
מדוע אוהבים לשנוא את עובדי הציבור? 
  מה יש בעשייה הציבורית, שחושפת את העובדים לאלימות 

במהלך עבודתם?    כיצד מתמודדים עם התופעה?    מבט עולמי

"אני בעד מטעני חבלה נגד עובדי ציבור ונגד מי 
שממיתים אותנו ממחסור", כך גולש ברשת האינטרנט 
בתגובה לפרסום של משרד ממשלתי, כאן בישראל, פרסום, 
אשר נועד לצמצם את האלימות ברשת. דברים אלה מדגימים 
את האלימות המילולית, שבה נתקלים עובדי ציבור במרחב 
הווירטואלי ואת האלימות הפיזית בשיח פנים אל פנים במהלך 
עבודתם. ארגוני עובדים, התאחדויות מקצועיות וגורמי ממשל 
ברחבי העולם, כמו גם בארץ, משקיעים משאבים רבים למחקר 

בנושא, להתמודדות עם התופעה ולתכניות מניעה, הן במטרה 
לשפר את איכות השירות, והן במטרה לשמור על עובדיהם מפני 
אלימות, אשר מופנית, לרוב, על-ידי הציבור ומקבלי השירות 
עצמם. יש, שהתוקף, הנוקט אלימות כלפי עובד הציבור, עושה 
זאת כתוצאה מהשפעת אלכוהול או מחלת נפש, או במטרה 
להשפיע על נותן השירות לשנות את החלטתו או על מנת לקבל 
שירות שונה מזה שקיבל. יש, שהאלימות נובעת מתסכולו של 
מקבל השירות מתוצאת המפגש עם נותן השירות, והוא מעוניין 

תוספת

הדי וגשל, אביתר רמות
יחידת מידע וידע, אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי, המשרד לביטחון הפנים 

סיכון
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לנקום בו בצורה אלימה, ויש שהוא נוהג כך בשל צרכים פיזיים 
או רגשיים שאינם ממומשים, ובעזרת השימוש באלימות הוא 
חושב שיוכל "להוכיח" את עצמו ולהוציא אגרסיות, שמקורן 
בסיטואציות קודמות. ברוב המקרים אלימות מסוג זה היא אלימות 
על רקע לאומני, גזעני או מגדרי. עובדי הציבור, שעומדים 
במוקד הסיכון, הם שוטרים וכבאים - המגיבים הראשונים וכן 
עובדי שירותי הבריאות - אחיות ורופאים, לצד עובדי משרדים 
ממשלתיים ועובדי ממשל מקומי, הנמצאים במגע יומיומי עם 
הציבור. עובדים אלה נחשפים לאלימות הן בשל עבודתם הישירה 
עם הציבור, המתבצעת גם בשעות חריגות, והן בשל עבודתם עם 
אוכלוסיות מוחלשות או במוקדי פשיעה. זאת, בנוסף לעבודתם 

עם ציבור, החש אנטגוניזם כלפי גורמים ממשלתיים. 

תוספת

שוטרים, רופאים ושופטים
יותר ממחצית השוטרים בארה"ב חוו אלימות כלשהי במהלך 
שירותם. 28% מפציעות השוטרים במדינה וכ-33% ממקרי המוות 
שלהם נובעים כתוצאה מאלימות המכוונת כלפיהם. המצב חמור 
גם במדינות שנחשבות אלימות פחות, כאוסטרליה, שם כ-65% 
מכלל עובדי המגזר הציבורי סובלים מאלימות מילולית, ומעל 
10% מהם מקבלים איומים במהלך עבודתם. התופעה רווחת גם 
בבריטניה, ומעצימה במיוחד בסקוטלנד, בשל ההשלכות של 
צריכת יתר של אלכוהול )בכ-40% ממקרי האלימות נגד עובדי 
ציבור היה התוקף תחת השפעת אלכוהול(. הסוהרים במדינה 
חווים גם הם מקרי אלימות רבים - כ-60% מהם נפגעו פיזית 
וכ-20% מהם נזקקו לטיפול רפואי בעקבותיו. בסקוטלנד לבדה, 
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דווחו בשנת 2007 בלבד 23,000 מקרים של אלימות פיזית כנגד 
עובדים מהמגזר הציבורי ) כ-4.5 תקיפות לאלף איש(. התופעה 
החמורה לא פוסחת גם על מגזרים נוספים בשירות הציבורי, כגון 
הסקטור הרפואי והסקטור המשפטי. מנתונים שנאספו בארה"ב 
עולה, כי 45% מהתקיפות הלא-קטלניות כלפי רופאים ואחיות 
גרמו להיעדרות ממקום העבודה. בשנת 2009 לבדה, 50% 
מהאחיות במרכזי החירום דיווחו, כי חוו אלימות מצד מטופלים, 
בעוד שכ-25% מהן חוו מקרים של עשרים מקרי אלימות או יותר 

במשך תקופה של שלוש שנים. 
בחינת המצב בסקטור המשפטי, איננה מציגה תמונה ורודה יותר, 
כפי שמשתקף מהנתונים שנאספו בשוודיה. ממחקר שערכה המועצה 
הלאומית למניעת פשיעה במדינה עולה, כי 12% מהשופטים 
ומהפרקליטים דיווחו על מקרי אלימות כלפיהם. 70% מהם העידו, 
כי הותקפו יותר מפעם אחת - אוימו או הוטרדו בדואר האלקטרוני 
ובמסרונים או שהותקפו פיזית ממש. מיעוטם של מקרי האלימות 
)1%( מופנים כלפי בני-משפחותיהם של עובדי הציבור, אך רובם 

המכריע מכוונים ישירות כנגד השופטים או הפרקליטים. 

עלויות ישירות ועקיפות
מקרי האלימות נגד עובדי ציבור טומנים בחובם השפעות לא 
מועטות ונזקים, הן ברמת הפרט והן ברמת המדינה, החל מנזקים 
חומריים וכלכליים וכלה בתדמיתה של המערכת הציבורית כולה 
ושל המדינה עצמה, שכן היא למעשה מפעילתו של השירות 

הציבורי כולו.
קשה לכמת את כל ההשפעות של האלימות כלפי עובדים במגזר 
הציבורי, אך עם זאת ניתן לומר בביטחון, שהתופעה מפחיתה 
מהפרודוקטיביות של עובדי הסקטור הציבורי, הן מבחינת 
העלויות הישירות )עלות תיקון של ציוד שניזוק, הענקת טיפול 
רפואי או פסיכולוגי לנפגעי תקיפה, הגדלת ההוצאות על אבטחה 
במקומות העבודה ועלויות של שיפור התדמית הציבורית(, והן 
מבחינת העלויות העקיפות )הלחץ על העובדים גורם לתחלופה 

  תופעת האלימות נגד עובדי 
המגזר הציבויר מפחיתה 
מהפרודוקטיביות שלהם,

הן מבחינת העלויות הישירות,
והן מבחינת העלויות העקיפות

גבוהה ולירידה במחויבותם האישית, ויוצר חשש בקרב הציבור 
מבחירה בקריירה מקצועית במגזר הציבורי(. העלויות, הנובעות 
מהאלימות כנגד עובדי המגזר הציבורי, הן, ככל הנראה, גבוהות 
אף יותר, משום שתקריות רבות אינן מדווחות כלל. איומים, 
הפחדות והטרדות קלות כמעט שאינן מדווחות בפועל, עובדה 

המקשה על איסוף נתונים אופטימאלי בנושא.

נהלים, חקיקה וטכנולוגיה
מדינות שונות פועלות על מנת לצמצם, במידת האפשר, את 
תופעת האלימות כנגד עובדי ציבור, הן באמצעות הגדרת נהלים, 
המחייבים ארגונים בסקטור הציבורי להכין תכנית מנע, המותאמת 
לצרכי הארגון, הן באמצעות תיקוני חקיקה, אשר באים לידי ביטוי, 
לרוב, בהחמרת הענישה על פשעי אלימות כלפי עובדי ציבור, והן 
בשימוש באמצעים טכנולוגים חדשים, ביניהם אזעקות, מצלמות, 

תוספת סיכון / המשך
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  התוקף, הנוקט אלימות כלפי 
עובד הציבור, עושה זאת, לרוב,

במטרה להשפיע על נותן השירות 
לשנות את החלטתו, או על מנת 
לקבל שירות שונה מזה שקיבל

לחצני מצוקה וגלאי מתכות, על מנת להגביר את תחושת הביטחון 
וההרתעה, ולשפר את מתן התגובה בזמן אירוע אלימות. בנוסף, 
הן פועלות להכשרת עובדים במגזר הציבורי, שיוכלו להגיב 
במהירות וביעילות בעת חירום, וכן מעודדות תיעוד כל מקרי 

האלימות במגזר זה, לשם הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

יה
רצ

סט
לו

אי

המכון האוסטרלי לקרימינולוגיה, לדוגמא, שם דגש מרכזי על 
תכנון פיזי ועל ניהול של המרחב, שבו מתקיים השירות לקהל, 
על מנת ליצור אווירה מתאימה ובטוחה. מתוך הבנה, שההתנהגות 
האלימה נובעת פעמים רבות כתוצאה מהתנאים, השוררים במוקדי 
קבלת קהל, והמשפיעים על מצבו הנפשי של התוקף הפוטנציאלי, 
הוחלט במדינה להנעים את האווירה במוקדי השירות, ולשפר 
את תנאי הישיבה בהם, לצבוע אותם מחדש, לדאוג לנקיונם 
ולייצוגיותם של העובדים, לצד תכנון הכניסות אליהם, המסדרונות 
שבהם ומסלול התורים, על מנת שיתאימו לקהל רב, וימנעו לחץ 

ופוטנציאל להתנהגות לא ראויה.

עבודה "לא אישית"
הפיכת העבודה ל"לא אישית" רלוונטית בעיקר בבתי-משפט, 
שבהם מתרחשות תקיפות כנגד שופטים ופרקליטים בהיקף גדול 
בכל רחבי העולם. כחלק ממחקר והפקת לקחים שנערכו בנושא 
בשוודיה, הגיעו החוקרים למסקנה, כי על מנת להפחית את 
הסיכון לתקיפה נגד אנשי המקצוע בתחום, יש לדאוג, שהתוקף 
הפוטנציאלי לא ירגיש שהוא מתמודד מול אדם בודד, אלא מול 
מערכת ענפה. תחושה זו תפחית את רצונו לתקוף, כי הוא יבין, 
שתקיפה נגד אדם יחיד תהיה לא יעילה, מכיוון שתמיד יהיו 
אחרים שיטפלו בבעיה. החוקרים המליצו לפרקליטים לעבוד 
בקבוצות ולא כיחידים, לצמצם את חשיפת פרטיהם האישיים 
ברשת האינטרנט, ולהביא את האינטראקציה הפיזית עם הנאשמים 

למינימום האפשרי. 
בסקוטלנד יצאו לקמפיין נרחב נגד התופעה, שמטרתו הייתה 
להעלות את מודעות הציבור לנושא, ולבנות קונצנזוס בציבור, 
שאלימות מילולית או פיזית כלפי מי שעובד בשירות הציבור אינה 
מתקבלת על הדעת. מחקרים שבוצעו לפני הקמפיין ולאחריו, כדי 
לבחון את האפקטיביות שלו, הצביעו, בין השאר, על העלייה של 
כ-13% שחלה בהסכמת הציבור, שאלימות כלפי עובדי ציבור 
היא פסולה, ועל עלייה של 7% ברמת המודעות לאלימות כלפי 
עובדי ציבור. ממשלת סקוטלנד הייתה מרוצה מתוצאות הקמפיין, 
וטענה, כי הוא היה מועיל מאוד להטמעת המסר בציבור, ולהבנת 

חומרת המעשה של אלימות כלפי עובדי ציבור. 

היבט נוסף הנוגע לתופעת האלימות נגד עובדי הציבור הוא אמון 
הציבור בגופי השלטון. אמונו זה בגופים השונים מהווה פרמטר, 
המשפיע על היקף האלימות. כך, למשל, ככל שהאמון של הציבור 
במגזר הציבורי גבוה יותר, כך לתוקף פוטנציאלי יהיה נוח פחות 

לפעול באלימות. 
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