעומת השיעור שתפס "חמור מאוד"דוחף כ/מכההמשתנה את  ותפס

נתפסים  תיאורי האלימותכמעט כל , לסיכום. (37%)או סירוב לצאת מהחדר , (47%)איש צוות 

 .הצוות אך קיימת שונות במידת החומרה שהם מייחסים להםאנשי  ידי-עלכחמורים 

 

 החומרה של אירועי האלימות מידתתפיסת אנשי הצוות את : 1תרשים 

 
 

 

  האחרונה בשנה ביותר החמור האלימות אירוע. ג

אירוע האלימות החמור ביותר  אתסוגי אירועים  אנשי הצוות נתבקשו לסמן מתוך רשימת של שישה

כרבע , יצוין שלמרות שהתבקשו לציין רק פריט אחד(. 5לוח ראה )אותו הם חוו בשנה האחרונה 

ולכן הסכום הוא )שיעור המרואיינים שציינו כל פריט  ובלוח מוצג, מהמרואיינים ציינו יותר מאחד
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 מטרת השאלה הייתה למקד את תשובותיו של המרואיין באירוע אלימות אחד אליו נחשף(. 100%מעל 

 . על מנת שבהמשך יוכל לענות על שאלות מפורטות יותר לגבי אותו אירוע

למרואיין  שקרוירועי אלימות א: משני דברים להיות מושפעות יכולותשאלה ה לעמובן שהתשובות 

  .וכיצד המרואיין מדרג את החומרה של סוגים שונים של אלימות, בשנה האחרונה

לאלימות  היותם עדיםועל  ,(48%)שהופנתה כלפיהם  אלימות מילוליתעל  שיעורים דומים דיווחו

דיווחו על ים עשרים ושלושה אחוז. שחוו כאירוע החמור ביותר (43%)אחר כלפי איש צוות מילולית 

 . פיזית ודיווחו שהותקפ 6%ורק , מהחדר כאירוע החמור ביותר חולה שסרב לצאת

לעומת (. כגון הכאה) מאודהצוות כחמורים  ידי-עלסוגי האלימות השכיחים פחות הם אלו שנתפסו 

הם אלו ששיעור נמוך יותר של ( מילולית הקשורים לאלימות)סוגי האלימות השכיחים יותר , זאת

  .מאודתפסו כחמורים  אנשי צוות

היה אלימות בשנה האחרונה האירוע החמור ביותר שחוו שמהצוות דיווחו  16% כי ניתן לראות 5בלוח 

  .(עדות לאלימות)לפי איש צוות אחר כ פיזית כלפיהם או

 (באחוזים)בשנה האחרונה אירוע האלימות החמור ביותר  :5לוח 
 הכל-סך אירוע האלימות

 48 כלפי אלימות מילוליתהופנתה 
 43 הייתי עד לאלימות מילולית כלפי איש צוות אחר

 23 חולה הודיע שלא יוצא מהחדר
 5 הושחת רכוש כאות מחאה

 10 הייתי עד לאלימות פיזית כלפי איש צוות אחר
 6 הותקפתי פיזית

 
 של אנשי הצוות הרקע מאפייני לבין השונים האלימות סוגי בין הקשר. ד

של אנשי ומאפיינים מקצועיים בדקנו את הקשר בין סוגי האלימות השונים לבין מאפיינים אישיים 

 .הזהממצאים בהתאם לסדר  להלן יוצגו. םימאפיינים ארגונילבין ו, הצוות

 של אנשי הצוות אישיים מאפיינים לפי אלימות סוגי (1)
 עוליםו נשים :היו גבוהים מילולית אלימות שיעורינמצאו  ןהכלפיש הקבוצות ,6 מלוח שעולה כפי

 היו לאהם  מובהקים היו הקבוצות בין ההבדליםש למרותש לציין יש ,זאת םע .(1990 אחרי שעלו)

: היו יחסית גבוהים מרחבית/פיזית הקבוצות עם שיעורי אלימות .(אחוז נקודות 10 מעל) גדולים

אך לא , שנמצאו גדולים יותר בין חלק מהקבוצות ההבדלים .תיכונית-בעלי השכלה על, עולים, גברים

שיעורים יש לזכור ש, שלמרות שניתן לזהות קבוצות בסיכון גבוה יחסית ,כך .נקודות אחוז 20עלו על 

, קבוצות שבדקנוהמ תכל אח ידי-עלדווחו ( מרחבית/הן מילולית והן פיזית)מדאיגים של אלימות 

 .'וכו, מחוז, מגדר, למקצוע מעבר

 



 

13 

 (באחוזים) של אנשי הצוות אישיים ניםימאפי לפי אלימות סוגי: 6 לוח
 מרחבית/אלימות פיזית אלימות מילולית 

 76 36 (N=738) הכל-סך

 ** NS מין 
 44 73 גבר 

 34 76 אישה 

 NS * גיל
40-20 80 34 
55-41 74 40 

56 + 70 35 

 * ** שלא נולדו בארץ של אנשי צוותיה יעלשנת 
 32 70 1990עד 

 46 80  1990אחרי 

 ** NS השכלה
 28 75 או ישיבה או תיכונית ת בינייםיסודית או חטיב

 27 74 תיכוני ללא תואר -על
 40 76 מכללה /טכניון/אוניברסיטה

p<0.05   * 
p<0.01 ** 

 
 של אנשי הצוות סוגי אלימות לפי מאפיינים מקצועיים( 2)

של אירועי אלימות  (30%-כ)המקצוע דיווחו על שיעורים גבוהים בעלי כל , 7כפי שניתן לראות בלוח 

מרחבית  /פיזיתאלימות  אירועי השונים בדיווח על המקצועותבין  מובהק נמצא הבדל. מרחבית/פיזית

יותר בשיעור הדיווח הנמוך  ואילו ,גבוה יותר( 44%)שיעור הדיווח בקרב הרופאים  .בשנה האחרונה

  .(28%) נהלית והמעובדי המזכירו בקרב הינו

מילולית האלימות השיעורי שמשתני של מאפיינים מקצועיים לפי אלימות מילולית נמצא -בניתוח דו

בעלי ותק נמוך או בינוני , רפואת משפחה או פנימיתמומחים ברופאים  :בקבוצות הבאות גבוהים

 . ובעלי תפקיד ניהולי, או בעבודה במרפאה, בעבודה בקהילה

מומחים רופאים  :הן מרחבית/על שיעורים גבוהים יחסית של אלימות פיזית שדיווחוהקבוצות 

 .נקודות האחוז 20ההבדלים לא עלו על . בעלי תפקיד ניהולי, חה או פנימיתשפברפואת מ
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 (באחוזים) של אנשי הצוותסוגי אלימות לפי מאפיינים מקצועיים  :7לוח 

 מרחבית/אלימות פיזית אלימות מילולית 
 76 36 (N=738) הכל-סך

 ** NS מקצוע
 44 75 רופא 

 33 78 אחות 
 37 74 עובד סוציאלי /רוקח

 28 75 נהל ימזכירות ומ

 ** ** מסלול התמחות
 31 64  מתמחה/כללירופא 

 50 83 אחרת /פנימית/משפחה
 31 57 רופא ילדים 

 NS ** ותק בעבודה בקהילה
 37 80 שנים  10עד 

 37 78 26שנים עד  10-יותר מ
 34 67 שנים+ 26

 NS ** ותק במרפאה
 39 77 שנים  10עד 

 38 80  18שנים  שנים עד 10-יותר מ
 31 67 שנים+ 19

 ** ** תפקיד ניהולי
 48 84 כן 

 32 72 לא 
p<0.01** 

 של אנשי הצוות ארגוניים מאפיינים לפי אלימות סוגי (3)
 אלימות ולפי מילולית אלימות לפי ארגוניים מאפיינים של משתני-דו בניתוח, 8כפי שניתן לראות בלוח 

-מ יותר עובדים: מילולית אלימות של גבוהים םשיעורי ישנם הבאות שבקבוצות נמצא מרחבית/פיזית

 ובעבודה הנוכחית במרפאה הכל-סךב שעות 30-מ יותר עובדים, הנוכחית במרפאה בשבוע שעות 40

 מי לבין הנוכחית במרפאה שעות 20 עד שעובד מי בין האחוז נקודות 20 על עולים ההבדלים .נוספת

   .שעות 40-מ יותר שעובד

 30 בין העובדים :הקבוצות הבאות בקרב יותר גבוהים חסיתיהיו  מרחבית/פיזיתה האלימות שיעורי

  .ובמרפאה נוספת במרפאה הנוכחית הכל-סךוב הנוכחית במרפאה שעות 39-ל

שיעורים גבוהים ניתן (. 60%מעל )שיעורים גבוהים של אלימות מילולית בכל המחוזות  מן הלוח עולים 

כי חוו בשנה האחרונה  30%מעל דיווחו ברוב המחוזות , מרחבית/גם לראות בדיווח על אלימות פיזית

  .באלימות מילולית מצאנו הבדל מובהק בין המחוזות. אלימות פיזית מרחבית
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 (באחוזים) של אנשי הצוותסוגי אלימות לפי מאפיינים ארגוניים  :8לוח 
 מרחבית/אלימות פיזיתחוו  אלימות מילוליתחוו  

 76 36 (n=738) הכל-סך

 ** ** שעות עבודה במרפאה הנוכחית
 57 17 (n=83) 20עד  4

 75 35 (n=117) 30עד  20-יותר מ
 74 44 (n=206) 39עד  30-יותר מ

40( +n=310) 81 37 

 * ** הכל-סךשעות עבודה בשבוע ב
 66 30 (n=156) 30עד  1

 78 39 (n=444) 40עד  30-יותר מ
 77 33 (n=118) 135עד  40-יותר מ

 NS ** מחוז
 32 75  'א
 46 73  'ב
 27 73  'ג
 31 89  'ד
 48 82  'ה
 37 62  'ו
 37 65  'ז

 42 82  'ח
p<0.05 *  

p<0.01** 
 

על החשיפה של אנשי הצוות  רקע משתני של ההשפעהים לגבי משתני-רבממצאי ניתוחים . ה
  אלימות סוגל

, ל"ות הנלוחהמופיעים ב (ארגונייםמקצועיים ו, אישיים)של משתני הרקע  ההשפעהכדי לבחון את 

של  'אנספח באים מובהלוחות המפורטים  .משתניים מסוג רגרסיה לוגיסטית-ערכנו סדרת ניתוחים רב

 .וכאן נציג את הממצאים העיקריים, הדוח

 מרחבית/פיזית אלימות (1)
, מרחבית לאלימות פיזית ת על חשיפהחיוביהשפעה עצמאית  ישיש " בעל תפקיד ניהולי"למשתנה 

 .תשליליהשפעה יש , (שעות 40-20=בסיס) "שעות עבודה בשבוע במרפאה 20-4"ואילו למשתנה 

 מילולית אלימות (2)
ותק "משתנים ואילו ל ;לאלימות מילוליתחשיפה  חיובית על תעצמאיהשפעה יש  "מחוז" הלמשתנ

 .תשליליהשפעה יש  "שעות עבודה בשבוע במרפאה 20-4"ו "שנים+ 26בעבודה בקהילה של 

  מרחבית/פיזית לאלימות עדות (3)
לאלימות עדות על  תחיובי תעצמאיהשפעה יש " שנות ותק במרפאה 10" "מחוז" למשתנים

  .השפעה שליליתיש ( שעות 40-20=בסיס) "שעות עבודה בשבוע במרפאה 20-4"לואילו , מרחבית/פיזית
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 מילולית לאלימות עדות (4)
עדות לאלימות על ת חיובי תעצמאי השפעהיש , "בעל תפקיד ניהולי" ,"נקבה :מין"" מחוז"למשתנים 

  .תשליליהשפעה יש ,"שעות עבודה בשבוע במרפאה 20-4"ואילו למשתנה , מילולית

  מאלימות להיפגע אנשי הצוות חשש. ו

 אנשי הצוות ידי-על מרפאההאווירה בהערכת  (1)
וירה אלימה בין המטופלים לאנשי ובאיזו מידה אתה מרגיש במרפאה א" וצוות המרפאה נשאלאנשי 

, "מידה מועטה"ב במרפאה אלימה אווירהמהמרואיינים ענו כי ה ארבעים ושלושה אחוזים". הצוות

מידה רבה "ב 2%-ו" מידה רבה"אלימה ב אווירהציינו שה 12%-כ ."מידה בינונית"ציינו ב 35%

 .אלימה" בכלל לא" אווירהדיווחו כי ה מהצוות 9% ;"מאוד

המרפאה  אווירת גדים המתארים אתיעם ה םלדרג את מידת הסכמת והצוות נתבקשאנשי , בנוסף

 גדיםיהה תענו שהם מסכימים או מסכימים מאוד עם שלוש, 90%מעל , הצוותאנשי רוב  .(9לוח )

 .חיובי אופןמרפאה בב האווירההמתארים את 

 ( באחוזים) במרפאה את האווירה אנשי הצוותתפיסת  :9לוח 
  

 הכל-סך
 

 מאוד מסכים
 

 מסכים
לא מסכים או 

 מאוד לא מסכים
 6 42 52 100 תמיכה מצד הקולגות

 6 42 52 100 העובדים מסתדרים בינם לבין עצמם
 8 45 47 100 נעימה במרפאה אווירה

 

 מאלימות להיפגע סיכוןה מידת את הצוות אנשי תפיסת (2)
נהלי יצוות מ, אחות, רופא)ים השונים מגזראנשי הצוות התבקשו לדרג את רמת הסיכון של העובדים ב

  .במרפאה שלהם (מרחבית/ופיזיתמילולית )פגע מאלימות ילה( ורוקחים

הסיכון של העובדים  תופסים את מאנשי הצוות 20%-כ. השונים בין המקצועות מובהק לא נמצא הבדל

שיעורים ". מידה בינונית"כתופסים את רמת הסיכון  כרבע ,"מידה מועטה"ב ים השונים להיפגעמגזרב

טענו  2%-כ ".מאודבמידה רבה "ו" במידה רבה"התקבלו בכל אחת מהקטגוריות  ,25%-כ, דומים

 ."במרפאה פגע מאלימותילא קיים סיכון לה"ש

  מרחבית/פיזית ומאלימות מילולית מאלימותאנשי הצוות  חשש (3)
. המרואיינים באיזו מידה הם חוששים שהמטופלים במרפאה ינהגו כלפיהם באלימות שאלנו את

ואלימות  ,('קללות וכד, צעקות, איומים)אלימות מילולית  :חסו לשני סוגי אלימותהשאלות התיי

( 37%)כשליש מהעובדים במרפאה  (.סירוב לעזוב את המקום, זריקת חפצים, הכאה)מרחבית /פיזית

כרבע מהעובדים . (16%) "מידה רבה מאוד"או ב (21%) "מידה רבה"במאלימות מילולית  חוששים

" מידה רבה מאוד"או ב (13%) "מידה רבה"במרחבית /מאלימות פיזית( 26%)במרפאה חוששים 

(13%).  



 

17 

. מרחבית ואלימות מילולית/נבנה מדד לחשש מאלימות כלשהי על בסיס שני הפריטים אלימות פיזית

 .רבה במידהחוששים  26%-ו מאוד רבה במידהכלשהי  מאלימות חוששים 9% הכל-סךב

בקרב אלו שחוו אלימות  נמצאמצופה כי שיעור החוששים הגבוה ביותר כעולה  10 בלוחמהנתונים 

העדים לאלימות ואלו שלא נחשפו לאלימות , החווים אלימות מילולית: ולאחר מכן בסדר יורד, פיזית

 .בכלל

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

 כלשהי
חשש מאלימות 

 מרחבית/פיזית
חשש מאלימות 

 מילולית
 9 26 37 (N)הכל -סך

 ** ** ** חשיפה לאלימות
 מרחבית ומילולית או /נחשף לאלימות פיזית

 מרחבית/רק לאלימות פיזית     
 

53 
 

37 
 

51 
 37 21 39 נחשף רק לאלימות מילולית

 25 19 28 היה עד לאלימות כלשהי בלבד
 15 13 16 או לא ענה לא נחשף לאלימות

p<0.01 **  
 

" מקצוע אחות"-ו" מקצוע רופא"מסוג רגרסיה לוגיסטית מראה כי למשתנים  משתני-רבניתוח 

בנספח  3-א לוח) אלימות מילוליתחשש מיש קשר עצמאי שלילי ל( עובדים סוציאליים/רוקחים=בסיס)

  .מרחבית/פיזיתחשש מאלימות בין לא נמצא קשר עצמאי בין משתני רקע ל (.'א

 באופן כללי ובאירוע החמור ביותר סיבות וגורמים לאלימות 4.3

  הפוגע מאפייני. א

האלימות מאפייני הפוגע באירוע התרשמותם מהמרואיינים התבקשו לענות על מספר שאלות לגבי 

 .בשנה האחרונהביותר שחוו החמור 

 גברמדובר ב 68%-ב .עצמו המטופל היה התוקףדיווחו אנשי הצוות כי ( 66%) מהמקרים שלישים-שניב

 מהמקרים 18%-ב .4(46מעל גיל )בקבוצת הגיל המבוגרת יותר  התוקף( 46%) מהמקרים ובכמחצית

ציינו אנשי הצוות כי לדעתם  21%-ב .מיעוטים בן או חדש עולה היה התוקףכי דיווחו אנשי הצוות 

הצוות  רגיד מהמקרים 31%-ב .אלכוהול/לסמים התמכרותמ או, פסיכיאטרית מהפרעה הפוגע סובל

 ."סבירה"ובכמחצית מהמקרים כ "קלה"את הבעיה הרפואית של הפוגע כהרפואי 

 ידי אנשי הצוות-כפי שנתפסות על סיבות לאלימות מצד המטופלסביבת עבודה ו .ב

זמן ההמתנה לקבלת תור  מהו: הצוות שאלנו מספר שאלותאנשי של  כדי ללמוד על סביבת העבודה

 שלישים-שניכ .לקבלת טיפול במרפאהוכן מהו זמן ההמתנה הממוצע במרפאה  ,(עם בעיה לא דחופה)

 דיווחו 14%-שהביקור נערך יום למחרת ו דיווחו 21% ;שהביקור נערך באותו יום דיווחו( 63%)

                                                   
 .לפי קטגוריות הגיל שהוצגו בשאלה  4
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כי המטופלים מחכים  ציינו 79%, לגבי זמן המתנה במרפאה. ימים שישהשהביקור נערך בין יומיים עד 

  .יותר מחצי שעה 6%-ו ,דיווחו על יותר מרבע שעה ועד חצי שעה 14%, רבע שעה עד

הסיבות את  סמןצוות המרפאה לאנשי  והתבקשליה יותר מתשובה אחת עשניתן היה לענות  הבשאל

מתוך  בשנה האחרונה חוואירוע האלימות החמור ביותר שבלאלימות מצד המטופל  לדעתם שגרמו

המטופל הגיע : יותר היוהגבוהה בשכיחות שהוזכרו בהסיבות שתי  .רשימה של סיבות אפשריות

 החזר כספי או מרשם תרופה ולא קיבל/הפניה המטופל ביקש, (43%) ללא תור ורצה להתקבל למרפאה

(31%). 

יחסית קצר ההמתנה במרפאה הוא  כי זמןדיווחו הצוות  אנשין לציין כי למרות שברוב המקרים ימעני

 .ארוכה של המטופל או המלווה שלוהמתנה ציינו כי הסיבה לאלימות נעוצה ב 23%, (עד רבע שעה)

כרבע . נה של החוליםתאך ייתכן שהרופאים אינם תמיד מודעים למשך ההמ, לכאורה יש בכך סתירה

סיבות  .מתח של המטופל או מצב של חרדהלאלימות נעוצה ב הסיבהש ציינו( 22%)מאנשי הצוות  נוסף

חוסר שביעות רצון של , (19%)חוסר שביעות רצון מיחס של איש צוות אחר במרפאה : ונוספות שצוינ

 (.4%) אנשי הצוות המטופל מהטיפול של

 הצוות לאלימות באופן כלליאנשי תרומת התנהגות  .ג
התנהגות אלימה מצד כתורמת ל הם עצמםהצוות את ההתנהגות של ים אנשיבאיזו מידה תופסבדקנו 

ענו שהתנהגות ( 48%)כמחצית , תורמת "כלל לא"צוות אנשי הענו שהתנהגות ( 22%)כרבע . המטופל

, שיעורים נמוכים יותר". מידה בינונית"ענו שהתרומה היא ב 20% ,"מידה מועטה"הצוות תורמת ב

 "מאודבמידה רבה "ו "מידה רבה"הצוות תורמת באנשי ענו שהתנהגות , בהתאמה 3%-ו 7%

 .המטופלים מצדלהתנהגות האלימה 

 להתנהגות אלימה של מטופל אישיים ומקצועיים, מנהלייםגורמים  תרומה נתפסת של. ד
איזו מידה ב (כלל לא-1, במידה רבה מאוד-5)על סולם בן חמש דרגות  דרגהתבקשו לאנשי הצוות 

 3-ו 2 תרשימיםב. מצד המטופל לאלימותתורמים  מקצועיים ומינהליים, אישיים-לדעתם גורמים בין

על ההתנהגות האלימה של  כמשפיעים אנשי הצוותידי -עלהמידה שבה גורמים שונים נתפסים  מוצגת

ניתן לראות שצוותי המרפאה מייחסים משקל רב יותר לגורמים אלו ם מיתרשימ .המטופלים

, עם זאת .זמן המתנה בתוך מרפאה, ספיהפניות והחזר כ, הנחיות, עומס בעבודה כגון, נהלתייםימ

הם דיווחו על שיעורים גבוהים בהרבה של תרומת גורמים הקשורים ', בהשוואה לנאמר בסעיף ג

דיווחו כי יחס הצוות והתקשורת עם המטופל  50%, כך. להתנהגות הצוות לאלימות המטופלים

אולם כאשר נשאלו על , (3ים תרש)תורמים במידה רבה ורבה מאוד להתנהגות אלימה מצד המטופלים 

סברו שהתנהגות הצוות תורמת לאלימות במידה רבה  10%רק ( לעיל' ראו סעיף ג)כך באופן כללי יותר 

 . ורבה מאוד
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 אלימותתרומתם של גורמים מינהליים ל: 2תרשים 
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 תגובת הנפגע וטיפול המערכת באירוע האלימות החמור ביותר בשנה האחרונה 4.4

  תגובת הנפגע במהלך האירוע .א

במהלך שאלנו את המרואיין הנפגע כיצד הגיב , יותר מתשובה אחתבשאלה שניתן היה לענות עליה 

ללא  ,להרגיע את הפוגעהייתה לנסות ותגובת הנפגע ( 57%)ביותר ממחצית המקרים . האליםאירוע ה

בעיקר באירוע של , תגובות נוספות. (מרחבית/פיזית ,מילולית) האלימות השוניםסוגי בין  הבדלים

 הפעלת/עזרה הזעקת, (14%)משטרה הזמנת : היו( באופן ישיר או עדות)מרחבית /אלימות פיזית

הם בשליש מהמקרים  .הצוות כי קראו למנהל המרפאהאנשי מהמקרים דיווחו  12%-ב (.12%)אזעקה

 .כי מישהו מאנשי הצוות הגיע לעזור לנפגע וווחיד

היא גם התגובה שלה ( רהתגובה השכיחה ביות)שהרגעת הפוגע דיווחו מהנפגעים  שישים ואחד אחוזים

שהם מצופים לדאוג ציינו  21% ;כי הם מצופים לדווח על האירוע למנהלציינו  24% ;הקופה מצפה

   .לא נמצאו הבדלים בין סוגי אירועי האלימותבהקשר זה . שהפוגע לא יעזוב את הקופה

 .נעוולמכי לא היה ניתן  70%ציינו , האירוע את שאלה האם ניתן היה למנועה לעבתשובה 

 פעילות הנפגע וטיפול המערכת לאחר האירוע .ב

על האופן  שאלות נשאלו מספר המרואיינים, האירוע בזמן שבו הגיב הנפגעאופן הבנוסף לשאלות על 

מהנפגעים דיווחו כי לא עשו כלום לאחר  שלושים ותשעה אחוזים .האלים האירוע לאחרשבו פעלו 

 13%, ביקשו שהמטופל יעבור לטיפולו של רופא אחר 13%, הגישו תלונה להנהלת המחוז 24%, האירוע

 .הגישו תלונה למשטרה 11%, שוחחו עם המטופל על המקרה

 אלו .סוגי האלימות השוניםמשל הנפגעים לאחר האירוע  הפעולהבדרכי נמצאו הבדלים מובהקים 

ויותר  (32%) להנהלת המחוזדיווחו יותר  ,מאלימות פיזיתשנפגעו היו עדים לאלימות פיזית או ש

אלו שהיו עדים לאלימות מילולית או נפגעו מאלימות ת מלעו ,(32%)הגישו תלונה במשטרה 

   .(למשטרה - 8%, למחוז הגישו תלונה 19%) מרחבית/מילולית

כמחצית  .למי הם דיווחו על האירוע האליםשאלנו בשאלה שניתן היה לענות עליה יותר מתשובה אחת 

: גורמים נוספים להם דיווחו. לקצין הביטחון של הקופה 30%, ענו שדיווחו לממונים במרפאה( 46%)

האירוע  עשרים ושבעה אחוזים ציינו כי לא דיווחו על(. 11%)ממונים במינהלת המחוז , (15%)משטרה 

 . לאף אחד

מאלו שחוו  13% דיווחו ,עזיבת המרפאה בעקבות האלימות ם עלשאלה לגבי הרהוריתשובה על ב

בהקשר זה  .שקלו לעזוב את המרפאהכי ( פגיעה ברכוש, מרחבית/פיזית, מילולית)אלימות כלשהי 

שחוו בקרב אלו  8%לעומת  ,ומילולית מרחבית/ו פגיעה פיזיתושח מאלו 17% :נמצא הבדל מובהק

  .ציינו ששקלו לעזוב את המרפאה, אלימות מילולית בלבד

עשר -ארבעה .עוץ מקצועי או לטיפול רפואייאם בעקבות האירוע היו זקוקים ליהשאלנו את הנפגעים 

את או /הטיפול ואת דיווחו שאכן קיבלו מתוכם  30%-ו, לכך ציינו שבעקבות האירוע הזדקקו אחוזים

  .עוץ בפועליהי
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להתמודד עם מאירוע האלימות לנפגעים בשאלה פתוחה שאלנו אם יש סיוע נוסף שהיה יכול לעזור 

צורך ציינו  16%, ביקשו אבטחה 38% :סוגי הסיוע העיקריים שהוזכרו. כמחצית ענו בחיוב. האירוע

ה הנהלמהגיבוי  קבלביקשו ל 9%, סדנאות או דיון בצוות וידע בנושא אלימות באמצעותקבלת כלים ב

   .עם המטופל שיחה שההנהלה תבצע או

שאלה האם נעשה בתשובה ל. המערכת ידי-עלשאלנו גם מספר שאלות על האופן שבו טופל האירוע 

רוב כי לא נעשה -פי-עלאנשי הצוות דיווחו מהממצאים כי  עולה משהו כדי לחקור את מקרה האלימות

ציינו כי  18% ;(41%)ם נעשה משהו בנדון או כי הם לא יודעים א ,(41%)דבר כדי לחקור את האירוע 

בין סוגי האלימות השונים באופן שבו תופס הצוות את טיפול נמצא הבדל מובהק לא  .האירוע נחקר

  .המערכת במקרה

קצין  הצביעו על 44%, האירוע הוא הנהלת המרפאהאת ענו שהגורם שחקר חמישים ושמונה אחוזים  

   .היא זו שחקרה המשטרהשדיווחו  16%-ו ,קופהב ביטחוןה

, נעשה דבר מהצוות דיווחו שלא 55%, ננקטו נגד הפוגעשפעולות כשנתבקשו לסמן מתוך רשימה מהן ה

שהאירוע דווח  - 9%-ו פוגעדיווחו שהפסיקו לטפל ב 10%, ציינו כי הפוגע קיבל אזהרה בעל פה 14%

האלימות בפעולות שננקטו נגד הפוגע באירועי לא נמצא הבדל מובהק , על פי דיווח הצוות. למשטרה

היו מרוצים  23%, אופן שבו טופל האירועהמ כלל כי לא היו מרוצים 41%ציינו , בהקשר זה .השונים

 .במידה בינוניתציינו שהיו מרוצים  16%, במידה מועטה

  התמודדות עם אלימות קיימתלדרכים למניעת אלימות ו 4.5

  הצוות למנוע אלימותאנשי מסוגלות של התפיסת . א

את מידת המסוגלות שלהם ביחס לשישה ( חמש דרגות בןבסולם )אנשי צוות המרפאה נתבקשו לדרג 

למניעת  באופן עקיף ותקשורשעשויות להיות  ,היגדים המתארים מיומנויות בעבודה היומיומית שלהם

 למניעתמיומנויות , הראשון :תגדים מתייחסים לשני סוגי מיומנויויהה .התנהגות אלימה מצד המטופל

לתת לחולה מידע רלוונטי ", ענות לבקשתוילה לא ניתןכגון להסביר לחולה מדוע  ,עם המטופל עימות

מיומנויות להתמודדות במצב עימות עם  ,השני הסוג (.4תרשים  ורא)" לצרכיו כך שהוא יבין היטב

מידה "וב" מידה רבה"בצירוף הקטגוריות ב .(5תרשים  ורא" )להרגיע חולה כועס" ,למשל, המטופל

מיומנויות שש הב גבוהה על רמת מסוגלות ודיווח( 60%על מ)ניתן לראות כי רוב הצוות " מאודרבה 

עץ יליזום שיחה ולי: ןה תפיסת מסוגלות נמוכה יותרדיווחו על  ןהמיומנויות שלגביה. השונות

  (.68%)ולהרגיע חולה כועס  ,(63%) בנושאים רגישים
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 המטופלמיומנויות למניעת עימות עם  -תפיסת המסוגלות של הצוות : 4תרשים 

 

 

 

 
 מיומנויות להתמודדות במצב עימות עם המטופל-תפיסת המסוגלות: 5תרשים 
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המדד הראשון נבנה על בסיס ארבעת הפריטים . לעיל נבנו שני מדדים על בסיס ההיגדים המצוינים

מהמרואיינים קיבלו ציון של  23%הכל -בסך. שהתייחסו למיומנויות למניעת עימות עם המטופל

למניעת " בינונית ומטה"שיעורים גבוהים יחסית של מסוגלות . במדד זה" בינונית ומטה"מסוגלות 

רופאי ; (29%)רוקחים ועובדים סוציאליים ; (29%) 1990לו אחרי עימותים נמצאו בקרב עולים שע

-ומטפלים ב; (בהתאמה 27%-ו 28%)שנים  10-בעלי ותק בקהילה ובמרפאה של פחות מ; (34%)ילדים 

משתני נמצאה השפעה סגולית עצמאית מובהקת רק -בניתוח הרב(. 27%)מטופלים ביום  70עד  49

 .נקבה: מין; ניםש 10-ותק במרפאה פחות מ: למשתנים

הכל -ובסך, המדד השני נבנה על בסיס שני הפריטים שהתייחסו למיומנויות להתמודדות עם אלימות

שיעורים גבוהים יחסית של . במדד זה" בינונית ומטה"מהמרואיינים קיבלו ציון של מסוגלות  21%

המועצות -די בריתילי; (23%)להתמודדות עם אלימות נמצאו בקרב נשים " בינונית ומטה"מסוגלות 

המועצות -אלו שלמדו רפואה בברית; (23%)חילוניים ; (34%) 1990עולים שעלו אחרי ; (26%)לשעבר 

ותק במרפאה ובקהילה של ; (28%)רופאי ילדים ; (30%)רוקחים ועובדים סוציאליים ; (28%)לשעבר 

-מי שעובדים מתחת לו; (23%)עובדים ללא תפקיד ניהולי ; (בהתאמה 23%-ו 24%)שנים  10-פחות מ

משתני נמצאה השפעה סגולית -בניתוח הרב(. 24%)שעות עבודה שבועיות במרפאה הנוכחית  20

 .עובדים ללא תפקיד ניהולי; מין זכר; מקצוע רוקח: עצמאית מובהקת רק למשתנים

 הצוות להתמודדות עם אלימות אנשי כלים של  .ב

אין לי כלים " ועד" מאודבמידה רבה "מ)רגות חמש דבן בסולם  אנשי צוות המרפאה נתבקשו לדרג

ופגיעה ברכוש  ,מרחבית/פיזית, באיזו מידה יש להם כלים להתמודד עם אלימות מילולית( "להתמודד

שאין להם כלים להתמודד עם פגיעה ברכוש המרפאה  דיווחוצוות המרפאה אנשי מחצית מ. המרפאה

דיווחו  19%-ו מרחבית/ד עם אלימות פיזיתלהתמודדיווחו שאין להם כלים  45%, מצד המטופלים

 .(11לוח ) עם אלימות מילולית ותשאין להם כלים להתמודד

 ( באחוזים)עם אלימות  ותכלים להתמודד: 11לוח 
  

 הכל-סך
במידה רבה 

 מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

אין לי כלים 
 להתמודד

 19 21 28 24 8 100 אלימות מילולית

 45 28 16 8 3 100 מרחבית/פיזיתאלימות 

 50 25 17 6 2 100 פגיעה ברכוש המרפאה
 

במידה רבה "או " מידה רבה"מאנשי הצוות שיש להם כלים ב 32%דיווחו  ,בצידו השני של הסולם

 - 8%-ו, מרחבית/דיווחו על כך ביחס לאלימות פיזית 11%, להתמודד עם אלימות מילולית" מאוד

 .המרפאהביחס לפגיעה ברכוש 

  בהשתלמויותאנשי הצוות  השתתפות .ג

. עם האלימות היא באמצעות השתלמויות ותאחת הדרכים להקניית ידע וכלים לצוותים להתמודד

התמודדות עם אלימות  :הצוות לגבי השתתפותם בהשתלמויות בשני נושאים אנשי שאלנו את

 ובהשתלמות באחד הנושאים הללהשתתפו ( 42%)כמחצית מאנשי הצוות . ותקשורת עם מטופלים

  .2009-ו 2008כזו בשנים ת מתוכם השתתפו בהשתלמו 77% ,לפחות
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 1998השתתפו בהשתלמות בתקשורת עם מטופלים בין השנים ( 38%)כשליש מאנשי צוות המרפאה 

שיעורי  בבחינת. 2009-ו 2008השתתפו בהשתלמות בשנים ( 55%)כמחצית מתוכם , 2009ועד 

השתתפו בהשתלמות כזו במהלך  19% עולה כי מות בנושא התמודדות עם אלימותהשתתפות בהשתלה

 .2009-ו 2008השתלמו בשנים , מכלל המשתתפים 80%, רובם. שצוינוהשנים 

עד כמה ( כלל לאב-1, במידה רבה מאוד-5)חמש דרגות אנשי הצוות לדרג על סולם בן  בהמשך נתבקשו

נשאלו עד כמה נחוצה השתלמות  כןו 5,אלימות הועילה להם ההשתלמות בנושא התמודדות עם

שההשתלמות הייתה  דיווחו מהמשתתפים 40%-כ(. 12לוח ) אלימותהעוסקת בהתמודדות עם אירועי 

מלוח  ."בינוניתבמידה "שהיא הועילה ציינו  31%ועוד , "במידה רבה מאוד"או " במידה רבה"מועילה 

( 60%)מאנשי הצוות מעל למחצית  .של השתלמות כזוניתן לראות כי קיימת הסכמה לגבי נחיצותה  12

 ".רבה מאוד"או  "במידה רבה"נחוצה  דיווחו שהיא

 ( באחוזים)בנושא אלימות השתלמות לגבי התועלת והנחיצות של אנשי הצוות תפיסת : 12לוח 
  

 הכל-סך
 במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 8 22 31 29 10 100 ההשתלמותעד כמה הועילה 

 10 8 22 33 27 100 עד כמה נחוצה ההשתלמות 
 

 צוות כלפי אלימות בנושא ההשתלמות להתמקד צריכה נושאים באלו פתוחה בשאלה נשאלו הצוותים

וידע  ,להתמודדות בפועל עם האלימותידע וכלים  :היו שהועלו העיקריים הנושאיםשני . במרפאה

 כיצד כלים לקבל ביקשו 34% :בהקשר של התמודדות עם אלימות בפועל .אלימותלמניעת וכלים 

ביקשו לקבל  7% ;ביקשו לקבל אמצעי הגנה על המטפל 6% ;האלים האירוע בזמן להגיב/להתנהג

זכויות הנפגע , למי לדווח ,למי צריך לפנות בזמן אירוע :פעולה בזמן אירוע אלימותאופן ההדרכה לגבי 

כגון אופן  ,ידע וכלים למניעת אלימות מצד המטופלביקשו לקבל  36% :מניעההבאשר לנושא . 'וכד

, עם מטופלים תתקשור, דרכי התנהגות במצב קונפליקט, יכולת זיהוי של גורמי סיכון, הרגעת חולה

  .'הכרת הסיבות לאלימות מטופלים וכד

ב אנשי הצוות שהשתתפו בהשתלמות בנושא תקשורת עם גבוה יותר בקר שיעורעולה כי  13מלוח 

" במידה רבה או רבה מאוד" אלימות למניעת מסוגלות תחושת דיווחו על, מטופל או בנושא אלימות

בהתאמה בהשתלמות  72%לעומת  83%) בקרב אנשי צוות שלא השתתפו בהשתלמות שיעורלעומת ה

 להתמודדתחושת המסוגלות אשר לב. (אלימותבהשתלמות בנושא  74%לעומת  85%-בנושא תקשורת ו

 בהו לא השתתפו לאבהשתלמות לבין בין אלו שהשתתפו לא נמצאו הבדלים מובהקים עם אלימות 

 .(רבה מאוד/שיעור העונים במידה רבה)

  

                                                   
5
 .נשאלו רק אלו שהשתתפו בהשתלמות בנושא אלימות  
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 בהשתלמויות השתתפות לפישל אנשי הצוות ( מאודרבה ורבה ) מסוגלותתפיסת ה :13 לוח
 (באחוזים)

למניעת מסוגלות  
  אלימות

מסוגלות להתמודד עם 
  אלימות

 76 78 (N=738) הכל-סך

 NS ** השתתפות בהשתלמות בנושא תקשורת עם מטופלים
 82 83 כן

 76 72 לא
   

 NS ** השתתפות בהשתלמות בנושא אלימות
 79 85 כן

 79 74 לא
p<0.01** 

 

פחות על מידה רבה של דיווחו המשתתפים בהשתלמות בנושא תקשורת עם המטופל עולה ש 14מלוח 

 .לעומת אנשי צוות שלא השתתפו בהשתלמות זו ,מרחבית/חשש מאלימות מילולית או פיזית

מרחבית שהופנתה כלפיהם /יותר על אלימות פיזיתדיווחו המשתתפים בהשתלמות בנושא אלימות 

ייתכן שחלק מהמרואיינים השתתפו בקורס . תתפו בהשתלמותבשנה האחרונה מאנשי צוות שלא הש

 .בעקבות חשיפה לאלימות

 (באחוזים) בהשתלמות השתתפות לפי מאלימות וחשש אלימותסוגי חשיפה ל: 14 לוח

p<0.05   * 
p<0.01 ** 

 
 התמודדות עם אלימות בצוות אנשי הסיוע נוסף ל .ד

סיוע נוסף שיכול לעזור להם  אם ישהשאלה ה לעענו בחיוב  (56%) אנשי הצוותלמעלה ממחצית 

ביקשו אמצעי  56%: קריים שהוזכרויסוגי הסיוע הע .להתמודד עם מקרי האלימות בצורה טובה יותר

 5%-ו ;עם אלימות ביקשו ללמוד כיצד להתמודד 5% ;'מצלמות וכד, לחצן מצוקה, שומר כגון ,אבטחה

ציינו כי פחות  5% ;מהנהלת המרפאה או מהמערכת בכלל/נהלתיציינו שהיו רוצים לקבל גיבוי מהמ

 .ח אדם הוא סיוע שהיה עוזר להם להתמודדויותר כ/עומס בעבודה

 נקיטת צעדים להקטנת ממדי האלימות .ה

 הם נתבקשו. הצגנו בפני המרואיינים רשימה של צעדים שעשויים לתרום להקטנת ממדי האלימות

את המידה בה הם חושבים שאלו  ("בכלל לא"עד " מאודבמידה רבה "מ)לדרג על סולם של חמש 

  
אלימות 
 מילולית

אלימות 
 /פיזית

 מרחבית

חשש מאלימות 
מילולית במידה רבה 

 או רבה מאוד

חשש מאלימות 
מרחבית במידה /פיזית

 רבה או רבה מאוד
 76 36 37 27 (N=738)הכל -סך

 * * NS NS בנושא תקשורת עם מטופל
 22 33 38 76 כן 
 28 40 35 75 לא

     

 NS ** NS NS בנושא אלימות
 24 36 49 81 כן

 26 38 33 74 לא
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יתרמו אשר  הצעדים כי נוצוות המרפאה צייאנשי מעל למחצית  .אלימותה ממדייתרמו להקטנת 

 ידי-עלטרתו הרתעה נוהל שמ/קביעתם של חוק הם" מידה רבה מאוד"להקטנת ממדי האלימות ב

 שלושהלזמן מוגדר למשל ) במוסד הרפואי בו תקףיטופל פוגע לא ה ועל פיחוק קביעת : "ענישת הפוגע

 לזמן מוגדר למשל)בו תקף  במוסד הרפואיטופל יפוגע לא ה ועל פי נוהל קופה תקביע" ,("חודשים

שומר הצבת "ו ,("חודשי מאסר בפועל שישה)של רף ענישה מינימלי  חוק קביעת" ,("חודשיםשלושה 

תמכו נוסף כרבע  ,האלו כמחצית המרואיינים תמכו במידה רבה מאוד בכל אחד מהחוקים ".בכניסה

, (54%) הצבת שומר": מאודמידה רבה "צעדים נוספים שזכו לתמיכה ב .(15לוח ) בהם במידה רבה

 (.27%)הפצה של רשימה שחורה של פוגעים , (29%)סדנאות תקשורת לצוות 

 ( באחוזים) לפי מידת ההסכמה לנקיטת צעדים אלה, להקטנת אלימותצעדים : 15לוח 

 הכל-סך 
 במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

 /במידה מועטה
 בכלל לא

במוסד הרפואי יטופל פוגע לא " קביעת חוק
 "(חודשיםשלושה לזמן מוגדר למשל ) בו תקף

 
100 

 
55 

 
26 

 
9 

 
10 

במוסד יטופל פוגע לא ה"נוהל קופה  תקביע
שלושה לזמן מוגדר למשל )בו תקף  הרפואי
 "(חודשים

 
100 

 
51 

 
25 

 
12 

 
12 

 6של קביעת חוק של רף ענישה מינימלי 
  חודשי מאסר בפועל

 
100 

 
57 

 
23 

 
8 

 
12 

 12 17 19 54 100 הצבת שומר בכניסה

של מטופלים " רשימה שחורה"הפצת 
 אלימים בין המרפאות

 
100 

 
27 

 
20 

 
21 

 
32 

סדנאות תקשורת תקופתיות לצוות לפחות 
 אחת לשנה

 
100 

 
29 

 
26 

 
26 

 
19 

 44 24 15 17 100 סדנאות ללימוד שיטות הגנה עצמית לצוות

 
 בהטיפול ו ת אלימותמניעערכות הקופה ליה .ו

שאלנו  .תפקיד חשוב במניעת האלימות ובטיפול באירועי אלימות יש להנהלת המחוז ולהנהלת הקופה

אנשי  (.16לוח )בנושאי אלימות את אנשי הצוות מספר שאלות על מעורבות הנהלת הקופה והמחוז 

 (. כלל לא-1, במידה רבה מאוד-5)על סולם בן חמש דרגות  את התשובות התבקשו לדרגהצוות 

או  פועלת "בכלל לא"דיווחו שהנהלת המחוז  (48%)מאנשי הצוות כמחצית , 16כפי שניתן לראות בלוח 

 כלל לא נותנת מענהההנהלה כי גם  שיעורים דומים דיווחו .למניעת אלימות "במידה מועטה"פועלת 

 גם בתשובה לשאלה לגבי התקבלושיעורים דומים  .לאירועי האלימות או נותנת מענה במידה מועטה

ציינו כי נושא האלימות כלל לא ( 46%) גם כאן כמחצית, בסדר היום של הקופה קום נושא האלימותימ

 . נמצא או נמצא במידה מועטה בסדר היום של הקופה
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 וטיפול בה אלימותמניעת בנושא  קופההערכות הנהלת יהתפיסת אנשי הצוות את : 16לוח 
  

 הכל-סך
 במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

למנוע את הנהלת המחוז פועלת כדי 
 האלימות כלפי צוות המרפאה

 
100 

 
7 

 
16 

 
29 

 
29 

 
19 

הנהלת המחוז נותנת מענה לאירועי 
 האלימות כלפי צוות המרפאה

 
100 

 
8 

 
19 

 
29 

 
28 

 
16 

נושא האלימות כלפי צוות המרפאה 
 נמצא בסדר היום של הקופה

 
100 

 
10 

 
18 

 
26 

 
27 

 
19 

 

 סידורי ביטחון במרפאה. ז

נשאלו על רואיינים המ .לטיפול באלימותנערכת הקופה האופן שבו לגבי שאלנו את אנשי הצוות 

 נושא האלימות נדון באיזו מידה ,על אירוע דיווח נוהל האם קיים, במרפאההקיימים  ביטחוןהסידורי 

המרפאה דיווחו שאין  מחצית מאנשי .הסידורים הקיימיםעל מידת שביעות רצונם מו ,צוותה בישיבות

 ,השגחה באמצעות מצלמהדיווחו על  14%, שליש דיווחו שישנו לחצן מצוקה, סידורי ביטחון במרפאה

מרוצים מסידורי " בכלל לא"ציינו שהם ( 49%)כמחצית מאנשי הצוות  .שומר בכניסהעל  11%-ו

במידה רבה "או " במידה רבה"מרוצים אמרו שהם  8%-ו, "במידה מועטה"רבע דיווחו ש, הביטחון

 ".מאוד

 נוהל דיווח על אירוע אלימות. ח

ינים יהמרוא .קיים נוהל לדיווח על אירוע אלימות במרפאה כיענו ( 67%)שלישים מאנשי הצוות -כשני

כמחצית  :תהאלימולדווח על  את הצוות מעודדיםה הם הגורמים מי נתבקשו לסמן מתוך רשימה

, עמיתים לעבודה ציינו( 32%)כשליש , הנהלת המחוזציינו את  40%, מנהל המרפאהציינו את ( 53%)

ענו שאין עידוד לדווח על  17%-ו ,(ועד עובדים, ועד רופאים, הסתדרות רפואית)איגוד מקצועי  - 19%

 .מקרה אלימות

 אלימות בישיבות צוותנושא המידת הדיון ב. ט

לדרג זאת על סולם  וונתבקש ,הצוותבאיזו מידה נושא האלימות נידון בישיבות  וצוות המרפאה נשאל

בישיבות צוות ענו שהנושא לא נדון מאנשי ה 16% :(כלל לא-1, במידה רבה מאוד-5)בן חמש דרגות 

ענו שהנושא נדון במידה ( 21%)כרבע מאנשי הצוות  ,ענו שהנושא נדון במידה מועטה( 33%)שליש  ,כלל

 .ענו שבמידה רבה מאוד 4%-ו ,רבה

 ,יחסם למטופליםלהקשורים לרווחת אנשי הצוות ועל מדדים האלימות השפעות  4.6

 סוגי האלימות השוניםלפי 
תפיסת איכות טיפול ומצוקה , שביעות רצון בעבודה, שחיקה בעבודהחשיפה לאלימות ו. א

 נפשית 
, איכות טיפול, שביעות רצון מהעבודה, בעבודה שחיקה עלהסקר שאלנו את אנשי הצוות שאלון ב

  .ויחס למטופלים טראומה-פוסט סימני, מצב בריאות, מצוקה נפשית
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 שהוזכרו לעילדדים אותם מ לבין סוג האלימות אליו נחשפו אנשי הצוותהקשרים בין  נבחניםפרק זה ב

-בתחילה באמצעות ניתוח דו ונבדקקשרים אלו  .מהאלימות באופן שלילישעלולים להיות מושפעים 

משתני אין יומרה לבחון -יש לזכור שגם בניתוח הרב. משתני-ולאחר מכן באמצעות ניתוח רב, משתני

 ,למשל .לפעול בשני הכיווניםעשויות לגבי חלק מהמשתנים השפעות משום שהבין היתר  ,קשר סיבתי

איש , ההיפך הוא הנכון ,או ,ותכן שאיש צוות נפגע מאלימות כי הוא ברמת שחיקה גבוהה מעבודתיי

 .שחווה אלימות במסגרת עבודתומכיוון הצוות מדווח על רמת שחיקה גבוהה מהעבודה 

פירוט השאלות והתפלגות התשובות  .הללו המרואיינים נשאלו סדרת שאלות לגבי כל אחד מהמשתנים

שמעידות על מצב חיובי תשובות ענו יצוין שמרבית המרואיינים כאן  .'א בנספחשהתקבלו מוצגים 

, עם זאת. אינם שחוקים ואיכות הטיפול מצוינת למרות האלימות, כלומר הם שבעי רצון, במרפאה

ת התמקדנו בקבוצ, אלימותהשל השליליות ת ההשפעות א בחנו גם מחקר הנוכחישב מכיוון

השונים  פריטיםה לעיצרנו מדד המסכם את התשובות  .תשובות פחות חיוביות ושנתנ מרואייניםה

שהיו בטווח במקרים  1שקיבל את הערך , ויצרנו משתנה דיכוטומי חדש ,ל"לגבי כל אחד מהנושאים הנ

 .למקרים האחרים 0ואת הערך , הנמוך ביותר לאותו מדד הערכים

האם בשנה " :נמדדה באמצעות שאלה אחת מצוקה נפשית, בשונה משלושת הנושאים האחרים

 ,חרדה, מתח רב ,למשל)ה קשה לך להתמודד איתה בעצמך האחרונה הרגשת מצוקה נפשית שהי

החשיפה  תמסוג ליקרט הנותן ביטוי למיד בנינו מדד מיוחד ,כן-כמו ."?(כאון או עצב עמוקיד

 בלבד עדהיה , מרחבית/פיזית לא אך מילולית אלימות חווה, מרחבית/פיזית אלימות חווה :לאלימות

 .לאלימות נחשף ולא, לאלימות

. חזק ועקבי בין מידת החשיפה לאלימות לבין שחיקה מעבודה, קיים קשר ברור, 17כפי שעולה מלוח 

לעומת , מהמרואיינים שלא נחשפו כלל לאלימות דיווחו על שחיקה גדולה יחסית 14%רק , לדוגמה

עולה  (19-ו 18לוחות )משתני -מהניתוח הרב. מרחבית/מהמרואיינים שדיווחו על פגיעה פיזית 37%

, מקצוע וותק דווקא מגדיל את עוצמת הקשר בין משתנים אלו, כגון מין ,שפיקוח על משתני רקע

  .4.6-ל 3.3-גדל מ" מרחבית/פגיעה פיזית"עבור בהיחס הצולב , לדוגמה, כאשר

 (באחוזים) אלימות סוגילפי , שונים רווחה מדדירמות של  עלאנשי צוות דיווח  :17לוח 

 שחיקה  
 יתגבוהה יחס

  (3מעל מדד )

 שביעות רצון
 נמוכה יחסית

  (32עד מדד )

 איכות טיפול 
 נמוכה יחסית

  (27עד מדד )

 
מצוקה 

 נפשית
 21 26 22 ***28 הכל-סך

 NS NS * ** מידת חשיפה לאלימות 
 26 26 28 37 מרחבית/חווה אלימות פיזית

 /יזיתפחווה אלימות מילולית אך לא 
 18 27 20 25 מרחבית

 18 29 16 26 ד בלבד לאלימות ע  
 20 19 14 14 לא נחשף לאלימות

p<0.05   *  
p<0.01  **   
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 - מדדי רווחה שוניםלבין סוגי האלימות את הקשר בין  ותממצאי רגרסיות לוגיסטיות הבוחנ :18 לוח
 (צולב יחס) המודל הבסיסי

 טיפול איכות  
  יחסית כהנמו

 רצון שביעות
  יחסית כהנמו

 שחיקה
 מעבודה

מצוקה 
 נפשית

 1.37 3.43 2.29 1.54 מרחבית/פיזית אלימות חווה

 0.86 1.93 1.49 1.65 מרחבית/פיזית לא אך מילולית אלימות חווה

 0.85 2.01 1.14 1.79  לאלימות בלבד עד

 1.00 1.00 1.00 1.00 לאלימות נחשף לא
 

ומדדי  מאפייני הצוותסוגי אלימות לבין את הקשר בין  ותממצאי רגרסיות לוגיסטיות הבוחנ: 19לוח 
 (צולב יחס) המודל המלא - רווחה שונים

 טיפול איכות  
 יחסית כהנמו

 רצון שביעות
  יחסית כהנמו

 שחיקה
 מעבודה

מצוקה 
 נפשית

 1.18 4.65 2.68 1.49 מרחבית/חווה אלימות פיזית

 0.64 2.52 2.02 1.71 מרחבית/חווה אלימות מילולית אך לא פיזית

 0.63 2.61 0.84 1.68 עד בלבד לאלימות 

 1.00 1.00 1.00 1.00 לא נחשף לאלימות

     של אנשי הצוות מאפיינים אישיים
     (זכר)מין 

 1.74 1.40 0.66 7623 נקבה

     (ישראל) ארץ לידה
 1.23 0.79 0.89 66.2 אירופה או אמריקה או אסיה או אפריקה 

 1.01 1.20 0.76 05.0 המועצות לשעבר -ברית

    של אנשי הצוות מאפיינים מקצועיים
     (עובדים סוציאליים/רוקחים)מקצוע 

 3.63 1.82 0.74 6661 רופא

 2.48 1.17 1.10 7642 אחות

 4.17 0.91 0.85 7617 מזכירות ומנהל

     (26עד  10-יותר מ)ותק בקהילה 
 0.98 1.40 1.31 35.1 שנים 10עד  

26+ 7643 1.43 0.73 0.57 

     (19עד  10-מיותר )ותק במרפאה 
 0.85 1.03 0.70 66.7 שנים 10עד 

19+ 6677 0.17 0.88 0.88 

     (לא)תפקיד ניהולי 
 1.08 0.95 0.46 .763 כן 

    של אנשי הצוות מאפיינים ארגוניים
    (40עד  20) שעות עבודה במרפאה נוכחית

 20-4  3531 0.56 0.91 1.02 

40 + 3511 1.23 1.12 0.90 
 מוצגים בהבלטההמספרים המובהקים בלוח זה : הערה



 

30 

אם כי , נמוכה מעבודה רצון שביעותקשר בין חשיפה לאלימות לבין  גםמשתני נמצא -הדו בניתוח

 על פיקוח לאחר רק וזאת, מובהק יצא "מרחבית/פיזיתפגיעה " של המקדם רקמשתני -בניתוח הרב

  .הרקע משתני

או  ,דיווח על מצוקה נפשיתבין חשיפה לאלימות לבין משתני לא נמצא קשר -הרבומשתני -בניתוח הדו

נמצא קשר בין מידת . במרפאה (הדיווחים הנמוכים ביותר 25%)יחסית  נמוכהאיכות טיפול נתפסת 

 נקודת החתך הייתה) גבוהה יחסיתהמייצג איכות טיפול החשיפה לאלימות לבין משתנה דיכוטומי 

  (.הגבוהים ביותרהדיווחים  25%

 PTSD))טראומה -תסמיני פוסט. ב

כלי בהשתמשנו  ,בעקבות חשיפה לאלימות הצוות נפשי של אנשי-הנפשי הרגשימצב האת כדי לבדוק 

 שהן ראשי התיבות של - SPAN (Startle, Physiological arousal, Anger, Numbnessשאלון  ,נוסףמחקר 

שאלון מכיל ארבע ה .(Meltzer-Brody et al., 1999) (בודקהשאלון ש טראומה-ארבעה תסמיני פוסט

כאשר אתה נתקל במצבים  ,למשל)טראומה -שאלות שמטרתן סינון ראשוני של תסמיני פוסט

למי  (נשימה מוגברת,דופק מואץ, רעד, כגון הזעה ,שמזכירים לך את אירוע האלימות מופיעות תגובות

על . PTSD מקיף יותר שלהמשך לבחון האם יש צורך באבחון מטרת הכלי היא . שחווה אירוע קשה

-והם היוו כ, מילולית אלימות מרחבית או/אלו ענו רק אלו שדיווחו כי חוו אלימות פיזית שאלות סינון

דיווחו על  אנשי הצוות שחוו אלימות בשנה האחרונהשלושים אחוזים מ. מהמדגם הכללי 72%

, 20כפי שניתן לראות בלוח  .PTSDהמצריכים המשך אבחון והעלולים להעיד על תסמיני ם נייתסמ

 אלו בין דומה טראומה-פוסט תסמונת ם העלולים להעיד עלנייתסמ שדיווחו על צוות אנשי שיעור

 .פיזית אלימות שחוובקרב אלו  יותר נמוך ומעט, מילולית אלימות שחוו אלו לבין לאלימות עדים שהיו

משפחה  כמו חיי ,הצוות האם האירוע השפיע עליהם לרעה בתחומים האישייםאנשי שאלנו את  כן-כמו

 27%, מאנשי הצוות שחוו אלימות ענו שהאירוע בכלל לא השפיע עליהם( 55%)כמחצית . ואיכות חיים

 .ענו שבמידה רבה מאוד 2%-ענו שבמידה בינונית או רבה ו 16%, ענו שבמידה מועטה

  (באחוזים) אלימותסוגי  לפי פוסט טראומה תסמינייווח על ד :20 לוח
 טראומה פוסט תסמינידיווח על  

  *אלימותסוגי 
 35 מרחבית/מרחבית ומילולית או רק לאלימות פיזית/נחשף לאלימות פיזית

 25 נחשף רק לאלימות מילולית

 28 היה עד לאלימות כלשהי בלבד

 p<0.05  *  

  מטופליםהצוות ל של אנשישינוי ביחס . ג

הבוחנים את מידת השינוי ביחס למטופלים בעקבות אירוע  אנשי הצוות נתבקשו לדרג חמישה פריטים

במידה רבה עד  1-בכלל לא)האלימות החמור ביותר שחוו בשנה האחרונה על סולם של חמש דרגות 

 (. 21לוח ) (5-דומא
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טחוני ומגביל את מגעי איתם ישש יותר לבאני חו"כגון , ארבעה פריטים בדקו שינוי בכיוון השלילי

אחד פריט  ."או אנשי צוות אחרים ביטחוןאני זהיר יותר וממהר להזעיק אנשי ", "למינימום הכרחי

 ". אני מקשיב להם יותר בסבלנות: "שינוי בכיוון חיוביבחן 

שינוי  אתכי הפריט שבדק  מתקבליחדיו " מאודבמידה רבה "ו" במידה רבה"קטגוריות השתי בצירוף 

לעומת  קיבל שכיחות גבוהה יותר( 40%) "אני מקשיב להם יותר בסבלנות"בכיוון חיובי היחס 

  (.12%-29%)בכיוון השלילי היחס שינוי את הפריטים שבדקו 

שכלל לא  דיווחו 24%. נבנה מדד מסכם שחולק לשלוש דרגות קטגוריות של מידת שינוי ביחס, בנוסף

רב עד  דיווחו על שינוי 23%-דיווחו על מידה בינונית ו 53%, ם למטופליםשינו עד שינו במעט את יחס

  .ביחס למטופלים מאודרב 

  (באחוזים) לפי מידת השינוי, בעקבות אירוע האלימות מטופליםאנשי הצוות לשינוי ביחס : 21 לוח
  

 הכל-סך
רבה  

 מאוד
 

 רבה
 

 בינונית
 

 מועטה
שינה את  לא

 היחס בכלל
 31 13 16 25 15 100 יותר בסבלנותאני מקשיב להם 

ענות יותר יאני משתדל לה
 41 13 17 20 9 100 לדרישותיהם

טחוני ומגביל את יאני חושש יותר לב
 36 19 21 15 9 100 מגעי איתם למינימום הכרחי

אני זהיר יותר וממהר להזעיק אנשי 
 אנשי צוות אחרים/ביטחון

 
100 

 
9 

 
20 

 
17 

 
20 
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לטפל באוכלוסיה עם אני משתדל לא 
 מאפיינים של הפוגע

 
100 

 
4 

 
8 

 
14 

 
17 

 
57 

 

 אלימותסוג ה לפי מטופליםל של אנשי הצוות (מאוד רבה/רבה במידה)יחס ב שינוי: 22 לוח
 (באחוזים)

חווה אלימות פיזית  
 רק פיזית/מילוליתו

נחשף רק 
 לאלימות מילולית

עד לאלימות 
 כלשהי בלבד

 42 42 35 בסבלנותאני מקשיב להם יותר 
 28 56 30 ענות יותר לדרישותיהםיאני משתדל לה

טחוני ומגביל את מגעי איתם יאני חושש יותר לב
 20 20 29 *למינימום הכרחי

אני זהיר יותר וממהר להזעיק אנשי ביטחון או 
 20 26 36 **אנשי צוות אחרים

אני משתדל לא לטפל באוכלוסיה עם מאפיינים 
 של הפוגע

14 11 12 

p<0.05    *   
** p<0.01 

 
דיווחו , ואלו שחוו אלימות מילולית ,לאלימות עדים שהיו צוות אנשי, לעיל 22 בלוח לראות שניתן כפי

 להיענות משתדל"ממצא יוצא דופן התקבל בפריט  .מידה באותה למטופלים שלהם היחס את שינוכי 

דיווחו ( 28%)לאלימות עדיםואלו שהיו  (30%)אלו שחוו אלימות פיזית ומילולית , "לדרישותיהם יותר
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רק  שחוו אלו בקרבשדיווחו על שינוי ביחס למטופלים  56% לעומת, ששינו את יחסם בהקשר הזה

  .מילולית אלימות

אנשי אלימות לבין מקצוע היבטים שונים של מבט אינטגרטיבי על הקשר בין  4.7

 ישוב המרפאהיכלכלית של -חברתיתוהרמה ההצוות 
 בקרב, מסוגלות להתמודד איתההחשש מהאלימות ואת ה, השונים אלימותהסוגי השווינו את שכיחות 

לא נמצאו (. בעיקר מנהל)ואחרים , רוקחים ועובדים סוציאליים, אחיות, רופאים: המקצועות הבאים

שיעור אולם נמצא , ית אלימות מילולית לפחות פעם אחתילגבי חווהבדלים מובהקים בין המקצועות 

. חוו אלימות כזו שלוש פעמים או יותרש, המקצועות האחריםבקרב לעומת , בקרב אחיותקטן במקצת 

. יותר מהמקצועות האחרים המרחבית בשכיחות גבוה/פיזית נמצא שרופאים חווים אלימות כן-כמו

ש ורוקחים נוטים יותר מהמקצועות האחרים לחשוש מאלימות מילולית ולהרגי עובדים סוציאליים

 .(23 לוח) בינונית להרגיע חולה כועס או לחוץ-מסוגלות נמוכה

 (באחוזים) מקצועות לפי במרפאות הראשוניות צוותאנשי האלימות כלפי : 23לוח 

 אחיות רופאים כלה-סך 
רוקחים 

 אחרים ס"ועו
 75 74 78 75 75 חוו אלימות מילולית 

 40 47 33 42 40 *פעמים + 3חוו אלימות מילולית 

 28 37 33 44 36 **מרחבית /אלימות פיזית חוו

 6 16 5 12 10 **פעמים + 3 מרחבית/חוו אלימות פיזית

 86 85 85 86 85 היו עדים לאלימות כלשהי 
      

 4 5 5 6 6 כאירוע החמור ביותר  תהותקף פיזי
      

 38 56 36 29 37 ** חוששים שיפגעו מילולית

 30 31 28 19 25 **מרחבית /חוששים שיפגעו פיזית

 לחוץ עד /מסוגלות מוגבלת להרגיע חולה כעוס
 17 30 17 23 30 **מידה בינונית     

 45 53 47 42 46 מרחבית/ פיזיתאין לי כלים להתמודד עם אלימות 
      

 PTSD 30 33 25 32 28 נייתסמ
      

      ** חווה אלימות
 37 52 42 59 49 מרחבית בלבד או עם מילולית/פיזית 

 63 48 58 41 51 רק אלימות מילולית 

p<0.05   *   
p<0.01 ** 

שובים ייה לשס "כלכלית על בסיס דירוג הלמ-חברתיתרמה  לפיהמרפאות סווגו לשלוש קבוצות 

לוח )לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות אלו בהיבטים השונים של אלימות . ותנמצא ןשבהם ה

24 .) 
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 כלכלי-חברתיה מדדרוג היד לפי במרפאות הראשוניות אנשי הצוותאלימות כלפי : 24לוח 

 כלכלי-חברתי דדמ   

 גבוה בינוני נמוך  הכל-סך 
 68 79 74 75 חוו אלימות מילולית

 36 45 38 40 פעמים+ 3חוו אלימות מילולית 
 28 39 37 36 מרחבית/חוו אלימות פיזית
 7 9 10 10 פעמים+ 3 מרחבית/חוו אלימות פיזית

 6 5 4 6 הותקף פיזי כאירוע החמור ביותר
     

     חווה אלימות 
 41 49 50 49 מילוליתאלימות מרחבית בלבד או עם /פיזית 

 59 51 50 51 רק אלימות מילולית 
 

 מרפאותה ממצאיבין ל יועצותה מרפאותה ממצאיהשוואה בין . 5

  ראשוניותה

באופן  .המחקרל משתני בכ היועצות המרפאות לגבי הממצאים אתהכוללים  ותלוחמוצגים ה 'בנספח ב

ממצאי הסקר במרפאות היועצות דומים לממצאי הסקר במרפאות  עולה כי משתני-תוח הדויבנ, כללי

 מרפאותבין ההיועצות ל מרפאותהבדלים שנמצאו בין ההרק את להלן נציין  ,לפיכך .הראשוניות

 . אחרת צוין אם אלא ,p<.05 ברמת מובהקים שהם הבדליםה רק כאן יצוינו. הראשוניות

 :הבאים במונחים נשתמש, ההבדלים לגודל גם מקוצר ביטוי לתת כדי

 "אחוז נקודות 5-מ פחות של בפער מדובר כאשר" פחות/מעט יותר.  

 "אחוז נקודות 15-ל 5 בין של בפער מדובר כאשר" יותר/פחות.  

 " אחוז נקודות 15-מ יותר של בפער מדובר כאשר" פחות/יותר הרבה. 

 (3-ב-1-בלוחות )לפי מקצוע של אנשי הצוות מאפייני רקע  5.1

 היועצות מרפאותב הבאים הרקע במשתני נמצאו( האחוז נקודות 15 מעל) ומובהקים גדולים הבדלים

 :ראשוניותמרפאות הבלעומת 

 מקבלים, במרפאה שעות פחות העובדים, 56 גיל מעל, גברים של יותר גבוה שיעור יש - רופאים 

 . יותר ארוך תור לקבלת המתנה וזמן, ליום חולים פחות

 חולים פחות מקבלות, במרפאה שעות פחות העובדות אחיות של יותר גבוה יעוריש ש - אחיות 

 .יותר ארוך תור לקבלת ההמתנה וזמן, ליום

 לשעברהמועצות -מבריתס "עו/רוקחים של יותר גבוה שיעור יש - סוציאליים עובדים/רוקחים ,

 בשבוע שעות פחות עובדים, ניהולי תפקיד בעלי פחות, במרפאה בעבודה גבוה ותק בעלי יותר

 .הכל-בסך ובעבודה הנוכחית במרפאה

 בקהילה בעבודה יותר גבוה ותק בעלי עובדים של יותר גבוה שיעור יש - ומינהל מזכירות בקרב. 
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 (11-ב-9-ב לוחותו 4-בלוח )שיעורי אלימות  5.2

 אלימות, מילולית אלימות פחותמדווחים על ראשוניות בלעומת  היועצות במרפאות 

 . ברכוש ופגיעה מרחבית/פיזית

  נהליומ מזכירותפרט למגזר ( ס"עו/רוקחים, אחיות, רופאים)המקצועות הבדלים כאלו נמצאו בכל 

 יותרווחו על יד ילדים ברפואת מומחים. במרפאות יועצות מרחבית/פיזית אלימות יותרשדווחו על 

 .מילולית אלימות

 (5-בלוח )חומרה של אירועי האלימות המידת תפיסת אנשי הצוות את  5.3

 מאוד רבה במידה חמורים"כ הבאים ההיגדים אתהעריכו אנשי צוות  יותר היועצות במרפאות" :

 לצאת סירוב", "דלת טורק או מתפרץ", "מרפאה לרכוש נזק גורם", "רכוש/פיזית בפגיעה מאיים"

 ". מהחדר

 רבה במידה חמור"כ" צוות איש על להתלונן מאיים" ואת" דוחף/מכה" את ציינו יותר מעט 

 . "מאוד

  הראשוניות במרפאות לדירוג זהה היהאפשריים  אלימות אירועי של החומרה דירוגנציין כי 

 .(בראשוניותיועצות כמו גם מרפאות הב ביותר הכחמור הדורג פיזית אלימות ,הלדוגמ)

 (6-בלוח ) בשנה האחרונה האלימות החמור ביותראירוע  5.4

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מרפאות יועצות לראשוניות. . 

 (7-בלוח ) למנוע ולהתמודד עם אלימותוות של אנשי הצ מסוגלותתפיסת ה 5.5

 רועי אלימות ולהתמודד ילמנוע א" גבוהה מסוגלות" תחושתווחו פחות על יד היועצות במרפאות

 .אלימות עם

 (8-בלוח ) לדעת אנשי הצוותלאלימות ם גורמים התורמי 5.6

  אותם  ציינוו ומקצועיים אישיים-בין גורמיםבמרפאות היועצות יותר אנשי צוות דיווחו על

 ."מאוד רבה במידה" לאלימות תורמיםכ

 מים כתור (נהלייםימ גורמים) "המרפאה של הפיזיים התנאים"על יותר אנשי צוות דיווחו כן -כמו

  . "מאוד רבה במידה" לאלימות

 (12-בלוח )אנשי הצוות  ידי-על מרפאההאווירה ב תפיסת 5.7

 יש"ו" עצמם לבין בינם מסתדרים העובדים" גדיםיהה לע" מאודמסכים " ענואנשי צוות  יותר 

 (.מובהקים אינם אלו הבדלים אך" )במרפאה נעימה אווירה

 (15-בלוח ) לימותצעדים להקטנת א 5.8

 אלימות הקטנת לשם הבאים בצעדים" מאוד רבה במידה" תומכים שהם ענו אנשי צוות פחות: 

  ."תקף בו הרפואי במוסד מטופל יהיה לא הפוגע"ש חוק קביעת" -
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 ."תקף בו במוסד מטופל יהיה לא שהפוגע קופה נוהל קביעת" -

 ."בכניסה שומר הצבת" -

  (אין לוח) המערכת באלימותתגובת הנפגע לאלימות וטיפול  5.9

 האירוע במהלך הפוגע את להרגיע ניסו כי דיווחו צוות אנשי יותר יועצות במרפאות . 

 מכן לאחר והן האירוע במהלך הן, למשטרה היפניווחו על יד אנשי צוות פחות.  

 (20-לוח ב) למטופליםביחס של אנשי הצוות שינוי  5.10

 בעקבות  למטופלים יחסם את שינו לא כלל כי ציינוצוות  אנשי יותר הרבה היועצות במרפאות

 איתם מגעי את ומגביל לביטחוני יותר חושש אני: "הבאים להיגדים בנוגעהאלימות שחוו 

 ".הפוגע של מאפיינים עם באוכלוסייה לטפל לא משתדל אני", "הכרחי למינימום

 (24-לוח ב)מהעבודה חיקה ש 5.11

 מאוד/רחוקות די לעתים" ענו יותר: על פחות שחיקה דווחו היועצות במרפאותהצוות  אנשי 

 . השונים ההיגדים על" לא פעם אף כמעט/רחוקות

 (25-לוח ב) ממקום העבודה אנשי הצוותשל  שביעות רצון 5.12

 הבאים בהיגדים" רבה"ו" מאוד רבה" רצון שביעות על דיווחוצוות  אנשי יותר היועצות במרפאות :

 העבודה מקום", "שלך העבודה שעות", "איתך העובדים האנשים", "בחולה לטפל אוטונומיה"

 ". כללי באופן

 עם העבודה מיחסי" בהיגד" רבה"ו" מאוד רבה" רצון שביעות על דיווחו צוותהאנשי מ יותר מעט 

 ".שלך הממונים

 (26-לוח ב)אנשי הצוות  ידי-לעהנתפסת  איכות הטיפול 5.13

  מאוד טובה"כ הטיפול איכותמעריכים את  שהם ענואנשי צוות  פחותבמרפאות היועצות "

 במרפאה השירות רמת", "המרפאה נוהלי על מקבלים שמטופלים והמידע ההסברים: "בהיגדים

 ". כללי באופן

  ,זמני" ההיגד לגבי" מאוד טובה"כ הטיפול איכותמעריכים את  שהם ענו אנשי צוות יותר, עם זאת 

 ".המרפאה בתוך טיפול לקבלת ההמתנה

 (16-בלוח )למניעת אלימות הקופה  ערכות הנהלתיה 5.14

 מועטה במידה" רק נמצא אלימות מניעת של שהנושא דיווחו צוות אנשי יותר היועצות במרפאות "

 . הקופה של היום סדר על

 אלימות למניעת הקופה הנהלת היערכות של אחרים היבטיםבמובהקים  הבדלים נמצאו לא. 
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משיבים במרפאות יועצות לבין המשיבים במרפאות  מובהקים בין הבדלים נמצאו לא הבאים בנושאים

 : הראשוניות

 (13-בלוח  ) אלימות עם ותלהתמודדשל אנשי הצוות  כלים.  

  (14-ב לוח) לימותבנושא א בהשתלמויותהשתתפות אנשי הצוות. 

ידת החשיפה לאלימות לבין רווחת העובדים ויחסם עוצמת הקשר בין מ 5.15

 (17-בלוח ) למטופלים
 במרפאות היועצות לעומת  יותר חלשבין היות המשיב עד לאלימות לבין שחיקה  קשרה - שחיקה

בעוצמת בין שני סוגי המרפאות בשאר סוגי האלימות לא נמצאו הבדלים מובהקים  .בראשוניות

 . שחיקהבין ללאלימות בין חשיפה הקשר 

 לבין שביעות רצון  "לאלימות עדות"ו "מרחבית/פיזית אלימות"בין חשיפה ל קשרה - רצון שביעות

 . במרפאות היועצות לעומת בראשוניות חלש יותר

 ראשוניות בקשר שבין חשיפהבין האין הבדלים מובהקים בין מרפאות יועצות ל - טיפול איכות 

 .הערכת איכות הטיפוללבין לאלימות 

 במרפאות הקשר בין חשיפה לאלימות לבין מצוקה נפשית חלש יותר  - נפשית מצוקה על דיווח

 .ראשוניותבהיועצות לעומת 

 לעומת  ותהיועצ במרפאות עור הרופאים נמוך יותריש - המרואיינים של המקצועי ההרכב

 .יותר גבוה ס"עו/הרוקחיםעור יוש ,ראשוניותב

  מרכזיים משתנים על( יועצת אוראשונית ) מרפאה סוג של העצמאית ההשפעה 5.16

קוח על הבדלים במאפייני יבפ( ראשונית או יועצת)כדי לעמוד על ההשפעה העצמאית של סוג המרפאה 

 . משתני לגבי מספר משתנים מרכזיים-תוח רביערכנו נ, הרקע של העובדים

 אלימות נגד רכושנמצאו הבדלים מובהקים בין שני סוגי המרפאות רק לגבי : עורי אלימותיש ,

 (.OR=1.697)יש השפעה עצמאית חיובית " מרפאות ראשוניות"כאשר למשתנה 

 יש השפעה עצמאית " מרפאות ראשוניות"למשתנה : מסוגלות למנוע ולהתמודד עם אלימות

ולהתמודד עם אלימות  ,(OR=1.78)מסוגלות גבוהה למנוע אלימות "ווח לגבי יחיובית על הד

(OR=1.744.) 

 יש השפעה עצמאית שלילית על שחיקה נמוכה " מרפאות ראשוניות"למשתנה : שחיקה

(OR=0.555 .) 

 יש השפעה עצמאית שלילית על " מרפאות ראשוניות"למשתנה : שביעות רצון ממקום העבודה

אוטונומיה לטפל בחולה כפי שהיית רוצה , (OR=0.555)שביעות רצון רבה משעות העבודה 

(OR=0.69),  הממונים שלך ויחסי עבודה עם(OR=0.706 .) 

 יש השפעה עצמאית חיובית על הערכת איכות " מרפאות ראשוניות"למשתנה : פוליאיכות ט

רמת השירות , (OR=1.461)ד באשר להסברים ומידע על נוהלי המרפאה ופול כטובה מאיהט

 (.OR=1.303)במרפאה באופן כללי 
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  דיון. 6

 היום עד נחקרה לא בקהילה במרפאות צוות אנשי כנגד משפחתם ובני חולים אלימות של התופעה

 היקף על מידע המספק הראשון הוא הנוכחי המחקר .בישראל הבריאות במערכת מקיפה בצורה

. הצוות אנשי על השלכותיהעל ו לאלימות הקשורים גורמיםעל ה ,הקהילה במרפאות האלימות

 וכן, עמה ולהתמודד האלימות את למנועכדי  כיום פועלת המערכת שבו האופן את גם נובח מחקרב

 . זו בעיה עם להתמודדות נוספים כיוונים לזהות ינוניס

 העונה במחקר הצורךעלה  רפואיה צוותה אנשי עם וכן הבריאות במערכת ביטחון גורמי עם שיחותב

 בקיום מכירים ,כלליתעובדי רופאי ו נים שלארגוהו הרפואית ההסתדרות, כללית .אלה שאלות על

 שעל בכך הכירוגורמים אלה , במקביל .אותה לצמצם שונות בדרכים פועלים האחרונה ובשנה הבעיה

 .הישראלי בהקשר שנאסף אמפירי מידע על אותה לבסס הכרחי ואפקטיבית יעילה תכנית לבנות מנת

 הלאומית ברמה מדיניות קביעת לע השלכות נציג, מהמחקר שעלו העיקריים בממצאים נדון להלן

 .עתידי למחקר ווניםיכ נציע וכן ,והארגונית

 האלימות היקף 6.1

 חוו הצוות מאנשי 75%-כ, כך. נרחב היקףבאלימות יש הקהילה  במרפאות עולה כי המחקר ממצאימ

 לצאת רוביס) מרחבית או פיזית אלימות חוו וכשליש שחלפה בשנה אחת פעם לפחות מילולית אלימות

 מאחר ".משנית אלימות"כ המוכרת תופעה, לאלימות עדים היו מהמרואיינים 85%, בנוסף(. מהחדר

 האלימות ישיעור בין מדויקת השוואה לערוך קשה שונים מחקר בכלי משתמשים שונים שבמחקרים

 של גבוהים יםשיעורמחד דווחו , למשל, כך .אחרים במחקריםלבין השיעורים  הנוכחי במחקרשנמצאו 

 Kowalenko) ריתהב-צותבאר מיון ובחדרי, (2004, לנדאו) בישראל מיון בחדרי שנערך במחקר אלימות

et al 2005; Kuehn 2010 .)שדווח הזמ גבוה בישראל בקהילה האלימות היקףמאידך נמצא כי , אך 

 בשנה אלימות חוו שליש כי נמצא ובו בבריטניה ראשוניים רופאים בקרב 2003-ב שנערך במחקר

 בסקר וכן ,( ,2008BMA) 2007-ב שנערך חוזר בסקר דווח דומה שיעור ,(BMA, 2003) למחקר שקדמה

 מהרופאים 20%-כ כי עלה זילנד-בניושנערך  ממחקר (.2007, לוי) בסקוטלנד 2006-ב שנערך

 דווחו יותר גבוהים יםשיעור(. Gale et al., 2006) אחרונה בשנה אלימות על ווחויד הראשוניים

 חוו 75% ובקנדה ,(Magin et al., 2005) הראשוניים מהרופאים 64% - באוסטרליהשנערכו  יםבמחקר

 (. Kuehn, 2010) אלימות

 לא נמצאוו, הצוות אנשי בכלל פוגעת שהאלימות הוא הנוכחי מחקרהמ שעולה חשוב מרכזי ממצא

 ,זאת עם ".סיכון קבוצות" םהמהווי עובדים המייחדים, ארגוניים או ,מקצועיים ,אישיים מאפיינים

 יותר שנחשף מי :מאלימות להיפגעות ההסתברות את המעלים מאפיינים כמה הסתמנו במחקר

 תפקיד בעלי; (שנה 26-מ נמוך ותק בעלי) צעירים עובדים ;(בשבוע שעות 20 מעל עובד) למטופלים

 יותר גבוהה הסתברות יש מחוזות במספר וכן; מרחבית/פיזית לאלימות יותר חשופים ניהולי

 . לאלימות להיחשפות
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 כדי שונות התערבויות הפעלת ודורשים מדאיגים בסקר שנמצאו הגבוהים האלימות ששיעורי למרות

 מהמטופלים משמעותי שחלק לכך רמז אפילו או עדות אלו בנתונים אין, האלימות תופעת את לצמצם

 והם מטופלים 1,100-כיש  ממוצע ראשוני לרופא. המרפאה צוות כלפי אלימה בצורה מתנהגים

 אלימות של אחד מקרה רק היה לרופא אם שגם כך, בשנה פעמים חמשכ בממוצע אותו מבקרים

אחת  פעם לפחות באלימות שנתקל בחיוב עונה היה הוא 6,השנתיים המגעים 10,000 מתוך אחד במהלך

, מדי יותר הואמגעים עם מטופלים  10,000 מתוך אלימות של אחד מקרה גם ,עם זאת .שעברה בשנה

 . אחרים מטופלים מאות על והן המטפל על הן לרעה להשפיע עלולהבודד  אחד מטופל של והאלימות

 השפעות האלימות על אנשי הצוות 6.2

בעיית האלימות במרפאות הקהילה בישראל ראויה לתשומת לב מיוחדת בעיקר עקב ההשפעות 

 .הטיפולעשויה לפגום באיכות היא , בנוסף. הקשות שיש לה על בריאות ורווחת אנשי הצוות הרפואי

וכן  ,לבין שחיקה מהעבודה 7כי קיים קשר בין מידת החשיפה לאלימות עולהמצאי המחקר ממ

 מאנשי הצוות שחוו אלימות בשנה האחרונה 30%-כ, יתרה מכך .לשביעות רצון נמוכה מהעבודה

 PTSD (Post העלולים להעיד עלעל תסמינים  (PTSDבאמצעות כלי סינון ראשוני לאבחון )דיווחו 

Traumatic Stress Disorder).  השפעות דומות של האלימות כלפי אנשי הצוות דווחו גם במחקרים

 Hobbs & Keane, 1998; Hesketh et al., 2003; Arnetz et al., 1998; McPhaul ) שנערכו במדינות אחרות

& Lipscomb, 2004; Fernandes et al., 1999; Fletcher et al., 2000; Chervinski, 1995; Arnetz & Arnetz, 

2001; Calway, 2001; Jackson et al., 2002). את הצורך  המצאות השפעות אלו במחקר הנוכחי מדגישיה

להגן על  כך ניתן יהיה. התמודדות עם השלכותיהלו ,למצוא דרכי פעולה אפקטיביות למניעת האלימות

כמו גם  ,הפוגעת בבריאותם הנפשית, אנשי הצוות מפני התוצאות הקשות של ההיחשפות לאלימות

היבטים נציין כי שחיקה וחוסר שביעות רצון מהעבודה עלולים להשפיע על  .ברווחתם התעסוקתית

 ,Arnetz & Arnetzיחס הרופא לחולה ואיכות התקשורת עם החולים  כגון, חשובים של איכות הטיפול

ווח על מקרי יבמחקר הנוכחי בחנו גם את הקשר בין הערכת איכות הטיפול במרפאה לבין ד .(2001

אלימות נטו פחות מאחרים שנפגעו מ אלומצאנו כי . משמעיים-הממצאים על כך לא היו חד. אלימות

וכה אולם לא נטו לדווח יותר על איכות טיפול נמ, במרפאה מאודלדווח על איכות טיפול גבוהה 

 . במרפאה

  לאלימות סיבות 6.3

 משקל מייחסים המרפאה שצוותי מצאנ כללי באופן מטופלים מצד לאלימות הסיבות תפיסתבבחינת 

 בתוך המתנה זמן, כספי והחזר הפניות, הנחיות, בעבודה עומס כגון, נהלתייםימ לגורמים יחסית רב

, המטופל עם תקשורת, מטופלים כלפי הצוות יחס כגון) מטופל-מטפל בקשר שמקורן סיבות. מרפאה

  .יותר נמוך משקל מקבלות (במרפאה הטיפול רמת

                                                   
 .השנה במהלךרבים יותר  מטופלים עם במגע באים במרפאות פקידיםהש יצוין  6
 חווה, בלבד מילולית אלימות חווה, בלבד עד היה ,לאלימות נחשף לא: מצבים מספר של סקלה על הנמדדת  7

 .מרחבית/פיזית אלימות
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 ביותר החמור באירוע המטופלייחסו להתנהגות האלימה של  צוות אנשיש העיקריות הסיבות, בדומה

 ביקש המטופל"ו ,"להתקבל ורצה תור ללא למרפאה הגיע המטופל" :היו האחרונה בשנה שקרה

 המטפל של ליחס הקשורות הסיבות זו בשאלה גם ".קיבל ולא תרופה מרשם או כספי החזר/הפניה

  .יותר נמוכה בשכיחות צוינו למטופל

כגון )גורמים אישיים ומקצועיים  בהקשר זה מעניין לציין כי כאשר נשאלו אנשי הצוות על תרומתם של

( במידה רבה ורבה מאוד)תרומה יש דיווחו כי לאלו  50%, (המטופל תקשורת עם, יחס הצוות למטופל

ר נשאלו באופן כללי יותר על מידת תרומת שאולם כא(. 3תרשים )להתנהגות אלימה מצד המטופלים 

דיווחו כי זו תורמת לכך  10%רק , ההתנהגות של אנשי הצוות להתנהגות אלימה מצד המטופלים

 במידה רבה ורבה מאוד

 צוות בהמלצות גם ונידון מוכר אלימות אירועי להתפתחות כזרז ארוכים המתנה זמנישל  נושאה

 גםלאלימות  שכיחה כסיבה צוין ארוך המתנה זמן (.2007) הכנסת של מחקר ומידע במרכז מחקר

-על שצוינה נוספת שכיחה סיבה .(2004, לנדאו) בישראל מיון בחדרי אלימות על לנדאו שערך במחקר

 מצא לכך תיקוף .הרפואי מהטיפול או/ו מהיחס רצון שביעות חוסר הייתה המיון חדרי צוותי ידי

 בחדר ותסכול כעס לתחושות הדוקות כקשורים אלה גורמים שמנו והמלווים החולים בשאלוני לנדאו

 . מיון

 את ציינו יחסית נמוכים יםשיעור רק נמצא כי ,כאמור, הנוכחי במחקר, מיון חדרי על מהמחקר בשונה 

 בקנה עולה זה ממצא .אלימות לאירועי כסיבה( הרפואי הטיפול או/ו היחס) הצוות אנשי התנהגות

 בהקשר .מועטה היא האלימה להתנהגות תרומתם כי ענו במרפאה הצוות אנשי שרוב הממצא עם אחד

 אלימה להתנהגות שגרמו הסיבות על הצוות אנשי של מבטם נקודת מובאת כאן כי להדגיש חשוב זה

  .נוספות סיבות מעלים היו מטופלים דיווחי כי תכןיוי, המטופל מצד

 שלעתים ,(,Kuehn 2010אצל ) פרופסור לפסיכיאטריה ,סימוןר "ד מסביר ,מטופלים לימותבנוגע לא

 ליצור היכולים הגורמים בין מונה אוה. והשפלה פחד, אונים חוסר, לפסיביות ביטוי היא האלימות

 אוה כך בעקבות .המטפל מצד יהתאמפ חוסר תחושת, בסבל הכרוך טיפול, מטופלים של פחד: עימות

ות להתפתח הסיכון גדל ,של המטופל נפשי-אינו מתייחס למצבו הרגשיהמטפל  שבמקרים בהם מדגיש

  .אלים עימות של

 המטופל כי הגישה התפשטות למרות כי לזכור חשוב, בישראל מטופלים לאלימות הגורמים בניתוח של

 מדובר לא הרפואי הצוות אישבין ל המטופל בין הכוחות שביחסי הרי, "לקוח" הוא הבריאות במערכת

. המושג הושאל שמהם אחרים צריכה בתחומי כמו ולקוח שירותים נותן של שוויונית יחסים במערכת

, נזקק, סובל, חולה קרובות לעתים הוא ,זאת לעומת ,המטופל .השירות ומספק הידע בעל הוא המטפל

 .יותר חלש במקום מלכתחילה אותו ממקםכל זה  .אונים חוסר תיובחווי ודאות בחוסר נמצא, מודאג

 מתארים בהכרח אלש והמטפל" הלקוח" בין כוח יחסי משדרת "לקוח"כ המטופל של התפיסה ,לפיכך

 .בפועל המתקיימת המציאות את
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 את המטופל תופס כיצד ללמוד צורך יש האלימות תופעות את ולמנוע הבעיה שורש את להבין מנת על

 שני של מבטם נקודת של הבנה רק .מבטו מנקודת החוויה על וללמוד ,המטפל לבין בינו היחסים

 .או פיזית מילולית אםבין  אלימה להתנהגות הגורמים הבנתל לסייע תוכל הצדדים

 מניעת אלימות והתמודדות עם אירועים אלימים  6.4

מניעה וטיפול  :ניתן לדבר על שני סוגים של פעילות להתמודדות עם תופעת האלימות במרפאות

כי הקופה אינה בהקשר זה דיווחו איינו ורבים מאנשי הצוות שר .בתופעת האלימות עם התרחשותה

לקבל  ביקשו הצוותים ,בנוסף. מכן ולאחר עושה מספיק כדי לטפל באירועי האלימות בעת התרחשותם

כי יש  (ביועצותאשר במרפאות הראשוניות יותר מ) כלים כדי לדעת למנוע תופעות אלימות וכן טענו

וגם כדי לטפל במקרי האלימות  ,טחון הקיימים כדי להרתיע מטופליםיהב צורך להגביר את סידורי

 . המתרחשים

 בשליש כי, בה המתרחשים האלימות באירועי המערכת ושל הצוותים של הטיפול לגבי עלה מהדוח

 אינם הצוותים מהמקרים ובכמחצית ,דיווח נוהל של קיומו על יודעים אינם הצוותים מהמקרים

 אנשי דיווחו כן-כמו (.אלימות אירועי על ווחיד-תת קיים כנראה ולפיכך) האירוע בעקבות דבר עושים

 ,חשוב ממצא, למניעה באשר .הפוגע נגד המערכת ידי-על דבר נעשה לא מהמקרים במחצית כי הצוות

 האירוע את למנוע ניתן היה מהמקרים בכשליש הצוותים לדעת כי הוא ,הדעת את עליו לתת שיש

 .האלים

מערכת הבריאות ב ,למשל) אחרות במערכות אלימות מניעת על מהספרות שעולה פעולה ווןיכ

 אירועיפי לכ" סובלנות אפס" גישת מוץיא(. 2007, לוי" )סובלנות אפס" של גישה הוא, (בבריטניה

 ולא ,"(קלה)" מילולית באלימות מדובר אם גם אלימות של אירוע כל על ווחיד לעודד משמעו אלימות

 להעלות מטרה מתוך, זאת. פיזית פגיעה או פיזי איום שכולל חמור אירוע על רק בדיווח להסתפק

 וכן, בארגון מקובלת או רצויה משגרה חלק אינו מהאלי אווירה כי השירות ומקבלי נותני של למודעות

 ליצור חשוב זו גישה לפי .ול צהומחו ארגוןה בתוך מתאימים גורמים ידי-על באירוע טיפול לאפשר

 של אכיפהל םמנגנוני לפתח וכן( כאחד וחמור קל) אלימות אירוע כל על וידועים ברורים דיווח נוהלי

 הצוות אנשי שאר ואת הנפגע את ליידע חשוב, בנוסף .בפועל ידווח אירוע שכל מנת על הנהלים

  .עשהיי רק ולא ראהיי שהצדק כדי, באירוע הטיפול על במרפאה

 זיהוי על הדגש הוא התובמניע האלימות תופעתב בטיפול העוסקת בספרות עצמו על שחזר נושא

 אפס" של בגישה שימוש. מועדפת כגישה המצב של הסלמה המונעות באסטרטגיות ושימוש מוקדם

 הצליחה לא המניעהלאחר ש רק, כשלב שני בהם לנקוט שיש אמצעים הם הפוגע וריסון" סובלנות

, (practical policies) מדיניות הנחיות של פצהההו יהיבנה גם ודגשהו בספרות .אלים רועיא והתרחש

 ופיתוח הצוותים להכשרת חשיבות יש כן-כמו. במרפאות באלימות לטיפול ונהלים פרוטוקולים

 ומניעת אלים אירוע לניהול כאמצעי ומתן משא לניהול ואסטרטגיות התקשורת בתחום כישורים

ציין כי הצוותים במרפאות דיווחו על הזכיר ולבהקשר זה חשוב ל (.Wand et al., 2006) הסלמתו

 .בנושא אלימות ותקשורת של השתלמויותותועלתן הרבה נחיצותן 
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 ווני פעולהיכ/מדיניות לעהשלכות  6.5

הן ארגונית -כללענפה בפעילות  ,כאמור ,וההסתדרות הרפואית כלליתהחלו במקביל לביצוע המחקר 

כדי  ,אלימות לסוגיהפי לכוהן בהנחלת התנהגות של אפס סובלנות  ,במישור ההסברתי והחקיקתי

להגדיל את  יםווני פעולה שעשויימספר כ במחקר הנוכחי עלו .להתמודד עם בעיית האלימות

ווני הפעולה יכ .התמודדות עם השלכותיהלהאפקטיביות של פעולות הקופה למניעת אלימות ו

דרכים לומשקפים את נקודת מבטם באשר לגורמי האלימות ו ,מתבססים על תשובות המרואיינים

 .להתמודד איתה

לסדנאות  כאשר מפנים עובדיםמניתוח המאפיינים של העובדים נפגעי האלימות עולה ש .1

עובדים  :והשתלמויות יש מקום לשקול מתן עדיפות לעובדים המצויים בסיכון גבוה יותר לאלימות

עובדים עם ותק נמוך יחסית וכן עובדים במחוזות שבהם , עובדים במשרה מלאה, בתפקיד ניהולי

  .הסיכון גבוה יותר

( חווה שהמרואיין ביותר החמור האירוע לגבי) המטופלים לאלימות הנתפסות הסיבות בניתוח .2

 לימותהא לאירוע שגרמו ביותר השכיחות כבעיות ארגוניות בעיות ציינו הצוות שאנשי נמצא

 החזר/הפניה ביקש והמטופל, להתקבל ורצה תור ללא למרפאה הגיע המטופל :שחוו( ביותר החמור)

 משקלם את לדרג התבקשו המשיבים כלל שבה בשאלה, בדומה .קיבל ולא תרופה מרשם או כספי

 המתנה זמן כגון) הלתייםנימ לגורמים יותר רב משקל ניתן, לאלימות אפשריים גורמים רשימת של

 עם התקשורת ורמת הצוות יחס כגון) מטופל-מטפל לקשר מאשר ,(והחזרים הפניות לגבי ונהלים

 ,אלהה שכיחיםה במצבים במרפאות הנהוגים הנהלים את מחדש לבחון מוצע ,זאת לאור (.המטופל

 לתרום שעשוי ברד, על מנת להפחית את היארעותם של עימותים בין אנשי הצוות לבין מטופלים

 בנושאים הנהלים את מטופליםבקרב ה להפיץ גם מוצע .האלימות אירועי להפחתת או למניעה

 הסמכות את להבהיר גם רצוי(. 'וכד יקרות תוובדיק תרופות אישור, כספי החזר, הפניות) השכיחים

 (.אחות, פקיד, רופא של םבסמכות מה) האישור בהליכי ותפקידם השונים הצוות אנשי של

 תכןיי, מטופל-מטפל בקשר לליקויים האלימותאירועי  מרבית את ייחסו לא הצוות שאנשי למרות .3

 הם ומה המטופל מיהו מחדש לבחון זאת בכל כדאי מטופליםשל  אלימות למניעת תכנית שבמסגרת

 גורם המטפל או/ו הרפואית המערכת עם במפגש מה; "(לקוח"כ רק ולא כלקוח וגם כחולה) צרכיו

 . אלימה תגובה אצלו ומעורר

 להערכתם כי ענומהמשיבים  נמוך שיעור, האלימות לאירוע הצוות התנהגות לתרומת באשר .4

 עולה המחקר מצאיממ ,זאת עם .האלימות אירוע להתרחשות רבה במידה תרמה הצוות התנהגות

 אנשי כי יצוין .כועס או לחוץ חולה להרגיע ומטה בינונית מסוגלות להם שיש העריכו כשליש כי

 רמת על ווחויד ,אלימות עם התמודדות או ,מטופלים עם תקשורת בנושא השתלמות שעברו צוות

 לבחון מוצע זאת לאור .אלימות אירוע עם להתמודד לא אך אלימות למנוע יותר גבוהה מסוגלות

 האפשרית לתרומתם הצוות אנשי מודעות את להעלות מנת על ההשתלמויות תוכן את מחדש

 . איתו להתמודד יכולתם את להגביר וכן ,אלים אירוע להתרחשות

; (קיימים נהלים לרענן או) יעילותםאת  לבחוןו ברורים נהלים לגבש ורךצ עולה המחקר ממצאימ .5

 .ויטופל ייחקר, ידווח שהאירוע מנת על לפעול כיצד האלימות נפגע הצוות איש את שינחו נהלים
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 שהיו ענו רבע ועוד האירוע טופל שבו מהאופן כלל מרוצים היו שלא ענו מהנפגעים כמחצית, שכן

 אלימות לנפגעי נפשית ותמיכה מקצועי עוץיי מתן לשקול מוצע בנוסף .מועטה במידה רק מרוצים

 מקצועי לייעוץ נזקקו כי ענו 14% רק כי יצוין .בנפגעים התומך פוליהט מנוהל כחלק שגרתי באופן

 שיש הקשות ההשפעות לאור בולט זה צורך .בפועלעוץ יי בלוישק ענו מהם וכשליש האירוע בעקבות

 הטווח ארוכות ההשפעות את להפחית ועשוי ,לעיל שתואר כפי הצוות אנשי על לאלימות להיחשפות

 וכן הטיפול מאופן רצון שביעות חוסר (.ושחיקה טראומטיים-פוסט םנייתסמ כגון) האירוע של

 .הצוותים מצד דיווח-תת על להעיד גם יםעלול ואפקטיביים ברורים דיווח בנוהלי חוסר

 ציינו הצוות מאנשי כמחצית .במרפאות האבטחה אמצעי להגברת האפשרות את לשקול מקום יש .6

 ".מועטה במידה" רק מרוצים שהם דיווחו ורבע הביטחון מסידורי מרוצים" לא בכלל" שהם

 לעזור שיכולים אמצעים הם מצוקה לחצן והתקנת בכניסה שומר שהצבת ציינו רבים מרואיינים

  .אלימות אירועי עם להתמודד להם

-נוהל פניםבקביעת מדינה או  חוק בחקיקתתומכים  רבים כי עולה המרואיינים מתשובות, לבסוף .7

ת חוק חקיקרבים תומכים גם ב. מניעת טיפול מהפוגע לזמן מוגדר ידי-עלהרתעה ם שמטרתקופתי 

כמחצית המרואיינים תמכו במידה  .(חודשי מאסר בפועל שישה) רף ענישה מינימלי לפוגעשיקבע 

לאור זאת יש מקום  .רבה מאוד בכל אחד מהצעדים האלו וכרבע נוסף תמכו בהם במידה רבה

 . לשקול אפשרות לשינויי חקיקה ונהלים כאמצעי הרתעה למטופלים אלימים

 ים למחקר עתידי נוויכ 6.6

השפעות של אלימות הסיבות וה ,היקףהנקודת המבט של אנשי הצוות הרפואי על  נבחנהמחקר זה ב

יש לזכור שאירועי אלימות נוצרים על רקע אינטראקציה בין איש הצוות . מטופלים במרפאות בקהילה

ולכן יש חשיבות לבחון גם את נקודת מבט המטופלים לגבי הגורמים לאלימות על מנת , החולהלבין 

 חשיבות יש הבריאות במערכת ותהאלימ תופעת שורשי את יותר להבין כדי .לתכנן מענים אפקטיביים

 מנקודת, באלימות המטופלים התנהגו שבגללם והגורמים הסיבות מה שיבדוק מחקר בקיום רבה

 המטפל עם או/ו המערכת עםשל המטופל  במפגש קרה מה, אחרות במלים. של המטופלים מבטם

 אנשי של מבטם מנקודתלאירוע האלימות  הסיבות תפיסת(. החולה יתיחוו) אלימה לתגובה שגרם

ואף תגובת אנשי הצוות עצמם אינה , בשלמותה התמונה את להבין תמאפשר האינ בלבד הצוות

ולכן הטיפול יהיה , בלבד לתסמינים המענ תןיי שורש הבעיה הבנת-אי, בדומה לטיפול במחלות. אחידה

  .מוגבלת אפקטיביות בעל

 ,(מיון חדרי עלשנעשה  קודם במחקר גם כמו) זה במחקר שהתגלו הגבוהים האלימות היקפי לאור

, נוספות בריאותשירותי  במסגרות והשלכותיה הל סיבותה, האלימות אודותעל  וללמוד להמשיך חשוב

 חמורה שהבעיה נראה מזדמנות מעדויות .הבריאות ולשכות אדום דוד מגן, נוספות חולים-קופות כגון

 שהגיעו הקופות בשירותי אלימות על התלונות כלל מתוך, למשל .בקהילה רבים בריאות בשירותי

 שיעור. אחרות מקופות והשאר כלליתב מרופאים ועיגה כמחצית, (הכל-סךב 23) 2009/10-ב י"להר

 הרופאים שיעורמ נמוךהוא  אך, באוכלוסייה הקופה של חלקה את אמנם תואם זהרופאים 

  .כלליתב שמועסקים הקהילתיים
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וכן בין  ,('בדיקות מיותרות וכו)חשוב לבחון את הקשר בין אלימות לבין עלויות יהיה במחקר עתידי 

אלו  לעבתחומים נוספים  "מחירי האלימות"כדי לאמוד את  ,אלימות לבין מדדי איכות רפואיים

הערכה כוללת של מחירי האלימות צפויה להוות תמריץ נוסף להתמודדות כלל  .שנבדקו במחקר זה

  .מערכתית עם הבעיה

יש מקום לשוב , כדי להתמודד עם בעיית האלימות כלליתלאור המאמצים שכבר נעשים ב, לבסוף

 . ולבחון את התופעה בעוד מספר שנים
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 לוחות - מרפאות ראשוניות :נספח א

 8של אנשי הצוות קשר בין אלימות לבין משתני רקע. א

רגרסיות )של אנשי הצוות הקשר בין סוגי אלימות לבין מאפייני הרקע  :משתני-ניתוח רב: 1-אלוח 
  (יותלוגיסט

 ברכוש פגיעה מרחבית/פיזית אלימות מילולית אלימות 

   (OR ) OR )) OR )) 
       אישיים מאפיינים

       (זכר) מין
 0.48 0.81 1.32 נקבה

    ארץ לידה
 1.02 1.29 1.01  אפריקה או אסיה או אמריקה או אירופה

 1.32 1.14 1.19  לשעברהמועצות -ברית

       מקצועיים מאפיינים
       (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 1.86 1.26 0.91 רופא
 1.89 0.85 1.28 אחות

 2.62 0.66 1.02 נהליומ מזכירות
       (שנים 26 עד 10-מ יותר) בקהילה ותק

 1.18 1.01 1.25 שנים 10 עד 
26+ 0.56 0.75 0.63 

       (שנים 19 עד 10-מ יותר) במרפאה ותק
 0.95 1.21 0.77 שנים 10 עד
19+ 0.63 0.81 1.05 

       (לא) ניהולי תפקיד
 2.39 2.06 1.63  כן

       ארגוניים מאפיינים
       (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות
20-4  0.32 0.37 0.42 

40+ 1.22 0.77 1.08 
 בלוח זה המספרים המובהקים מוצגים בהבלטה: הערה

  

                                                   
ותק "בגלל מתאם גבוה עם משתנה רקע , "גיל"ברגרסיות המוצגות בלוחות הבאים  לא נכלל משתנה רקע   8

שעות " עקב מתאם גבוה עם משתנה רקע " סך  חולים ביום" כמוכן לא נכלל משתנה  רקע ". במרפאה
 ".ה במרפאהעבוד
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רגרסיות )של אנשי הצוות הקשר בין עדות לאלימות לבין מאפייני הרקע  :משתני-ניתוח רב: 2-אלוח 
   (לוגיסטיות

 מרחבית/פיזית לאלימות עדות מילולית לאלימות עדות  
  OR )) OR )) 

     אישיים מאפיינים
     (זכר) מין

 0.93 2.21 נקבה

     (ישראל) לידה ארץ
 1.3 0.94  אפריקה או אסיה או אמריקה או אירופה

 0.82 0.75  לשעברהמועצות -ברית

   מאפיינים מקצועיים
     (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 0.86 0.89 רופא
 0.88 0.81 אחות

 1.02 0.89 ומנהל מזכירות

     (26 עד -10מ יותר) בקהילה ותק
 0.63 0.86 שנים 10 עד 

26+ 0.64 0.74 

     (19 עד 10מ יותר) במרפאה ותק
 1.58 1.37 שנים 10 עד
19+ 1.32 0.87 

     (לא) ניהולי תפקיד
 1.27 1.88  כן

   מאפיינים ארגוניים
     (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות
20-4  0.25 0.49 

40+ 0.76 1.26 

     ('ז) מחוז
 3.83 4.68 'א
 1.12 1.53 'ו
 1.46 2.48 'ד
 3.93 7.97 'ח
 2.38 2.13 'ג

 1.62 2.71 'ה
 3.44 5.58 'ב

 בלוח זה המספרים המובהקים מוצגים בהבלטה: הערה
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 של אנשי הצוות הקשר בין חשש מאלימות לבין מאפייני הרקע :משתני-ניתוח רב: 3-אלוח 
   (רגרסיות לוגיסטיות)

 מרחבית/פיזית מאלימות חשש מילולית מאלימות חשש  
  OR )) OR )) 

     אישיים מאפיינים
     (זכר) מין

 0.93 0.85 נקבה

     (ישראל) לידה ארץ
 1.3 1.49  אפריקה או אסיה או אמריקה או אירופה

 0.82 1.06  לשעברהמועצות -ברית

   מקצועיים מאפיינים
     (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 0.86 0.34 רופא
 0.88 0.48 אחות

 1.02 0.59 ומנהל מזכירות

     (26 עד 10-מ יותר) בקהילה ותק
 0.63 1.13 שנים 10 עד 

26+ 1.2 0.74 

     (19 עד 10-מ יותר) במרפאה ותק
 1.58 1.25 שנים 10 עד
19+ 0.66 0.87 

     (לא) ניהולי תפקיד
 1.27 1.19  כן

   ארגוניים מאפיינים
     (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות

 20-4  0.82 0.49 
40+ 0.96 1.26 

 בלוח זה המספרים המובהקים מוצגים בהבלטה: הערה

 קשר עם אלימות יש להם ש מדדי רווחה של אנשי הצוותהתפלגות . ב

הקשרים בין מידת החשיפה לאלימות לבין סדרת משתנים שעלולים להיות מושפעים  נבחנו 4.6 סעיףב

שאלנו את אנשי הצוות האם הרגישו בשנה  - הצוות אנשי של מצוקה נפשית: לרעה מחשיפה כזו

. כאון או עצב עמוקיד, חרדה, כגון מתח רב, להתמודד איתה בעצמם שהתקשוהאחרונה מצוקה נפשית 

  .ענו בחיובמאנשי הצוות  עשרים ואחד אחוזים

תפיסת , שביעות רצון מעבודה, שחיקה מעבודה: משתנים נוספים עליהם שאלנו את אנשי הצוות היו

סדרת  לעכמו את התשובות שהתקבלו יו מדדים שסנבנחלק מהמשתנים האלו ב .טיפולאיכות ה

ם נבנו המדדים הפריטים שעל בסיסאנו מציגים את  בחלק זה. של אלימות שאלות שעסקו בנושא

 .ואת ההתפלגותם האלו
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 מהעבודה שחיקה

השאלון מכיל  .לבדיקת שחיקה בעבודה( 2005)שירום ומלמד  ידי-עלשפותח השתמשנו בשאלון 

  .חיות מחשבתית ואנרגיה רגשית ,כוח פיזי: פריטים הבודקים שלושה ממדים של שחיקה רעש -הארבע

 (באחוזים)מהעבודה  שחיקה: 4-אלוח 

  
 הכל-סך

 לעתים /תמיד כמעט
 רחוקות/קרובות

 
 לפעמים

 /מאוד /רחוקות די לעתים
 לא פעם אף כמעט

 28 31 41 300 עייף מרגיש

 66 16 18 300 לעבודה ללכת כוח לי אין

 48 24 28 300 פיזית סחוט מרגיש

 62 19 19 300 לי" נשבר"

 60 21 19 300 התרוקנו שלי" המצברים" 

 58 22 20 300 שחוק מרגיש

 79 14 7 300 איטית בצורה חושב שאני מרגיש

 81 15 4 300 להתרכז לי קשה

 87 9 4 300 צלול לא שלי הראש

 84 11 5 300 מפוזר שאני מרגיש

 87 8 5 300 מסובכים דברים על לחשוב לי קשה

 לצרכים רגיש להיות יכולת לי אין
 אחרים עובדים של או לקוחותי של

 

300 

 

4 

 

8 

 

88 

 רגשית להשקיע כוח לי אין
 אחרים בעובדים או יבלקוחותי

 

300 

 

5 

 

8 

 

87 

 להיות יכולת לי שאין מרגיש
 לעובדים או יללקוחותי יתסימפ

 אחרים
 

300 

 

3 

 

6 

 

91 

 
 עבודההשביעות רצון ממקום 

של העבודה עשר פריטים הבודקים שביעות רצון מהיבטים שונים -לדרג אחד ונתבקש המרואיינים

חמש  בןעל סולם , "רמת השכר", "תנאי העבודה הפיזיים","מידת הגיוון בעבודה" כגון ,מרפאהב

ציינו כי הם מרוצים במידה רבה ארבעים וארבעה אחוזים (. 5-מאודבמידה רבה עד  1-בכלל לא) דרגות

 שביעות(. 5-אלוח )מקום העבודה מבפריט השואל לגבי שביעות רצון כללית  מאודבמידה רבה  32%-ו

 ".רמת השכר"מ יחסית ונמוכה ,"אנשים העובדים איתך"-מ יחסית גבוהה הייתה הרצון
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 (באחוזים)שביעות רצון ממקום העבודה : 5-אלוח 
  

 הכל-סך
רבה  

 מאוד
 

 רבה
 

 בינונית
 

 מועטה
בכלל 

 לא
 1 2 13 49 35 100 ממידת האחריות המוטלת עליך

 1 3 18 49 29 100 מהאוטונומיה לטפל בחולים כפי שאתה רוצה

 2 5 25 43 25 100 ממידת הגיוון בעבודה

 1 2 15 45 37 100 מהאנשים העובדים איתך

 2 8 30 37 23 100 מתנאי העבודה הפיזיים

 1 5 23 43 28 100 מההזדמנות להשתמש ביכולת שלך

 17 20 37 18 8 100 מרמת השכר שלך

 6 14 30 32 18 100 מההערכה לעבודה הטובה שאתה עושה

 5 12 35 31 17 100 משעות העבודה שלך

 2 6 20 41 31 100 מיחסי העבודה עם המנהלים שלך

 1 2 21 44 32 100 ממקום העבודה שלך באופן כללי

 

 הצוות אנשי של הנתפסת איכות הטיפול

גרוע עד -1-בסולם מ) איכות הטיפול במרפאה בעשרה פריטים לדרג את תפיסת ותבקשנ המרואיינים

טוב "מהצוות דירגו את השירות במרפאה באופן כללי כ 57%, 6-לוח אבכפי שרואים  (.מאודטוב -4

 טוב מאוד-חלק הארי של המרואיינים דירגו טובה". טוב"נוספים דירגו את השירות כ 40%-ו" מאוד

רמת הטיפול , 96%יחס הצוות למטופלים , למשל)גם פריטים אחרים של איכות הטיפול במרפאה 

" בינוני"יטים שקיבלו את השיעורים הגבוהים יחסית של דירוג הפר(. 96%הרפואי הניתן במרפאה 

 (.26%" )משך הזמן המוקדש לחולה"ו( 32%" )זמני המתנה לקבלת טיפול בתוך המרפאה: "וגרוע היו

 (באחוזים) של אנשי הצוות איכות טיפול נתפסת: 6-אלוח 
 גרוע בינוני טוב טוב מאוד הכל-סך 

 0 5 37 58 100 מחלתם והטיפולההסברים והמידע שהם מקבלים על 
 2 13 42 43 100 ההסברים והמידע שהם מקבלים על נוהלי המרפאה

 1 31 45 23 100 זמני המתנה לקבלת טיפול בתוך המרפאה
 0 3 32 65 100 יחס הצוות כלפי המטופלים

 1 13 47 39 100 שיתוף המטופלים בהחלטות לגבי הבדיקות והטיפולים
 0 3 29 68 100 הניתן במרפאה רמת הטיפול הרפואי

 0 3 27 70 100 רמת הטיפול הסיעודי הניתן במרפאה
 4 22 44 30 100 משך הזמן המוקדש לחולה

 2 12 33 53 100 התנאים הפיזיים של המרפאה
 0 3 40 57 100 רמת השירות במרפאה באופן כללי
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 - ראשוניותהמרפאות בין הליועצות המרפאות השוואה בין ה :נספח ב

  לוחות

לוח כל ב. המרפאות היועצות נתונים שהתקבלו לגביניתוח  ם מתוךבלוחות הבאים מוצגים ממצאי

מובהקות ההבדל בין המרפאות את להשוות שנערכו כדי מבחנים סטטיסטיים של תוצאות מובאות גם 

  .(השוואה לראשוניות :בשורה)ראשוניות בין ההמקצועיות ל

 ( באחוזים)לפי מקצוע  ,של אנשי הצוות במרפאות היועצות אישייםמאפיינים : 1-ב לוח
  

 הכל-סך
 

 רופא
 

 אחות
עובד /רוקח

 אחר/סוציאלי
מזכירות 

 ומינהל
 22 28 20 30 100 הכל-סך

      **מין
 NS NS NS ##  השוואה לראשוניות

 7 22 3 >>64 28 זכר 
 93 78 97 >36 72 נקבה 

      **גיל
 NS # ## ##  לראשוניותהשוואה 

40-20 30 8 25 45 42 
41-55 40 46 42 34 40 

56 + 30 45<< 33 21 18 

      **ארץ לידה
 NS NS ## NS  השוואה לראשוניות

 78 >>74 51 32 58 ישראל 
 7 6 12 11 9 אפריקה /אסיה/אמריקה/אירופה

 15 >20  37 56 33 צות לשעבר ומזרח אירופההמוע-ברית

      **יהיעלשנת 
 NS NS NS NS  השוואה לראשוניות

 69 40 58 41 48  1989עד 
 31 60 41 59 52 ואילך  1990-מ

      **דתיות
 NS NS NS NS  השוואה לראשוניות

 51 68 61 80 67 חילוני 
 49 32 38 20 33 חרדי /דתי/מסורתי

       **1ארץ בה סיים לימודים
-  NS NS NS  השוואה לראשוניות

 - 22 89 44 59 ישראל 
-  19 - 15 10 אפריקה  /אסיה/אמריקה/אירופה

 - 59 11 41 31 צות לשעבר ומזרח אירופההמוע-ברית
 (נמוך יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל  >

 (גבוה יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >> 
 #  p(r&y)<0.05     

## p(r&y)<0.01  ראשוניותr= יועצותy= 

p<0.01** 
 רוקחות/עבודה סוציאלית/לימודי רפואה   1
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 ( אחוזיםב)לפי מקצוע  ,של אנשי הצוות במרפאות היועצות מאפיינים מקצועיים: 2-ב לוח
 הכל-סך 

(732=N) 
 

  רופא
 

 אחות
עובד /רוקח

 אחר /סוציאלי
 מזכירות
 ומינהל 

 22 28 20 30 100 הכל-סך
      *בעבודה בקהילהותק 

 ## NS ## NS  השוואה לראשוניות
 >27 42 34 23 31 שנים  10עד 

 46 34 27 40 37  26עד  10-יותר מ

26 + 32 37 39 24 27 
 

 ותק בעבודה במרפאה הנוכחית 
     

 NS NS ## NS  השוואה לראשוניות
 51 >49 62 49 52 שנים  10עד 

 21 22 17 24 21  18עד  10-יותר מ
19 + 26 27 21 29<< 27 

 

 **תפקיד ניהולי
     

 NS NS ## NS  השוואה לראשוניות
 39 >21 26 23 26 כן 

 61 78 74 77 73 לא 
 (נמוך יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >

 (גבוה יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >> 
## p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 p<0.05   *    

p<0.01** 
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 ( אחוזיםב)לפי מקצוע  ,של אנשי הצוות במרפאות היועצות מאפיינים ארגוניים: 3-בלוח 

 הכל-סך 
(732=N) 

 
 רופא

 
 אחות

עובד  /רוקח
 אחר/סוציאלי

מזכירות 
 ומינהל

 22 28 20 30 100 הכל-סך
      **שעות עבודה במרפאה הנוכחית

 NS ## NS ##  השוואה לראשוניות
 14 28 25 >>53 >>31 שעות 20עד  4

 25 >>24 33 15 23  30עד  20-יותר מ
 4 25 7 >25 17  39עד  30-יותר מ

40+ 28< 6< 35 23< 57 

      **הכל-שעות עבודה בשבוע בסך
 NS ## NS ##  לראשוניות השוואה

 38 >>40 48 21 36  30עד  1
 59 >46 47 >38 >47  40עד  30-יותר מ
 3 14 4 40 17  40-יותר מ

      **ביום היקף קבלת חולים
-  -  ## ##  לראשוניות השוואה

 --  >>46 >>41 >>43  30עד  1
 --  20 23 22 48עד  30-יותר מ
- -  >20 28 27  70עד  48-יותר מ
- -  >9 8 9  70-יותר מ

    **טיפול/ משך זמן המתנת החולה לבדיקה
 NS ## ## ##  לראשוניות השוואה

 58 46 29 16 30 דקות  5עד 
 21 34 38 33 34 דקות  10עד  6-יותר מ
 10 11 21 27 20 דקות  15עד  10-יותר מ

 11 9 12 24 16 + דקות 60-15 מעל 
      **במרפאהזמן המתנה לקבלת תור 

 ## ## ## ##  לראשוניות השוואה
 24 12 >51 >20 >25 הביקור נערך באותו היום 

 11 1 9 >6 >5 הביקור נערך בבוקר למחרת 
הביקור נערך לאחר יומיים עד 

 65 87 >>40 >>74 >>70 שבועיים ויותר 
 **קהילה/חולים -האם עובד במרפאה נוספת בבית

 NS ## NS ##  השוואה לראשוניות
 97 71 84 >33 68 לא 

 3 29 16 >>67 32  כן
      **מחוז

 # # # #   לראשוניות השוואה
 5 >2 >4 >6 >4 'א
 12 11 14 10 11 'ב
 12 4 11 13 10 ' ג
 >>34 31 >>37 >>36 >>34 'ד
 11 17 8 14 13 'ה
 7 17 8 5 9 ' ו
 15 18 12 14 15 ' ז

 3 1 5 2 3 'ח
 (נמוך יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >

 (גבוה יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >> 
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy=  p<0.01** 
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 לפי סוג אלימות, האחרונהשחוו סוגי אלימות שונים בשנה במרפאות היועצות  אנשי צוות: 4-בלוח 
 (באחוזים)

 חוו לפחות אירוע אחד  
 בשנה האחרונה

חוו מספר רב של מקרים 
 בשנה האחרונה ( 3לפחות )

 ## 30 ## 66 אלימות מילולית

 # 7 # 29  מרחבית/פיזית אלימות

 ## 3 ## 18  ברכוש פגיעה
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 
  (באחוזים) תפיסת אנשי הצוות במרפאות היועצות את מידת החומרה של אירועי אלימות :5-בלוח 

 חמור במידה רבה מאוד חמור במידה רבה האירוע
    (N=855) הכל-סך

 93 3 ##דוחף /מכה
 81 14 ##רכוש/מאיים בפגיעה פיזית

 79 14 ##גורם נזק לרכוש מרפאה
 50 39 צועק על איש צוות 

 45 38 ##מתפרץ או טורק דלת 
 42 40 #סירוב לצאת מהחדר 

 22 28 ##מאיים להתלונן על איש צוות
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 
 בשנה האחרונה אירוע האלימות החמור ביותרדיווח אנשי הצוות במרפאות היועצות על : 6-בלוח 

 (באחוזים)
 הכלסך  אירוע האלימות

 33 הופנתה כלפי אלימות מילולית
 34 הייתי עד לאלימות מילולית כלפי איש צוות אחר

 15 חולה הודיע שלא יוצא מהחדר
 2 הושחת רכוש כאות מחאה

 6 הייתי עד לאלימות פיזית כלפי איש צוות אחר
 3 #הותקפתי פיזית

#    p(r&y)<0.05 ראשוניות r= יועצותy= 

 
 ולהתמודד עמה למנוע אלימותבמרפאות היועצות  אנשי הצוותשל  מסוגלותתפיסת ה: 7-בלוח 

 N=855) ) (באחוזים)
 בינונית ומטה מסוגלות תפיסה 

 20 ##מסוגלות אנשי הצוות למנוע אלימות
 12 להסביר לחולה מדוע אינך יכול להיענות לבקשתו

 7 ##לתת לחולה מידע רלוונטי לצרכיו כך שהוא יבין היטב
 22 ##היטב עם חולים מקבוצות חלשות שונותלתקשר 

  *ליזום שיחה וליעץ למטופלים בנושאים רגישים

 14 ## מסוגלות אנשי הצוות להתמודד עם אלימות
 27 #להרגיע חולה כועס
 16 ##להרגיע חולה לחוץ

#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 
 מרפאות יועצותהיגד זה לא נכלל בשאלון   *
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במידה  גורמים התורמים להתנהגות אלימהבמרפאות היועצות את ה תפיסת אנשי הצוות: 8-בלוח 
  (N=855) (באחוזים) רבה ובמידה רבה מאוד

 במידה 
 רבה 

 במידה 
 רבה מאוד

   נהלייםיגורמים מ
 10 18 ##התנאים הפיזיים של המרפאה

 20 39 כספיים והחזרים הפניות למתן הקופה הנחיות
 27 35 המרפאה בתוך טיפול לקבלת המתנה זמן משך
 19 28 לטיפול המוקדש זמן משך

 34 33 במרפאה עומס

   ומקצועיים אישיים בין גורמים
 30 31 ##המטופל כלפי הצוות יחס
 20 23 #במרפאה הניתן הרפואי הטיפול רמת
 30 28 ##המטופל עם ההתקשרות אופן

 11 19 הצוות של צעיר וותק/ניסיון חוסר
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 

   (באחוזים) במרפאות היועצות של אנשי הצוות נים אישייםילפי מאפי ,סוגי אלימות: 9-בלוח 

 מרחבית/פיזית אלימות מילולית אלימות 
 66 29 (N=738) הכל-סך

 NS **  מין
 NS # לראשוניות השוואה

 >29 59  גבר
 29 69 אישה 

 NS * גיל 
 NS ## השוואה לראשוניות

 40-20 69 29 
41-55  65 30 

56 + 65 25 

 NS * שלא נולדו בארץ  של אנשי צוותה ישנת עלי
 NS NS השוואה לראשוניות

 29 70  1990עד  
 34 77  1990אחרי 

 NS NS השכלה
 ## NS השוואה לראשוניות

 32 75 או ישיבה תיכוניתיסודית או חטיבה או 
 27 67 על תיכוני ללא תואר 

 29 65 מכללה /טכניון/אוניברסיטה
 (גבוה יותר ביועצות) האחוז נקודות 15-מ יותר של הבדל >> 

#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 p<0.05   *   p<0.01** 
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 (באחוזים) אלימות לפי מאפיינים מקצועייםהיועצות ל חשיפה של אנשי הצוות במרפאות :10-בלוח 
 אלימות פיזית אלימות מילולית 

 66 29 (N=738) הכל-סך

 NS NS מקצוע 
 ## ## השוואה לראשוניות

 30 62 רופא
 28 67 אחות
 24 64 עובד סוציאלי/רוקח

 34 74 נהלימזכירות ומ

 NS NS מסלול התמחות 
 ## ## השוואה לראשוניות

 25 63 מתמחה/כללירופא 
 >34 >62 אחרת/פנימית/משפחה

 36 64 רופא ילדים

 * NS ותק בעבודה בקהילה 
 # # השוואה לראשוניות

 34 69 שנים 10עד 
 27 67 26שנים עד  10-יותר מ

 25 64 שנים+ 26

 NS ** ותק במרפאה
 # # השוואה לראשוניות

 30 70 שנים 10עד 

 27 >61  שנים 18עד  10-יותר מ
 28 64 שנים+ 19

 NS NS תפקיד ניהולי
 NS NS השוואה לראשוניות

 >33 >69 כן
 27 65 לא

 (נמוך יותר ביועצות)האחוז  נקודות 15-מ יותר של הבדל   > 
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 p<0.05   *   p<0.01** 
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 (באחוזים)אלימות לפי מאפיינים ארגוניים הצוות במרפאות היועצות לחשיפה של אנשי : 11-בלוח 
 מרחבית/חוו אלימות פיזית חוו אלימות מילולית 

 76 36 (n=738) הכל-סך

 * NS שעות עבודה במרפאה הנוכחית
 ## ## השוואה לראשוניות

 22 61 שעות 20עד  4
 31 67  30עד  20-יותר מ
 36 72  39עד  30-יותר מ

40 + 70 30 

 NS NS שעות עבודה בשבוע בסך הכל
 ## ## השוואה לראשוניות

 28 65  30עד  1
 29 68  40עד  30-יותר מ
 27 65  35עד  40-יותר מ

 ** **  מחוז
 ## # השוואה לראשוניות

 30 77 'א
 35 77  'ב
 28 >52 'ג
 24 >59 'ד
 >32 78 'ה
 >13 58  'ו
 42 76  'ז

 34 >67 'ח
 (נמוך יותר ביועצות)האחוז  נקודות 15-מ יותר של הבדל    >
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 p<0.05   *   p<0.01** 

 

  (באחוזים)מרפאה ב האווירהאנשי הצוות במרפאות היועצות את תפיסת : 12-בלוח 
  

 הכל-סך
 

 מאוד מסכים
 

 מסכים
לא מסכים או מאוד 

 מסכיםלא 
 6 42 52 100 תמיכה מצד הקולגות

 4 38 58 100 העובדים מסתדרים בינם לבין עצמם

 6 36 58 100 וירה נעימה במרפאהוא

 

  (באחוזים)עם אלימות  ותלהתמודדשל אנשי הצוות במרפאות היועצות כלים : 13-בלוח 
  

 הכל-סך
במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

לי כלים אין 
 להתמודד

 16 20 30 23 11 100 אלימות מילולית
 44 28 15 8 5 100 מרחבית/אלימות פיזית

 48 26 15 7 4 100 פגיעה ברכוש המרפאה
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 ( באחוזים)ות בנושא אלימות ויהשתלמהשתתפות אנשי הצוות ב: 14-בלוח 
  

 הכל-סך
במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 
 בכלל לא

 6 23 31 32 6 100 *עד כמה הועילה ההשתלמות

 11 10 20 35 24 100 עד כמה נחוצה ההשתלמות 
 נשאל רק מי שעבר השתלמות בנושא אלימות *

 
 (באחוזים)צעדים להקטנת אלימות : 15-בלוח 

  
 הכל-סך

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

 /במידה מועטה
 בכלל לא

פוגע לא מטופל במוסד הרפואי  - חוקקביעת 
לזמן מוגדר למשל שלושה ) בו תקף

 13 11 28 48 100 #(חודשים

פוגע לא מטופל במוסד  - נוהל קופהקביעת 
לזמן מוגדר למשל שלושה )הרפואי בו תקף 

 ##(חודשים

 

100 

 

45 

 

25 

 

13 

 

17  

 6של רף ענישה מינימלי של  חוקקביעת 
 11 11 24 54 100 חודשי מאסר בפועל 

 10 16 27 47 100 ##הצבת שומר בכניסה
של מטופלים " רשימה שחורה"הפצת 

 29 22 20 29 100 אלימים בין המרפאות

סדנאות תקשורת תקופתיות לצוות לפחות 
 20 22 27 31 100 אחת לשנה

 45 22 15 18 100 סדנאות ללימוד שיטות הגנה עצמית לצוות
#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 
 (באחוזים) ת אלימות וטיפול בהמניעלקופה הערכות הנהלת יהתפיסת אנשי הצוות את : 16-בלוח 

  
 הכל-סך

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 
 בכלל לא

הנהלת המחוז פועלת כדי למנוע את 
 19 27 29 19 6 100 האלימות כלפי צוות המרפאה

המחוז נותנת מענה לאירועי  הנהלת
 האלימות כלפי צוות המרפאה

100 6 19 30 27 18 

נושא האלימות כלפי צוות המרפאה 
 17 32 25 20 6 100 #נמצא בסדר היום של הקופה

#    p(r&y)<0.05 ראשוניות r= יועצותy= 
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החשיפה לפי , רמות נמוכות של מדדי רווחהאנשי צוות במרפאות היועצות שדיווחו על : 17-בלוח 
 (באחוזים) אלימותסוגי ל

 שחיקה  
 גבוהה יחסית

 (3מעל מדד )

 שביעות רצון
 נמוכה יחסית 
 (32עד מדד )

 איכות טיפול 
 נמוכה יחסית

 (27עד מדד )

 
מצוקה 

 נפשית
 17 27 17 19 הכל-סך

 ** ** ** ** מידת חשיפה לאלימות 
 NS NS NS NS השוואה לראשוניות
 26 32 # 23  24 מרחבית/חווה אלימות פיזית

חווה אלימות מילולית אך לא 
 18 28 15 21 מרחבית/פיזית

 9 22 # 14 # 12 עד בלבד לאלימות 

 # 11 22 12 13 לא נחשף לאלימות 
p<0.01** 

#    p(r&y)<0.05 ראשוניות r= יועצותy= 

 
 מדדי לבין אלימותסוגי להחשיפה  בין הקשר את ותהבוחנ לוגיסטיות רגרסיות ממצאי: 18-ב לוח

  (הצולב היחס את מציגים בלוח המספרים) הבסיסי המודל - רווחה שונים

 טיפול תאיכו  
 יחסית כהנמו

 רצון שביעות
 יחסית כהנמו

 שחיקה
 מעבודה

 מצוקה
 נפשית

 מרחבית/פיזית אלימות חווה
662. 3532 *** 3533 2.68 

 לא אך מילולית אלימות חווה
 מרחבית/פיזית

66.4 66.1 1.74 1.69 

 0.75 0.96 66.6 6676  לאלימות בלבד עד

 1.00 1.00 1.00 1.00 לאלימות נחשף לא
 בהבלטהמוצגים בלוח זה ובלוחות הבאים המספרים המובהקים *** 
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 שוניםה רווח מדדי לביןאלימות סוגי ממצאי רגרסיות לוגיסטיות הבוחנים את הקשר בין : 19-בלוח 
  (המספרים בלוח מציגים את היחס הצולב) הבסיסי המודל -

 טיפול איכות  
 יחסית כהנמו

 רצון שביעות
 יחסית כהנמו

 שחיקה
 מעבודה

מצוקה 
 נפשית

 2.88 .662 6617 1.28 מרחבית/חווה אלימות פיזית
 1.55 1.36 7657 1.38 מרחבית/חווה אלימות מילולית אך לא פיזית

 0.84 0.74 7646 1.36 עד בלבד לאלימות 
 1.00 1.00 1.00 1.00 לא נחשף לאלימות

      
     מאפיינים אישיים

     (זכר) מין
 1.27 1.19 0.81 7652 נקבה

     (ישראל) ארץ לידה
 1.38 0.55 0.64 7653 אפריקה /אסיה/אמריקה/אירופה

 1.10 1.01 0.89 6676 לשעבר  המועצות-יתבר
     

    מקצועיים מאפיינים
     (עובדים סוציאליים/רוקחים)מקצוע 

 0.64 0.66 0.74 7652 רופא
 0.83 0.29 0.88 0520 אחות

 1.38 0.54 0.82 05.0 מזכירות ומנהל
     (26עד  10-יותר מ)ותק בקהילה 

 0.81 1.10 1.27 6671 שנים 10עד  
26+ 66.6 0.98 0.43 0.71 

     (19עד  10-יותר מ)ותק במרפאה 
 1.32 1.64 1.18 7624 שנים 10עד 
19+ 7640 1.70 1.65 1.48 

     (לא)תפקיד ניהולי 
 0.99 0.68 0.80 0511 כן 

   (40עד  20) שעות עבודה במרפאה נוכחית
 0.96 0.83 1.23 7652 שעות 20-4

40 + 6665 0.89 0.72 0.71 

 

   (באחוזים) למטופליםאנשי הצוות במרפאות היועצות שינוי ביחס : 20-בלוח 
-סך 

 הכל
במידה 

 רבה מאוד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

בכלל 
 לא

 29 15 12 26 18 100 אני מקשיב להם יותר בסבלנות 

 39 15 15 21 10 100 ענות יותר לדרישותיהםיאני משתדל לה

טחוני ומגביל את מגעי יאני חושש יותר לב
 ##איתם למינימום הכרחי 

 
100 

 
7 

 
15 

 
14 

 
20 

 
44 

אני זהיר יותר וממהר להזעיק אנשי ביטחון 
 או אנשי צוות אחרים

 

100 
 

7 
 

16 
 

16 
 

24 
 

37 

אני משתדל לא לטפל באוכלוסיה עם 
 ##מאפיינים של הפוגע 

 
100 

 
3 

 
4 

 
8 

 
13 

 
72## 

 ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 
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של אנשי הצוות במרפאות  הקשר בין סוגי אלימות לבין מאפייני הרקע :משתני-ניתוח רב: 21-בלוח 
  9היועצות

 ברכוש פגיעה מרחבית/פיזית אלימות מילולית אלימות 

  OR OR OR 
       אישיים מאפיינים

       (זכר) מין
 1.01 1.00 3513 נקבה

    (ישראל)ארץ לידה 
 1.01 1.06 1.66  אפריקה/אסיה/אמריקה/אירופה

 1.25 1.52 2.10  לשעבר ועצותהמ-יתבר

       מקצועיים מאפיינים
       (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 1.31 1.26 0.87 רופא
 1.31 1.01 0.94 אחות

 2.90 2.21 1.56 ומנהל מזכירות
       (26 עד 10-מ יותר) בקהילה ותק

 1.21 1.84 1.03 שנים 10 עד 
26+ 0.90 0.88 1.05 

       (19 עד 10-מ יותר) במרפאה ותק
 2.24 1.00 2.12 שנים 10 עד
19+ 1.78 1.41 2.36 

       (לא) ניהולי תפקיד
 2.01 1.57 1.41  כן

       ארגוניים מאפיינים
       (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות
 1.40 0.66 0.74 שעות20-4

40+ 0.95 0.81 1.12 
    

    מחוז
 0.84 0.91 1.29 'א
 0.64 0.37 0.62 'ו
 0.36 0.63 0.61 'ד
 1.64 1.26 0.73 'ח
 0.70 0.96 0.35 'ג

 0.62 0.98 1.36 'ה
 1.08 0.87 1.16 'ב

 

  

                                                   
ותק "בגלל מתאם גבוה עם משתנה רקע , "גיל"ברגרסיות המוצגות בלוחות הבאים לא נכלל משתנה רקע   9

שעות "עקב מתאם גבוה עם משתנה רקע " סך  חולים ביום"כן לא נכלל משתנה  רקע -כמו". במרפאה
 ".עבודה במרפאה
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של אנשי הצוות במרפאות הקשר בין עדות לאלימות לבין מאפייני רקע  :משתני-ניתוח רב: 22-בלוח 
 היועצות

 מרחבית/עדות לאלימות פיזית לאלימות מילוליתעדות   
  (OR )  OR )) 

     אישיים מאפיינים
     (זכר) מין

 0.88 1.03 נקבה
     (ישראל) לידה ארץ

 0.62 1.22  אפריקה/אסיה/אמריקה/אירופה
 0.91 1.09  לשעבר המועצות-ברית

   מקצועיים מאפיינים
     (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 1.24 0.74 רופא
 0.99 0.77 אחות

 1.73 0.55 נהליומ מזכירות
     (26 עד 10-מ יותר) בקהילה ותק

 1.05 1.69 שנים 10 עד 
26+ 0.79 0.63 

     (19 עד 10-מ יותר) במרפאה ותק
 1.09 1.34 שנים 10 עד
19+ 0.89 0.70 

     (לא) ניהולי תפקיד
 1.31 2.36  כן

   ארגוניים מאפיינים
     (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות
20-4  0.99 0.68 

40+ 1.57 1.14 
     ('ז) מחוז

 0.45 0.81 'א
 0.74 0.41 'ו
 0.45 0.44 'ד
 0.26 0.59 'ח
 0.36 0.25 'ג

 0.76 0.44 'ה
 0.61  0.87 'ב
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של אנשי הצוות  הקשר בין חשש מאלימות לבין מאפייני רקע :משתני-ניתוח רב: 23-בלוח 
 במרפאות היועצות

 מרחבית/פיזית מאלימות חשש  מילולית מאלימות חשש  
  OR )) ((OR  

     אישיים מאפיינים
     (זכר) מין

 0.83 7625 נקבה

     (ישראל) לידה ארץ
 1.24 ..66  אפריקה/אסיה/מריקהא/אירופה

 1.13 3523  לשעבר המועצות-ברית

   מקצועיים מאפיינים
     (סוציאליים עובדים/רוקחים) מקצוע

 0.84 7636 רופא
 0.95 .052 אחות

 3.49 6615 ומנהל מזכירות

     (26 עד 10-מ יותר) בקהילה ותק
 1.14 6676 שנים 10 עד 

26+ 765. 1.03 

     (19 עד 10-מ יותר) במרפאה ותק
 1.15 6661 שנים 10 עד
19+ 6666 1.03 

     (לא) ניהולי תפקיד
 0.81 6677  כן

   ארגוניים מאפיינים
     (40 עד 20-מ יותר) במרפאה עבודה שעות
20-4  0.85 0.64 

40+ 1.41 1.28 

     ('ז) מחוז
 0.46 0.72 'א
 0.43 0.59 'ו
 0.84 0.88 'ד
 1.07 1.09 'ח
 0.49 0.49 'ג

 1.11 1.11 'ה
 1.04 1.53 'ב
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 ( באחוזים)במרפאות היועצות  של אנשי הצוות מהעבודה שחיקה: 24-בלוח 

  
 

 הכל-סך

 /כמעט תמיד
 /לעתים קרובות

 רחוקות

 
 

 לפעמים

 
 /חוקותרלעתים 

 כמעט אף פעם לא/מאוד
 34 38 29 100 ##עייף מרגיש

 73 18 9 100 ##לעבודה ללכת כוח לי אין

 60 23 17 100 ##פיזית סחוט מרגיש

 74 16 10 100 ##לי" נשבר"

 70 18 12 100 ##התרוקנו שלי" המצברים"

 67 20 13 100 ##שחוק מרגיש

 86 11 3 100 ##איטית בצורה חושב שאני מרגיש

 87 10 3 100 ##להתרכז לי קשה

 92 6 2 100 ##צלול לא שלי הראש

 90 8 2 100 ##מפוזר שאני מרגיש

 91 7 2 100 ##מסובכים דברים על לחשוב לי קשה

  של לצרכים רגיש להיות יכולת לי אין
 #אחרים עובדים של או לקוחותי

 

100 

 

2 

 

6 

 

92 

 בלקוחותי רגשית להשקיע כוח לי אין
 ##אחרים בעובדים או

 

100 

 

3 

 

7 

 

90 

  יתסימפ להיות יכולת לי שאין מרגיש
 ##אחרים לעובדים או ללקוחותי

 
100 

 
1 

 
6 
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#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 

 
   (באחוזים)ממקום העבודה של אנשי הצוות במרפאות היועצות שביעות רצון : 25-בלוח 

  
-סך

 הכל

במידה
רבה 

 מאוד

 
במידה 

 רבה

 
במידה 
 בינונית

 
במידה 
 מועטה

 
בכלל 

 לא
 1 1 12 48 38 100 ממידת האחריות המוטלת עליך

 0 3 14 45 38 100 ##מהאוטונומיה לטפל בחולים כפי שאתה רוצה

 2 5 25 43 25 100 ממידת הגיוון בעבודה

 1 1 13 42 43 100 #מהאנשים העובדים איתך

 4 11 28 35 22 100 מתנאי העבודה הפיזיים

 2 4 23 42 29 100 #מההזדמנות להשתמש ביכולת שלך

 17 25 35 18 5 100 מרמת השכר שלך

 5 14 29 35 17 100 מההערכה לעבודה הטובה שאתה עושה

 3 8 27 42 20 100 ##משעות העבודה שלך

 2 4 16 43 35 100 #מיחסי העבודה עם המנהלים שלך

 1 2 16 51 30 100 #ממקום העבודה שלך באופן כללי

#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 
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 (באחוזים) של אנשי הצוות במרפאות היועצות טיפול נתפסתאיכות : 26-בלוח 
 גרוע בינוני טוב טוב מאוד הכל-סך 

 0 4 35 61 100 ההסברים והמידע שהם מקבלים על מחלתם והטיפול

 1 18 45 36 100 #המרפאה נוהלי על מקבלים שהם והמידע ההסברים

 2 22 49 27 100 ##המרפאה בתוך טיפול לקבלת המתנה זמני

 0 2 36 62 100 המטופלים כלפי הצוות יחס

 1 12 46 41 100 והטיפולים הבדיקות לגבי בהחלטות המטופלים שיתוף

 0 3 31 66 100 במרפאה הניתן הרפואי הטיפול רמת

 0 4 33 63 100 במרפאה הניתן הסיעודי הטיפול רמת

 5 24 42 29 100 לחולה המוקדש הזמן משך

 3 16 36 45 100 המרפאה של הפיזיים התנאים

 0 5 45 50 100 #כללי באופן במרפאה השירות רמת

#    p(r&y)<0.05    ##p(r&y)<0.01 ראשוניות r= יועצותy= 
 

 

 


