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  המשרד לבטחון .המדען הראשי במשרד לביטחון פניםלשכת המחקר המדווח בזה בוצע בתמיכת 

עים מחקרים במימון ממשלתי לבטא באופן חופשי את חוות דעתם פנים מעודד את החוקרים המבצ

ח  אינן משקפות "ההשקפות וההצעות המצויות בדו. ושיפוטים המקצועי במהלך ביצוע הפרוייקט

 .או המשרד לבטחון הפנים/או מדיניותה הרשמית של מדינת ישראל ו/בהכרח את עמדתה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תודות
מנהלת , ולעידית חכימי, ישראל ברק' ות למדען הראשי במשרד לביטחון הפנים פרופברצוננו להוד

הבצוע והכתיבה של , תחום מדעי החברה במשרד לביטחון הפנים על עזרתם הרבה בכל שלבי התכנון

חברי .  תודותינו והערכתנו לחברי ועדת ההגוי על הערותיהם החשובות ועל עזרתם, בנוסף. המחקר

מנהלת תחום מדעי , ישראל ברק  ועידית חכימי' מלבד המדען הראשי  פרופ, ולליםוועדת ההגוי כ

, מ רפי לב"נצ, י"מ, ר"קרפ, ר צבי לנקובסקי"מ ד"במשרד לביטחון פנים את נצ,  החברה וההתנהגות

, מ רפי מרקס"גנ, ס"שב, רפואה' מח' ר, ר אלכס אדלר"מ ד"גנ, י"ח מדעי החברה וההתנהגות מ"רמ

, י"ש מ"ד הערכה ומחקר אמ"צ עומרית מרגלית רמ"סנ, ס"שב, א והדרכה"מינהל כ, אשירווחה ר' ק

.  ס"שב, נ מחקר מנהל משאבי אנוש"רע, ד יהושוע וייס"וסג, .ב"פסיכולוג מג, צ אלן ויינשטיין"וסנ

 ,יעצו, סייעו, ס"ב ובשב"במג, י"נושאי תפקידים שונים במ, אנשים רבים, בנוסף על חברי וועדת ההגוי

 .    גם להם נתונה תודתנו. ותמכו בנו במהלך המחקר

        

 .פיינס וגיורא קינן-      איילה מלאך
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א 

  למנהליםתמצית .1
 

מטרותיו . המחקר הנוכחי התמקד בלחץ ובשחיקה הקשורים לעבודתם של שוטרי משטרת ישראל

 :העיקריות היו

 ..מיפוי גורמי הלחץ והשחיקה האופייניים לשוטרי משטרת ישראל .א
  .סקירת תוצאותיהם הנפשיות והגופניות של גורמי לחץ ושחיקה אלו.   ב  
 .מודדות של השוטריםבחינת דפוסי ההת.   ג  
 .מתן המלצות לטיפול ומניעת גורמי לחץ ושחיקה אלו.  ד  

 
. 2001 ועד סוף 2000השאלונים שנבחרו עבור המחקר הועברו למדגם מייצג של שוטרים בין סוף שנת 

 והוותק 36.8גילם הממוצע עמד על ).  נשים-20%  גברים ו80%( שוטרים 1,010במחקר השתתפו 

 5%ק ועוד " קצינים עד דרגת רפ28%, א" מהם היו בד67%.   שנים12.9שטרה היה הממוצע שלהם במ

 .  עבדו בתפקידי מטה והשאר בתפקידי שטח41%.  צ ומעלה"בדרגת סנ

 
פותח במיוחד עבור המחקר על יסוד ראיונות ) כולם שאלוני דיווח עצמי(חלק נכבד של השאלונים 

כולל מחקר מקביל שנערך , קירה ספרותית מקיפהעומק שנערכו עם אנשי משטרה במחקר חלוץ וס

 ממשתתפי המחקר רואיינו בנוסף בראיון עומק 24%  .)1989, קינן (1989 במשטרת ישראל בשנת

 .וכמחציתם נתנו את אישורם לקבלת נתוני הבדיקות הרפואיות התקופתיות שעברו

 

 

 :להלן ממצאיו העיקריים של המחקר
 
 :גורמי לחץ 

המשכורת הנמוכה שאינה עונה על :  ראש רשימת גורמי הלחץ היוהגורמים שדורגו ב

כל . ומחסור באמצעים ומשאבים, עומס העבודה, יחס לא הוגן מצד המפקדים, הצרכים

באופן מקרי . 1989הגורמים הללו נמצאו בראש רשימת גורמי הלחץ גם במחקר שנערך ב

ם ניתן לייחס את אולם לא ברור הא, התקיימו שני המחקרים בתקופת אינתיפאדה

 .הממצאים למאפיינים כלליים של המשטרה או למאפיינים תלויי תקופה

 
 :רמת לחץ ושחיקה          

 מתוכם דיווחו על רמת לחץ 36%כאשר , גבוהה-השוטרים דיווחו בממוצע על רמת לחץ בינונית .א

 שהתקבלו נתונים אלו מעידים על עליה ברמת הלחץ בהשוואה לממצאים. גבוהה או גבוהה מאד

 .1989- שנערך במחקרב

 

ממוצע  . רמת השחיקה הממוצעת עליה דיווחו השוטרים מעידה על סימני סכנה לשחיקה .ב

 ).2.8(הנו גבוה ממוצע השחיקה הארצי ) 3.05(השחיקה של השוטרים 



ב 

 
 :תוצאות הלחץ

, כאבי גב: סימפטומים קשורי לחץ עליהם דיווחו השוטרים בשכיחות הרבה ביותר היו .ד

 מחקרשלושת הסימפטומים הללו הופיעו גם בראש הרשימה ב. וכאבי ראש, ות יתרעצבנ

 .1989של 

 
כגון פיגוע או ( מהמרואיינים היו מעורבים באירוע קשה 64%בראיונות העומק נמצא כי 

דיווחו כרבע מהשוטרים על , בתגובה לאירועים אלה. במהלך עבודתם )תאונת  דרכים

 .סימפטומים פוסט טראומטיים

 

וח הנתונים הרפואיים של השוטרים העלה כי מספר בעיות רפואיות הקשורות ללחץ נית .ה

 .נמצאו כגבוהות מהמצופה על פי גילם
 
רמת הביצוע המדווחת של , למרות רמת הלחץ הגבוהה יחסית וסימני הסכנה לשחיקה .ו

הם הביעו רצון להמשיך ולשרת במשטרה וגילו שביעות רצון ; השוטרים הייתה גבוהה

 .ניתן להסביר ממצא זה בתחושת השוטרים שעבודתם חשובה ותורמת. קידםמתפ

 

רואים את החלטתם להתגייס ) שני שליש(מראיונות העומק עולה כי רוב המרואיינים  .ז

 חשים שעבודתם 81%- שבעי רצון מעבודתם במשטרה ו70%;  למשטרה כהחלטה נכונה

 .חשובה ותורמת

 
 :הקשר בין לחץ ושחיקה

שחיקה נמצאה קשורה , עם זאת.  בין שחיקה לבין גורמי הלחץ ורמת הלחץנמצא קשר גבוה .ח

לשביעות הרצון , לרצון להישאר במשטרה, יותר מלחץ לסימפטומים גופניים ונפשיים

 .לרמת הביצוע ולתחושת חשיבות העבודה, לאווירה ביחידה ובמשטרה, מהתפקיד

 
 :התמודדות

ר על ידי השוטרים הן אלו הנתפסות דרכי ההתמודדות הננקטות בשכיחות הרבה ביות .ט

שיחות עם , ניסיון לראות את הצדדים הטובים בעבודת המשטרה: וחיוביות כגון כמקובלות 

ארבע דרכי . שימוש בהומור והצבת סדרי עדיפויות, שוטרים אחרים על הבעיות בעבודה

יליות הדרכים הנתפסות כשל. 1989 של מחקרההתמודדות הללו הופיעו בראש הרשימה גם ב

 .דיווחו בשכיחות הנמוכה ביותר, או פחות מקובלות

 

סברו שלא הייתה להם  הדרכה מספקת בכל הנוגע להתמודדות עם ) 76%(מרבית המרואיינים  .י

 . חשו שלא קיבלו הדרכה מספקת בכל הנוגע לטיפול באוכלוסייה עוינת60% -מצבי לחץ  ו

 



ג 

 :השפעת משתנים סוציודמוגרפיים

ת הלחץ ורמת השחיקה של השוטרים כאשר נבחנו משתנים נמצאו הבדלים ברמ .יא

כגון סוג (ומשתנים הקשורים בתפקיד ) שנות השכלה, כגון מצב משפחתי(סוציודמוגרפים 

 )היחידה או המחוז

 

 :המסקנות העיקריות העולות מן המחקר הן

 
למעלה משליש מהשוטרים מדווחים על . השוטר הישראלי מתפקד בתנאי לחץ גבוהים למדי .1

ממצא זה מעיד על עליה ברמת הלחץ יחסית לזו שנבדקה . רמת לחץ גבוהה או גבוהה מאד

למעלה משני שליש מהשוטרים חוו אירוע קשה ביותר ".  האינתיפאדה הראשונה"בתקופת 

ורמת , השוטר הישראלי מראה סימני סכנה לשחיקה. במהלך עבודתם) תאונה, פיגוע(

.   משמעותית מרמת השחיקה באוכלוסייה כולההשחיקה הממוצעת במשטרה גבוהה בצורה

ניתוח הנתונים הרפואיים מעלה כי . הלחץ בעבודה מתבטא גם בסימפטומים גופניים ונפשיים

 קשרים מובהקים בין הנתונים הרפואיים לבין המשתנים הקשורים נמצא מספר קטן של

 .ללחץ
 

ש בארגון בעיקר אלה בין יחסי אנו, הגורמים העיקריים ללחץ  מתייחסים לתגמול לא מספק .2

בניגוד לגורמי לחץ האופייניים . עומס עבודה ומחסור באמצעים לביצועה, מפקדים לפקודים

נמצא כי משכורת , 1989 -ובדומה לתוצאות סקר דומה שנערך במשטרה ב, לשוטרים בעולם

. נמוכה שאינה עונה על הצרכים עומדת בראש רשימת הלחצים של השוטרים בישראל

פיגועים (ומפגשים עם אירועים קשים ומראות זוועה ,  להיפגע גופנית בעבודההאפשרות

כרבע מהמרואיינים דיווחו . 1989 של מחקרנמצאו מלחיצים הרבה יותר יחסית ל, )תאונות

 . לאירועים קשים שחוו) PTSD(פוסט טראומטיות  על תגובות
 

ל שביעות רצון מעבודתם דיווחו השוטרים  ע, למרות הלחץ הגבוה וסימני הסכנה לשחיקה .3

פער זה עשוי להיות מוסבר על ידי תחושת השוטרים . ועל רצון להמשיך ולשרת משטרה

 .שעבודתם חשובה ותורמת
 

לשביעות הרצון , רמת שחיקה נמצא קשורה יותר מרמת לחץ לסימפטומים גופניים ונפשיים .4

אך לא (שחיקה . מהעבודה והרצון להמשיך ולשרת במשטרה ולאווירה ביחידה ובמשטרה

להבדלים אלו בין לחץ . נמצאה קשורה גם לרמת הביצוע ותחושת חשיבות העבודה) לחץ

 . ושחיקה יש חשיבות כשהמדובר במניעה וטיפול
 

סביר . השוטר הישראלי עושה שימוש בשיטות התמודדות שנמצאו במחקרים רבים כיעילות .5

 . צמתיות יותרותגובות הלחץ היו ע, להניח כי אלמלא כן
 

ניכר כי איכות ההדרכה שמקבל השוטר הישראלי להתמודדות עם לחצים כולל טיפול  .6

 . באוכלוסייה עוינת אינה מספקת



ד 

 המלצות . ו

 
מוצע כי . מומלץ מאד להקים במשטרה יחידה מקצועית לטיפול ולמניעת לחצים בקרב שוטרים.  1

 .יחידה זו תמקד את פעילותה הן בתחום הארגוני והן בתחום הפרטני

 
לאור הממצאים המעידים על כך שההדרכה שמקבלים השוטרים להתמודד עם לחצים אינה . 2

מומלץ לפתח תוכניות הדרכה עדכניות הלוקחות בחשבון את ההתפתחויות בתחום הכנת , מספקת

חשוב שהכשרה זו תינתן לשוטרים כבר בתחילת גיוסם ותהיה . יחידים בביצוע מטלות תחת לחץ

 . הספציפי במשטרהרלוונטית לעיסוקם 

 
הופיע כגורם ) כולל חוסר גיבוי וענישה שלא במקומה(לאור העובדה שיחס לא הוגן מצד הממונים .  3

 .יש מקום להרחיב את ההדרכה בנושא פיתוח פיקוד ומנהיגות, לחץ מרכזי

 
אי לזאת מומלץ מאד להגביר . תחושת משמעות וחשיבות העבודה נמצאה כבלם שחיקה משמעותי.  4

ניתוחי אירועים , חושה זאת בקרב השוטרים באמצעים שונים כגון כנסים להגברת מוטיבציהת

 .מוצלחים ושימוש במדיה

 
מן הראוי לעשות כל מאמץ כדי , מכיוון שנושא המשכורת מופיע שוב בראש רשימת גורמי הלחץ. 5

האפשרות כדאי לשקול את , במידה שלא ניתן לעשות זאת עבור כל השוטרים. לתגמל שוטרים

לתגמל רק סקטורים ספציפיים כמו למשל יחידות העוסקות בתפקידים מסוכנים או מלחיצים 

 . במיוחד

 
לאור העומס העצום המוטל על השוטרים בישראל מומלץ לעשות כל מאמץ על מנת להגדיל בצורה . 6

עומס חשוב להגביר את המודעות מצד מפקדים לנושא ה, בנוסף.  משמעותית את מצבת כוח האדם

כמו גם להוציא יותר לחופשות שוטרים , ולעודד ברמה מערכתית ניצול יעיל של זמן השוטרים

 .  העובדים בעומס גבוה במיוחד

 
לאור הלחץ החמור הנגרם לשוטרים בשל המחסור באמצעים ומשאבים אלמנטריים לביצוע . 7

במיוחד חשוב , בתחום זהיש לעשות כל מאמץ שיוביל לשיפור , העבודה ולהימנעות מפגיעה גופנית

 . בתקופה זו לספק לשוטרים אמצעי מיגון החסרים להם

 
מומלץ לבנות מסלולי , על מנת להקטין לחצים הנובעים מאי וודאות ועמימות בנושא הקידום. 8

 .כולל מסלולי קידום מקבילים לאנשי מקצוע, קידום ברורים לאנשי המשטרה

 
חשוב , בים באירועים קשים כגון פיגועים ותאונות דרכיםלאור המספר הגבוה של שוטרים המעור. 9

כך שיוכלו לבקש עזרה במידת הצורך , PTSD-להגביר את מודעות השוטרים לתופעות הקשורות ל



ה 

, מחקרים מצביעים על כך כי עזרה הניתנת מיד עם החשיפה לאירוע הטראומטי. ובהקדם האפשרי

 .יעילה יותר מזו הניתנת מאוחר  יותר

 
יש מקום לשתף יותר את משפחות . צע להדק יותר את הקשר בין המשטרה ומשפחות השוטריםמו. 10

 .ות/השוטרים באירועים משטרתיים ולהעביר להם מידע עדכני על אופי עבודת השוטרים

 
     מן הראוי לפתח , לאור המחקרים המצביעים על ההשפעה שיש לאימון גופני על הפחתת לחץ. 11

 .דרת לאימון גופני לכלל השוטרים בישראלתוכנית מסו       

 

  תקציר מדעי. 2
 :רקע. א
 

ביותר במחקר " החמים"לאחד מהנושאים ) Stress(בחמישים השנה האחרונות הפך נושא הלחץ 

בתוך התחום .  מחקרים שהתפרסמו בעשור האחרון בלבד28,000 -כפי שמוכיחים קרוב ל, הפסיכולוגי

 משטרה לתשומת לב מחקרית מיוחדתהבעבודת זכה נושא הלחץ , הכללי של לחץ

 ;Bonifacio 1991;  Campbell, 1994;  & Brown Kroes 1988; Toch, 2002; 1999, ראה לדוגמה(

Violanti & Paton, .( הסיבה לכך נעוצה בתפיסה המקובלת שעבודת משטרה כרוכה במידה יוצאת

, ו גורמי לחץ שונים  כגון עומס יתרמחקרים שנערכו במשטרות שונות בעולם זיה.  דופן של לחץ

מחלות : כגון(וכן שורה ארוכה של תגובות גופניות , חוסר ציוד ומשאבים שכר נמוך, חשיפה לסיכונים

ירידה ( והתנהגותיות ,)חרדה ותגובות פוסט טראומטיות, כעס(נפשיות ) יותלב ותופעות פסיכוסומט

 ,Violanti, 1996; Williams, 1987 Rabin, 1985;;Donovan( ללחץ) גירושין והתאבדות, בביצוע

1981; Brown & Campbell, 1994.( 

 

 1,000 -למעלה מ(להיות נושאם של מחקרים רבים ) Burnout(מאז שנות השבעים החלה גם שחיקה 

                                  באופן טבעי חלק ממחקרים אלו עסקו גם בשחיקת שוטרים). בעשור האחרון

 שחיקה נמצאת). ;Robinette, 1987 Alexander, 1999; Maslach & Jackson, 1979, לדוגמה(

 " לחץ"במסגרת המושגית הכללית של לחץ ואנשים משתמשים לעתים קרובות במושגים 
בעוד לחץ יכול לקרות . כמושגים מקבילים למרות שמדובר בתופעות נבדלות שמקורן שונה "שחיקה"ו

שחיקה מאפיינת אנשים שהחלו את עבודתם עם , גירויים סביבתיים מאיימיםלכל אדם החשוף ל

 מוטיבציה גבוהה ומחויבות, מעורבות אישית, עם התלהבות, מטרות וציפיות גבוהות

)Freudenberger, 1980; Maslach, 1982; Pines & Aronson, 1988.( 

 
העובד השחוק אומר . תלהבותםשחיקה היא סופו של התהליך שבו אנשים אלו מאבדים את שלהבת ה

המחקרים שעסקו בשחיקה ." לא נשאר לי מה לתת. אני לא יכול יותר, די "-בצורה זו או אחרת 

בעיקר אלו הקשורים לסביבה הארגונית ולתוכן (בעבודת המשטרה  עזרו לזהות את הגורמים 



ו 

 & Tang (Alexander, 1999התורמים לה ואת הסימפטומים הקשורים אליה ) העבודה

Hammontree, 1992; Violanti & Aron, 1994 Burke, 1993; Goodman, 1990;.(  
 

למרות שבישראל יש מספר עדויות אנקדוטיות ומחקריות המצביעות על רמת הלחץ הגבוהה של 

המחקר הנוכחי בא לענות על חסר זה . לא נערך מחקר מקיף ושיטתי של שחיקה במשטרה, שוטרים

 .י הלחץ במשטרה ותוצאותיו בתקופה זוובנוסף למפות את גורמ

 
מאפשרת גם להשוות את תוצאותיו לנתוני מחקר " אל אקצה"עריכת מחקר זה במהלך אינתיפאדת 

 .שנה בה התרחשה האינתיפאדה הראשונה, 1989מקביל שבוצע בשנת 

 

 מטרות המחקר. ב
 .מיפוי גורמי הלחץ והשחיקה האופייניים לשוטרי משטרת ישראל .א

 ותיהם הנפשיות והגופניות של גורמי לחץ ושחיקה אלוסקירת תוצא .ב

 .בחינת דפוסי ההתמודדות של השוטרים .ג

 .מתן המלצות לטיפול ומניעה בגורמי לחץ ושחיקה אלו .ד

 
 שיטה. ג
 

 מחקר חלוץ
המחקר המתואר נבנה בעקבות סקר התכנות שכלל ראיונות עם מספר אנשי מפתח בקרב שוטרי 

 .וביקורים במרחב ובבית מעצר)  שוטרים30(מדגם קטן העברת שאלונים ל, משטרת ישראל

 
   נבדקים

הוותק , 36.8גילם הממוצע עמד על ).  נשים195 -  גברים ו785( שוטרים 1,010במחקר השתתפו 

 5%ק ועוד " קצינים עד דרגת רפ28%, א" מהם היו בד67%.   שנים12.9הממוצע שלהם במשטרה היה 

 .פקידי מטה והשאר בתפקידי שטח עבדו בת41%.  צ ומעלה"בדרגת סנ

 
 כלי המחקר

בחלקם הגדול נבנו שאלונים אלה על יסוד ראיונות .  דיווח עצמיכלי המחקר העיקריים היו שאלוני

עומק שערכנו עם שוטרים וקצינים בתפקידים שונים וסקירה ספרותית מקיפה של מחקרים בנושא 

השאלונים חלק מ. 1989בישראל בשנת כולל מחקר מקביל שנערך , לחץ ושחיקה בעבודת משטרה

ראיון עומק בו נטלו חלק כעשרים חלקם הועברו במסגרת ו) 'ראה נספח א( לכל המשתתפים והועבר

ראה (בנוסף נאספו נתוניהם הרפואיים של כמחצית מהמרואיינים ). 'ראה נספח ב(אחוז מהמשתתפים 

 ).'נספח ג

 
בחלקה הראשון נתבקשו : בעה חלקיםכללה ארשהועברה לכל המשתתפים  חבילת השאלונים

, עבודה בשעות לא שגרתיות: לדוגמה(המשיבים לציין באיזו מידה גורמים שונים יוצרים אצלם לחץ  



ז 

בחלקה השני נשאלו ).  מחסור באמצעים ומשאבים לבצוע העבודה, האפשרות להיפגע גופנית בעבודה

,  רמת השחיקה,  רמת הלחץ הכללי:המשיבים אודות תוצאות שונות הקשורות ללחץ בעבודה כולל

בחלק . ושביעות הרצון מהעבודה במשטרה, רמת הביצוע, סימפטומים  גופניים ונפשיים קשורי לחץ

השלישי נתבקשו המשיבים לציין באיזו שכיחות הם נוקטים בדרכי התמודדות שונות עם גורמי הלחץ 

 הממונה במטרה למצוא פתרון שיחה עם, "לשחרר קיטור"שיחות עם בני המשפחה כדי : לדוגמה(

בחלק הרביעי נשאלו אודות אפיוני עבודתם כולל מרכיבי העבודה "). ראש קטן"תפיסת , לבעיה

). שיתוף, עצמאות, גוון(ואפיונים שונים  שלה ) ציבור/מגע עם קהל, עבודה משרדית, עבודת צוות(

, מגזר, תפקיד, דרגה(עסוקתיים ות )מוצא, מצב משפחתי, גיל, מין(בנוסף נבדקו משתנים דמוגרפיים 

 ).וותק ביחידה ובתפקיד

 
חלקו הראשון של . מכלל משתתפי המחקר רואיינו גם בראיון עומק)  איש240(עשרים וארבעה אחוז 

מה או מי השפיע על (הראיון כלל סידרת שאלות פתוחות אודות ההחלטה להתגייס למשטרה 

וכן שאלות אודות איכות , ר החשוב ביותר בההנושאים השוחקים ביותר בעבודה והדב, )ההחלטה

היחס לנשים , ההדרכה שקיבלו בכל הנוגע לטיפול באוכלוסייה עוינת ולהתמודדות במצבי לחץ

חלק זה כלל בנוסף גם דרוג תכונות שונות .  רמתה של המשטרה והביקורת הנמתחת עליה, במשטרה

ותיאור האירוע הקשה ביותר ) יכולת שכנוע, קור רוח במצבי חירום(מבחינת חשיבותן עבור שוטר טוב 

לאחר תיאור האירוע נשאלו המרואיינים באיזו מידה חשו . בו התנסו במסגרת העבודה) תאונה, פיגוע(

חלקו השני של הראיון . טראומטית-בתגובה לאירוע  תופעות שונות המאפיינות את התסמונת הפוסט

 .אופטימיותכלל שאלון התמודדות מפורט למילוי עצמי ושאלון 

 
כמחצית מהמרואיינים הסכימו לשחרר את נתוניהם הרפואיים שכללו דיווח עצמי על מצב והרגלי 

 .בריאותם ותוצאות בדיקות רפואיות ובדיקות מעבדה שונות

 
 הליך

 בהעברה קבוצתית על ידי סטודנטים לפסיכולוגיה 2001 ועד סוף 2000השאלונים הועברו בין סוף שנת 

העברת השאלונים נעשתה בעת שהשוטרים חיכו לבדיקות רפואיות . יוחדתשקיבלו הדרכה מ

-נאמר להם כי מדובר במחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל. תקופתיות במתקן בנעורים

התבקשו אחד או )  איש7-10בה השתתפו (לאחר כל העברה . אביב בנושא לחץ ושחיקה בעבודתם

סך הכל רואיינו עשרים וארבעה אחוז מהמשיבים על .  בראיוןשניים מהמשיבים להמשיך ולקחת חלק

בתום הראיון נשאלו האם הם מוכנים לחשוף את נתוני הבדיקות הרפואיות . השאלון הכללי

 כמחציתם הסכימו. התקופתיות שעברו

 

 

 

 

 

 



ח 

 ממצאים עיקריים.  ד
 ורמי הלחץג .א

 :הגורמים שדורגו בראש רשימת גורמי הלחץ היו

 אינה עונה על הצרכיםמשכורת נמוכה ש .1

 )ענישה שלא במקומה, חוסר גיבוי(יחס לא הוגן מצד המפקדים  .2

 )מטלות רבות בזמן מוגבל(עומס עבודה  .3

 מחסור באמצעים ומשאבים לביצוע העבודה .4

 קידום איטי .5

 
בתקופת  (1989 המקביל שנערך בשנת מחקרכל הגורמים הללו היו בראש רשימת גורמי הלחץ ב

ניכרת עליה  ברמת הלחץ המדווח לגבי מרבית ,  הנוכחימחקרב, עם זאת. )האינתיפאדה הראשונה

, במיוחד בולט ההבדל בפריטים הקשורים באפשרות להיפגע פיזית.  הקודםמחקריחסית ל, הגורמים

כיבוי "בעומס בעבודה ובפעילות לא מתוכננת והרבה , במפגשים עם אירועים קשים ומראות זוועה

דיווחו כי חוו )  מהמרואיינים בראיונות העומק64%(ק נכבד מהשוטרים חשוב לציין כי חל". שרפות

 .אירוע קשה ומלחיץ ביותר במהלך עבודתם

 

 תוצאות הלחץ .ב
, תגובות לחץ פוסט טראומטיות, רמת השחיקה, כללו הערכה של רמת הלחץ הכלליתתוצאות הלחץ 

 .רמת ביצוע ושביעות רצון, סימפטומים גופניים ונפשיים

 

 הכלליתרמת הלחץ  .ג
 מהשוטרים דיווחו על רמת לחץ גבוהה 36%. גבוהה-נמצא כי רמת הלחץ הכללית הנה ברמה בינונית

 -ברמת הלחץ יחסית לנתונים שהתקבלו במחקר שנערך ב נתונים אלו מעידים על עליה. או גבוהה מאד

1989. 

 

 רמת השחיקה .ד
מן הראוי . י סכנה לשחיקהשפירושה סימנ,  3.05: רמת השחיקה הממוצעת של השוטרים  עמדה על

 .2.8לציין כי ממוצע זה גבוה מממוצע ציון השחיקה הארצי  העומד על 

 
 :הגורמים שדורגו בראש רשימת גורמי השחיקה היו

 עייפות .1

 אכזבה מאנשים .2

 הרגשת נשבר לי .3

 



ט 

 תגובות לחץ פוסט טראומטיות .ה
, נשאלו על תגובות לאירוע, שחוו אירוע קשה במהלך עבודתם,  כאשר המרואיינים בראיונות העומק

התופעות שהוזכרו  ).PTSD(נמצא כי כרבע מהמרואיינים דיווחו על תגובות פוסט טראומטיות 

בשכיחות הגבוהה ביותר היו חווית האירוע הקשה מחדש ומחשבות ותמונות חודרניות חוזרות ונשנות 

 .של האירוע

 

 סימפטומים קשורי לחץ .ו
 :הסימפטומים שדורגו בראש הרשימה

 אבי גבכ .1

 עצבנות יתר .2

 כאבי ראש .3

 
 : היו1989 המקביל שנערך בשנת מחקרהסימפטומים שדורגו בראש הרשימה ב

 כאבי גב .1

 כאבי ראש .2

 עצבנות יתר .3

 

 נתונים רפואיים .ז
הבדיקות הרפואיות . ניתוח הנתונים הרפואיים מעיד כי שליש מהשוטרים מדווחים על בעיות גופניות

נתון ראוי . ל וטריגליצרידים גבוהים במקצת מהממוצעהתקופתיות מעידות על ערכי כולסטרו

שליש מהשוטרים , בנוסף. להתייחסות בהתחשב בגילה הצעיר יחסית של אוכלוסיית השוטרים

 נתונים העלולים לפגוע באיכות ההתמודדות –מעשנים ולמעלה משליש אינם פעילים ספורטיבית 

 .שלהם עם מצבי לחץ

 

 רמת הביצוע הכלליתהערכת  .ח
רמת ביצוע נמוכה =1על סולם הנע בין (כי ממוצע דרוג רמת הביצוע הכללית בעבודת המשטרה נמצא 

השוטרים מעריכים את רמת הביצוע , כלומר. 86.8עמד על ) רמת ביצוע גבוהה ביותר=100ביותר ועד 

 .שלהם בעבודה כגבוהה
 
 שביעות הרצון מעבודת המשטרה .ט

שביעות רצונם מהתפקיד , להמשיך ולשרת במשטרהתשובותיהם של השוטרים לשאלות אודות רצונם 

, עבודה אחרת מעידים על שביעות רצון סבירה בהחלטאותו הם ממלאים במשטרה ונכונותם לקבל 

פער זה עשוי להיות מוסבר על ידי תחושת . בעיקר לאור רמות הלחץ והשחיקה הגבוהות יחסית

 . השוטרים שעבודתם חשובה ותורמת

 



י 

 חשו שעבודתם 81% - תארו את עצמם כשבעי רצון מעבודתם במשטרה ו70%, בראיונות העומק

שני שליש מכלל המרואיינים דיווחו כי הם רואים גם היום את , בנוסף.  חשובה ותורמת לחברה

 . החלטתם להתגייס למשטרה כהחלטה נכונה

 

 דרכי התמודדות .י
 :הם הים שדורגו בראש רשימת דרכי ההתמודדות עם הלחצים בעבודת המשטרדרכה

  ניסיון לראות את הצדדים הטובים בעבודת משטרה .1

 שיחות עם שוטרים אחרים על הבעיות בעבודה .2

 שימוש בהומור כדרך להקטין מתח פנימי  .3

 ידי הצבת סדרי עדיפויות -הקטנת העומס על .4

 
 .1989 - שנערך  במחקראותן ארבע דרכי התמודדות בדיוק נמצאו גם בראש הרשימה ב

 
 :תית רשימת דרכי ההתמודדות הם שדורגו בתחהדרכים

 היעדרות מהעבודה .1

 שתיית משקאות חריפים .2

 לקיחת תרופות הרגעה .3

 אסטרולוגים או חכמי דת  , הליכה למגידי עתידות .4

 
דיברו על כך עם , כשהייתה להם בעיה בעבודה, כאשר המרואיינים בראיונות העומק נשאלו האם

 . ית דיווחו שהדיבור עזרמתוכם למעלה ממחצ. ענו כשני שליש בחיוב, מישהו

 

 אפיוני העבודה ומרכיביה .יא
חשיבות העבודה והאווירה , להלן הממצאים הקשורים באפיוניה ומרכיביה של עבודת המשטרה

 .ביחידה ובמשטרה

 
 :שדורגו בראש הרשימה הם  במשטרהמרכיבי העבודה

 עבודת צוות  .1

 מתן שירות .2

 ציבור /מגע עם קהל .3

 
 :מה הםהמרכיבים שדורגו בתחתית הרשי

 משמרות   .1

 מגע עם אנשים במצוקה .2

 מגע עם עבריינים    .3



יא 

 :  שדורגו בראש הרשימה הםאפיוני העבודה

 )תוצאות פעולותיך עשויות להשפיע על אנשים אחרים(חשיבות  .1

 )יכולת לשתף פעולה עם עמיתים בביצוע מטלות(שיתוף  .2

 )יכולת להחליט בכוחות עצמך כיצד לבצע דברים(עצמאות  .3

 
 :דורגו בתחתית הרשימה הםהאפיונים ש

 )פי ערכים עמם הנך מזדהה-על, המידה בה מתנהלת המערכת בצורה ערכית(ערכיות  .1

 )תחושה שהנך חלק מקהילה בה יש תמיכה ועזרה הדדית" (קהילה"תחושת  .2

 )פתיחות וכבוד הדדי, המידה בה מעודדת המערכת אמון(הוגנות  .3

 
, בנוסף.  יותר מהאווירה במשטרה בכללמעניין לציין כי האווירה ביחידה תוארה כטובה

 .סברו שהמשטרה הוגנת כמקום עבודה) 47%(פחות ממחצית המרואיינים , בראיונות העומק

 
 10.45: ממוצע שעות העבודה ביום על פי דיווחם של השוטרים עומד על

 

 רמתה המקצועית של המשטרה ותדמיתה בעיני השוטרים .יב

. ביקורת שאנשים רבים מותחים על המשטרה הנה מוצדקתראיונות העומק נשאלו השוטרים האם הב

במידה "השיבו ) 43%(אך הרוב , למעלה משליש השיבו בחיוב,  שליש מהנשאלים השיבו בשלילה

כשנשאלו אודות רמתה המקצועית של משטרת ישראל ענו  כמחצית הנשאלים שרמתה ." מסוימת

על . טרה כגבוהה או גבוהה ביותרלדעתם בינונית וכמחציתם הנותרת תארה את רמתה של המש

ענו רוב " ?או לא השתנתה בשנים האחרונות, ירדה, האם רמתה של המשטרה עלתה"השאלה 

 .שרמתה של המשטרה עלתה או עלתה מאד) 69%(הנשאלים 

 
, כאשר המרואיינים בראיונות העומק התבקשו לדרג תכונות שונות מבחינת חשיבותן לגבי שוטר טוב

 .שכל ישר ופיקחות, קור רוח במצבי חירום: שימה את התכונותהם דרגו בראש הר

 

 איכות ההדרכה להתמודדות עם לחצים .יג

בראיונות העומק נשאלו המרואיינים האם קיבלו הדרכה מספקת בכל הנוגע לטיפול באוכלוסייה 

על ". במידה מסוימת" השיבו 20% -ועוד כ, ")בהחלט לא"או " לא(" השיבו בשלילה 40%. עוינת

 76%השיבו " ?האם קיבלת הדרכה מספקת בכל הנוגע להתמודדות עם מצבי לחץ"לה השא

הממצאים מצביעים על כך כי נושא ההדרכה להתמודדות עם לחצים טעון . מהמרואיינים בשלילה

 .שיפור משמעותי



יב 

 הקשרים בין המשתנים השונים .יד

 

במתאמים גבוהים מאד   הן רמת הלחץ והן רמת השחיקה נמצאו קשורים :מתאמים עם שחיקה ולחץ

המתאם עם לחץ גבוה יותר מהמתאם עם , בשני משתנים אלו(עם גורמי הלחץ בעבודה המשטרתית 

, לסימפטומים גופנייםכללית לחץ רמת  נמצאה כקשורה יותר מאשר שחיקה, לעומת זאת). שחיקה

, שטרהרצון להישאר במחוסר ל, חשיבות העבודהחוסר לתחושת , עבודהמהשביעות רצון חוסר ל

רמות הלחץ והשחיקה נמצאו . ביחידה ובמשטרהשלילית ולאווירה , לרצון למצוא עבודה אחרת

גיל וותק בתפקיד לא , לעומת זאת. קשורות למספר שעות העבודה ושנות הלימוד ולוותק במשטרה

 .נמצאו קשורים ללחץ  או לשחיקה

 
ון ממנה ולרצון להישאר לשביעות הרצ,  נמצאה קשורה לתחושת חשיבות העבודהרמת הביצוע

 . במשטרה

 
לאווירה ביחידה ,  נמצאה קשורה לשביעות הרצון והסיפוק מהעבודהתחושת החשיבות בעבודה

 . ובמשטרה ולרצון להישאר בעבודה

 
 הלחץ והסימפטומים גבוהים ,כך רמות השחיקה,  נמצא כי ככל שרמת ההשכלה נמוכה יותרהשכלה

 .  יותר

 
למרות (ובהקים בין נשים וגברים בכל הקשור לרמת הלחץ והשחיקה לא נמצאו הבדלים מ: מין

ניתן להסביר את הממצא בכך  שנשים ). כ נשים מדווחות על רמות לחץ ושחיקה גבוהות יותר"שבד

 .עובדות פחות שעות מגברים  או בכך שגברים תופסים את עבודתם כחשובה  יותר

 
למרות זאת רווקים . הות  יותר מאשר רווקים נשואים מדווחים על רמות לחץ גבו :מצב משפחתי

 .רוצים יותר לעזוב לעבודה אחרת ומתארים את האווירה במשטרה כפחות טובה

 
אפריקה וישראל מדווחים על רמות גבוהות יותר של לחץ בהשוואה לילידי /ילידי אסיה: ארץ מוצא

 .אמריקה

 
, גורמי הלחץל, ומים הקשורים ללחץסימפטל, גילל, וותק במשטרהנמצא קשור לוותק בתפקיד  :וותק

גורמי ולסימפטומים הקשורים ללחץ ל ,גילגם הוא ל נמצא קשורוותק במשטרה   .חוסר השכלהול 

   .חוסר נכונות לעזוב את המשטרהל  אך הוא היה קשור גם, הלחץ

 
הלחץ והסימפטומים הגופניים גבוהים יותר בקרב שוטרים , השחיקה: )מטה לעומת שטח(יחידה 

מלבד , אחד הגורמים העשויים להסביר ממצאים אלו. משרתים בשטח מאשר בקרב אנשי המטהה

 ).בהתאמה,  שעות9.9 לעומת 10.9(הוא הפער בשעות העבודה ,  אופי התפקיד

 



יג 

, דרום(ר נמוכה יותר מזו שדווחה במרבית המחוזות האחרים " רמת הלחץ של שוטרי מטא :מחוז

רמת .  אביב- הלחץ והשחיקה הגבוהות ביותר נמצאו במחוז תלרמות). אביב-ירושלים ותל, מרכז

תפיסת חשיבות . אביב-ר נמוכה מזו של שוטרי מחוז ירושלים ומחוז תל"השחיקה של שוטרי מטא

הרצון הגבוה ביותר להמשיך ולעבוד במשטרה והאווירה הטובה ביותר , העבודה הגבוהה ביותר

 . אביב-יותר בכל המשתנים הללו נמצאה במחוז תלהרמה הנמוכה ב. ביחידה נמצאו במחוז הצפון

 
, רמת הלחץ בקרב שוטרי מגזר המנהלה נמצאה נמוכה יותר מאשר במגזר החקירות: מגזר

בעוד שהכי , שוטרי מגזר הסיור והתנועה נמצאו השחוקים ביותר. תנועה/מודיעין ובסיור/בבילוש

ועה גם תפסו את עבודתם כהכי פחות שוטרי הסיור והתנ. פחות שחוקים היו  שוטרי מגזר החבלה

במשתנה האווירה ביחידה דיווחו שוטרי מגזר החבלה על האווירה הטובה ביותר בהשוואה .  חשובה

 12.5המגיע לממוצע של (במספר שעות העבודה נמצא הבדל מובהק בין מגזר הפיקוד . ליתר המגזרים

 . לבין שאר המגזרים) שעות עבודה ליום

 
נמצאו הבדלים ברמת , א לקצינים"נמצא הבדל בגורמי הלחץ וברמת הלחץ בין בדלמרות שלא : דרגה

א על רמות גבוהות יותר של שחיקה "בשני המקרים מדווחים בד. השחיקה ובסימפטומים הגופניים

מעניין לציין כי ממצאים אלו התקבלו למרות . ק"וסימפטומים גופניים מאשר קצינים עד דרגת רפ

 .ת עבודה רבות יותר והנם בעלי וותק רב יותר בתפקיד ובמשטרהשהקצינים עובדים שעו
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 לחץ ושחיקה בעבודת שוטרי משטרת ישראל
 מבוא תיאורטי . 3
 הגדרות ואפיונים: לחץ ושחיקה. א

 
 לחץ

כפי , ביותר בפסיכולוגיה" החמים"לאחד מהנושאים ) Stress(בחמישים השנה האחרונות הפך לחץ 

ב בין הנושאים שזכו לתשומת ל. מחקרים שהתפרסמו בעשור האחרון בלבד 28,000-שמוכיחים קרוב ל

 נמצא נושא הלחץ , מעורר עניין ציבורי ומדעי רב בארץ ובעולםו, מיוחדת תחת המטריה הרחבה של לחץ

הטענה המקובלת והמבוססת היטב מחקרית היא שרמות , לאחר חמישים שנות מחקר, היום.  בעבודה

מחיר כבד לא רק וכי לחץ  גובה , )Holt, 1993( גבוהות של לחץ משפיעות לרעה הן על העובד והן על עבודתו

 ).Murphy, Hurrel, Sauter,. & Cwendolyn, 1995( אלא גם מהארגון אליו הוא משתייך  מהעובד
תגובה פיזיולוגית לא ספציפית של כל מטלה בין "כ, חלוץ מחקר הלחץ, לחץ הוגדר על ידי הנס סלייה

הגדרה מוקדמת .  (Selye,1956; 1993)"  המגבירה את קצב התבלותו, אם היא גופנית או נפשית על הגוף

קיצונית או בלתי שגרתית המהווה איום וגורמת בפרט לשנוי משמעותי , גרייה חזקה"אחרת רואה בלחץ 

כיום מקובלת יותר גישת האינטראקציה  הרואה בלחץ מצב פנימי התלוי ). Miller, 1953(" בהתנהגות

תהליך המקשר בין נתפס כ לחץ ).1997,קינן(ים בפעילות גומלין דינמית בין גורמים חיצוניים לגורמים פנימי

 Toch, 2002 (     לבין תגובות של אנשים לאפיונים אלו )גורמי לחץ(אפיונים מסוימים של הסביבה האנושית 

Lazarus & Folkman 1984; Lazarus, 1993; .( לחץ קורה כאשר הפרט תופס כי קיים איום לשלמותו

 בין הדרישות שמטילה עליו הסביבה לבין משאביו והנפשייםהגופנית או הנפשית כתוצאה מהפער 

dwin, 1994; Lazarus, 1993; 2000; Lazarus & Folkman 1984; Sarason & Spielberger, 1979) ( 

 
(  מדי ומסובך כוללני, ביקורת כנגד מושג הלחץ על כך שהוא רחב יתר על המידה הועלתה לאחרונה

Toch, 2002.( 

   
 שחיקה

 1000למעלה מ(להיות נושאם של מחקרים רבים ) Burnout(ת השבעים החלה גם שחיקה מאז שנו

" שחיקה"ו" לחץ"שחיקה נמצאת במסגרת המושגית של לחץ  ואנשים משתמשים במושגים ). בעשור האחרון

 למרות שמדובר בתופעות , (Farber, 1983; Paine, 1982; Row, 2000. Vachon, 2000)כמושגים מקבילים 

שחיקה מאפיינת אנשים , בעוד לחץ יכול לקרות לכל אדם החשוף לגירויים מאיימים. ות שמקורן שונהשונ

 ( מוטיבציה גבוהה ומחויבות ,מעורבות אישית, התלהבות, שהחלו את עבודתם עם מטרות וציפיות גבוהות

.(Freudenberger, 1980; Maslach, 1982; Pines & Aronson, 1988 ליך התהף שחיקה היא סו 
 . אני לא יכול יותר, די "-העובד השחוק אומר בצורה זו או אחרת . התלהבותםאת מאבדים הם שבו 

(      חסר יכולת ומתייחס אל מקבל השרות שלו כאל אובייקט , הוא חש תשוש ."לא נשאר לי מה לתת

Maslach, 1982; Maslach & Leiter, 1997 .(ה במגוון רב של מרבית המחקרים תיעדו את קיומה של שחיק

הארגון , ואת המחיר הגבוה שהיא גובה מהפרט, את הסימפטומים המגוונים הקשורים אליה, מקצועות

 )Maslach & Leiter, 1997; Pines & Aronson, 1988; Schaufeli, Maslach & Marek 1993(והחברה  
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 יה הפסיכואנליטיתביניהן התיאור,  סגרות תיאורטיות שונות הוצעו להסבר תופעת השחיקהמ   

(Fischer, 1983; Freudenberger, 1980) , תיאוריית המסוגלות החברתית(Harrison, 1983) ,  תיאורית

 תיאורית החליפין החברתי, (Buunk Schaufeli & Ybema, 1994)ההשוואה החברתית 

Schaufeli, Van Dierendonck & Van Gorp, 1996; Van Yperen, Buunk & Schaufeli, 1992) (

 ( שליטה-ותביעות תפקיד, (Van Dierendonck, Schaufeli & Sixma, 1994)) (Equityתיאורית ההוגנות 

Job Demands-Controls ((De Rijk, Le Blanc, Schaufeli & De Jong, 1998; Landsbergis, 1988)  

 (Burisch, 1993)." תופעה המחפשת תיאוריה"שחיקה תוארה כ, למרות הניסיונות התיאורטיים הללו
המחקר הנוכחי התבסס על ההנחה שהמקור לשחיקה הוא בצורך של אנשים להאמין שחייהם בעלי  

ויקטור .  (Pines, 1993) חשובים ובעלי השפעה -הם עצמם ,  וכפועל יוצא-שהדברים שהם עושים , משמעות

 דחף הוא, שמעות לחייוהדחף למצוא מ"כותב ש" האדם מחפש משמעות"בספרו ) (Frankl, 1976פרנקל 

כי  הצורך של אנשים להאמין כי , בדומה,  טען) (Becker, 1973בקר ארנסט ).  154. עמ" (ראשוני אצל האדם

 היא דרכם להתמודד עם האימה שגורמת להם המודעות למותם הבלתי ,לדברים שהם עושים יש משמעות

לדעת שלחיינו יש משמעות במסגרת , "גיבורים"אנו חייבים לחוש , טוען בקר, על מנת להתכחש למוות. נמנע

על פי מערכת הערכים המקובלת " גיבורים"אנשים בוחרים להיות .  של הדברים") הקוסמית("הגדולה 

דת הייתה המערכת הערכית  השכיחה ) וגם היום אצל אנשים דתיים(בדורות קודמים . בחברה בה הם חיים

לגבי  .הדת שוב אינה מספקת, לגבי אנשים רבים, היום.  ביותר שהסבירה לאנשים את משמעות חייהם

אחת האלטרנטיבות הנבחרות בשכיחות הגבוהה ביותר , אנשים שדחו את התשובה הדתית לשאלה הקיומית

אנשים הבוחרים אלטרנטיבה זו מנסים למצוא באמצעות עבודתם תחושת משמעות קיומית . היא עבודה

 ;Pines, 1993) הם נשחקים –דתם חסרת תכלית ומשמעות כשהם חשים שעבו, כשהם נכשלים.  לחייהם

2002). 

 

 לחץ ושחיקה בקרב שוטרים .א
 

 הקדמה
זכה נושא הלחץ בעבודת המשטרה לתשומת לב מחקרית , בתוך התחום הכללי של לחץ בעבודה

הסיבה לכך היא ).  ;Campbell, 1994; Bonifacio, 1991; Dick, 2000 & Brown Kroes 1988( מיוחדת

כל למשל כתב הנס סלייה כי  .  יסה המקובלת על פיה עבודת משטרה כרוכה במידה יוצאת דופן של לחץהתפ

וגם חוקרים אחרים ). Selye, 1978, p. 7"  (נחשבת לאחד המקצועות היותר מסוכנים"עבודת משטרה 

כעבודה "  ו)Fennell, 1981,  p. 170(" וב המסוכן ביותר בעולם מבחינה אמוציונלית'ג"תיארו אותה כ

עובדה מקובלת היא שהשוטר נמצא "). Axelbred & Valle, 1978 p.3" (המסוכנת בעולם מבחינה פסיכולוגית

 ).   Somodeville, 1978,  p. 21" (תחת לחץ שאין שני לו במקצועות אחרים
אלא ברחובות , אחת הסיבות ללחץ זה היא שהמלחמה בה נלחם השוטר אינה מתרחשת בארץ זרה

לגבי שוטרים רבים , התוצאה.  כאשר האויב הוא האוכלוסייה האזרחית לה הוא משתייך, בה הוא חיהעיר 

 ). Violanti. & Paton, 1999(היא טראומה גופנית ונפשית 

, בנוסף .)(Toch, 2002אלימות והחשש מאלימות נמצאים בראש רשימת גורמי הלחץ בעבודת המשטרה 

 . (Anshel, 2000;Brown & Campbell,1994; Dick, 2000)ים שוטרים סובלים מלחצים כרוניים שונ



 3

 
הדגישו את הלחצים שמקורם במסגרת הארגונית של רבים , בין המחקרים שהתמקדו בלחצים כרוניים

למרות     .)Molloy & Mays, 1984 Campbell, 1994; Ellison, & Genz, 1983; & Brown  (המשטרה  

נתונים תחת בחינה " כבעל כוח רב שוטרים רבים תופסים את עצמם כשעבור אזרחים רבים השוטר נתפס

, משפילות, תחת רסן המחלקה שלהם והקהילה בדרכים שיכולות להיות מעצבנות, מתמדת ותחת פיקוח

 לדעתם של חוקרים אחרים).  ,p. 55 Kirschman, 1997(" ולעיתים לא רלוונטיות לביצוע עבודתם

)1983 (Ellison, & Genz,בעוד שאירועים , ים ארגוניים גורמים לחוסר סיפוק כרוני ומתמשך לחצ

או מוות של שוטר  ,  תקריות ירי, בעיקר אלו בהם מעורבים ילדים(טראומטיים חד פעמיים וקצרי טווח 

 . גורמים לתגובות המוכרות בספרות כתגובות לחץ) בתפקיד
כוללות מחיר כבד לפרט , אחריםכמו תוצאות לחץ במקצועות , התוצאות של לחץ בעבודת המשטרה

מאפיינת את המשטרה הסתברות גבוהה ). מורל נמוך, היעדרות מהעבודה(ולארגון ) בעיות נפשיות וגופניות(

(התאבדות , Violanti, Vena & Petralia, 1998)(מהמצופה לתמותה ממחלות שונות כולל התקף לב וסרטן 

(Loo, 1999; Violanti, 1996 , אלכוהוליזם),(Davey, Obst & Sheehan, 2001 ותגובה פוסט טראומטית )

2000.(Violanti, Patton, & Dunning,  חוסר יעילות , עזיבה,   ברמת הארגון התוצאות כוללות היעדרויות

 .Brown & Campbel, 1994)( וירידה במשיכת המקצוע  מורל ירוד, טעויות בשיפוט, בעבודה

 & Burke, 1993; 1994) Alexander, 1999;  Burkeקת שוטרים  בשחי, כמובן, גם מחקרי שחיקה עסקו

Deszeca, 1986; Burke, Shearer et al., 1984; Freudenberger, 1982; Goodman, 1990; Jackson & 

aslach, 1982; Loo, 1994; Perrier, 1984; Reese, 1982; Violanti & Aron, 1994.( 
 ה תיעדו את קיומה ותוצאותיה בארצות שונותהמחקרים שעסקו בשחיקה בעבודת המשטר

(Golembiewski, Sun, Lin & Boudreau, 1995; Kop & Euwema, 1999; Loo, 1994; Perrier, 1984) 
 (        התורמים לשחיקה) בעיקר אלו הקשורים לסביבת הארגון ותוכן העבודה(הם עזרו לזהות את הגורמים 

Alexander, 1999; Burke, 1993; Goodman, 1990 (ואת הסימפטומים הרבים הקשורים אליה 

)Burke, 1994; Goodman, 1990; Tang & Hammontree, 1992; Violanti & Aron, 1994 .( 
 ,ביניהן נמצאות תיאוריית ההבניה,  מסגרות תיאורטיות שונות הוצעו להסבר שחיקתם של שוטרים

, Bonifacio, 1991)(התיאוריה הפסיכואנליטית , ) Personal Construct  Theory( Winter, 1993)(האישית 

 )Perceived Quality of Life(ותפיסת איכות החיים ,  Ellison & Genz, 1978)(תיאוריית המשבר 

)Hart, Wearing, & Headey, 1995.(  גם מודל מחקרי פותח להסביר את הגורמים שנמצאו קשורים 

 המחקר הנוכחי התבסס על התיאוריה האקזיסטנציאלית). Burke,1993; 1994(לשחיקה של שוטרים 

(Pines, 1993; 2002). 

 
הסקירה התיאורטית שתוצג , בעקבות המחקרים הקודמים בנושא הלחץ והשחיקה בעבודת השוטר

 :להלן כוללת ארבעה חלקים עיקריים

 גורמי לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה •

 תגובות ללחץ ושחיקה •

 שיות ותפקיד ותמיכה חברתית משתני אי: משתנים מתווכים •

 ברמת הפרט וברמת הארגון : התמודדות •
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 השוטר הישראלי  •
מכיוון שגם בספרות המשטרה נעשה שימוש בלחץ ושחיקה כמושגים מקבילים ואולי אף זהים 

, יוצגו גורמיהם,  ;Alexander, 1999; Burke & Kirchmeyer, 1990) 1997, ברמן ומרגלית, דיין, לדוגמה(

 .במשותף, המשתנים המתווכים את השפעתם וההתמודדות בהם, הםתוצאותי

 
 גורמי לחץ ושחיקה בעבודת המשטרה 

גברה   , )Reiser, 1970; 1973; 1974(עם פרסום עבודותיו של מרטין רייזר , מאז שנות השבעים

. בפרטתשומת הלב נמשכת לנושא הלחץ בעבודת המשטרה  ככלל ולאיתור גורמי הלחץ האופייניים לשוטר 

שעבודת , אליה התייחסה ההקדמה, מחקרים רבים ניסו לזהות את מקורות הלחץ של שוטרים בהנחה

הלחצים העיקריים בעבודת , אם כך, מה הם). Kroes, 1976; 1988(מלחיצה יותר מעבודות אחרות המשטרה 

, ודתו של השוטראלה המובנים לעצם עב: מקובל לחלק את גורמי הלחץ שלוש קטגוריות עיקריות?  המשטרה

גורמי לחץ . ואלו שמקורם מחוץ למסגרת המשטרתית, אלה שמקורם במסגרת הארגונית בה עובד השוטר

 .  (Anshel, 2000; Dick, 2000)אלו עשויים להיות אקוטיים או כרוניים 

 
 גורמי לחץ המובנים לתפקיד השוטר 

 המופיע בראש רשימת גורמי גורם אחד. בעבודת השוטרלחצים אקוטיים מחקרים רבים התמקדו ב

גם  אולם . )Kroes, 1976; Territo & Vetter, 1981; Toch, 2002(חשש מפציעה או ממוות הלחץ הוא ה

כל איום , בעצם). Violanti. & Paton, 1999(אלימות אחרת עלולה לגרום לטראומה גופנית ונפשית בשוטר  

הצורך לשמור על ). (White, Lawrence, Biggerstaff et al 1985גופני ופסיכולוגי זוהה כגורם לחץ חמור 

 .Perrier, 1984)(ואיסטית במצב בו קיים איום בפגיעה  מוסיף על לחץ זה 'תדמית מצ

 תקרית ירי בה היה מעורב השוטר עצמו, )Sewell, 1981(גם מוות או פגיעה גופנית של שוטר עמית 

)Carson, 1987; Violanti & Aron, 1994( ,של אזרחים מן השורה  וסבל, פציעה, מוותעם מפגש ו 

)  (Violanti & Paton, 1999חילוץ נפגעי תאונות , זיהוי הרוגים, כך למשל. הם גורמים משמעותיים של לחץ

התנסויות קשות במיוחד קשורות במקרי התעללות ומוות .  מעורבות בסכסוכים משפחתיים אלימים, דרכים

 1983(ומותו של עמית מוכרים כאירועים טראומטיים במיוחד , ל ילדמותו ש. )Toch, 2002(של ילדים 

(Ellison, & Genz,, גם החשיפה לסבלם של אחרים אשר אינה כורכת דווקא פגיעות גופניות   אולם) כמו מגע

 יוצרת לחץ לא מבוטל )או הודעה למשפחות על מוות, אוניםעם קשישים חסרי 

)Toch, 2002; Brown & Forde, 1989 .( בהקשר אחרון זה מצביעים מספר חוקרים על כך שהשוטרים 

הדרישה לגלות אמפטיה ורגישות לסבלם של אחרים לבין הדרישה להפגין כוח   לעיתים לשלב בין מתקשים

 אדיבותבו ,איפוק ב,ולפעול בקור רוח,  להפעיל שיקול דעת,תפקד במקצועיות ואובייקטיביות ,וסמכות

)Bull, Bustin, Evans, & Gahagan, 1983; Sewell, 1993(.  
 בראש  .העבודה שונים בעבודת השוטר קשורים במבנה כרוניים גורמי לחץ, מלבד לחצים אקוטיים

 ועבודה במשמרות )כולל עומס יתר ותת עומס או שעמום(עומס רשימת הלחצים הכרוניים הללו ניתן למצוא 

Davidson & Veno, 1980; Toch, 2002) Campbell, 1994; & Brown(.  עומס יתר בעבודה עשוי להיות

עבודת ).  המטלה הנדרשת מורכבת מדי וקשה לביצוע(או איכותי ) יותר מדי מטלות ביחידת זמן נתונה(כמותי 

השילוב בין תקופות של עומס יתר ). Leonard & Tully, 1980(המשטרה כורכת את שני סוגי העומס הללו 

( עומס יתר נגרם במקרים רבים בשל חוסר בכוח אדם  Toch, 2002).(עומס קשה במיוחד -לתקופות של תת
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,(Rubinstein, 1973 והוא מתסכל במיוחד כשהוא נעשה בד בבד עם חוסר ניצול מלא של יכולתו וכישוריו של 

 ). Kaufman & Beehr, 1989(השוטר 

 
 שמקורם במסגרת הארגונית של המשטרהגורמי לחץ 

מספר חוקרים . את הלחצים שמקורם במסגרת הארגונית של המשטרההדגישו יותר מחקרים אחרים 

מצביעים על כך כי למרות שלחצים כגון סכנה נחשבים לעיתים קרובות לגורמים העיקריים בלחץ של 

חוסר שיתוף בקבלת , למעשה לחצים ארגוניים כגון חוסר תמיכה ארגונית ואדמיניסטרטיבית, שוטרים

קרובות יותר מוזכרים על ידי שוטרים לעתים , חות והתקדמות מקצועיתוחוסר הזדמנות להתפת, החלטות

 . Alexander, 1999), ראה למשל(כגורמי הלחץ העיקריים  בעבודתם 
הצביעו אף הן על כך שגורמים , שדווחו במחקר על גורמי הלחץ בעבודה של שוטרים, תוצאות דומות

ץ יותר מאשר תפקידיהם השגרתיים של השוטרים ארגוניים וניהוליים היו אחראים לרמות גבוהות של לח

Campbell, 1994)&  Brown( .וכמות , במחקר זה ובמחקרים אחרים נמצא כי פיקוח גרוע וחסר רגישות

 גדולה של עבודת ניירת דורגו על ידי שוטרים כמקורות משמעותיים ביותר של לחץ

)Campbell, 1994; Toch, 2002 & Brown  .( רגישות גורמים לתחושות חוסר אונים פיקוח יתר וחוסר

  Molloy & Mays, 1984).(וחוסר שליטה ומהווים לכן גורם לחץ  משמעותי 
 ואף מפריעים לשוטר בביצוע תפקידו, משפילים, בחינה מתמדת ופיקוח מוגזם מעצבנים

)Kirschman, 1997 .(  תוך המבנה יש הטוענים כי מידה של חוסר רגישות מצד מנהלים ומפקחים מובנית ל

, הארגוני של המשטרה  משום שמרבית הקצינים עלו במעלה סולם הדרגות ונוטים להניח שכל מה שהם חוו

 .  (Blau, 1981)אמורים שוטרים זוטרים  לקבל ללא תלונה 
השוטר עובד במסגרת ביורוקרטית גדולה ומורכבת שלעיתים קרובות היא מסורבלת ואיטית בתגובתה 

גורמי לחץ  שנמצאו קשורים למערכת ביורוקרטית  זו הם מערכות ).  Perrier, 1984(ובהערכתה לעבודתו 

את שיטת  מערכות הערכה כוללות). White, Lawrence, Biggerstaff, & Grubb, 1985(ההערכה והביקורת 

במקרים רבים תחושת השוטרים היא שמערכות אלו מושפעות על ידי שיקולים לא . ההערכה הקובעת קידום

המקרים הקשים ". הקרבה לצלחת" של אייניים כך שקידומם אינו פונקציה של תפקודם המקצועי אלענ

) (Terry, 1981ביותר ומתסכלים ביותר עבור שוטרים הם אותם מקרים מורכבים בהם מעורבות תקריות ירי 

(ירום ש הנתפסת לא אחת כעוינת מדוע פעל כפי שפעל במצב ח"ובהם נאלץ השוטר להסביר לוועדת מח

(Toch, 2002  . 
 כולל חוסר תמיכה מצד הממוניםה , ארגוניתחוסר תמיכהאיפיונים נוספים של המערכת הם 

 . לחצים פוליטיים ותקנות המפריעות לשוטר בביצוע עבודתו, הישירים  ומצד המערכת כולה
 להתמודדחוסר תמיכה ארגונית מהווה גורם לחץ משום שהוא מחליש את יכולתם הנתפסת של שוטרים 

)(Alexander, 1999; Kaufman & Beehr, 1989.  

 
 משתני תפקיד

בין גורמי הלחץ הקשורים בתפקיד בהם מתמקדים מחקרי לחץ ושחיקה נמצאים משתנים כגון 

גם בקרב שוטרים נמצאו  היבטי . role conflict)(וקונפליקט תפקידי ) role ambiguity(עמימות תפקיד 

 .  (Brown & Campbell, 1994) התפקיד הללו כגורמי לחץ
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 היא תוצאה של העובדה ששוטרים עוסקים במגוון תפקידים רחב הכולל את עמימות תפקיד   

השוטר בא במגע .  (Brown & Campbell, 1994)הדואליות בין השוטר הקהילתי לבין השוטר המפזר הפגנה 

 של בעיות הדורשות מיומנויות שונות  עם אנשים משכבות שונות של האוכלוסייה ומתמודד עם מגוון רחב

בקרב שוטרים בריטיים עמימות התפקיד קשורה לשאלת . Kroes, 1976; Toch, 2002)(והתנהגויות שונות 

  (Reiner, 1991).? או ביורוקרט,  בוסBobby),שוטר מקוף(  האם השוטר הוא בובי: זהות
המוטלות עליהם כחלק מתפקידם או תביעות סותרות  של שוטרים הוא תוצאה שלקונפליקט תפקידי 

 במקרים. (Brown & Campbell, 1994)של סתירה בין דרישות התפקיד והמשפחה 
עבודה שבשל המעורבות הרבה שהיא , משפחת השוטר משלמת מחיר יקר על העומס והלחץ בעבודתו רבים

 החיים החברתיים של משפחת השוטר מושפעים." מאהבת קנאית"כתה לתואר  זתובעת
 המשמרות וביטול החופשות, השנויים בסידור העבודה, העבודה הרבות עותמש

(Alexander & Walker, 1996; Maynard & Maynard, 1982) .הקונפליקט בין דרישות , לגבי השוטר

 30%מחקר הראה כי  .  הוא גורם לחץ, )ורגשות האשם הקשורות לתביעות אלו(התפקיד לתביעות הבית 

 92%)(כמעט כל השוטרים הללו . משפחה-נשאלו על כך דווחו על קונפליקט עבודהמהשוטרים הבריטים ש

 .(Brown & Campbell, 1990)תארו את הקונפליקט כלוחץ 

 
 שמקורם מחוץ למסגרת המשטרה גורמי לחץ 

תקשורת ,  שמקורם מחוץ לממסגרת המשטרה כוללים ציבור תובעני ולעיתים אף  עוין גורמי לחץ

 ומערכת ענישה לא אפקטיבית, מערכת שיפוטית המקלה עם פושעים, ת לשוטר סנסציונית העוינ

)White et al., 1985 Perrier, 1984;  .(הלחץ הנובע מהמערכת השיפוטית ייחודי לעבודת המשטרה 

)(Kroes, 1976  .על חוסר , שוטרים רבים מתלוננים על הזמן הרב שהם מבזבזים לריק בבתי המשפט

ועל חוסר היעילות בעבודת השופטים והתסכול , המשפטית מגלה כלפיהםההתחשבות שהמערכת 

(בהחלטותיהם המתחשבות בפושעים יותר משהם מתחשבות בציבור הנפגע מהם ובשוטרים הנלחמים בהם  

Davidson & Veno, 1980; Kroes, 1976 .( 

 

 תגובות ללחץ ושחיקה. ג
 תוצאות  ,) (On-the-Job Stress in Policing, 2000בסקירה מקיפה של לחצים בעבודת המשטרה 

; יום-ניתוק נפשי מהיבטים שונים של חיי היום; ציניות וחשדנות: הלחץ שדווחו בשכיחות הגבוהה ביותר היו

אלכוהוליזם ושימוש ; )המעלה את ההסתברות לתלונות אזרחים(תוקפנות מוגזמת ; ירידה ביעילות התפקוד

התקפי ; תגובה פוסט טראומטית; )אלימות, גירושים, כגון בגידות(ות בעיות זוגיות ומשפחתי; בסמים אחרים

מקובל להבחין בין תגובות בדרך כלל . והתאבדות, בעיות בריאותיות שונות, עלייה במשקל , אולקוס, לב

 .והתנהגויות ללחץ ושחיקה, נפשיות, גופניות

 
וישנן אחרות המופיעות ) צרתוצאות בטווח ק(הקורות בסמוך לחשיפה ללחץ תגובות גופניות ישנן 

הגברה של , עליה בלחץ הדם, בין הראשונות ניתן למנות עליה בקצב הלב). תוצאות בטווח ארוך(כעבור זמן 

בין התגובות העלולות להופיע בטווח הארוך ניתן לציין .  הפרשה מוגברת של הורמונים ועוד, מתח השרירים

 . יבה ומחלות פסיכוסומטיותכיב כ, מחלות לב, מיגרנות, יתר לחץ דם כרוני
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  נמצאו תגובות גופניות ללחץ הכוללות הסתברות גבוהה מהמצופה לתמותה, בעבודת משטרה 

 מגוון בעיות , בנוסף. Violanti, Vena & Petralia, 1998)(ממחלות שונות כולל התקף לב וסרטן 

, מחלות לבכולל , )Donovan, 1981(ודת השוטר   כהוכחה לרמת הלחץ הגבוהה בעבצוינו במחקרים בריאות 

 ובעיות עור שונות, כולסטרול גבוה, בעיות מערכת העיכול כגון כיב כיבה, כאבי ראש, יתר לחץ דם

)Perrier, 1984 Davidson & Veno, 1980;   .( 

 
, כעס, נותעשויות לבוא לידי ביטוי בסימפטום בודד כגון עצב) רגשיות וקוגניטיביות (תגובות נפשיות

והן יכולות אף להתבטא בסינדרום הכולל מספר סימפטומים כדוגמת , חוסר שביעות רצון מהעבודה, אדישות

בתגובה לארוע טראומטי בו האדם ) (Post Traumatic Stress Disorderהפרעת הלחץ הפוסט טראומטית 

 .חש כי קיימת סכנה לחייו
שהבולטים בהם הם ,   הן סימפטומים בודדיםהתגובות הנפשיות ללחץ ושחיקה  במשטרה כוללות

 ,חוסר מנוחה, ניכור, תשישות נפשית, כעס, עצבנות, חרדה, אפטיה, חוסר סיפוק מהעבודה ומהחיים

 והן הפרעת לחץ פוסט טראומטית );Perrier, 1984 Davidson & Veno, 1980(חשדנות ורגישות יתר 

)Violanti & Paton, 1999 Kopel & Friedman, 1997;   (Carlier, Lamberts & Gersons, 2000; .

, מוות של שוטר עמית או של ילד(התגובה הפוסט טראומטית כוללת עיסוק חוזר ונשנה באירוע הטראומטי 

ותגובתיות יתר הגורמת להפרעות בשינה וירידה בריכוז , ירידה במעורבות בסביבה החיצונית, )תקרית ירי

טית קשה במיוחד וארוכת טווח כשהיא מתרחשת לאחר חשיפה חוזרת התגובה הפוסט טראומ.  ובזיכרון

בעיקר ( לגורמים ארגוניים ).Paton, Violanti & Schmuckler, 1999(לאירועים טראומטיים מסוכנים 

 ).Smith & Paton, 1997(תפקיד חשוב בחומרת התגובה הפוסט טראומטית ) לתמיכה

 
גילויי , התבודדות, חוסר ריכוז וקשב, ה הן ירידה בביצוע אופייניות ללחץ ושחיקתגובות התנהגותיות

 התגובות ללחץ ושחיקה במשטרה .  ובמקרים קיצוניים התאבדות, רישול בלבוש, תוקפנות
 חוסר יעילות, ירידה במוטיבציה ובאיכות הביצוע, היעדרויות, איחורים, בדומה, כוללות
 וירידה במשיכת המקצוע,   מורל ירוד,ון מרציציאה מוקדמת לגמלאות, טעויות בשיפוט, בעבודה

)(Brown & Campbel, 1994; Cooper, Kirkcaldy & Brown, 1994 .תגובות נוספות כוללות חוסר 

  התמכרויות,Davidson & Veno, 1980; Perrier, 1984)(עישון , ניכור, אלימות,  תוקפנות, אחריות

Paton & Violanti, 1997) ( וסינדרוםWayne” John" )השוטר הקשוח) (Terry, 1981.( 
חוקרים שונים טענו כי מאפיינת את המשטרה הסתברות גבוהה מזו של מקצועות אחרים , בנוסף  

( לגירושין Beutlev, Nusslaum & Mereddith, 1988; Davey, Obst & Sheehan, 2001),  ( אלכוהוליזםל

(Terry, 1981,  ואף להתאבדות)Loo, 1999 Violanti, 1996; Violanti et al., 1998 Donovan, 1981; .( 

לא כל , למרות העדויות לכך ששיעור ההתאבדויות של שוטרים גבוה מזה של עובדים במקצועות אחרים

 השפעתם של משתנים כאשר מנטרלים את, לדוגמה. (Toch, 2002)חקרים תומכים במסקנה זו מה

ם אינו גבוה יותר משיעור ההתאבדות של גברים מגלים ששיעור ההתאבדות של שוטרי, סוציודמוגרפיים

 ).Stack & Kelley, 1994(אחרים בני גילם 

 



 8

 ותפקיד , רקע, משתני אישיות: משתנים מתווכים. ד
 

        משתני אישיות
מעיד כי למשתני אישיות יציבים יש השפעה חזקה ביותר על תגובתם ) שכלל שוטרים(מחקר          

בין משתני האישיות שנמצאו מתווכים בין ). Hart & Wearing, 1995(ם לעבודה הפסיכולוגית של אנשי

  A והתנהגות מטיפוס (Locus of  control)הלחץ בעבודת השוטר לבין תגובותיו ניתן למצוא מיקום שליטה 

)Behavior Type A) (Cooper, et al., 1994; Fusilier, Gnster & Mayes, 1987 .( 

 
או שאינו שולט ) מיקום פנימי(חס למידה שבה יש לפרט תחושה שהוא שולט  מתיימיקום שליטה

נמצא כי שוטרים בעלי מיקום שליטה פנימי נלחצים פחות . באירועים הקורים סביבו) מיקום חיצוני(

  מאופיינת על ידי דחף עז Aהתנהגות מטיפוס . )Fusilier, et al, 1987(משוטרים בעלי מיקום שליטה חיצוני 

  מהשוטרים 75%ב ובאוסטרליה גילו כי "מחקרים בארה.  ולחץ זמן, תוקפנות, עוינות, תחרותיות, חלהצלי

  נוטים להגזים בתפיסת הלחץ הנתון Aהסתבר כי שוטרים מטיפוס , בנוסף. מתאימים להגדרת טיפוס זה

אך יתכן .  לחץשזו הסיבה למציאת הקשר בין דפוס התנהגות זה לביןאפשר  ).Kirmeyer, 1988(בסיטואציה 

 נמשכים Aשאנשים מטיפוס או , שהלחצים בעבודת המשטרה גורמים להתפתחותו של דפוס התנהגות זהגם 

 שוטרים  מעלים את רמת הלחץ של חרדהוביטחון  חוסרגם . Davidson & Veno, 1980)(לעבודת משטרה 

) ,(Perrier, 1984ורגישות " רגליים על הקרקע", תפרקטיו, עקביות, מצפוניות, ריחוק רגשי,  איפוקלעומת

  .(Lawrence, 1984)חברתית המורידים את רמת הלחץ 
 

, כך.  המאפיינות דפוסי אישיות מסוימים נמצאו קשורות לתגובותיהם של שוטרים ללחץעמדות

נמצאו עמדה שלילית כלפי ביטוי רגשי וחוסר אמון בכך שהעולם הוא מקום צודק כמתווכים בין , לדוגמה

 השוטרים ברמת הסיכון .(Brown & Grover, 1998)ודת משטרה לתגובות לחץ של שוטרים לחץ בעב

אפיון .  אינם מאמינים  שהעולם צודק וחסרים תמיכה חברתית, הגבוהה ביותר רואים בשלילה ביטוי רגשי

 )בנוסף לחרדה(נוסף שנמצא אצל שוטרים לאחר ארבע שנים במשטרה היא נטייה לאלכוהוליזם 

(Beutler, Nussbaum & Meredith, 1988) . 

 
 משתני רקע

נראה שלחץ , למרות המחקרים המעידים על השפעת משתני אישיות :משתני רקע דמוגרפיים

מאשר לאפיוני ) (White et al., 1985דמוגרפיים כגון גיל ווותק ם קשור יותר למשתני השוטר בעבודת

 לחצים כרוניים בעבודה מנבאים טוב .ותר ללחץעם זאת משתני רקע אינם המנבאים הטובים בי.  אישיות

 .  (Burke, 1993; Brown & Grover, 1998)מין וותק ,  כגון גילםיותר לחץ ושחיקת שוטרים מאשר משתני
 קריירהבשלב לו, דרגה, וותק, לחץ בעבודתם של שוטרים נמצא קשור לגיל

Kaslof, 1989; White, et al., 1985)( ,מחקרים שני ב.  לו לתגובות לחץ אינו פשוטאך הקשר בין משתנים א

 ,דיווחו על הרמות הגבוהות ביותר של שחיקה)  שנות וותק6-25עם (שוטרים באמצע הקריירה נמצא כי שונים 

 1-5עד שנה או בין (בהשוואה לשוטרים בתחילת הקריירה , עבודה וימי מחלה-קונפליקט משפחה,  ניכור,לחץ

מספר שנות העבודה ).  Burke, 1989; Cannizzo & Liu, 1995()  שנות וותק25מעל (או לקראת סופה )  שנים

, וגם לו עשויה להיות השפעה שוחקת על השוטר שכן גיל קשור לעלייה בבעיות גופניות, לגיל, כמובן, קשור

 .  לעזיבת ילדים את הבית ולהתדרדרות במצבם של הורים מזדקנים, לירידה בהזדמנויות מקצועיות
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י שיקולים "ה בהזדמנויות המקצועיות מתפתחת גם תפיסה צינית של המשטרה כמונעת עעם היריד

למרות שמחקרים מעידים כי עובדים מבוגרים ). (Kirschman, 1997י שיקולים מקצועיים "פוליטיים ולא ע

יל הרי שעם הג, בעלי מוטיבציה פנימית ומחויבים לארגון, מעורבים, נוטים להיות מרוצים יותר מעבודתם

במחקר שבחן את השפעתו .  (Mayes, Barton, Ganster, 1991)עולות אצלם בעיות גופניות ונפשיות שונות 

של משתנה הגיל על תגובות הלחץ של שוטרים ועובדים אחרים נמצא שעובדים מבוגרים סבלו יותר 

, בניגוד למצופה, רםב).  כגון דיכאון וחוסר סיפוק(ונפשיים ) כגון בעיות בריאות(מסימפטומים גופניים 

מצאו קשורים ) המאפשרת להם להצליח(ודגש על חשיבות הביצוע ) הקשורה לקידום(אחריות על אחרים 

 .(Mayes, et al., 1991)פחות דיכאון ויותר סיפוק מהחיים , אצלם לפחות בעיות בריאות

 
שא השפעת מאז שנשים התחילו להצטרף במספרים גדולים למשטרה עלה גם העניין בנו: מיגדר

מחקרים ). Dantzer & Kubin, 1998; Pendergrass & Ostrove, 1984 ( במשטרה מיגדר  על לחץ ושחיקה

 תיעדו לחצים שונים איכותית ששוטרות חוות בהשוואה לאלו שחווים שוטרים

(Brown & Fielding, 1993) . הלחצים הייחודיים לנשים במשטרה כוללים הטרדה מינית),(Close, 1994 

 י גברים"עבודה והדרה מרמת הניהול הנשלטת ע-מה גבוהה יותר של קונפליקט ביתר

Toch, 2002)  Morash & Haarr, 1995; .(כשמנקים את השפעתו, בתגובה על לחצים אלו ואחרים 
 נמצא ששוטרות מדווחות על יותר תגובות) שוטרות נוטות להיות צעירות יותר(של משתנה הגיל 

 תגובות המאפיינות עובדים בעלי סטטוס נמוך, כאבים בחזה ומתח שרירים, לחץ כגון כאבי ראש

)Pendergrass & Ostrove, 1984 .(אנגלנד -מחקר שנערך בתחנת משטרה גדולה בניו,  לעומת זאת 
 "גלישה"מ(עבודה -הראה כי גברים ונשים סובלים באותה מידה מהקונפליקט בית

 spilloverכמו גם השימוש באסטרטגיות התמודדות הרסניות , קונפליקט זהוכי , ) של העבודה לתחום הבית

, שתיה, עישון, שבירת דברים, צעקות על אנשים קרובים, טכניקות המנעות הכוללות התרחקות מאנשים(

, עם זאת.  הם בין גורמי הלחץ הגבוהים ביותר עבור שני המינים, ) שהכל בסדרפנים-תהעמדהימורים או  

 ת גבוהות יותר של דיכאון ושל בעיות סומטיות מאשר שוטריםשוטרות דווחו על רמו

)(He, Zhao & Archbold, 2002. 
משתנה  נוסף המתווך בין לחץ בעבודת השוטר לבין תגובתו ללחץ הוא רמת : תמיכה חברתית

 תמיכה ).;Fusilier et al., 1987; Brown & Grover,1998 Buunk & Peters, 1994(החברתית התמיכה 

אוהבים אותם ודואגים להם וכי הם , ת מוגדרת כמידע הגורם לאנשים להאמין שמעריכים אותםחברתי

מחקרים רבים מעידים כי תמיכה חברתית . (Cobb, 1976)שייכים לרשת של תקשורת ומחויבות הדדית 

גם מחקרים . (Hobfoll & Vaux, 1993)מגינה מפני התוצאות הבריאותיות של לחץ וכי היא משאב חשוב 

עם זאת מחקר שנערך .  )Anshel, 2000(מנהלית וחברית כבלם לחץ , במשטרה העידו על תמיכה ארגונית

. (Kufman & Beehr, 1989) קשורה לחץ של שוטרים ועמיתים כי תמיכה מצד מפקדים מראהב "בארה

אדם כאשר המקור של התמיכה החברתית ומקור הלחץ הם אותו , ראשית. מספר הסברים הוצעו לממצא זה

עמיתים המתלוננים על לחץ , שנית.  קשר קרוב עם אותו אדם עשוי להגביר את הלחץ) מפקד ישיר, לדוגמה(

אפשר שהשוטרים מחפשים , ושלישית. עשויים לגרום לפרט לחשוב שהמצב קשה יותר מכפי שחשב בעצמו

   .וזו הסיבה למתאם שנמצא בין לחץ ותמיכה, תמיכה מעמיתים ומפקדים כשהם תחת לחץ
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 משתני תפקיד

 בין גורמי הלחץ הקשורים בתפקיד שנמצאו בקרב שוטרים בולטים הדרגה והתפתחות הקריירה

)(Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001 .שונים בשלבים שונים של התפתחות קריירה לחצים הקשורים ל

כל שלב .  ייםולבסוף לשמירת הק, בהמשך לקידום, בתחילה הם קשורים לקבלה לארגון. עבודת השוטר

לשלב ההכשרה והאימון של טירונים חרדות אופייניות המתמקדות בשאלה האם . והחרדות האופייניות לו

מגבלות בהזדמנויות לעליה בדרגה ובקידום הן שניים מגורמי הלחץ העיקריים של , בשלב הקידום.  אתקבל

כי , בדומה, ים בריטיים נמצא בקרב שוטר(Davidson & Veno, 1980).שוטרים אמריקאיים ואוסטרליים 

 ,Brown & Campbell)תסכול בשל חוסר קידום הוא אחת הסיבות העיקריות ליציאה מוקדמת לגמלאות 

פחד מהיותך מיותר ועמדות שליליות כלפי , לשלב השמירה על הקיים אופיינית תחושת חוסר בטחון.  (1994

 .הארגון
נמצא כי בשל תוספת הלחצים הארגוניים , דמח.  ללחץ הממצאים סותריםדרגהביחס לקשר בין 

 באנגליה היו חשופים למספר הגבוה ביותר לחצים בעוד ששוטרים sergeants)(קצינים בכירים , והניהוליים

, מחקר אחר הראה). Brown & Campbell, 1990(למספר הקטן ביותר ) (probationer constablesזוטרים 

 ים דומה לזה של מנהלים בכיריםכי הלחץ על קציני משטרה גבוה, בדומה

(Kirkcaldy & Cooper, 1992) .מחקרים  אחרים מעידים כי שוטרים בעלי דרגות נמוכות , לעומת זאת

 .(Kufman & Beehr, 1989)סובלים מיותר לחץ מקצינים גבוהים  

 

 התמודדות. ה
 ום הלחץ זכה להתעניינות רבה מצד תאורטיקנים וחוקרים בתח)Coping(מושג ההתמודדות 

)Folkman & Lazarus, 1988; Folkman, & Moskowitz, 2000 Lazarus, 1966; 2000; .(תמודדות ה

או /מתייחסת למאמצים ההתנהגותיים והקוגניטיביים שהיחיד משקיע במטרה לשנות דרישות חיצוניות ו

מתייחס לכל מה המושג  ,למעשה ).(Lazarus & Folkman, 1984 המוערכות כעולות על משאביו, פנימיות

שפיתח את המודל התיאורטי המקובל ביותר , לזרוס.  שהפרט עושה במטרה לטפל בלחצים המופעלים עליו

 . מדבר על התמודדות כמתחילה בתהליך הערכה קוגניטיבית דו שלבי, הדן בלחץ ובהתמודדות
ום לנזק או באיזו מידה הגירוי עלול לגר: בשלב הראשון בוחן היחיד את משמעות הגירוי עבורו

בשלב השני בוחן היחיד באיזו מידה הוא מסוגל . או שמא הוא אתגר או פוטנציאל לרווח או לצמיחה, אובדן

להתמודד עם הגירוי כאשר רמת האיום שלו מושפעת מהמידה בה משאבי ההתמודדות של הפרט מוערכים 

 מאמצי ההתמודדותבעקבות שני שלבי ההערכה מופעלים . כמספיקים או מתאימים לטיפול בבעיה

)Lazarus, 1966.( 

המקובלת היום על מרבית , עושים הבחנה חשובה) (Lazarus & Folkman, 1984לזרוס ופולקמן 

 : שני סוגי התמודדות בין , החוקרים

 (Problem focused coping) התמודדות הממוקדת בבעיה  •

   (Emotion focused coping) התמודדות הממוקדת ברגש  •
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 ת הממוקדת בבעיה הנה התמודדות הכוללת פעולה ישירה ואקטיבית על גורם הלחץ התמודדו

התמודדות ).  שיחה עם הבוס המלחיץ במטרה לפתור חילוקי דעות, לדוגמה(במטרה לגרום לשנוי בו 

הממוקדת ברגש הנה התמודדות שהפרט מפעיל על עצמו במטרה להפחית או לשלוט ברגשות השליליים 

הכחשה של הבעיה או הרפיית שרירים כדי , לדוגמה(מבלי להתעמת עם גורם הלחץ , לחץהנובעים מגורם ה

, מחקריהם של פולקמן ולזרוס מצביעים על כך כי במצבים בהם קיימת שליטה רבה במקור האיום).  להירגע

  במצבי לחץ בהם קיימת הסתברות נמוכה, לעומת זאת. נמצאה עדיפות להתמודדות הממוקדת בבעיה

נמצא כי ככל שהרפרטואר של , כמו כן. ההתמודדות הממוקדת ברגש הינה יעילה יותר, ה בגורמי הלחץלשליט

עולה יעילות ,  הממוקדת בבעיהזודרכי ההתמודדות מגוון יותר וכולל הן התמודדות הממוקדת ברגש והן 

 .(Martelli, Auerbach, Alexander & Mercuri, 1987) ההתמודדות עם הלחצים

פיינס וארונסון -גנונות ההתמודדות של לזרוס ופולקמן מתארים חוקרי השחיקה מלאךאת שני ס

לממד זה הם מוסיפים את .  כאשר  ישיר ממוקד בבעיה ועקיף ממוקד ברגש, עקיף-כמצויים על הממד ישיר

י שנ. התמודדות סבילה פרושה הימנעות מעשייה, התמודדות פעילה כוללת עשייה כלשהי.  סביל-הממד פעיל 

כל אחת מייצגת תגובות שונות  . סביל יוצרים ארבע אסטרטגיות התמודדות-עקיף ופעיל-ישיר: ממדיםה

Pines & Aronson, 1988) Etzion & Pines, 1986; ; 1984, פיינס-מלאך:(  

 

 .עימות עם גורם הלחץ ומציאת היבטים חיוביים,  שנוי מקור הלחץ–פעילה -התמודדות ישירה •

 .הימנעות מגורם הלחץ ועזיבה,  התעלמות ממקור הלחץ–בילה ס-התמודדות ישירה •

 .שנוי עצמי  ועיסוקים אחרים,  דיבור עם אדם קרוב–פעילה  -התמודדות עקיפה  •

 .מחלה והתמוטטות, שימוש בסמים,  כוללת שתיית אלכוהול–סבילה -התמודדות עקיפה •

 
(ון המאופיין בניתוק סגנ: בשנים האחרונות גבר גם העניין בסגנון נוסף של התמודדות

disengagement (  או בריחה פיזית או מנטלית מהגירוי המאיים)Carver, 1997.( 

 
 התמודדותם של שוטרים

ולמרות שלהתמודדות לא נכונה עם לחצים אלו , למרות הלחצים הרבים המובנים בעבודת משטרה

 ושחיקה שוטרים עם לחץמעט מחקרים התייחסו  להתמודדותם של , עלולות להיות תוצאות חמורות

)Anshel, 2000; Biggam, Power, & Macdonald, 1997; Hurrell, 1995 ( ואלו שנעשו התמקדו בעיקר

הממצאים ביחס להתמודדות , עם זאת. (Alexander & Wells, 1991)בהתמודדות במצבים טראומטיים 

ללחץ אקוטי קצר מועד הראה כי מחקר בו הושוותה תגובתם של שוטרים לתגובת אזרחים . שוטרים עקביים

(והשתמשו ביותר התמודדות ממוקדת מטרה , העריכו את המצב כיותר פתיר, השוטרים חשו פחות מאוימים

Larsoon, Kempe & Starrin, 1988 .( 

 שוטרים נוטים להשתמש בטכניקות :סקירת מחקרי התמודדות של שוטרים הגיעה למסקנה דומה

אך השימוש בטכניקות ממוקדות ,  משתמשים גם בטכניקות ממוקדות רגשהם. התמודדות ממוקדות בבעיה

עולה מספר , ככל שגבוהה רמת הלחץ. בעיה מוריד את רמות הלחץ יותר מהשימוש בטכניקות ממוקדות רגש

 ועולה התמודדות באמצעות אלכוהול או ציניות Violanti, 1992)(אסטרטגיות ההתמודדות שמפעיל השוטר 

  (Patterson, 1999).הרסנית 
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גם מחקר שבחן את התמודדותם של שוטרים סקוטיים בלחצי עבודה שגרתיים הראה העדפה 

בקרב שוטרים קנדיים הוסיף  מחקרבעוד , Biggam, et al., 1997)(לאסטרטגיות התמודדות ממוקדות בבעיה 

 ירה ובהתמודדות יש) אלכוהול וסמים(והראה כי אלו שהתמודדו בהתמודדות עקיפה וסבילה 

 התמודדות לא יעילה . (Burke, 1993)סבלו מיותר בעיות בריאותיות ) התרחקות וכעס(וסבילה 
 טישת המקצוערצון לנולגבוהה שחיקה רמת ל, נמצאה קשורה לבעיות בריאות

)(Burke & Deszeca, 1986; Molloy & Mays, 1984.  

 ודדותם של שוטרים  עם לחציםהוצע מודל בן שני שלבים לתיאור התמ )Lazarus, 1966(בעקבות 

)Anshel, 2000 .(אירוע מלחיץ רק אם השוטר מודע לו.  של האירוע או הגירוי השלב הראשון כולל הערכה .

בהתחשב בכך שהמשאבים של האדם .  אין לו צורך להתמודד, )רעש של המון(כאשר השוטר מתעלם מגירוי 

בעיקר בעבודה בה אירועים , י לא רלוונטי חשובה מאדהיכולת להבחין בין גירוי רלוונטי לגירו, מוגבלים

כאשר . מסוכן או מאתגר, ההערכה משקפת את הפרשנות של השוטר לאירוע כמאיים.  מלחיצים הם נתון

כהוכחה לטענה זו ניתן .  לא מתעורר הצורך להתמודד, או חיובי, לא מסוכן, האירוע נתפס כלא רלוונטי

ד כי שוטרים בעלי ניסיון נטו להעריך סיטואציות כפחות מסוכנות להביא מחקר שנערך בשוודיה המעי

הערכה קוגניטיבית משפיעה על תפיסת עוצמת .)  ומלחיצות וכיותר מאתגרות משעשו שוטרים חסרי ניסיון

הערכה קוגניטיבית זו מושפעת מתכונות .  ועל בחירת אסטרטגיית ההתמודדות המועדפת, הלחץ ומשמעותו

מסתבר  ששוטרים בטוחים בעצמם ואופטימיים , ואכן. וראייה אופטימית של העולםכגון בטחון עצמי 

השוטר יכול .  לאחר שלב ההערכה מגיע שלב ההתמודדות. מתעלמים יותר מלחץ ורואים אותו כמאתגר

שוטרים המתמודדים באופן פעיל לרוב נשארים לחוצים פחות . להתמודד בצורה פעילה או להימנע מפעולה

 .  Anshel, 2000)(ודדים באופן סביל מאלו המתמ
גורם הלחץ . ב)  מאסר חשוד(הסיטואציה היא בשליטת השוטר . א:  התמודדות פעילה עדיפה  כאשר

אי פתרון הבעיה עלול להביא לתוצאות . יש די זמן כדי לפתור את הבעיה  ד. ג)  ח תנועה"כתיבת דו(מוכר  

יח את הדעת סהתמודדות סבילה המיועדת לה.  טוח בעצמוהשוטר ב. הפעולה הנה הכרחית  ו. שליליות ה

 )  נזיפה מצד המפקד(הסיטואציה אינה בשליטת השוטר . א: מגורם הלחץ עדיפה כאשר
יש צורך להקטין את עומס המידע . ג)  השוטר חסר בטחון(המשאבים הרגשיים של השוטר מוגבלים . ב

 )טיפול בשיכור(אין סיכוי מיידי לפתור את הבעיה . ד) התעלמות מחוקי תעבורה בזמן תגובה למצב חירום(

)(Roth & Cohen, 1986. 

 

 הדרכת יחידים לביצוע מטלות תחת לחץ. ו
 

כורך ביצוע מטלות בתנאי ) סוהרים או כבאים, חיילים, שוטרים: כגון(מקצועם של אנשים רבים 

לקראת ביצוע מטלות תחת לחץ הידע שהצטבר בתחום הכשרת יחידים , למרות זאת. לחץ משמעותיים ביותר

סקרו את הדילמות השונות )  (Keinan & Fridland 1996. הינו מועט יחסית ולעיתים אף לא חד משמעי

בהם מתחבטים אנשי מקצוע בכל הקשור להכנת יחידים האמורים לבצע משימות בתנאי לחץ והעלו מספר 

 .פתרונות אפשריים לדילמות אלה
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אלה באיזו מידה יש מקום להציג למתאמן מידע על הצפוי לו במצבי הדילמה הראשונה קשורה בש

מצביעים קינן ופרידלנד כי למתן מידע עובדתי מוקדם יכולה להיות , בהסתמך על ממצאים רלבנטיים. לחץ

 :השפעה מיטיבה רק במידה שיתקיימו מספר תנאים

לדרכי ל גם התייחסות חייב לכלו, המידע המועבר למתאמן אודות הקשיים והסכנות הצפויים לו .1

 . עם קשיים אלהההתמודדות

לשוטרים העומדים לפני , לדוגמא( כלשהם מסרים מרגיעיםהמידע המועבר חייב לכלול גם  .2

היחשפות למצבי סכנה ניתן לומר כי התחושות הלוחצות שיחושו בעת הארוע הן נורמליות ולא 

הצלחה למרות הקשיים או כי כי אחרים ביצעו כבר מטלות דומות בעבר ועשו זאת ב, חריגות

 ).פעמים רבות יש לאנשים יותר כוחות התמודדות מאשר נדמה להם

מידע רלבנטי להתנסות המלחיצה יוצר אצל היחיד . המידע המועבר לאנשים חייב להיות אמין .3

כשגויות או לא ) המצב לקראתו מתאמנים(כשהללו מתגלות במצב המטרה . ציפיות כלשהן

 .ץ לגאותעלול הלח, מציאותיות

 .במידת האפשר יש להוסיף מידע על תחילת וסיום הארוע המלחיץ לו עומד המתאמן להחשף .4

 
על יסוד מחקרים . דילמה שניה מתמקדת בשאלה באיזו מידה רצוי לכלול באימון לחצים עוצמתיים

 .,Keinan, Fridland & Sarig–Naor, 1990)  (Friedland & Keinan ;1986 ;1982שנערכו
, קינן ופרידלנד כי תחילה יש ללמד את המיומנויות הנדרשות במצב המטרה בתנאים נינוחים יחסיתמציעים 

יש לחשוף את המתאמנים בהדרגה , לאחר שנלמדו המיומנויות הנדרשות, רק בהמשך. ללא חשיפה ללחצים

ק ככל תחילה יחשפו המתאמנים ללחצים בעצימות נמוכה וזו תתחז: לגורמי הלחץ הצפויים במצב המטרה

בכל שלב של האימון יש לבחון האם הפרט יוצא מהאימון עם תחושה של , זאת ועוד. שהאימון יתקדם

 , היה כי בשלב נתון חל פחת משמעותי ברמת הביצוע כתוצאה מהחשיפה ללחצים המתגברים. הצלחה
  מן הראוי לסגת לשלב מוקדם, או שהמתאמנים מדווחים על כך שסיימו את השלב בתחושת כשלון

 או לשוב ולתרגל באותו שלב עד לקבלת תוצאות טובות יותר,  בו עצמת הלחץ הנה נמוכה יותר–יותר 

 ).Epstein, 1983ראה גם (

 
דילמה שלישית קשורה בשאלה האם לפתח תוכניות הדרכה דיפרנציאליות המתחשבות בהבדלים 

טות של הכנת יחידים לקראת בשנים האחרונות מתרבות העדויות המחקריות לכך ששי. אינדיווידואליים

ממצאים אלה התקבלו . התמודדות עם לחצים עשויות להיות יעילות אם הן הלימות עם אישיותו של החניך

 הבטחון בציפיות ,(Snow, 1986)כאשר בוצעה הכנה שונה ליחידים הנבדלים ברמת החרדה שלהם 

(Keinan, 1988) או בסגנונות ההתמודדות עם לחצים (Martelli et al, 1987) .אל מול גוף הידע , ברם

המיועדות לשיפור הביצוע של , תוכניות ההדרכה. עומדים קשיים מעשיים משמעותיים, המחקרי שנצבר

מיועדות בדרך כלל לקבוצות גדולות שחבריהן נבדלים במספר ניכר של מימדי , יחידים החשופים ללחץ

נראה ,  דיפרנציאליות התואמות למבנה אישיותםמיונם לטיפוסי אישיות שונים והתאמת תוכניות. אישיות

 .כתהליך מסובך הדורש השקעת זמן מרובה ומשאבים כספיים ניכרים
 :קינן ופרידלנד הציעו שני כיווני פיתרון לדילמה זו
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לעשות שימוש בדרך זו של הדרכה דיפרנציאלית בעיקר כאשר מדובר באימון יחידים או קבוצות , ראשית

רק במקרים כאלו נראות ההשקעות . י ביצוע מטלות מסוכנות או רבות חשיבותהעומדים בפנ, קטנות

 .המוקדמות כדאיות
להציב בפני המתאמנים מספר שיטות הכנה ולאפשר להם לבחור את השיטה הנראית להם , שנית

מן הראוי להדגיש כי בנוסף לעובדה שאסטרטגיה זו פוטרת מהמעמסה שמטיל המיון המוקדם של . ביותר

זו האחרונה עשויה להגביר את . יש לה יתרון ברור בכך שהיא נותנת למתאמן אפשרות בחירה, יםהמאמנ

 ).Keinan & Zeidner 1987 , (תחושת השליטה שיש לו במצב וכתוצאה להפחית את הלחץ בו הוא מצוי

 

 ברמת הפרט וברמת הארגון : התערבות למניעת לחץ ושחיקה במשטרה. ז
האם התערבות עדיפה ? ותר ללחצי העבודה המאפיינים שוטריםמהי ההתערבות המתאימה בי

קבוצת תמיכה לאחר , לדוגמה(ברמת הקבוצה , )הוראת טכניקות הרפיה, לדוגמה(כשהיא נעשית ברמת הפרט 

 שאלה חשובה). שנוי מבנה העבודה, לדוגמה(או כשהיא נעשית ברמת הארגון )  אירועים טראומטיים
  התערבות שונותבחקר יעילותן של שיטות , בין היתר, בה שהתמקדהזו זכתה לתשומת לב מחקרית ר

(Anshel, 2000; Brown & Campbell, 1994; Murphy et al., 1995)  . 

למרות הטענה שיש במשטרה צורך בשני סוגי .  הבחנה חשובה נוספת היא בין מניעה לבין טיפול

התערבות ( שנפגע   יעיל יותר לטפל באדם לאחריש הטוענים כי, )Brown & Campbell, 1994(התערבות אלו 

 כי עדיפה דווקא התערבות מונעת בעוד שאחרים טוענים)  ,Firth & Shapiro (1986) לאחר מעשה

)Proactive Intervention (Moriatry & Field, 1990)  Alkus & Padesky, 1981;  .( מכיוון שעבודת

באות לידי ביטוי ) כגון אלכוהוליזם(מהתגובות ללחצים אלו ומכיוון שחלק , המשטרה ידועה כעבודה לוחצת

התערבות מונעת אינה דורשת , בנוסף. תועלת/התערבות מונעת יעילה מבחינת עלות, לאחר מספר שנות שרות

ועוזרת לשוטרים לפתח מיומנויות התמודדות ומיומנויות תקשורת בין , מהשוטר להודות בכך שיש לו בעיה

 . Alkus & Padesky, 1981)(אישית 
האם עדיף שההתערבות תתמקד בפרט או : סוגיה נוספת קשורה לויכוח על מוקד ההתערבות

 למרות שמחקר מעיד כי סגנון ההתמודדות של שוטרים קשור לרמות הלחץ שהם חווים בעבודתם? בארגון

)Cooper et al., 1994 (ונית נפוצה יש המבקרים את העיסוק בהתמודדות הפרט כמייצג פילוסופיה ארג

). המשטרה(ולא של הארגון ) השוטר( בעיה של העובד (Occupational Stress)הרואה בלחצים בעבודה 

לחץ בעבודה יפסיק להוות , שאם יהיו לשוטרים טכניקות התמודדות יעילותההנחה בבסיס פילוסופיה זו היא 

 נושא ההתמודדות לסלקציה של המסקנה שהיא פועל יוצא של הנחה זו היא שיש להכניס את.  בעיה עבורם

ללמד (וגם לאימון וההדרכה של שוטרים ) לבחור שוטרים בעלי אסטרטגיות התמודדות יעילות(שוטרים 

כאשר המאמץ העיקרי אמור להיות מושקע בהפיכת המשטרה לארגון פחות מלחיץ עבור ).  שוטרים להתמודד

 .  (Hurrell, 1995)כל השוטרים 

 
 קבוצה וההתערבות ברמת הפרט

הגישות השונות לטיפול ומניעת לחץ ברמת הפרט מתבססות על מודלים  הרואים את תגובות הלחץ 

 של הפרט כתוצר של אינטראקציה בין גורם הלחץ לבין תהליכים של הערכה והתמודדות בפרט

) .(Patterson, 1999 שלוש רמות של התערבותגישות אלו כוללות )(Brown & Campbell, 1994:   
הכוללת מחד טכניקות המסייעות לשוטר להתמודד ישירות עם ,  שהיא מונעת באופייהרבות ראשוניתהתע

ומאידך שיטות ) שיפור מיומנויות תקשורת, ניהול זמן, הגדרה של מקורות הלחץ, לדוגמה(מקור הלחץ 
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, גול גופניתר, ביופידבק, היפנוזה עצמית, טכניקות הרפיה, לדוגמה(המסייעות לשוטר להקל על רגשותיו 

   .Danish & Brodsky, 1970)שליטה בכעס ובתוקפנות : כגון(ולשלוט בהם  ) וטיפול נפשי

 
 והיא כוללת  עריכת,  מיועדת לשוטרים בסיכון שעברו חשיפה לאירוע טראומטיהתערבות שניונית

שלישונית  התערבות .  התפתחותה של בעיהלפני -בעקבות החשיפה לאירוע והפנייה לעזרה ויעוץ  תחקיר

 לשוטרים הסובלים מבעיות כתוצאה מחשיפה לאירוע טראומתי כרוכה במתן סיוע 

)Violanti, Patton & Dunning, 2000.( ההתערבות זו כוללת יעוץ הניתן על ידי מומחים או תמיכה רגשית 

 . הניתנת על ידי עמיתים
מדובר בעיקר בעזרה , פרטברמת ה.  או ברמת הקבוצהברמת הפרטהתערבות ראשונית יכולה להיות 

, כולל חוברות עבודה,   באמצעות אחד מהמגוון הרב של חומרים המיועדים למטרה זו)Self-help(  עצמית

הספרים לעזרה עצמית בדרך כלל מזמינים את הקורא .  טייפים לצפייה-טייפים להאזנה ווידיאו, ספרים

ואז מציעים דרכים להורדת רמת הלחץ ,  עדיפותלבחון מטרות וסדרי, לבחון רשימת לחצים ודרכי התמודדות

י "יש הנעזרים רבות ע. גיוס תמיכה חברתית וטיפול גופני, פיתוח משאבים אישיים, כולל זיהוי מקורות הלחץ

 Brown & Campbell, 1994). (אמצעים אלו  
ימון או א) הרצאה( יכולה לכלול העברת מידע היא, רמת הקבוצההראשונית נעשית בההתערבות כש

הדוגמה . היא יכולה להינתן על ידי אנשי מקצוע  או על ידי שוטרים עמיתים). סדנה התנסותית(ותרגול 

בהם נידונים גורמי הלחץ והשחיקה בעבודת  להעברת מידע באמצעות אנשי מקצוע היא הרצאות וימי עיון

יים או חיצוניים מומחים פנימ. המשטרה ומובהרות הדרכים המומלצות והלא מומלצות להתמודד עמם

 ).Bratz, 1986(גופני או תרגול , הרפיה, מוזמנים לדון בנושאים רלוונטיים כמו אלכוהוליזם
התמודדות במסגרת קבוצתית ובסיוע אנשי  רכישת מיומנויותבדוגמה לאימון ותרגול שמטרתם 

שות בנות שעתיים  פגי6במהלך ( למדו שוטרים ,)(Sarason, Johnson, Berberich & Siegel, 1979מקצוע 

לשלוט בתגובות אלו ולנטרל אותן באמצעות , לעקוב אחר תגובות הכעס והחרדה שלהם למצבי לחץ) כל אחת

השוטרים השתתפו במשחקי תפקידים וצפו במודלים נכונים של תגובה .  הרפיית שרירים ודיבור עצמי חיובי

פו בתכנית לבין קבוצת ביקורת הראתה תוצאות ההשוואה בין השוטרים שהשתת.  למצבי לחץ ותרגלו אותם

החוקרים גילו כי ככל , בנוסף. כי הראשונים התמודדו ביתר יעילות עם מצבי לחץ מאשר קבוצת הביקורת

. כך היא הייתה יעילה יותר, שהתכנית התמקדה יותר במצבי לחץ שהשוטר צפוי להתמודד עמם

ינים יורק לאלו המעונ( לשוטרים בעלי ניסיון בהמלצותיהם מציינים החוקרים כי מוטב להעביר את התכנית

 .ולא לשוטרים מתחילים) בכך
בדוגמה אחרת העבירו לשוטרים תכנית אימון לניהול עצמי של לחצים המיועדת ללמד טכניקות 

השוטרים למדו להשתמש בטכניקות אלו תוך כדי תגובה לסימולציות .  לזיהוי לחצים ושליטה בתגובות להם

, רדיפה אחר מכונית נמלטת במהירות, חיפוש אחר חשוד בבניין חשוך(חיצות בעבודתם של סיטואציות מל

 תוצאות האימון הראו כי השוטרים שיפרו את יכולתם לזהות ולנהל את  ). אלימות בין בני משפחה
  ניתן ,נוסף ב.  הלחץ והתגובות הרגשיות והגופניות השליליות שהיו להם גם בעבודה וגם מחוץ לה

( בעבודה  הביצוע וברמת  עבודה  קבוצות בתוך   הפעולה    ובשיתוף    בתקשורת  בשיפור בחיןלה היה 

McCraty, Atkinson, Tomasino, Atkinson & Sundram, 1999 .( 
 מאידך מעניין לבחון איזו שיטה אפקטיבית ובסדנאות התנסותיות מחד בהרצאותכאשר מדובר 

הרצאות בהשוואה לסדנאות התנסותיות השווה את יעילותן של שתי מחקר שבחן את האפקטיביות של . יותר

השיטה .  חווייתית  ושיטה קוגניטיבית-שיטה רגשית: שיטות לטיפול במצבי לחץ וקונפליקט אצל שוטרים

סימולציות של מצבי קונפליקט , דיונים קבוצתיים, הרגשית חווייתית כללה השתתפות פעילה של המשתתפים
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השיטה הקוגניטיבית כללה מתן הרצאות לשוטרים במטרה . השוטר ומשחקי תפקידיםאישי בעבודת -בין

תוצאות המחקר הראו כי .  להרחיב את הבנתם באשר למוטיבציות האנושיות והתנהגות מכוונת למטרה

 הייתה הרבה יותר יעילה מהשניה בהעלאת ההערכה העצמית ,סדנאות התנסותיות, כלומר, השיטה הראשונה

 ).Zacker & Burd, 1973( והמוטיבציה שלהם להתמודד של השוטרים
.  התערבות עם משפחות שוטריםדוגמה לכך היא .  וסדנאותוגםהרצאות גם תערבות יכולה לכלול ה

 מחקר מעיד כי משפחות שוטרים נוטות לראות את המשטרה כארגון בעל גישה אנטי משפחתית

)(Maynard & Maynard, 1982 .האמריקאי אודות לחצים בעבודת המשטרה והמחיר בעקבות דיון בקונגרס 

רמת האלימות כלפי בת הזוג נמצאה גבוהה יותר אצל , לדוגמה(שמשלמות על לחץ זה משפחות השוטרים 

הוצע שמחלקות משטרה יספקו למשפחות ) שוטרים שעבדו במשמרת לילה ואצל שוטרים במגזר הסמים

יתנים לרוב במסגרת מפגשים קבוצתיים בהם משתתפים שירותים אלו נ. השוטרים שירותי חינוך ותמיכה

  .(Brown & Campbell, 1994)השוטרים ובנות זוגם 
 שוטרים עמיתיםהמונחות על ידי , פורמליות או פורמליות למחצה, מסגרות קבוצתיות אחרות

רמי מספקות לשוטרים הזדמנות לדבר עם עמיתים לעבודה על גו, שקיבלו הנחיה מיוחדת או ללא הנחיה

בדרכים האפקטיביות ביותר להתמודדות , באמצעות סעור מוחות, ולדון, הלחץ והשחיקה המשותפים להם

) בעיקר כשהיא נעשית בתמיכת הארגון ויש לה מקום וזמן פעילות מוגדרים(התערבות כזו . עם לחצים אלו

פורמליות ללא -הבעיה עם מסגרות לא. במקרים רבים הופכת את חברי הקבוצה לקבוצת תמיכה חברתית

 ).(Toch, 2002הנחיה היא שהן נוטות להיות לא עקביות בפעולתן ובאיכות השרות שהן מעניקות 
לשוטרים הסובלים מבעיות גופניות  שמטרתה העיקרית היא סיועתערבות מדרגה שלישית ה

 ). רופאים, ריםפסיכיאט, פסיכולוגים( הניתן על ידי מומחים יעוץ אישיונפשיות כתוצאה מלחץ כוללת בעיקר 
" הפרעה פוסט טראומטית"או   PTSDהייעוץ חשוב במיוחד שוטרים שעברו אירוע טראומטי וסובלים מ

Violanti & Paton, 1999; Violanti, Paton & Dunning, 2000).( אך הוא חשוב גם עבור שוטרים צעירים 

ועבור , צע החיים או במשבר אחרשוטרים הנתונים במשבר אמ, וחסרי ניסיון המתקשים להתמודד עם לחצים

 . שוטרים אלכוהוליסטים

  פנימית(Stress Unit) לחץיחידת במחלקות משטרה גדולות יעוץ מקצועי מסוג זה ניתן במסגרת 

(In house)  שתפקידה לספק שירותים ויעוץ לשוטרים המראים סימפטומים של פגיעה בעקבות אירוע

 מתארת תכנית יעוץ פנימית מסוג זה אותה Dick, 2000)(פני דיק  ).  Bratz, 1986; Toch, 2002(טראומטי 

 מכלל השוטרים באותה 11%( שוטרים 200במשך תקופה זו הופנו אליה . הפעילה במשך שנתיים באנגליה

הטיפול היה באמצעות .  שחלקם הגדול הגיע בשל בעיות הסתגלות בעקבות חשיפה לאירוע טראומטי) יחידה

 שיטה שבה המטפל מאתגר ,(Rational Emotive Behavior Therapy)אמוציונלי -יונלטיפול התנהגותי רצ"

אם חברי לעבודה יחשבו שאי אפשר לסמוך עלי זה יהיה ", כגון(של השוטר הפגוע " לא רציונליות"מחשבות 

 .").הסוף

נחה כי  מבוסס על הה)Peer counseling( יעוץ עמיתים. יעוץ אישי יכול גם להינתן על ידי עמיתים

.  שוטר המכיר את אופי הלחצים המשטרתיים ייטיב להבין את קשייו של השוטר הנזקק ממומחה חיצוני

שוטרים במקרים רבים נמנעים מלפנות אל הפסיכולוג המשטרתי מחשש שהדבר יתגלה ויפגע , בנוסף

  כתוצאהיתיםהוחלט לפתוח תכנית יעוץ עמ, )NYPD(יורק -  במשטרת ניו.(Toch, 2002)בקריירה שלהם 

 שוטרים מתנדבים הכשרה מאנשי מקצוע והופכים 50מאז מקבלים מדי שנה . מספר גבוה של התאבדויותמ

 שעות בהן הם 80ההכשרה כוללת . ליועצים שעזרתם ניתנת בצורה דיסקרטית וללא כל רישום במחלקה

 נתונים . טיההערכה והפנייה ומפתחים יכולת הקשבה רגישות ואמפ, לומדים מיומנויות תקשורת
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 .מעידים כי התכנית עוזרת לשוטרים להתמודד בצורה יעילה יותר עם לחץ ועם קשיים רגשיים
 נמנעו בעזרתה כעשרה מקרי התאבדות, כבר במהלך השנתיים הראשונות לקיום התכנית

)Hirsh, Katz & Cohen, 1999.( 

   
 התערבות ברמת הארגון

מכיוון שמרבית הלחצים עמם מתמודדים שוטרים התערבות ברמת הארגון מבוססת על ההנחה ש

ת על מנת להיות יעילה חייבת להיו, כל התערבות שמטרתה להפחית לחץ בעבודת השוטר, אינם בשליטתם

  Hurrell, 1995).(מיושמות ברמת הארגון 
פיקוח (לחצים ניתנים למניעה בעבודת השוטר הנם לא פעם תוצאה של ניהול ומבנה ארגוני לקויים 

עליה , הגורמים לירידה במורל, )העלאה שרירותית בדרגה, חוסר הערכה על ביצוע, ומטי ומרחוקאוט

 . Brown & Campbell, 1994)(ופגיעה בשרות שנותן השוטר לציבור , בהיעדרויות ותחלופה גבוהה
האימון שלהם , התערבות כוללת ברמת הארגון צריכה להתייחס לנושא הסלקציה של שוטרים

ארגון יעיל יוצר שוטרים מקצועיים המקבלים את התמיכה הארגונית . תפתחות הקריירה שלהםוה, לתפקיד

  ).(Hayes, 1988הנחוצה על מנת לבצע כראוי את תפקידם 
הקטנת עומס היתר : התערבויות ארגוניות שהוכחו כיעילות בהפחתת רמת הלחץ של שוטרים כוללות

ואפשרות של , העלאת השיתוף בקבלת החלטות, ודההעלאת השליטה בהיבטים שונים של העב, בעבודה

 ,(overtime)הצעות נוספות כוללות הפחתת שעות עבודה נוספות   ).(Hurrell, 1995גמישות בסידור העבודה 

תכנון מוקדם וקפדני של  סדר היום ומתן , שילוב תפקידים פחות לוחצים במהלך היום, יתר גיוון בעבודה

הקפדה על כך שהופעות שוטרים בבית המשפט תתקיימנה , ולו במידת מהאפשרות לשוטר להשפיע עליו 

וכך גם להראות וגם לקבל תרגול  עידוד שוטרים להסתובב ברגל בזמן המשמרת, במסגרת שעות עבודתם

 רשות לעשות הפסקות,  שעות12איסור על  שעות נוספות לאחר משמרות של , גופני
לכידות של צוותי שוטרים על ידי ארגון תחרויות ספורט או הגברת ה,  שינה קצרות בזמן משמרת הלילה

 התכנסות משותפת של צוותים בסוף היום כדי לשתף זה את זה , אירועים הנחגגים בצוותא

 Elisonהגדלת התגמולים הניתנים לשוטר ועוד , הכנסת כתבות אוהדות בטלוויזיה ובעיתונות, בחוויות היום

& Genz, 1978; Mayhew, 2001; Patterson, 1999; Violanti, 1996).(  
ץ "כגון שכפ, שיפור הציוד הייעודי  על בריאותם וביטחונם של שוטרים כוללותנההצעות נוספות להג

 למות מפגיעת 14ץ יש הסתברות גבוהה פי "מחקר הראה כי לשוטרים שאינם לובשים שכפ(כציוד סטנדרטי 

אימון שוטרים בטכניקות לוחמה , פגיעה של שוטריםשימוש בתרסיסים  כדי להקטין את אפשרות ה) כדור

 ). Mayhew, 2001(נתונים לזיהוי סיטואציות מסוכנות י ללא נשק  ושיפור מאגר

 לחץ ושחיקה בעבודת השוטר הישראלי. ח
לדוגמה מחקר (למרות החשיבות המוכחת של השוואות בין תרבותיות של הלחץ בעבודת השוטר 

 של קצינים בכירים במשטרת ברלין וצפון אירלנד והראה מספר הבדלים שבחן את פרופיל הלחץ בעבודה

הצטבר מעניין שידע  למרות ,)Kirkcaldy, Brown & Cooper, 1994 ,בהתמודדותמעניינים הן בלחץ והן 

למרות הלחץ הכבד ו, )1989, קינן; 1997, ברמן ומרגלית, דיין(השוטר הישראלי  אודות לחץ ושחיקה בעבודת

מעט מחקרים בחנו ,  )בעיקר מאז פרוץ האינתיפאדה השניה(השוטרים בישראל בשנים האחרונות המוטל על 

מכיוון .  לאומית-אף מחקר לא התפרסם בנושא בספרות המקצועית הבין.  את השפעתו על השוטרים

ממצאי מחקר זה יפורטו במהלך הצגת , 1989-שהמחקר הנוכחי התבסס במידה רבה על מחקרו של קינן מ

 . צאיםהממ
 



 18

 
 שיטה. 4
 
 מחקר חלוץ. א

המחקר המתואר נבנה בעקבות סקר התכנות שכלל ראיונות עם מספר אנשי מפתח בקרב שוטרי 

אנשי . שכלל בעלי דרגות ותפקידים שונים)   שוטרים30(משטרת ישראל והעברת שאלונים למדגם קטן 

,  במשרד לבטחון הפניםהגותראש תחום מדעי החברה וההתנוהמדען הראשי :  המפתח שרואיינו כללו

, פסיכולוגית מטה, פסיכולוגית מחוזית, ראש יחידת פסיכולוגיה, מ"רופא בסכ, א"ראש אכ, ר"הקרפ

, מ"סגן ראש אג, ראש מדור הערכה ומחקר, ר"קצין רווחה ראשי וקצינת רווחה מטא, פסיכולוגית ארגונית

קצינה בכירה , ראש מחלקת תנועה,  מחוז צפונימפקד, פ"יח, שני אנשי זיהוי חללים, פ"ראש מז, ק"ראש אח

 .א"ביחידה הארצית לחקירות וקצין בכיר באכ
, עם חוקרת במחלקת פשעים, צ מרחב ירקון"ראיון עם קמב(נערכו ביקורים במרחב ירקון  , בנוסף

בית ראיונות עם מפקד (כביר -ובבית המעצר אבו)  מ"עם חוקר במרכז קבלת תלונות הציבור ועם שוטרי היס

סמלת , קצינת רווחה באגף המיוחד, אחראי יומן, מפקד משמרת, הממונה על אגף נשים ונוער, המעצר

  .)משמרת באגף הנשים ושוטר חדש באגף הנוער ושוטרים באגף המיוחד
צ ועם קציני "תנ-מ"פיינס עם מפקדים ברמת נצ-מלאך' סדנאות לחץ ושחיקה נערכו על ידי פרופ

אך המסקנות שנבעו מהן נכללו בתכנון , סדנאות אלו לא נערכו כחלק ממחקר החלוץ. משטרה בדרגות ביניים

 .          המחקר הראשי ובהבנת ממצאיו
 

 נבדקים .ב
גילם הממוצע עמד ).  נשים-20%  גברים ו80% ( מהמשטרה הכחולה שוטרים1,010במחקר השתתפו 

 ק" קצינים עד דרגת רפ28% ,א"  היו בד67%.   שנים12.9 והוותק הממוצע שלהם היה 36.8על 
 עבדו בתפקידי מטה והשאר בתפקידי שטח ראה את מאפייני המדגם 41%.  צ ומעלה" בדרגת סנ5%ועוד 

 . 1בטבלא 

 
באותם נתונים , מצבת כוח האדם של המשטרהאלה המופיעים ב מאד לקרוביםמאפייני מדגם זה 

לעומת  (20%נשים ) א"במצבת כ 79%עומת ל (80%גברים : התפלגות המינים, לדוגמה. שניתן היה לבדוק

 22%ר "מטא: ההתפלגות במחוזות). 29% לעומת( קצינים 33%, )71% לעומת(א " בד67%: דרגה). 21%

; )12%לעומת  (16%דרום ; )17%לעומת  (15%א  "ת; )20%לעומת  (14%צפון ; )א" במצבת כ20%לעומת (

ראה דיון בנושא הדגימה בפרק ).  (6%לעומת  (5%י "ש; )11%לעומת  (17%ם -י; )15%לעומת  (12%מרכז 

 .)הדיון והמסקנות

 

 הליך. ג
 בהעברה קבוצתית על ידי סטודנטים 2001 ועד סוף 2000השאלונים הועברו בין סוף שנת 

העברת השאלונים נעשתה בעת שהשוטרים חיכו לבדיקות רפואיות . לפסיכולוגיה שקיבלו הדרכה מיוחדת

אביב -נאמר להם כי מדובר במחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל. ריםתקופתיות במתקן בנעו

התבקשו אחד או שניים מהמשיבים )  איש7-10בה השתתפו (לאחר כל העברה . בנושא לחץ ושחיקה בעבודתם

בתום . סך הכל רואיינו עשרים וארבעה אחוז מהמשיבים על השאלון הכללי. להמשיך ולקחת חלק בראיון
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כמחציתם . שאלו האם הם מוכנים לחשוף את נתוני הבדיקות הרפואיות התקופתיות שעברוהראיון נ

 . הסכימו

 
  1טבלה 

 מאפייני השוטרים במדגם
  ערכים )באחוזים(שכיחות  ממוצע סטיית תקן

 מין זכר 80.1  
  נקבה 19.9  

 גיל 19-30 26 36.79 7.58
  42.2 31-40  
   ומעלה41 31.8  

 )בשנים(השכלה  8-11 2.0 14.23 2.35
  38.6 12  
  25.9 13-15  
   ומעלה16 33.5  
 מצב משפחתי רווק 15.2  
  נשוי 78.2  
  פרוד/אלמן/גרוש 6.6  
 ארץ לידה ישראל 82.6  
  אפריקה/אסיה 7.3  
  מ"בריה/אירופה 7.7  
  אמריקה 2.4  

 וותק במשטרה 1-3 10.6 12.89 7.73
  36.6 4-10  
  16.7 11-15  
   ומעלה16 36.1  

 וותק בתפקיד 1-3 41.3 6.76 6.16
  38.7 4-10  
  11.2 11-15  
   ומעלה16 8.8  
 דרגה א"בד 67.4  
  ק"קצין עד רפ 27.9  
  צ ומעלה"קצין מסנ 4.7  
 יחידה מטה 40.6  
  שטח 59.4  
 מחוז צפון 13.5  
  א"ת 15.0  
  דרום 16.0  
  מרכז 12.1  
  ירושלים 16.8  
  י"ש 4.7  
  ר"מטא 21.9  
 מגזר מנהלה 16.4  
  פיקוד 5.4  
  תנועה/סיור 27.3  
  מודיעין/בילוש 16.7  
  חקירות 15.7  
  חבלה 2.0  
  פ"מז 1.9  
  אחר 14.5  
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 כלי המחקר. ד

 נבנו שאלונים אלה על יסוד ראיונות בחלקם הגדול.  דיווח עצמיכלי המחקר העיקריים היו שאלוני

וסקירה ספרותית מקיפה של מחקרים , העומק שנערכו עם שוטרים וקצינים בתפקידים שונים במחקר החלוץ

חבילת השאלונים . 1989כולל מחקר מקביל שנערך בישראל בשנת , בנושא לחץ ושחיקה בעבודת משטרה

וראיון עומק בו נטלו חלק כעשרים אחוז ) 'ראה נספח א(כללה חוברת שהועברה לכל המשתתפים 

 .)'ראה נספח ג(בנוסף נאספו נתוניהם הרפואיים של כמחצית מהמרואיינים  ). 'ראה נספח ב(מהמשתתפים 

 
בחלקה הראשון נתבקשו המשיבים לציין באיזו מידה : חבילת השאלונים כללה ארבעה חלקים

, האפשרות להיפגע גופנית בעבודה, ת לא שגרתיותעבודה בשעו: לדוגמה(גורמים שונים יוצרים אצלם לחץ  

בחלקה השני נשאלו המשיבים אודות תוצאות שונות הקשורות ).  מחסור באמצעים ומשאבים לבצוע העבודה

רמת , סימפטומים  גופניים ונפשיים קשורי לחץ,  רמת השחיקה, רמת הלחץ הכללי: ללחץ בעבודה כולל

בחלק השלישי נתבקשו המשיבים לציין באיזו שכיחות הם . טרהושביעות הרצון מהעבודה במש, הביצוע

, "לשחרר קיטור"שיחות עם בני המשפחה כדי : לדוגמה(נוקטים בדרכי התמודדות שונות עם גורמי הלחץ 

בחלק הרביעי נשאלו אודות אפיוני "). ראש קטן"תפיסת , שיחה עם הממונה במטרה למצוא פתרון לבעיה

, גוון(ואפיונים שונים  שלה ) ציבור/מגע עם קהל, עבודה משרדית, עבודת צוות(דה עבודתם כולל מרכיבי העבו

ותעסוקתיים )  ארץ לידה, מצב משפחתי, גיל, מין(בנוסף נבדקו משתנים סוציודמוגרפיים ). שיתוף, עצמאות

 ).  וותק ביחידה ובתפקיד, מגזר, תפקיד, דרגה(
משום שהם הוו , וי להתייחס בפרוט מה לשנייםבין השאלונים שנכללו בחבילת השאלונים מן הרא

  .מדד השחיקה והערכת רמת הלחץ הכללי: את ליבת המחקר

 

  Burnout Measure ((Pines & Aronson, 1988) ( מדד השחיקה

 
 הוא שאלון בן עשרה פרטים ,  נעשה שימוש במחקר הנוכחיהב,  המקוצרתהבגרס

הרגשית , )עייפות גופנית(וחנים את רמת התשישות הגופנית הפריטים  ב.  דרגות7המוערכים על סולם  בן 

 ניתוח גורמים מעיד כי מדד השחיקה הוא חד ממדי). חוסר ערך עצמי(והנפשית ) חוסר תקווה(

,(Corcoran, 1986; Justice, Gold, & Klein, 1981)  למרות שיש מספר עדויות  לכך 
 יה ואובדן מוטיבציהדמורליזצ, תשישות(שהוא עשוי לכלול שלושה ממדים 

(Enzmann, Schaufeli, Janssen,  & Rozeman, 1998;  Schaufeli & Van Dierendonck, 1993). או 

 ).Shirom & Ezrachi, 2003 (תשישות דיכאון וחרדה

מחקרים . (Schaufeli & Enzmann, 1998)מדד השחיקה נחשב למכשיר מחקר תקף ומהימן 

תקפות מבנית של המדד נבחנה באמצעות .. 90מעל ל ) אלפא קרונבך(מית מהימנות פני על מקדמי מצביעים

ציוני שחיקה נמצאו , לדוגמה. בדיקת הקשרים בין השחיקה לבין מספר מדדים אחרים רלוונטיים תיאורטית

, העדר גיוון,  ולמגוון אפיוני עבודה שליליים כגון העדר אוטונומיהturnover rates)(קשורים לעזיבת העבודה 

ציוני מדד השחיקה נמצאו קשורים לחוסר סיפוק מהעבודה , בנוסף.  עדר משוב והעדר תמיכה חברתיתה

עצבנות , כאבי בטן, כאבי  גב, לבעיות בריאות ולסימפטומים שונים בעבודה כגון כאבי ראש, מהחיים ומעצמך

סף של המדדהוכח תיקוף נו .(Pines & Aronson, 1988; Schaufeli & Enzmann, 1988)וחוסר תיאבון 
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( בעבודה לאוכלוסיה בריאה   neurasthenia-באמצעות השוואה בין אוכלוסיה קלינית של עובדים שסבלו מ

Bakker, Hoogduin et al. 2001 Schaufeli.( 

 שוטרים , כמובן, נעשה שימוש במדד השחיקה  במחקרים  שנערכו  במגוון  רחב של  מקצועות  כולל

 Schaufeli & Van Dierendonck, 1993; Schaufeli & Enzmann, 1998).(  מחקרים בין תרבותיים

יפן וכמובן ישראל עשו , ספרד, פורטוגל, הונגריה, פולין, נורווגיה, שוודיה, הולנד, גרמניה, צרפת, ב"בארה

 . שימוש בגרסאות מתורגמות של המדד

 
  הערכת רמת הלחץ הכללי

 מופיעה שאלת הערכת, מי לחץ בעבודת השוטר גור30לאחר רשימה של , בחבילת השאלונים
 הערכת רמת הלחץ באמצעות אינדקס של פריט אחד מקובלת במחקרים. רמת הלחץ הכללי

)Keinan, 1994; Moos & Schaefer, 1993 ;Cohen, Kessler, Underwood; Gordon, 1995.( נהוג 

 .להםלמקמו לאחר שהנבדקים ענו לשאלות ספציפיות הקשורות לרמת הלחץ ש

       
 ראיון עומק

). 'ראה נספח ב(מכלל משתתפי המחקר רואיינו גם בראיון עומק )  איש240(עשרים וארבעה אחוז 

מה או מי השפיע (חלקו הראשון של הראיון כלל סידרת שאלות פתוחות אודות ההחלטה להתגייס למשטרה 

וכן שאלות אודות איכות , ההנושאים השוחקים ביותר בעבודה והדבר החשוב ביותר ב, )על ההחלטה

, היחס לנשים במשטרה, ההדרכה שקיבלו בכל הנוגע לטיפול באוכלוסייה עוינת ולהתמודדות במצבי לחץ

חלק זה כלל בנוסף גם דרוג תכונות שונות מבחינת חשיבותן .  רמתה של המשטרה והביקורת הנמתחת עליה

בו התנסו ) תאונה, פיגוע(יאור האירוע הקשה ביותר ות) יכולת שכנוע, קור רוח במצבי חירום(עבור שוטר טוב 

תופעות שונות ,  בתגובה לאירוע, לאחר תיאור האירוע נשאלו המרואיינים באיזו מידה חשו. במסגרת העבודה

חלקו השני של הראיון כלל שאלון הבוחן סגנונות התמודדות . טראומטית-המאפיינות את התסמונת הפוסט

 .ושאלון אופטימיות

 
 ם רפואייםנתוני

כמחצית מהמרואיינים הסכימו לשחרר את נתוניהם הרפואיים שכללו דיווח עצמי על מצב והרגלי 

 ).'ראה נספח ג(בריאותם ותוצאות בדיקות רפואיות ובדיקות מעבדה שונות 

 
 ממצאים. 5
 
 גורמי הלחץ.  א
 מוצגת 2בטבלה .  לחץ גורמים שונים יוצרים אצלם30 ראשית התבקשו השוטרים לציין את המידה שבה .1

הגורמים דורגו מגבוה לנמוך על פי . התפלגות האחוזים של התשובות לכל גורם וכן הממוצע וסטיית התקן

 .).95= אלפא קרונבך(נמצאה גבוהה מאד  ) העקביות הפנימית(מהימנות השאלון .  הממוצע
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 . 2טבלה 
 דרוג גורמי הלחץ בעבודת המשטרה

סטיית  )באחוזים (שכיחות
 ןתק

  ממוצע

 גורמי הלחץ   5 4 3 2 1 .ק.ל

לא 
קשור 
 לעיסוק

לא  
לוחץ 
 כלל

לוחץ 
במידה 
 מועטה

לוחץ 
במידה 
 בינונית

לוחץ 
במידה 
 רבה

לוחץ 
במידה 

רבה 
 מאוד

   

 משכורת נמוכה שאינה עונה על הצרכים 4.03 1.11 42.5 28.1 15.5 5.6 4.3 3.8

 ) חוסר גיבוי(א הוגן מצד המפקדים יחס ל 3.81 1.16 33.2 31.3 19.1 8.3 5.4 2.7

 )מטלות רבות בזמן מוגבל(עומס עבודה  3.70 1.08 25.7 35.1 24.8 10.0 3.6 0.5

 מחסור באמצעים ומשאבים לביצוע העבודה 3.65 1.03 22.2 34.2 28.0 10.0 2.8 2.5

 קידום איטי 3.57 1.09 20.5 32.7 27.1 10.0 4.9 4.2

 אי וודאות לגבי קידום 3.50 1.09 18.0 33.9 28.2 11.2 5.3 3.1

 עבודה בשעות לא שגרתיות 3.46 1.18 19.2 28.2 24.4 12.0 6.7 9.4

 עבודה -קונפליקט בית 3.40 1.14 17.5 30.6 27.9 14.3 6.4 3.2

 תדמית שלילית של השוטר בקרב הציבור 3.17 1.23 15.5 23.7 27.9 17.3 10.6 4.9

 "כיבוי שריפות"פעילות לא מתוכננת והרבה  3.13 1.15 11.2 24.0 28.2 18.7 8.1 9.5

 עבודה במשמרות 3.13 1.33 14.4 17.6 18.4 13.5 11.5 23.5

 האפשרות להיפגע גופנית בעבודה 3.10 1.26 14.8 19.7 26.6 16.2 12.1 10.3

 )תאונות, פיגועים(מפגש עם אירועים קשים  3.05 1.27 13.2 17.3 22.2 17.7 11.0 18.5

 ניירת, ביורוקרטיה 3.00 1.17 11.2 20.8 31.5 21.1 10.9 3.9

 הגדרת תפקיד לא ברורה 3.00 1.16 9.7 19.4 29.2 18.8 9.9 12.3

 חוסר עניין של מפקדים בבעיות אישיות 2.97 1.21 11.8 19.9 32.8 18.1 14.1 2.9

 ")תיק ירוק("זרח הסיכון לקבל תלונה מא 2.93 1.34 13.7 16.6 20.0 18.7 15.7 15.0

 אחריות רבה הכרוכה בתפקיד 2.89 1.22 10.1 22.1 27.4 22.5 15.4 1.8

 עבודה תחת בקרה וביקורת מתמדת  2.85 1.15 9.2 17.8 32.9 25.5 12.6 1.8

 גווניים-תפקידים משעממים וחד 2.82 1.20 9.1 16.5 27.6 22.0 14.3 10.0

 עבודה במערכת סמכותית ונוקשה 2.75 1.18 8.0 16.7 29.8 23.6 16.5 4.6

 הצורך לקבל החלטות תוך זמן קצר 2.73 1.13 6.6 17.6 30.3 27.5 14.9 3.0

 "ניוד" 2.73 1.26 7.5 14.6 23.2 15.5 17.7 20.0

 )לדרגה או לתפקיד(תחרות עם עמיתים  2.72 1.13 5.8 17.9 30.6 24.4 15.7 5.3

 ריבוי אזעקות שווא 2.71 1.20 6.4 13.5 24.2 18.9 15.0 21.6

 הצורך להפעיל כוח כשהתפקיד מחייב 2.68 1.17 5.8 13.1 23.6 21.4 14.0 21.3

 מגע קרוב עם עבריינים וחשודים 2.56 1.22 6.5 11.0 22.1 21.7 18.8 19.0

 )טובות הנאה(עמידה בפני פיתויים שונים  1.90 1.22 4.5 5.0 9.7 14.8 40.2 25.5

 פיקודיגורמי לחץ        

 קונפליקט בין דרישות המערכת לכפיפים  3.32 1.09 3.3 8.6 8.9 4.0 2.8 3.9

 דאגה לכפופים לך 2.81 1.50 4.1 13.6 12.3 4.9 1.2 0.9
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 : מעלה כי חמשת הגורמים שנמצאו כיוצרים לחץ יותר מאחרים הם 2עיון בטבלה 
 
 )4.03=ממוצע(משכורת נמוכה שאינה עונה על הצרכים  .1

 )3.81=ממוצע) ענישה שלא במקומה, חוסר גיבוי( לא הוגן מצד המפקדים יחס .2

 )3.70=ממוצע( ) מטלות רבות בזמן מוגבל(עומס עבודה  .3

 )3.65=ממוצע(מחסור באמצעים ומשאבים לביצוע העבודה  .4

 )3.57=ממוצע(קידום איטי  .5

 
 :ם ה,י גודל ההמוצע"בסדר יורד עפ, הגורמים שדורגו בתחתית רשימת גורמי הלחץ

 
 )2.72=ממוצע) (לדרגה או לתפקיד(תחרות עם עמיתים . 1
 )2.71=ממוצע(ריבוי אזעקות שווא . 2
 )2.68=ממוצע(הצורך להפעיל כוח כשהתפקיד מחייב . 3
 )2.56=ממוצע(מגע קרוב עם עבריינים וחשודים . 4
 ) 1.90=ממוצע) ('טובות הנאה וכו(עמידה בפני פיתויים שונים . 5

 
בסדר יורד על פי הרמה ,  הם1989מקביל שנערך בשנת ה מחקר בראש רשימת גורמי הלחץ בהגורמים שדורגו

  :הממוצעת של לחץ שיוחסה לפריט
 )4.10=ממוצע(משכורת נמוכה שאינה עונה על הצרכים .  1
 )3.83=ממוצע(מחסור באמצעים ומשאבים לביצוע העבודה .  2
 )3.56=ממוצע) (ה שלא במקומהעניש, חוסר גיבוי(יחס לא הוגן מצד המפקדים .  3
 )3.50=ממוצע(הקדשת זמן מועט למשפחה .  4
 )3.40=ממוצע) (מטלות רבות בזמן מוגבל(עומס עבודה .  5

 
 :בסדר יורד של ממוצעים,  הם1989 שנערך בשנת מחקרהגורמים שדורגו בתחתית רשימת גורמי הלחץ ב

 )2.04=ממוצע(מגע קרוב עם עבריינים וחשודים .  1
 )2.03=ממוצע(חשיפה לאמצעי התקשורת .  2
 )1.99=ממוצע(עבודה בתנאי בדידות יחסית .  3
 )1.91=ממוצע) (שוטרים אחרים בדרגתך או תפקידך(תחרות רבה עם עמיתים .  4
 ) 1.52=ממוצע) ('גניבות  וכו, שוחד(הצורך לעמוד  בפני פיתויים .  5

 
. רים בראש ובתחתית הרשימהמחקמצאו בשני הניתן לראות כי קיים דמיון רב בין גורמי הלחץ שנ

.        ר הקודםמחקיחסית ל, ניכרת עליה ברמת הלחץ המדווח לגבי מרבית הגורמים  הנוכחימחקרב, עם זאת

במפגשים עם אירועים , )2.65 לעומת 3.10(במיוחד בולט ההבדל בפריטים הקשורים באפשרות להיפגע פיזית 

כבוי "ובפעילות לא מתוכננת והרבה ) 3.40 לעומת 3.70(בעומס , )2.56  לעומת3.05(קשים ומראות זוועה 

 .  מבחינה סטטיסטיתמובהקיםכל ההבדלים הללו ). 2.67 לעומת 3.13"  (שרפות
מניתוח שתי שאלות שהיו מיועדות למפקדים עולה כי הקונפליקט בין דרישות המערכת לבין צרכי 

 ). 2.81(בעוד שהדאגה לכפיפים גורמת ללחץ נמוך מהממוצע , )3.32(הכפיפים גורם ללחץ גבוה מהממוצע 
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 )ניתוח גורמים(קיבוץ גורמי הלחץ לקבוצות 

 )   Varimax rotated factor analysis with Kaiser normalization(גורמי הלחץ של בניתוח גורמים 

 : קבוצות גורמים עיקריותארבענמצאו ) 3ראה טבלה (

, הצורך להפעיל כוח כשהתפקיד מחייב, מגע קרוב עם עבריינים וחשודים (איומים גופניים ונפשיים .1

 .).92= קרונבך אלפא (המהיימנות הפנימית של גורם זה ). אירועים קשים ומראות זוועהמפגשים עם 

מטלות רבות בזמן (עומס עבודה , עבודה במשמרות, עבודה בשעות לא שגרתיות( זמן עומס ולחצי .2

 .).81= קרונבך אלפא (ימית של גורם זה  גם היא גבוהה המהיימנות הפנ ). מוגבל

). משכורת נמוכה שאינה עונה על הצרכים, קידום איטי, אי וודאות לגבי קידום (חוסר הערכה ותמיכה  .3

 ..)79= קרונבך אלפא (המהיימנות הפנימית של גורם זה 

) ביורוקרטיה וניירת, ההגדרת תפקיד לא ברור, גוניים-תפקידים משעממים וחד(שעמום ואי וודאות  .4

 ..)81= קרונבך אלפא (המהיימנות הפנימית של גורם זה 

 
 

 . 3טבלה 
 ניתוח גורמים של שאלון גורמי הלחץ

 4  גורם
 שעמום

 3גורם 
 חוסר הערכה

 2גורם 
 לחצי זמן

 1גורם 
 איומים

 

 מגע קרוב עם עבריינים וחשודים .79   
 הצורך להפעיל כוח כשהתפקיד מחייב .73   
  מפגשים עם אירועים ומראות קשים  .73   
 עבודה במערכת סמכותית ונוקשה .71   
 אחריות רבה הכרוכה בתפקיד .67   
 הצורך לקבל החלטות תוך זמן קצר .   66   
 תחרות עם עמיתים .  65   
 עמידה בפני פיתויים .  60   
 הסיכון לקבל תלונה מאזרחים .  59   
 חת בקרה וביקורת מתמדתעבודה ת .55   

 ריבוי אזעקות שוא .53   
 האפשרות להפגע גופנית בעבודה .49   
 עבודה בשעות לא שגרתיות  .  71  
 עבודה במשמרות  .69  
 )מטלות רבות בזמן מוגבל(עומס    .68  
 מחסור באמצעים ומשאבים  .50  
 קושי לשלב בין דרישות עבודה ומשפחה  .49  
 אי וודאות לגבי קידום   .77 
 קידום איטי   .72 
 משכורת נמוכה שאינה עונה על הצרכים   .64 
 תדמית שלילית של השוטר בציבור   .60 
 יחס לא הוגן מצד מפקדים   .52 

 תפקידים משעממים וחד גוניים    .71
 הגדרת תפקיד לא ברורה    .70
 ביורוקרטיה וניירת    .67
 ת מועטת של המפקדיםהתעניינו    .59
 "כיבוי שרפות"פעילות לא מתוכננת ו    .54
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 3גורמים  .   מהשונות6.8%  הסביר  2ואילו גורם ,  43.5%  עמדה על  1השונות המוסברת של גורם  

  4 טבלה . מהשונות59.5% הגורמים  ביחד כ הסבירו ארבעת"סה.  בהתאמה, 4.4%-  ו4.8% הסבירו  4-ו

 .ם בין הגורמים שנמצאו לבין תוצאות הלחץמציגה את הקשרי

 
 .4טבלה 

 הקשרים בין הגורמים שנמצאו בניתוח הגורמים לבין תוצאות הלחץ
 

 4גורם 
 אי וודאות

 3גורם 
 חוסר הערכה

 2גורם 
 לחצי זמן

 1גורם 
 איומים

 

 רמת הלחץ     .62** .66** .50** .53**
 שחיקה .48**   .44** .40** .45**
 סימפטומים .39** .34** .24** .32**
 חוסר שביעות רצון  .07* .11** .11** .18**

 
סימפטומים וחוסר  ,שחיקה, לחץרמת ה(לבין תוצאות הלחץ  בדיקת המתאמים בין ארבעת הגורמים 

בעוד , מעלה כי הקשרים בין הגורמים השונים ומדדי הלחץ והשחיקה הינם גבוהים למדי) שביעות רצון

כמו כן ניתן לראות .  אך נמוכים יחסית, מים למדד חוסר שביעות הרצון הינם מובהקיםשהקשרים בין הגור

 .כי לא נמצאו הבדלים גדולים ברמת הנבוי בין ארבעת הגורמים

 
 משתני רקע ותפקיד: גורמי הלחץרמת הבדלים ב

 
 : גורמי הלחץ במשתנים הבאיםרמת ניתוחי שונות חד כיווניים העידו על הבדלים ב

  ).;p=.01 F=6.20(ורמי הלחץ של שוטרים נשואים גבוה יותר מזה של רווקים  ממוצע ג •

  ).;p=.001 F=6.63(אפריקה וישראל גבוה מזה של ילידי אמריקה  /הממוצע של ילידי אסיה •

  .);p=.01 F=2.61(אביב  -ר נמוך יותר מזה במחוז תל"הלחץ במטאגורמי ממוצע  •

 .חידה ודרגהי, מין: לא נמצאו הבדלים במשתני הרקע •

 
 

 : קשרים בין משתנה גורמי הלחץ למשתנים רלוונטיים אחרים
רמת הלחץ ): בסדר יורד של גודל המתאמים(נמצאו מתאמים מובהקים בין ממוצע גורמי הלחץ לבין 

אווירה שלילית , .)40(סימפטומים קשורי לחץ .) 46(רמת הלחץ הפיקודי ,  .)53(רמת השחיקה , .)68(הכללית 

)  .16(חוסר רצון להישאר במשטרה , .)19(וותק במשטרה , ).19(אוירה שלילית במשטרה  ,  ).22(ביחידה 

 ).5טבלה (ראה טור שלישי בטבלת המתאמים .)  15(ונכונות לעזוב עבור עבודה אחרת 

 
) סחמפטומים וביצוע, רמת לחץ כללית, שחיקה( מוצגים המתאמים בין תוצאות הלחץ השונות 5בטבלה 

 ).גורמי לחץ כלליים ולחץ פיקודי(הלחץ וגורמי 
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   .5טבלה 
  פיקודירמת הביצוע ולחץ, סימפטומים, גורמי לחץ, רמת לחץ, מתאמים עם שחיקה

  שחיקה רמת לחץ גורמי לחץ סימפטומים רמת ביצוע לחץ פיקוד
 שחיקה   1.00 .51*** .53*** .66*** -.13*** .31***
 רמת לחץ .51*** 1.00  .68*** .35*** -.06    .45***
  לחץגורמי .53*** .68*** 1.00  .40*** -.08*   .46***
 סימפטומים .66*** .35*** .40*** 1.00  -.12*** .24***
 רמת ביצוע -.13*** -.06    -.08*   -.12*** 1.00  -.04   
 לחץ פיקודי .31*** .45*** .46*** .24*** -.04   1.00 
  העבודהחשיבות -.20*** .02    -.01   -.08*   .24*** -.03  
 שביעות רצון -.34*** -.10*** -.13*** -.19*** .22*** -.04  
 רצון להישאר -.36*** -.19*** -.16*** -.23*** .15*** -.10  
 עבודה אחרת .32*** .21*** .15*** .18*** -.08*   .11*   

 אווירה במשטרה -.31*** -.22*** -.19*** -.10**   .05      -.10   
 אווירה ביחידה -.42*** -.23*** -.22*** -.22*** .10**   .02    
 גיל -.03   -.06    .07*    .13*** -.03    -.04  
 השכלה -.13*** -. 11*** -.10**  -.11**   .02      -.09  
 ותק במשטרה .08**  .08**   .19*** .22*** -.03    .03    
 ותק בתפקיד .05    .05      .13*** .15*** -.02    .11**
 שעות עבודה .12*** .16*** .11*** .04      .07*    .15**

 
 
 
 
 . סיכום ראיונות העומק: אירועים טראומטיים .2

ניתוח תשובותיהם . בראיונות העומק נשאלו השוטרים מהו האירוע הקשה ביותר בו התנסו במסגרת עבודתם

 : יםפיגוע הזכיר חלק הארי.  היו מעורבים באירוע טראומטי זה או אחר64%העיד כי 
הייתי . הפיגוע בצומת בית ליד"  ." דקות אחרי התרחשות הפיגוע7הגעתי . פיגוע בבית לידה"

פיגועים חבלניים בירושלים " ." הייתי בין המחלצים. הפיגוע בבית ליד  "."בצוות החקירה

 405 - ו18פגועי אוטובוסים  )." "3(וע התאבדות בירושלים פיג" ",בחמש השנים האחרונות

פיגוע "".  שבו הייתי נוכח פיגוע ברמת אשכול." "הגענו ראשונים לפיגוע בירושלים." "בירושלים

 מחבל .הפיגוע בצומת אשקלון"." הייתי בין המחלצים,  שנים6הפיגוע בעפולה לפני "" ,בעפולה

פגועי חבלה והרג ."  "חלקי הגוף שלה התפזרו לכל עבר. מתאבד נצמד לחיילת ופוצץ את עצמו

התמודדות עם . הפיגוע בדיזנגוף סנטר." "אירוע בו נפגע קשה אחד הלוחמים."  "של אזרחים

לראות גופה מושחתת של "." התמודדות עם האזרחים שהיו במקום. ההרס, הגופות, המוות

." הפיגוע הראשון שראיתי". "ה והגענובמקרה הייתי בסביב. הפיגוע האחרון בנתניה".  "מחבל

פיקדתי על אנשים ." "פיצוץ של אוטובוס." "הפיגוע בכביש החוף." "פיגוע של אוטובוסים"

האירוע ... כל פיגועי ההתאבדות."  "אוטובוס תופת שהתפוצץ בכפר דרום: בזמן לחץ אטומי 

כל ) "3." ( באוטובוסועפיג." "זה אדם שבילינו יחד. הכי קשה היה כשנהרג לידי חבלן שלנו

  ."פיגועי התקופה
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 : ערביםעם עימותים קשים רבים הזכירו שוטרים , מלבד פיגועים חבלניים
 איומי –אירועי חירום מול השוטרים הפלשתינאים  "." הטבח בחברון"." הפרעות האחרונות" 

כניסה ." "השנהאירועי ראש , אירועים אחרים במגזר הערבי." "נשק אחד על השני מטווח קצר

אריש הותקף בידי חבורה עם כלי 'הג. הפריצה להר הבית בראש השנה"." להר הבית ללא נשק

."  ישראלי–המהומות האחרונות במגזר הערבי "." הייתה תחושה של סכנת חיים. נשק קרים

ינו זרקו על, היינו בלי קשר, היינו בוויה דולורוזה. באירועי המנהרה, אירועי ירי בעיר העתיקה"

אם היינו נשארים שם יכול להיות שזה . בסוף הצלחנו להיחלץ. אבנים והיו היתקלויות רציניות

הם נהרגו בזמן שדיברתי . שני קצינים חברים נהרגו לידי." "אירועי אוקטובר." "היה נגמר רע

במהלך פעילות באזור הישוב עומר )."  "אירועי המנהרה(אתם והזהרתי אותם לא לעלות לשטח 

ערכה פעילות מבצעית במקום ולאחר כמה דקות הגיע רכב בכוונה לדרוס אותנו ופגע ברכב נ, 

."  מעצר בדואים אלימים." "תקריות ירי." "וחבל, אחרי זה הוא נורה אבל לא מת.  שלנו

בישוב חורה בחודש מאי , אירוע שבו ירו עלי." "ם"חיסול משתפי" ."מעצרים תוך הפרות סדר"

תפסתי מחבל שגנב רכב כדי "." ניסו לדקור אותי."  "של קטטה של בדואיםהשנה במהלך פיזור 

. נקלעתי לאזור מבודד לחלוטין תוך כדי מרדף רגלי. להסיע חיילים בטרמפים ואז לחסל אותם

." הוא לא יכול היה לירותשהמזל היה . אקדח ודרך אותו תוך כדי מאבק הוא הוציא

 ."היתקלויות עם מחבלים"
 

 : ילדיםנפגעובהם ) התעללות, רצח, תאונות דרכים(אירועים טרגיים וטרים רבים התייחסו לש           
אבל יותר קשה הייתה תאונת דרכים בה ילדה בת , ראיתי אנשים שנפגעו בפיגוע באוטובוס"

." עם רגליים וידיים קטועות ודברים כאלה. תאונת דרכים קטלנית עם ילדים." "שנתיים נהרגה

נין שבה הייתה מעורבת משפחה ' ג–קטלנית לפני שנה וחצי בכביש עפולה תאונת דרכים "

טיפלתי . עד היום יש לי סיוטים מזה. האם נהרגה במקום והילדים נלכדו ברכב מאחור. מנצרת

כביר באיתור - הייתי בסיור באבו88באוגוסט ."  "אישית בילדים הפצועים וחילצתי אותם

 שהיו – תינוקת והורים –י רכב הפוך עם משפחה שלמה במהלך הסיור גילת. מכוניות גנובות

תאונת דרכים "."  ל"הערכה מהמפכאות קיבלתי על זה . הצלתי את המשפחה.  שעות4לכודים 

אני הייתי הניידת הראשונה שהגיעה . שקרתה לא מזמן שבה נהרגה משפחה ליד כביש הגושרים

תאונת ." " קשהזה השאיר בי חותם. הפעם הראשונה שנתקלתי בתאונה עם ילד שנהרג." "לשם

ילד בן  "." תאונת דרכים שבה ילד נהרג ליד הבית שלו "." ילדים4 הרוגים מתוכם 6דרכים עם 

 אירוע נוסף. כ מסתבר שאני מכיר אותם"עמדתי מול הורים שאח.  שנהרג בתאונת דרכים5

התינוק עם סכין האב איים על . זוג צעיר היה בהליכי גירושין,  כשהייתי חדש במשטרהקרה

. היה מקרה של ילד שהוריו התעללו בו, כשהייתי חוקרת נוער." "ואיים לקפוץ אתו מהחלון

 והתאבדות האימא 12רצח של ילדה בת ."  "טיפול אירוע רצח של ילדים." "חקרתי את הוריו

ילד קטן שהיה עד לרצח של אמו בידי ." "האימא שיסעה את הראש של הילדה עם פטיש. שלה

הוצאתי ילדים מאם "." טיפול במוות לא טבעי של ילד קטן." "אני נכנסתי וראיתי הכל. ואבי

האירועים "." כי ההורים היו סיכון לילדים, הוצאת ילדים מחיק המשפחה." "נרקומנית

." מוות בעריסה של תינוק בן חצי שנה."  "הקשים ביותר שראיתי הם מקרים של מוות בעריסה

זה תינוק שנחנק . היה קשה לעמוד מול ההורים ולשמוע את האם. המוות של תינוק בעריס"

הייתי בין . הייתה שם נערה שנשרפה למוות. שריפה בבית." "והמשטרה הייתה צריכה לחקור

 ." כאשר הייתי בזירת רצח וראיתי שתי גופות שרופות של אימא ובן." "המחלצים
 



 28

 :ת של שוטר עמיתעדים לרצח או מוובמספר אירועים קשים השוטרים היו 
שוטר "."  אני מצאתי אותם. רצח של שניים מחברי." "רצח של שוטר שהיה חבר למשמרת"

 ." חבר לעבודה נהרג לפני חודש." "שלידי שקיבל התקף לב
 

 : השוטר עצמו נפגעבאירועים אחרים 
פתחו לי את הראש והייתי ." "התפוצץ לי לוח חשמל בפנים"." נפצעתי במהלך העבודה "

התמודדות מסוכנת עם ."  "עבריינים ניסו לפגוע בי ובמשפחתי." "ושפז תקופה מסוימתמא

מרדף מלווה יריות אחרי שוד שלווה ." "תאונת דרכים שעברתי במסגרת התפקיד." "אנשים

חבר שלי ברח באמצע ." "מרדף אחרי רכב גנוב שפגע בארבעה רכבים." "ביריות הדדיות

 ."קטטה

 
 ):  של אנשים בוגרים (התאבדות או מוות, היו עדים לרצחהשוטרים  מקרים במספר

אירוע רצח שבו זקנה חסרת ישע נרצחה " ."זירת  רצח שבה אדם ירה ושני אנשים היו שרופים"

רצח של אישה בידי ."  "מראות מזעזעים של גופות של נרצחים." "במהלך שוד לפני שנתיים

."  מטרים מהרצח10, כחתי בשטח כשוטר בזירהנ. רצח רבין." " חתכים31. י סכין יפני"בעלה ע

." ל"מציאת גופה של תמר ברז ז." "אני הייתי האחראי. מקרה הרצח של גיל מיטשל לפני שנה "

הייתי ." "נקראתי למקום כשמצאו את הגופה. רגשית השפיע עלי מקרה הרצח של נועה אייל"

מראות מאוד . ירועי רצחלטפל בא." "כשהגעתי ממש אחרי ביצועו, רצח."   "בזירת רצח

זה זוג שראיתי שבוע לפני שרצו להתאבד ודווחו . זוג בנות שהתאבד"."  רצח." "מפחידים

השתתפתי באירוע בו , בתחילת עבודתי במשטרה."  "הן ממשו את האיום. אליהם למשטרה

התאבדות "." עצור שהתאבד בתא." "משהו התאבד לפני." "התאבדה ומתה, אישה קפצה מגג

." רצח,  התאבדות-התנסיתי בהרבה אירועים "." חות של אחת העובדות איתי בה טיפלתישל א

הגעתי לבית שדווח שיש בו ." " כשהוצאתי את הגוויה של הטובע הראשון–בתחילת התפקיד "

, בערך בתקופה בה אני התחתנתי,  חודשים4 שהתחתנה לפני 21הייתה שם אישה בת , הרוגה

, יצאתי לטפל בתאונות עבודה"."  הזדהות חזקה עם האירועהרגשתי. האישה נפלה ומתה

אבא שלו היה לידו והתחיל , וראיתי אדם שהיה מרוסק לחלוטין ואבריו היו מפוזרים

ראיתי ." " לפני ואחרי הצהרים-פעם ראיתי שתי גופות באותו יום . ראיית גופות." "להתפרע

 ." שהאנסים עינו אותה–בחורה לאחר אונס ורצח 

 
 : הוו גם הן אירועים טראומטיים) ילדיםגם אלו ללא  (ות דרכים קטלניותתאונ

משהי החליטה . תאונת דרכים קטלנית." "הייתי עד לתאונת דרכים וראיתי גופה מרוטשת"

התאונה ." "מה שהיה קשה זה התחושה שבשניה אחת אדם מת והמראות קשים. לעקוף

דרכים שמשאית העיפה אדם ונאלצתי תאונת " ". נשארת לכל החיים–הקטלנית הראשונה 

." תאונת דרכים קטלנית שהגעתי אליה." "ראיתי הרוג בתאונת דרכים"." לאסוף לו את הראש

נקלעתי להרבה ." "תאונת דרכים לה הייתי עד." "טיפול בתאונות דרכים עם הרוגים וחילוצם"

 ."תאונת דרכים קטלנית." "תאונות דרכים קשות מאוד

 
 : בהם לא הייתה פגיעה פיזיתמצבים טעונים רגשיתוטר התמודד עם בחלק מהמקרים הש

 5הודעות למשפחות על הרוגים במשך "." להודיע הודעת פטירה של אם לשלשה ילדים קטנים" 

." להודיע לאנשים על אירועי מוות." "הודעות על פטירות של אנשים." "כל הודעה קשה. שנים
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מובטלים ממפעל בפתח תקווה לפני שנתיים בידי כוח פינוי ."  "י אזרחים"הטחת עלבונות ע"

 ."גדול של שוטרים

 
 :כארגוןיחס הפיקוד או המשטרה והיו מקרים בהם הקושי נבע מ

הורשעתי בבית משפט במסגרת  "."אירוע שבו סולקתי מתפקיד מסוים במשטרה שלא בצדק "

מר את האמת בזמן קצין הסיור רימה אותי ולא א." "תפקידי והמשטרה לא נתנה לי גיבוי

." אירוע שבו נאלצתי לעמוד תחת חקירה." "מה שהפריע בקידומי בדרגה, ההערכה התקופתית

זה היה אירוע . אי תפקוד של המפקד הישיר שגרם לתוהו ובוהו ועקב זה אנשים רצו להתפטר"

חוסר התחשבות מצד המפקד רצופה בשקרים שבגלל שהוא קצין ." "שהוביל לתקיפת שוטר

יחס לא הוגן מצד המפקד שאיים לפטר אותי אחרי כל מה "." שחיתויות"." תחשבו בזהכולם ה

התלוננתי על מפקדת על כך שהיא לא נתנה לי  "". הוא ירק לבאר ממנה שתה. שהשקעתי

 כשהועלו הטענות בפני המפקדת היא רשמה מכתב שבו היא .הערכה תקופתית ולא התייחסה

דרגה והכניסה את המכתב לתיקי והדברים לא המשיכו קטלה אותי וניצלה את היותה בעלת 

גם אני ." "אין תחושה שמישהו נותן גיבוי. הייתה לי בעיה רפואית ולא האמינו לי." "להיבדק

 ."המשטרה לא חשבה עלינו. בזמן מלחמת המפרץ הייתי לגמרי לבד. וגם בעלי שוטרים

 

 
  תוצאות הלחץ. ב

, רמת השחיקה, תגובות לחץ פוסט טראומטיות,  הכלליתהערכת רמת הלחץ: תוצאות הלחץ כוללות

 .רמת הביצוע בעבודה ושביעות הרצון ממנה, נתונים רפואיים, סימפטומים הידועים כקשורי לחץ

 
  רמת הלחץ הכללית.  1

השוטרים התבקשו לציין מהי רמת הלחץ הכללית שהם חווים בעבודה על סולם בן תשע דרגות הנע 

 מעידים על 6הממצאים המדווחים בטבלה ). 9" (רמת לחץ גבוהה מאד"ועד ) 1" (רמת לחץ נמוכה מאד"מ

 מתוך השוטרים דיווחו על רמת לחץ גבוהה או גבוהה 36% .). 5.65: ממוצע(גבוהה -רמת לחץ ממוצעת בינונית

 .  מאד

 
  .6 טבלה

 הערכת רמת הלחץ הכללי בעבודת המשטרה
סטיית  )באחוזים(שכיחות 

 תקן
  ממוצע

1 2 3 4 5 6 7 8 9    
נמוכה 
 מאוד

גבוהה   גבוהה  בינונית  נמוכה 
    מאוד

לחץ רמת  5.65 1.85 5.8 9.4 21.1 15.9 22.1 8.6 11.5 2.5 1.6
 כללי

 
העלייה היא .  1989 - שנערך במחקרברמת הלחץ בהשוואה לממצאי ה נתונים אלו מעידים על עליה

 .הגבוה-מרמת לחץ בינונית לרמת לחץ בינונית
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 משתני רקע ותפקיד: הבדלים ברמת הלחץ המדווחת
 : מחוז ומגזר, יחידה:  ניתוחי שונות חד כיווניים העידו על הבדלים ברמת הלחץ  בחתך של משתני הרקע

 )1ראה תרשים ). (;p=.01 F=7.43(הלחץ של שוטרים המשרתים בשטח גבוה מזה של שוטרים במטה   •

 )2תרשים ). (;p=.001 F=6.27(אביב -ירושלים ותל, מרכז, רוםר נמוכה מזו במחוז ד"רמת הלחץ במטא •

 )3תרשים ) (;p=.01 F=5.26(תנועה /מודיעין וסיור/בילוש, רמת הלחץ במנהלה נמוכה יותר מחקירות •

 .ארץ לידה ודרגה, מצב משפחתי, מין: לא נמצאו הבדלים ברמת הלחץ במשתנים •

 
  
 : 1תרשים   

 רמת הלחץ על פי יחידה

יחידה - רמת לחץ

5.24

5.86

4.9
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6

מטה שטח
 

 
 

                
 : 2תרשים  
 רמת הלחץ על פי מחוז 

מחוז - רמת לחץ

5.61
6.16

5.75.735.885.93
5.02

0

1

2

3

4

5

6

7

מטא"רש"יירושליםמרכזדרוםתל-אביבצפון
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   מגזררמת הלחץ על פי : 3תרשים 

מגזר - רמת לחץ

4.92
5.64

6.07
5.625.65.67

6.12
5.7

0

1

2

3

4

5

6

7

אחרמז"פחבלהחקירותבילושסיורפיקודמנהלה

 
 

ת הלחץ לבין נמצאו מתאמים מובהקים בין רמ: קשרים בין רמת הלחץ למשתנים רלוונטיים אחרים

כן , ים הלחצים השוניםככל שגבוה.) (68(תגובות לשאלון גורמי הלחץ  ): בסדר יורד של גודל המתאמים(

35(סימפטומים הקשורים ללחץ .)  45(רמת הלחץ הפיקודי , .)51(רמת השחיקה , )גבוהה רמת הלחץ הכללית

וחוסר .) 21( נכונות לעזוב עבור עבודה אחרת ,.)22(אוירה שלילית במשטרה  ,  .)23(אווירה שלילית ביחידה , .)

 ).5טור שני בטבלה .)  (16(ושעות עבודה מרובות , .)19(רצון להישאר במשטרה 
 
 תגובות לחץ פוסט טראומטיות . 2

נשאלו , לאחר תיאור האירוע הקשה ביותר בו התנסו במסגרת עבודתם במהלך ראיונות העומק

על ) תגובות לחץ פוסט טראומטיות( תופעות שונות 13 -לאירוע זה בהמרואיינים באיזו מידה חשו בתגובה 

 .7תגובותיהם מוצגות בטבלה ). 5" (במידה רבה מאד"ועד ) 1" (כלל לא"סולם בן חמש דרגות הנע מ

 
 . 7טבלה 

 תגובות פוסט טראומטיות לאירוע הקשה ביותר בו התנסה השוטר במסגרת עבודתו
   )באחוזים(שכיחויות 

 ממוצע מאוד    כלל לא
 וסטיית תקן

 

1 2 3 4 5 X          SD  
 תחושה שהנך חווה את האירוע הקשה מחדש 2.34 1.42 9.2 16.3 18.3 11.8 44.4
 תגובה חזקה וקשה לדברים המזכירים את האירוע 2.22 1.36 6.5 15.7 19.0 11.1 47.7
 ת חוזרות ונשנות מחשבות ותמונות חודרניו 2.29 1.38 8.5 15.0 17.0 15.7 43.8
 חלומות קשים חוזרים ונשנים של האירוע 1.33 .80 0.7 3.3 7.2 5.9 83.0
 תחושה של תרדמה רגשית 1.79 1.21 3.9 8.5 15.0 7.8 64.7
 ירידה במעורבות עם אנשים ואירועים חיצוניים 1.50 .99 2.6 3.3 10.5 9.2 74.5
 רגשות ומצבים המזכירים , מחשבותהימנעות מ 1.89 1.21 3.3 11.1 14.4 13.7 57.5
 חוסר יכולת לזכור היבטים של האירוע הקשה 1.33 .77 0.7 2.0 8.5 7.8 81.0
 שינה מופרעת 1.19 .64 - 3.3 2.6 3.9 90.2
 עצבנות והתפרצויות כעס 1.34 .79 - 4.6 5.9 8.5 81.0
 בעיות ריכוז 1.20 .61 - 3.3 0.7 9.2 86.9
 דריכות וקופצנות 1.82 1.23 3.3 13.7 6.5 14.4 62.1
 לדברים המזכירים ) הזעה, דפיקות לב(תגובות גופניות  1.33 .86 2.0 3.3 3.9 7.2 83.7
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, ) ומעלה4קיבלו ציון של ( התופעות שהוזכרו בשכיחות הגבוהה  ביותר 7כפי שניתן לראות בטבלה 

 :  היו, בסדר יורד של שכיחות

 )25.5%(חווית האירוע הקשה מחדש  .1

 )23.5%(מחשבות ותמונות חודרניות חוזרות ונשנות של האירוע  .2

 )22.2%(תגובה חזקה וקשה לדברים המזכירים את האירוע  .3
 

 רמת השחיקה. 3
התשובות . השוטרים התבקשו לדרג את מידת השכיחות בה הם חשים בתופעות שונות של שחיקה

ממוצע  8כפי שניתן לראות בטבלה ).  7" (תמיד"ועד ) 1" (אף פעם"הנע מ ניתנות על סולם בן שבע דרגות

מן הראוי ).   פירושו שחיקה4ציון של (  שפירושו סימני סכנה לשחיקה 3.05השחיקה בעבודת המשטרה הוא 

 .2.8לציין כי ממוצע זה גבוה באופן משמעותי מממוצע ציון השחיקה הארצי  העומד על 

 
 : היו , רד של ממוצעיםבסדר יו, הגורמים שדורגו בראש רשימת גורמי השחיקה

 )4.62=ממוצע(עייפות   .1

 )4.23=ממוצע(אכזבה מאנשים  .2

 )3.34=ממוצע"  (נשבר לי"הרגשת  .3
 

 : היו , בסדר יורד של ממוצעים, הגורמים שדורגו בתחתית רשימת גורמי השחיקה

 )2.06= ממוצע (חוסר ערך עצמי /תחושת כשלון .1

 )2.13= ממוצע (נטייה למחלות /חולשה .2

 )2.13= וצע ממ(דיכאון  .3

 
  .8טבלה 
 שחיקה

 
סטיית  )באחוזים(שכיחות 

 תקן
ממוצע  

1 2 3 4 5 6 7    
כמעט  אף פעם

 ולא
לעיתים 
 רחוקות

לעיתים  לפעמים
 קרובות

בדרך 
 כלל

    תמיד

 עייפות 4.62 1.20 5.8 16.0 31.8 31.5 9.6 3.6 0.9

 אכזבה מאנשים 4.23 1.17 3.8 9.2 23.3 40.4 16.7 5.0 1.1

 "נשבר לי"הרגשת  3.34 1.65 4.9 5.4 13.0 21.9 20.4 18.2 15.5

 חוסר תקווה 3.24 1.51 2.4 5.4 11.8 21.5 24.5 19.7 13.6

 תחושת מלכוד 3.17 1.54 3.1 4.6 11.2 20.8 21.6 23.6 14.6

 חוסר אונים 2.84 1.52 2.5 3.7 8.8 14.7 20.2 29.9 19.4

 בעיות שינה 2.75 1.69 3.8 4.0 9.2 14.1 14.1 24.5 30.1

 דיכאון 2.13 1.39 1.6 1.7 4.2 7.5 14.8 25.0 44.5

 נטייה למחלות/חולשה 2.13 1.33 1.2 2.2 3.1 7.6 13.8 30.7 40.4

 חוסר ערך /תחושת כשלון 2.06 1.33 1.3 2.2 2.9 6.7 12.9 29.7 43.8
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 קשרים בין שחיקה למשתנים רלוונטיים אחרים
תגובות לשאלון , .)66(סימפטומים קשורי לחץ : ם בין רמת השחיקה לביןנמצאו מתאמים מובהקי

חוסר רצון , .)31(ובמשטרה  .)  42(אווירה שלילית ביחידה , .)51(רמת הלחץ הכללית , .)53(גורמי הלחץ  

(רמת הלחץ הפיקודי , .)32(נכונות לעזוב לעבודה אחרת , .)34(חוסר סיפוק בעבודה , .)36(להישאר במשטרה 

 ).5ראה טור ראשון  בטבלה .) (20(תחושה של חוסר חשיבות העבודה ,  .)31
מעניין לציין כי שחיקה נמצאה קשורה יותר מלחץ לתגובות שליליות רבות כולל סימפטומים 

ואווירה שלילית , רצון למצוא עבודה אחרת, חוסר רצון להישאר במשטרה, חוסר סיפוק מהעבודה, גופניים

ולתחושת חוסר חשיבות העבודה להן לא , שחיקה נמצאה קשורה גם לרמת ביצוע נמוכה.  ביחידה ובמשטרה

  .לחץ נמצא קשור יותר משחיקה לגורמי הלחץ ולמספר שעות העבודה, מאידך. היה כלל קשר ללחץ

 
 משתני רקע ותפקיד: הבדלים ברמת השחיקה

, מגזר, משתני הרקע מחוזניתוחי שונות חד כיווניים העידו על הבדלים ברמת השחיקה בחתך של 

 :ודרגה

 ).4ראה תרשים )  ( ;p=.01 F=5.95(ק "א נמצאה גבוהה יותר מזו של קצינים עד רפ"רמת השחיקה של בד •

        אביב וזו במחוז צפון נמוכה מזו במחוז -ר נמצאה נמוכה מזו במחוז ירושלים ותל"רמת השחיקה במטא •

 .)5תרשים  ראה(  );p=.01 F=4.26(אביב -תל 

 ).6ראה תרשים )  (F=3.78 p=.05(רמת השחיקה של אנשי המטה נמצאה נמוכה מזו של אנשי שטח  •

 מנהלה וחקירות, פיקוד, תנועה נמצאה גבוהה יותר מאשר במגזרים חבלה/רמת השחיקה במגזר סיור •

)p=.01 F=4.68;(  ) 7ראה תרשים.( 

 .מצב משפחתי וארץ לידה, מין: לא נמצאו הבדלים במשתנים •

 
 :4 תרשים  
 רמת השחיקה על פי דרגה  

דרגה - שחיקה

3.14

2.92

2.74

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

קצין מסנ"צקצין עד רפ"קבד"א
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 : 5תרשים  
 רמת השחיקה על פי מחוז 

מחוז - שחיקה

2.85

3.29

3.123.133.17
3.24

2.79

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4

מטא"רש"יירושליםמרכזדרוםתל-אביבצפון

 
 
 : 6רשים  ת

 רמת השחיקה על פי יחידה 

יחידה - שחיקה

2.94

3.09

2.85

2.9

2.95

3

3.05

3.1

3.15

מטה שטח
                   

 
 

   מגזררמת השחיקה על פי: 7  תרשים 

מגזר - שחיקה

2.842.82
3.34

3.072.98

2.44
2.883.06

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

אחרמז"פחבלהחקירותבילושסיורפיקודמנהלה
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 סימפטומים הקשורים ללחץ. 4

את המידה , )5" (במידה רבה מאוד"ועד ) 1" (כלל לא"על סולם בן חמש דרגות מ, כששוטרים דיווחו

הסימפטומים  ,9כפי שניתן לראות בטבלה , שבה הם סובלים מסדרה של סימפטומים גופניים ונפשיים שונים

 : היו, בסדר יורד של ממוצעים, שדורגו בראש הרשימה

 )2.33=ממוצע (כאבי גב   .1

 )2.28=ממוצע (עצבנות יתר   .2

 )3.21=ממוצע (כאבי ראש   .3
 

 : היו , בסדר יורד של ממוצעים, הסימפטומים שדורגו בתחתית הרשימה

 )1.32=ממוצע (בחילות   .1

 )1.35=ממוצע (קוצר נשימה   .2

 )1.38=ממוצע (לחץ דם גבוה   .3
 
 

 : 1989 המקביל שנערך בשנת מחקרגו בראש הרשימה בהסימפטומים שדור

 )2.57=ממוצע (כאבי גב   .1

 )2.49=ממוצע (כאבי ראש   .2

 )2.47=ממוצע (עצבנות יתר   .3
 

  .9טבלה 
 סימפטומים הקשורים ללחץ

  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 
1 2 3 4 5    

רבה  רבה בינונית מועטה כלל לא
    מאוד

 כאבי גב 2.33 1.24 5.6 15.0 19.5 25.3 33.6

 עצבנות יתר 2.28 1.20 5.4 12.2 19.6 28.9 33.0

 כאבי ראש 2.21 1.10 3.7 9.8 21.4 33.4 31.4

 התפרצויות כעס 2.08 1.08 3.5 7.7 18.2 33.4 36.5

 עייפות כרונית 2.02 1.16 4.4 8.6 15.4 27.2 43.7

 לי קיבהקלקו, כאבי בטן 1.65 .91 1.5 3.8 9.2 28.4 56.2

 סחרחורות 1.64 .94 1.5 4.7 9.2 24.8 59.2

 חוסר תיאבון 1.56 .86 0.9 3.1 10.0 23.2 62.1

 לחץ דם גבוה 1.38 .81 1.2 2.7 5.3 13.9 75.2

 קוצר נשימה 1.35 .74 1.0 1.8 4.9 15.7 75.9

 בחילות 1.32 .69 0.6 1.7 4.3 15.7 77.1

 
 :הרי בראש הסימפטומים הגופניים ניתן למצוא, נפשייםאם מבחינים בין סימפטומים גופניים ל

 )2.33=ממוצע (כאבי גב   .1

 )3.21=ממוצע ( כאבי ראש   .2
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 )2.02=ממוצע (עייפות כרונית  .3
 
 

 :ואילו בראש הסימפטומים הנפשיים ניתן למצוא

 )2.28=ממוצע (עצבנות יתר   .1

 )2.08=ממוצע (התפרצויות כעס  .2

 
 קידמשתני רקע ותפ: הבדלים בסימפטומים

בחתך של משתני הרקע המדווחים סימפטומים רמת הניתוחי שונות חד כיווניים העידו על הבדלים ב

 :יחידה מגזר ודרגה

 ).;p=.01 F=9.74(רמת הסימפטומים שדיווחו שוטרים המשרתים בשטח גבוהה מזו של שוטרי מטה  •

 ).;p=.05 F=2.32(ין מודיע/תנועה נמצאה גבוהה יותר מזו בבילוש/ רמת הסימפטומים במגזר סיור •

 ).;p=.05 F=3.17(ק "א נמצאה גבוהה יותר מזו של קצינים עד רפ" רמת הסימפטומים של בד •

 .יחידה ומחוז, ארץ לידה, מצב משפחתי, מין: לא נמצאו הבדלים במשתני הרקע  •

 
 :קשרים בין משתנה הסימפטומים למשתנים רלוונטיים אחרים

, .)66(שחיקה ): בסדר יורד של גודל המתאמים(סימפטומים  לבין נמצאו מתאמים מובהקים בין שכיחות ה

(חוסר רצון להישאר במשטרה , .)24(רמת הלחץ הפיקודי , .)35(רמת הלחץ הכללית , .)40(שאלון גורמי הלחץ  

 ונכונות לעזוב עבור עבודה.) 19(חוסר סיפוק בעבודה , .)22(וותק במשטרה , .)22(אווירה שלילית ביחידה , .)23

 ).5 בטבלה 4ראה טור .)  (15(ווותק בתפקיד  , .)18(אחרת 

 
 נתונים רפואיים.  5

חשוב לציין תחילה כי לא . במסגרת המחקר נבדקו גם נתוניהם הרפואיים של חלק מהמרואיינים

נמצא כל הבדל משמעותי מבחינה סטטיסטית במשתני הרקע ובתשובות לשאלונים בין אלו שהסכימו לחשוף 

 .   הרפואיים לאלו שסירבו לתת את אישורםאת ממצאיהם

 
 .  מהשוטרים מדווחים על הרגשה כללית טובה66% מעיד כי) 10טבלה (ניתוח נתוני הדיווח העצמי 

 סובלים 3% -ו,   מכאבים בחזה4%,   סובלים מכאבי גב14%  .מהשוטרים סובלים מבעיה גופנית כלשהי 34%

  מדווחים כי הם 21% -ו, איינו אינם עושים פעילות ספורטיבית מכלל השוטרים שרו38%,  בנוסף. מאולקוס

 .       סיגריות ליום20 -מעשנים  למעלה מ

 
עיון בממוצעים . 11ממוצעי הנתונים הרפואיים שהתקבלו בבדיקות התקופתיות מופיעים בטבלה 

, מהנורמהוהכולסטרול הכללי שנמצאו גבוהים ) השומנים בדם(אלה מעלה כי למעט הטריגליצרידים 

 10% -עיון בהתפלגויות הפרמטרים השונים מצביע על כך של. הממוצעים האחרים נמצאו בגבולות הנורמה

 נמצא לחץ 13%ואצל , 130 -  נמצא לחץ דם סיסטולי הגבוה מ19%אצל , 84מהשוטרים יש דופק ממוצע מעל 

ב בגילה הצעיר יחסית של כל אלו הן תופעות הראויות לתשומת לב בהתחש.  ומעלה90דם דיאסטולי של 

 . אוכלוסיית השוטרים
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נמצא כי  , לדוגמה, כך. נמצאו מספר קשרים בין הנתונים הרפואיים לבין המשתנים הקשורים ללחץ

המפקדים המדווחים על בעיות גופניות סובלים יותר מלחץ פיקודי בהשוואה לאלו שאינם סובלים מבעיות 

F=3.9  p=.05( ;ם בחזה מדווחים על יותר לחצים בעבודתם שוטרים הסובלים מכאבי)F=4.3  p=.04(, ואלו 

מעבר לכך ).   (F=5.5  p=.02 הסובלים מאולקוס מדווחים על רמת לחץ גבוהה יותר מאלה שאינם סובלים

 . לא נמצאו קשרים מובהקים  בין תוצאות הבדיקות הרפואיות ומשתני הלחץ והשחיקה

 
 

 .10טבלה 
 )N=122()  מידווח עצ (יאותנתוני בריאות והרגלי בר

  N אחוזים
 הרגשה כללית טובה 122 68

 כאבי גב 24 13.3
 כאבים בחזה 7 3.9
 כאבי ראש 7 3.9
  גופניותתלונות 6 3.3
 )אולקוס(כיב פפטי  5 2.8
 יתר לחץ דם 5 2.8
 אסטמה 3 1.7
 סחרחורת 2 1.1
 צרבת 2 1.1
 עייפות 1 0.6
 קוצר נשימה 1 0.6
 שלשול 1 0.6
 ספחת 1 0.6
 הפרעה בשינה 1 0.6

 דפיקות לב 0 0
 חולשה 0 0
 בעיות זיכרון 0 0
 מצב רוח ירוד 0 0

 פעילות ספורטיביתחוסר  67 37.6
 ) סיגריות20עד (עישון  53 25.1

 ) סיגריות20מעל (עישון  11 6.1

 
 .11טבלה 

 )N=122()  בדיקות מעבדה (נתונים רפואיים
  עממוצ סטיית תקן

 דופק 72.81 7.76
 לץ דם סיסטולי 116.47 12.35

 לחץ דם דיאסטולי 76.54 9.80
 גלוקוזה 94.43 12.27
11.59 37.63 HDL 
39.40 140.93 LDL 

 טריגליצרידים 165.73 102.56
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 כולסטרול כללי 211.66 39.86

 רמת הביצוע.  6
רמת ביצוע נמוכה  "-דתם על סולם הנע מהשוטרים התבקשו להעריך את רמת הביצוע הכללית שלהם בעבו

מעיד על הערכת ) 9.8=סטיית תקן (86.8: הממוצע שהתקבל). 100(ועד רמת ביצוע גבוהה ביותר ) 1" (ביותר

 .רמת ביצוע גבוהה
 

 משתני הרקע כלניתוחי שונות חד כיווניים העידו על חוסר הבדל בהערכת רמת הביצוע הכללית בחתך של 

 .מגזר ודרגה, מחוז, יחידה, ארץ לידה, מצב משפחתי, מין: להשונים שנבחנו כול

 
 :קשרים בין משתנה רמת הביצוע למשתנים רלוונטיים אחרים
הסיפוק , .)24(תחושת חשיבות העבודה  : נמצאו מתאמים מובהקים בין רמת הביצוע הכללית לבין

 ).5 בטבלה 5טור .) (15(הרצון להישאר במשטרה , .)22(מהעבודה 
 

 ת הרצון מעבודת המשטרהשביעו .1
באיזו מידה יש לך רצון : השוטרים נשאלו שלוש שאלות המעידות על שביעות רצון מעבודתם במשטרה

אם היית ?  ת רצון מהתפקיד אותו הנך ממלא כעת במשטרה/באיזו מידה הנך שבע?  להמשיך ולשרת במשטרה

, 12 לראות בחלקה הראשון של טבלה כפי שניתן?  האם היית עוזב את המשטרה, יכול לקבל עבודה אחרת

 -) 5" (במידה רבה מאוד"ועד ) 1" (כלל לא" דרגות הנע בין 5 על סולם בן -  תשובותיהם לכל שלושת השאלות

פער זה עשוי .  בעיקר לאור רמות הלחץ והשחיקה הגבוהות יחסית, מעידות על  שביעות רצון סבירה בהחלט

 .  עבודתם חשובה ותורמתלהיות מוסבר על ידי תחושת השוטרים ש
 שעבודתם וחשיםבראיון העומק נשאלו השוטרים באיזו מידה הם שבעי רצון מעבודתם במשטרה 

תשובותיהם  מעידות ,  12כפי שניתן לראות בחלקה השני של טבלה , וגם הפעם. משמעותית ותורמת לחברה

יוחד לתחושתם שעבודתם לפרט מה תורם במ בראיון העומק הם התבקשו.  על  שביעות רצון סבירה

העזרה , תשובותיהם מעידות כי התורמים העיקריים לתחושת המשמעות הם המלחמה בפשע. משמעותית

 . וראיית תוצאות בעבודה, המשוב החיובי של אזרחים ומפקדים, לאזרחים
 

  12טבלה 
 שביעות הרצון מעבודת המשטרה

 
סטיית  )באחוזים(שכיחות 

 תקן
  ממוצע

 ובות לשאלוןתש   5 4 3 2 1
 ?באיזו מידה יש לך תחושה שעבודתך חשובה ותורמת 4.13 .85 38.1 40.9 16.1 3.6 0.6

 ?באיזו מידה יש לך רצון להמשיך ולשרת במשטרה 3.91 1.00 32.1 37.5 20.9 6.4 2.3

 ?רהת רצון מהתפקיד אותו הנך ממלא כעת במשט/באיזו מידה הנך שבע 3.80 .99 26.0 39.3 24.1 7.1 2.6

 ?ת את האווירה הכללית ביחידה שלך/כיצד היית מתאר 3.44 .94 11.5 36.8 37.4 10.4 3.1

 ?ת את האווירה הכללית במשטרה/כיצד היית מתאר 3.01 .79 1.4 23.8 51.9 18.5 3.6

 ?האם היית עוזב את המשטרה, אם היית יכול לקבל עבודה אחרת 2.93 1.16 12.6 13.7 39.3 21.3 12.1

 תשובות לראיון       

 ?ת רצון מעבודתך במשטרה באופן כללי/באיזו מידה הנך שבע 3.82 .90 38.1 49.6 23.8 2.5 3.3

 ?באיזו מידה יש לך תחושה שעבודתך חשובה ותורמת לחברה 4.16 .90 41.8 38.9 15.1 2.1 2.1

 ?האם המשטרה הוגנת כמקום עבודה 3.21 1.08 7.2 40.3 27.5 16.5 8.5

 



 39

  מדגם תשובות בראיונות העומק? ה תורם במיוחד לתחושה שעבודתך משמעותית ותורמת לחברהמ
 

 :  תפקידו המסורתי של השוטר, מלחמה בפשעחלק הארי של התשובות התייחס ל
הרחקת ." "שאני מרחיק מהחברה אנשים שמזיקים לה, התרומה שלי בתור שוטר לחברה"

שלטון החוק חייב להיות במיטבו והמשטרה , יאהבחברה דמוקרטית בר."  "מפגעים מהחברה

לראות את ." "המלחמה בעבריינים"."  פענוח של פשעים חמורים."  "משרתת מטרה זו

 .אנחנו פועלים נגד אנשים שפוגעים בחברה. עצם העבודה." "העבריינים נכנסים לכלא

אני ."  "ורדתרואים שעקומת הפשיעה י." "המערך של מיגור הפשעמאני חלק ."  "עבריינים

ותפיסה של משהו שביצע נזק ." "הנוכחות שלי בשטח מביאה לצמצום הפשע."  "מונע פשע

." מספר הנאשמים שמצליחים להעמיד לדין." "תפיסת עבריינים"." והכנסתו לכלא

כשאני מצליח להעמיד פושעים ." "הורדת אחוז הפשיעה,  הכנסת עבריינים לכלא-התוצאות"

אנחנו מנסים ." "אני מצליח למנוע מעבריינים מלהשתלט על בני נוער"." לדין בחקירות שלי

אני מביא לכך "." עבודה עם בתי משפט להביא לדין עבריינים." "לנקות את החברה מסמים

שעבריינים מסוגים שונים מורחקים מהחברה ובאופן אישי אני מנסה לשפר את תדמית 

עוצר בעלים מכים ותופס עבריינים ומביא  אני."  "המשטרה בעיני האנשים אתם אני בא במגע

." תפיסת עבריינים והעמדתם לדין." "טיפול באירועים,  העזרה לנשים מוכות." "אותם לדין

." למרות שבתי המשפט לא מחמירים, בא על עונשו, מי שצריך." "שליחת עבריינים לכלא"

המלחמה בפשע ." "לנזק מיםכשיש לי תיק שבסופו עוצרים פקידי ציבור שלוקחים שוחד וגור"

שומר על סדר  ומרגיש שאני מונע כל יום תאונות דרכיםאני ."  "ובתאונות הדרכים

אני מרגישה שאני , כשאני רושמת דוחות על עבירות ממש חמורות ומוצדקות." "בכבישים

בפעם הבאה לפחות באותו , כשאזרח נתפס עקב עבירת תנועה ומקבל קנס"." מונעת תאונות

אני מונע ". תפיסת עבריינים והורדתם מהכביש, האכיפה שלי."  "וא יזהרקטע כביש ה

טפול בתאונות ). "2" (מניעת תאונות דרכים"." ע"השתוללות בכבישים  וערני לאירועי פח

פותרים דוחות לא "." תאונות דרכים כיום זה בראש סדר העדיפויות של המדינה." "דרכים

 ." בתאונות אנחנו עוזריםאבל , בעיות
 

 : לתחושת המשמעות תורמת גם היא, היכולת לעזור לאזרח
העבודה עם ." " המשטרה דואגת ומגנה על האזרחים– שהוכח באירועים האחרונים וכמ"

לתת מענה לכל אדם שנימצא ." "זה שעוזרים לאזרח הקטן למצאו רכב לדוגמה. האזרח

 מרגיש שאני עוזר לאנשים אני." "שאנשים ירגישו בטוחים ושיש מישהו שמטפל בהם. במצוקה 

לתת , לבצע את התפקיד כמו שצריך"." ובעיקר לאנשים חלשים שבאמת צריכים את העזרה

." הגנה על האזרח." "טפול מוצלח באזרח." "השירות לאזרח." "מקסימום עזרה לאזרח

." כשאתה רואה שאתה עוזר לאנשים "." תחושת הביטחון שהמשטרה נותנת לאזרחים"

אני מופקד על בטחון ." "אני מציל חיים." "הרגשה של אפשרות לעזור."  "םהעזרה לאנשי"

." העבודה עם אזרחים." "לתת בטחון." "הגברת הביטחון." "בטחון לאזרחים."  "הציבור

ברגע שאתה יכול ." "היכולת לתת שירות טוב לשוטר ולאזרח." "לאזרחים, העזרה לזולת"

לאזרחים חשובה שמירת הביטחון ."  "חושה טובהזה גורם לי לת, לעזור לפניות של אזרח

, אני עוזר מאוד לאנשים." "בקשות של אזרחים שאני מצליחה לבצע בזמן."  "האישי שלהם

הסיפוק ." "וגם כשאני קצין תורן אני נתקל בתופעות החברתיות הקשות וזה גורם סיפוק

הצלת ." "יות מקומיותעצם העבודה מול קהל ורשו." "מזה ששיניתי דברים, מהעזרה לאנשים

להיות , תחושה שאתה מסייע למישהו" ." הקשר עם האוכלוסייה." "הבטחת הציבור, חיים
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היכולת האישית שלי לפתור לטוב ולרע מצוקות ." "שוטר זה לא פחות חשוב מלהיות רופא

 ."מרגיש שאני תורם לחברהאני ." "קיצונית בחברה
  

 : ערכת האזרחיםהחשובה לשוטרים 
ההתייחסות ." תחושה נהדרת, התגובות שניתנות, הפידבק מהשטח). "4" (ק מהאזרחיםהפידב"

." תגובות האזרחים בזמן ביצוע מעצרים." "תגובות האזרחים." "של האזרחים למשטרה

שיחות עם "."  מצליחים לעזור לאנשים ונותנים שירות לאזרח." "התגובה של אנשים"

." ם שאני מקבל מאזרחים שבהם טיפלתיהפידבקי." "הפידבק מהציבור"." אזרחים

למרות , כאשר יוצאים מהמשרד שלי מחייכים."  "המחמאות שאני מקבל מהאזרחים בשטח"

הפידבקים שמקבלים על העבודה ." "הפידבקים מהציבור ומהמפקדים"." הפגיעה האישית

פידבקים ." "פידבקים שמקבלים מהאזרחים והמפקדים." "מצד החברה ומצד המפקדים

ופידבק , העניין, חשיבות העבודה." "פידבקים מהסביבה." "קבלים מהשטח ומהמפקדיםשמ

 ."היחס שאני מקבל מהגורמים להם אני נותן שרות." "מהציבור

 
 :לתחושת המשמעותתורמת  ראיית תוצאות העבודה

תורם לאיכות , יש יעדים שבחרתי ואני מצליח לעמוד בהם."  "כשחלק מהיעדים מושגים"

שאני רואה בפעל איך העבודה שלי משפיעה על "." הקבלות"." גילוי האמת." "ירהחיים בע

אני מרגיש שיש לי ." " פיצוח פרשיות–כשאני רואה תוצאות בשטח ." "ההחלטות שמתקבלות

."  התוצאות של העבודה שלי." "כשאני מצליח במה שאני עושה." "הרבה השפעה

לא ." " רואים את השפעת העבודה בשטח,מראות ירידה בתאונות דרכיםההסטטיסטיקות "

אבל אם אנחנו , בגלל סיבות טכניות, תמיד אפשר לממש פרויקטים ומשימות אובייקטיבית

אני רואה את מה שאני  עושה "." מצליחים לממש אז זה נותן תחושה שהעבודה משמעותית

, ת משפטההישגים בבי." "התוצאות שהוא מקבל מהקורבנות ומבתי המשפט." "ואת התוצאות

." שינית, תרמת, סיטואציות שבהן אתה מרגיש שעזרת לחברה." "תחושה שאתה עוזר למתלונן

 ."יודעת מה אני עושהאני ." "הפקודים שלי יותר טובים"." עצם המשימה והתוצאות "
 

 : באופנים שוניםתפקידים שונים מעניקים לשוטר תחושת משמעות
טחון והאחריות שאני נושא על כתפי במסגרת העיסוק בתחום הבי).  "3" (העבודה בשטח"

בגלל החשיבות של "." נמצא באחד המקומות הרגישים בארץאני ."   "התפקיד הספציפי שלי

אנחנו המקום הראשון שעונה לאזרח במקרה ? מי יענה לבעיה אם לא אנחנו. איפה שאני נמצאת

 –המקצוע עצמו ." "סוימיםאני תורם לביטחון של האנשים על יד טיפול באירועים מ." "חירום

, יש ימים שרק אני והיחידה שלי אחראים על תפקידים מסוימים, בסיור." "מטפלים בביטחון

אני ."  "התפקיד עצמו." "זו האחריות של התפקיד. אם אנחנו לא נהיה לא יהיה אף אחד

ו זה יחזור כמ, אם אני לא אטפל טוב. אחראי על שטח מסוים ודואג ששם הכל יהיה בסדר

כך שהם , אני עובד בישובים ובקיבוצים ומרגיש סיפוק כי אני נותן לאזרחים בטחון."  "בומרנג

אני מסתובב במהלך שעות היום והלילה ונותן תחושה קבועה של . יכולים לישון בשקט

" 'זה פותר בעיות של פקק וכו, זה ברור כשאני כשוטר תנועה נמצא במקום הנכון." "ביטחון

כתוצאה מפיתוח היא תהיה יעילה יותר ותוכל לשרת טוב יותר .  טרה בפיתוחאני תורמת למש"

היכולת שלי להשפיע על ."  "אני מבצע משימות שנדרשות למילוי צרכי החברה." "את הציבור

כשאני מטפל בתאונה או מכוון את ." "כרגע זה תאונות דרכים. דברים שאני מתעסק אתם
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י טביעות "הגילוי של פעילות ע." "ושא ביטחון ורכושעבודה בנ." "לחימה בטרור"." התנועה

." א למשימות חשובות"גיוס כ." "חשוב ללמד את השוטרים שליטה במחשב." "אצבע

כשאני מגייסת שוטרים איכותיים יותר המערכת . כל שוטר מאוד חשוב למערכת, מבחינתי"

כל דבר .  מאוד משמעותיהתפקיד." " עבודתי חיונית–מזג אוויר , חשמל, אחזקה"." טובה יותר

הצלת ." "ההרגשה הטובה שנובעת מהמידע הטוב והחשוב שאני משיג." "שנעשה עובר דרכי

 שלפי דעתי הוא אחד -  הטיפול בפשיעה-תחום העיסוק שלנו ." "חיים בנטרול מטעני חבלה

." חשוב לי לדעת מה קורה בתחום שלי בכל הזמן."  "הדברים שהכי מציקים לאזרח

שינוי ." "התקשורת החשובה שאני מעביר." "ת הפעילה בגילויים משמעותייםההשתתפו"

זה מעלה את קרנה של , רואים שיש גוף תרבותי במשטרה. הגישה של האזרח כלפי המשטרה

הסברה והעמקת הקשר עם ." "אני יכול להפיג מתחים בחיכוך עם קהל." "המערכת

סוג ." "ת את הפנים של המשטרהליפות קצ, לעזור לאנשים ." "האוכלוסייה האזרחית

, כשהייתי בשטח הרגשתי שאני תורם למדינה" ."  ארגון וסדר"." האוכלוסיות הנחקרות שלי

 ." היום אני מרגיש שאני תורם למערכת
 

 :מהעבודהרב סיפוק השוטרים היא של חלק מהתחושה שביטאו 
אני ." "מאמינים בולעשות משהו ש, הגשמה עצמיתזו ." "אני נהנה מהעבודה ואוהב אותה"

בגלל התפקיד ." "תחושה פנימית." "תחושה טובה."  "מרגישה שמה שאני עושה זה חשוב

האתגר ." "עצם הפעילות עצמה." "התפקיד שלי." "הספציפי שלי ואיך שאני מרגיש בו

 ."חשיבות העבודה." "הגיוון בתפקיד." "אני יודע עד כמה עבודה זו נחוצה."  "והעניין
 ." המדים והכסף"."  מה אני עושהיודעתאני "

 
מכלל המרואיינים דיווחו כי הם רואים גם היום את ) 63%(נמצא גם כי כשני שליש , בראיונות העומק

 . ראו אותה כמוטעית16%רק  . ההחלטה להתגייס למשטרה כנכונה

 
 משתני רקע ותפקיד: הבדלים בשביעות הרצון מהעבודה במשטרה

 : העידו על הבדלים בשביעות הרצון מהעבודה במשטרה במגזרים שוניםניתוחי שונות חד כיווניים
חקירות וחבלה  , מודיעין/תנועה נמצא נמוך יותר מאשר במגזרים בילוש/הסיפוק מהעבודה במגזר סיור •

)p=.01 F=4.68;.( 

 .מחוז ודרגה, יחידה, ארץ לידה, מצב משפחתי, מין: לא נמצאו הבדלים במשתנים •

 
 :סיפוק מהעבודה למשתנים רלוונטיים אחריםקשרים בין משתנה ה

תחושת : לבין) 2טור (נמצאו מתאמים מובהקים בין הסיפוק מהעבודה , 13כפי שניתן לראות בטבלה 

האווירה ,  .)34(חוסר שחיקה , .)42(האווירה ביחידה , .)52(הרצון להישאר במשטרה , .)61(חשיבות העבודה 

רמה , .)19(חוסר סימפטומים , .)22(רמת ביצוע , .)31(ור עבודה אחרת חוסר נכונות לעזוב עב, .)32(במשטרה 

 ). 10(ורמת לחץ כללי נמוכה .) 13(נמוכה של תגובה לגורמי הלחץ בעבודה 
, .)61(לסיפוק מהעבודה : הייתה קשורה) 1טור (באותה טבלה נמצא כי תחושת חשיבות העבודה 

חוסר נכונות לעזוב עבור , .)27(האווירה במשטרה , .)33(האווירה ביחידה , .)45(הרצון להישאר במשטרה 

 .).20(וחוסר שחיקה , .)24(רמת הביצוע , .)27(עבודה אחרת 
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  13טבלה 
 :מתאמים עם עמדות כלפי העבודה במשטרה

 אוירה במשטרה וביחידה, נכונות לעזוב, רצון להישאר, סיפוק, חשיבות  
 

אווירה 

 במשטרה
אווירה 

 ביחידה
זובנכונות לע רצון 

 להישאר
  חשיבות סיפוק

 שחיקה -.20*** -.34*** -.36*** .32*** -.42*** -.31***
 רמת לחץ   .02      -.10**   -.19*** .21*** -.23*** -.22***
  לחץגורמי -. 01   -.13*** -.16*** .15*** -.22*** -.19***

 טומיםסימפ -. 08    -.19*** -.23*** .18*** -.22*** -.10**  
 רמת ביצוע .24*** .22*** .15*** -.08*   .10**   .05    
 לחץ פיקודי -.03   -.04   -.10    .11*    .02     -.10*   
  העבודהחשיבות 1.00 .61*** .45*** -.27*** .33*** .27***
 שביעות רצון .61*** 1.00  .52*** -.31*** .42*** .32***
 רצון להישאר .45*** .52*** 1.00 -.54*** .38*** .38***
 נכונות לעזוב -.27*** -.31*** -.54*** 1.00  -.29*** -.37***
 אווירה במשטרה .27*** .32*** .38*** -.37*** .52*** 1.00 
 אווירה ביחידה .33*** .42*** .38*** -.29*** 1.00  .52***
 גיל .07*    .06     .03     -.23*** .03    .16***
 השכלה -.01   -.01    .04     -.04    .05    .02    
 ותק במשטרה .07*    .05     -.00    -.19*** -.00   .12***

 ותק בתפקיד .05    .02     .01    -.07*   -.02   .10**  
 שעות עבודה .05    .02     -.05    .06*    -.06   -.10**  

*p<.05; **p<.01; ***p<.001       

 

 
 התמודדות.  ג

את תשובותיהם הם .  בעבודתםץהשוטרים נשאלו באיזו מידה הם מתמודדים בדרכים שונות עם הלח

 . 14תגובותיהם מוצגות בטבלה ) . 5" (במידה רבה מאוד"לבין )  1" (כלל לא" דרגות הנע בין 5נתנו על סולם בן 
 : ן ה,בסדר יורד, השימרה שדורגו בראש דרכי ההתמודדות, כפי שניתן לראות בטבלה

 )3.41=הממוצע( ניסיון לראות את הצדדים הטובים בעבודת משטרה.  1  
 )3.27=הממוצע( שיחות עם שוטרים אחרים על הבעיות בעבודה.  2
 )3.20=הממוצע(שימוש בהומור כדרך להקטין מתח פנימי .  3

 )3.01=הממוצע(ידי הצבת סדרי עדיפויות -הקטנת העומס על.  4 
 

 .1989 -מחקר המקביל שנערך ביין לציין כי אותן ארבע דרכי התמודדות בדיוק נמצאו בראש הרשימה במענ
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   14טבלה 
 דרכי התמודדות עם לחצים בעבודה

סטיית  )באחוזים(שכיחות 
 תקן

  ממוצע
1 2 3 4 5    

רבה  רבה בינונית מועטה כלל לא
    מאוד

 יון לראות את הצדדים הטובים בעבודת משטרהניס 3.41 1.03 12.9 37.1 31.7 12.2 5.0

 שיחות עם שוטרים אחרים על הבעיות בעבודה 3.27 1.08 12.2 32.2 31.7 17.2 6.3

 שימוש בהומור כדרך להקטין מתח פנימי 3.20 1.14 12.5 30.8 28.8 18.7 8.4

 ידי הצבת סדרי עדיפויות-הקטנת העומס על 3.01 1.13 7.5 28.5 31.4 19.3 11.8

 יציאה עם המשפחה לטיולים או פיקניקים 2.90 1.15 8.6 22.1 32.6 22.9 13.1

 עיסוק בתחביבים שונים 2.89 1.23 11.6 20.2 27.3 24.4 14.8

 ביצוע הערכת מצב כדי לבדוק מהם הגורמים המלחיצים 2.79 1.14 5.7 21.9 32.8 21.9 16.3

 "לשחרר קיטור"ני המשפחה כדי שיחות עם ב 2.78 1.17 8.1 20.3 27.0 29.0 14.6

 השתתפות בפעילות גופנית 2.78 1.35 13.1 19.1 23.1 20.9 22.9

 שיחה עם הממונה במטרה למצוא פתרון לבעיה 2.62 1.17 6.4 17.9 25.8 30.4 19.0

 כעס על אנשים שגרמו למצב המלחיץ 2.47 1.14 5.7 12.6 25.5 33.1 21.7

 בקשה להחלפת תפקיד 2.12 1.21 5.5 9.7 17.1 25.9 41.0

 התעלמות מהבעיה והכחשה של הקושי 1.92 1.02 1.8 6.2 17.9 29.0 43.8

 חיפוש אפשרויות לשרת מחוץ למשטרה 1.88 1.23 5.8 7.7 11.6 17.2 56.6

 עישון 1.73 1.24 5.0 9.0 9.5 6.4 69.5

 כילה רבהידי א-ניסיון לשפר את ההרגשה על 1.71 1.01 2.1 5.0 12.3 22.0 57.5

 "ראש קטן"תפיסת  1.64 .94 1.2 4.8 10.8 23.3 59.2

 כתיבת מכתב אל הפיקוד במטרה לפתור בעיות או להקטין לחצים 1.62 .99 1.6 5.8 10.0 18.0 63.9

 בריחה לשינה 1.58 .94 1.7 4.1 9.3 18.9 64.1

 את הבעיהפניה לקצינת רווחה בניסיון לפתור  1.49 .88 1.7 2.9 6.9 19.2 68.5

 היעדרות מהעבודה 1.37 .70 0.8 1.3 4.4 20.7 72.0

 שתיית משקאות חריפים 1.23 .61 0.5 1.2 3.4 10.6 83.7

 לקיחת תרופות הרגעה 1.18 .65 1.1 1.6 2.4 4.1 89.9

 אסטרולוגים או חכמי דת, הליכה למגידי עתידות 1.17 .60 0.4 2.1 2.1 4.7 89.8

 
 : ן ה,בסדר יורד, הרשימה שדורגו בראש דרכי ההתמודדות, 14 כפי שניתן לראות בטבלה

 )3.41=הממוצע( ניסיון לראות את הצדדים הטובים בעבודת משטרה.  1  
 )3.27=הממוצע( שיחות עם שוטרים אחרים על הבעיות בעבודה.  2
 )3.20=הממוצע(שימוש בהומור כדרך להקטין מתח פנימי .  3

 )3.01=הממוצע(ת סדרי עדיפויות ידי הצב-הקטנת העומס על.  4 

 
 .1989 -מחקר שנערך במעניין לציין כי אותן ארבע דרכי התמודדות בדיוק נמצאו בראש הרשימה ב

 :הן הרשימהשדורגו בתחתית דרכי ההתמודדות 
 )1.37=הממוצע( היעדרות מהעבודה. 1
 )1.23= הממוצע( שתיית משקאות חריפים. 2
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 )1.18=הממוצע( לקיחת תרופות הרגעה. 3

 
 :סגנונות התמודדות

 חולק שאלון  Carver et al (1989) ושל  Lazarus & Folkmun (1984)על יסוד עבודתם של 

התמודדות : המייצגים שלושה סגנונות התמודדות, התמודדות שהועבר לשוטרים לשלוש קבוצות פריטים

 .וקהתמודדות הממוקדת ברגשות והתמודדות המאופיינת בנית, הממוקדת בבעיה

שיחה עם הממונה במטרה : "דוגמאות לפריטים המייצגים בשאלון התמודדות ממוקדת בבעיה הינן •

 ".ידי הצבת סדרי עדיפויות-הקטנת העומס על"או " למצוא פתרון לבעיה

השתתפות בפעילות : "דוגמאות לפריטים המייצגים התמודדות ממוקדת ברגשות הלוחצים הינן •

 ".פחה כדי לשחרר קיטורשיחות עם בני המש"או " גופנית

או " בריחה לשינה: "דוגמאות הלקוחות מהשאלון ומייצגות סגנון התמודדות של ניתוק הינן •

 ". התעלמות מהבעיה והכחשה של הקושי"

 
של כל סגנון התמודדות בנפרד העלתה תוצאות טובות ) קרונבאך אלפא(בדיקת המהימנות הפנימית 

האלפא של הסולם שבחן את , 0.72דדות הממוקדת בבעיה הינו האלפא של הסולם שבחן את ההתמו. למדי

 .79ומקדם המהימנות של סולם הניתוק הינו . 70ההתמודדות הממוקדת ברגש עומד על 
רמת ,   נמצביעה על הקשרים בין  כל  אחד  מסגנונות  ההתמודדות לבין  רמת הלחץ15. 'טבלנה מס

 .השחיקה ועצמת הסימפטומים הקשורים בלחץ

 
 15ה טבל

 הקשרים בין סגנון ההתמודדות ותוצאות הלחץ והשחיקה
 

 סגנון התמודדות רמת הלחץ רמת השחיקה עצמת הסימפטומים
 התמודדות ממוקדת בבעיה .260** .324** .275**
 התמודדות ממוקדת ברגש .294** .386** .303**
 התמודדות המאופיינת בניתוק .346** .617** .556**

**p<.001 
כך גדלים יותר מאמצי ההתמודדות של , תוצאות מעלה כי ככל שרמת הלחץ או השחיקה עולותעיון ב

לבין , )צמת הסימפטומיםוהשחיקה וע ורמת הלחץ(נראה כי הקשרים בין תוצאות הלחץ , עם זאת. השוטרים

נות הינם גבוהים יותר מאשר הקשרים בין תוצאות לחץ לשני סגנו, סגנון בהתמודדות המאופיין בניתוק

 .ההתמודדות האחרים

 
  השוניםהבדלים במידת השימוש בסגנונות ההתמודדות

. נמצאה כמועטה עד בינונית, מידת השימוש המדווח בסגנונות ההתמודדות השונים בכל המדגם

 2.45ממוצע ההתמודדות הממוקדת ברגש הינו , 2.64ממוצע השימוש בהתמודדות הממוקדת בבעיה עמד על 

, בדיקת ההבדלים בין ממוצעים אלה נמצאה כמובהקת. 1.68המאופיינת בניתוק הינו וממוצע ההתמודדות 

F(2,2002) = 11.55; p<.0.001 . ניתוח Post hoc העלה כי בעוד שבין ממוצעי ההתמודדות הממוקדת 

ממוצע ההתמודדות המאופיינת בניתוק הינו נמוך , לא נמצאו הבדלים מובהקים, בבעיה וזו הממוקדת ברגש

 .פן מובהק מממוצעי שני הסגנונות האחריםבאו
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כאשר בוצעו ניתוחי שונות במטרה לבחון את ההבדלים בשימוש בדרכי ההתמודדות השונות בכל 

 :נמצאו הממצאים המובהקים הבאים, )מגזר ודרגה, מחוז, יחידה(אחד מהמשתנים הארגוניים 

 
 מאשר ביחידת מטה  יותר התמודדות המאופיינת בניתוק  נמצאהביחידות שטח יחידה

 F(1,886) = 7.1; p<.01. 
 , אביב ממוצע השימוש בסגנון ההתמודדות המאופיין בניתוק הוא הרב ביותר-במחוז תל מחוז

(M = 1.82) ,ר נמצא ממוצע השימוש המועט ביותר בסגנון זה "בעוד שבמטא(M = 1.55), 

F(6,879) = 3.87; p<.001. 

  בעוד , (M = 2.7)מוש בסגנון ההתמודדות הממוקד בבעיה הינו הרב ביותר פ השי"במז     -             מגזר

 .F(7,875) = 2.98; p<.01, (M = 2.38)שבמנהלה ממוצע השימוש הינו הנמוך ביותר 

   ההתמודדות הממוקדת ברגש הינה הגבוהה ביותר במגזר, יחסית למגזרים אחרים -

  .F(7,857) = 1.99; p<.05, (M = 2.54), הסיור

   במגזר הסיור השימוש בסגנון ההתמודדות מאופיין בניתוק הינו , חסית למגזרים אחריםי -

    זה בעוד שבמגזר החבלה נעשה השימוש המועט ביותר בסגנון, (M = 1.83)הרב ביותר 

(M = 1.38) ,F(7,875) = 4.06; p<.001.   
 מאשר בקרב קצינים א נעשה שימוש רב יותר בהתמודדות ממוקדת ברגשות "בקרב בד -  דרגה

 .F(2,918) = 3.4; p<.05,            זוטרים ובכירים
 א מתמודד יותר בדרך של ניתוק יחסית לקצינים הזוטרים והבכירים "בד -    

  F(2,918) = 6.55; p<.001. 

 
כאשר בוצעו ניתוחי שונות כדי לבחון את ההבדלים בשימוש בסגנונות ההתמודדות השונים בחתך של 

 שנות השכלה 8-11שוטרים להם . נמצאו ממצאים מובהקים רק במשתנה ההשכלה, ם ביוגרפייםמשתני

 שנות 16 - שנות השכלה ו13-15(מתמודדים יותר בסגנון המאופיין בניתוק יחסית לקבוצות משכילות יותר 

 .F(3,968) = 6.0; p<.001, )השכלה ומעלה

 

 הדרכה. ד
האם בראיונות העומק הם נשאלו , ם לבצע את תפקידםכדי לבחון את המידה שבה הוכשרו השוטרי

 .עם מצבי לחץלהתמודדות להתמודדות עם אוכלוסייה עוינת ובכל הנוגע  מספקתהדרכה קיבלו 
. בהחלט כן = 5כלל לא ועד  = 1 דרגות הנעים מ 5את תשובותיהם נתבקשו השוטרים לדרג על סולמות בני 

 מדווחים כי לא קיבלו 40% -ול באוכלוסייה עוינת העלה כי כניתוח התשובה לשאלה הקשורה בהדרכה לטיפ

 טוענים שקבלו הדרכה 41% -בעוד ש, "מידה מסוימת" מדווחים כי קיבלו הדרכה ב19%, הדרכה מספקת

  .מספקת
 כי לא קיבלו הדרכה 76%דווחו , באשר לשאלה הקשורה בהדרכה להתמודדות עם מצבי לחץ בכלל

 .טענו כי קיבלו הדרכה מספקת (!) 11%בעוד שרק , "מידה מסוימת" הדרכה ב דווחו שקבלו13% -כ, מספקת
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 .להלן יובא מדגם של ציטוטים של מרואיינים שהתייחסו לנושא ההדרכה
 מדגם תשובות בראיונות העומק? קיבלת הדרכה מספקתהאם 

 
 הדרכה לטיפול באוכלוסייה עוינת .א

 : בנושא זה א קיבלו הדרכה מספקתשלשחשו של מרואיינים להלן מדגם של ציטוטים 
 

." מהשוטרים הותיקים, הכל מהשטח. אין הדרכה."  "וקבוע, רציף, אין מערך הדרכה מסודר"

תמיד . הכל למדתי לבד, אף פעם לא הייתה הדרכה מסודרת." "אין מושג כזה של הדרכה"

קורס אי אפשר ב." "לא קיבלתי מספיק."  "לא קיבלתי שום הדרכה." "הייתי צריך ללמוד לבד

 להעביר הדרכה ובשטח 
אולי חסרה תשומת לב של , לא קיבלתי הדרכה."  "לא רק בתחום הזה, ההדרכה חסרה מאוד

ההתמודדות , )התנהגות מבצעית(בתחום המקצועי של איך להתנהג קיבלתי הדרכה ." "הפיקוד

 ." כה מסודרתאבל אין הדר, יש נהלים ."  "בתחום הרגשי עם אוכלוסייה עוינת לוקה בחסר

כל הדרכה ." "לא הייתה שום הדרכה." "אף פעם לא הדריכו אותי." "לא הייתה מסגרת כזו"

אין מספיק הכרות עם המניעים וההתנהגות של ." "תורמת ולכן חבל שלו ניתנת כזאת

אין ." "לא הייתה מספיק הדרכה."  " הרוב נלמד מתוך התנסות בשטח-האוכלוסייה העוינת

 ."זה מבוסס על התנסות, ודרמערך הדרכה מס
 

 : מרואיינים אחרים הרגישו כי קיבלו הדרכה מספקת
אולי לא , ים"בקורס שוטרים ובקורס סמל." "במסגרת העבודה נגד מחבלים יש הדרכה רבה"

ההדרכה מאוד עזרה ושיפרה את ." "הכינו במידה הכי מספקת אבל באופן בסיסי הכינו טוב

ס "נעשו הדרכות שוטפות בביה."  "יום ואינפורמציהמקבלים הדרכות כל ." "השירות

 ." "הדרכות שוטפות." "נעשתה למידה מהאנשים היותר ותיקים, ויש ניסיון אישי ,  לשוטרים

 ."אבל אני מעוניין בהדרכה נוספת, הדרכה במשטרה במסגרת התפקיד קיבלתי 
             

 הדרכה להתמודדות עם מצבי לחץ .    ב
חלק הארי , להתמודדות עם מצבי לחץ בנוגע יר את תגובתם ביחס להדרכה שקיבלוכשהתבקשו להסב

 :של המשיבים דיברו על כך שלא קיבלו הדרכה מספקת

 
המערכת . הרבה שוטרים נכנסים לדיכאון. לא מדברים על כך כלל, לדעתי זה דבר מאוד חשוב "

 אז הם ילמדו שוטרים המשטרה מלחיצה." "הרבה פעמים גורמת לכך ואין אף פתח או מענה

." אני חושב שהדרכה שכזו יכולה הייתה לעזור לי אם הייתה ניתנת!"  "?להתמודד עם לחץ

סביר שהדרכה כזו יכולה ." "אני חושב שאם הייתה ניתנת הדרכה כזו זה יכול היה לעזור לי"

." שאלא הייתה שום הדרכה בנו." "אני חושב שהדרכה כזו יכולה לעזור לכולם." "לעזור לי

לא ." "לא הייתה שום הדרכה בנושא."  "לא הייתה הדרכה מסוג זה." "הדרכה לא מספקת"

אני חושב שאם הייתה ." "לא היה." "כלום." "קיבלתי  ואני לא חושב שמישהו במשטרה קבל

אבל אין את , יש אולי מודעות לשחיקה ומצבי לחץ."  "ניתנת הדרכה כזו זה היה יכול לעזור לי

היו ." "אך במהלך השרות בתחנה אין שום הדרכה, הדרכה נתנה בקורס." "פל בזההרגישות לט

אין לנו ." "אין שום התייחסות במשטרה למצבי לחץ של שוטרים."  "סדנאות אבל לא מספיק
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הייתה רק ." "לא הייתה התייחסות לנושא." "שום הדרכה כזו,  שנים 3פעם ב , כמעט הרצאות

 ." ד כאלו סדנאותסדנה אחת וחבל מאוד שאין עו
 

 : חלק אחר של המשיבים דיבר על הדרכות שכן קיבל
יש , יש הדרכות שוטפות." "סיטואציות מסוימות שמלמדות אותך, קורסים, כל מיני סדנאות"

 יםנותנים שם טיפ, אך זה יותר כהוצאת קיטור, יש שיחות עם קציני היחידה." "למי לפנות

מענה רב לנושא ." הסברים על עבודה תחת לחץ, םקורסי, סדנאות." "להתמודדות עם לחץ

מתקיימות .  כדבר של שיגרהstressיש פסיכולוג יחידתי מאחר והיחידה מתמודדת עם ." הלחץ

ההדרכה מאוד עוזרת . זה מאוד קשור לעבודה, בהחלט כן." "גם שיחות אישיות עם הפסיכולוג

 ." עכשיו אני עושה קורס של מצבי לחץ בעבודה." "לי בעבודה
 
 : וחלק דיבר על כך שאין צורך בהדרכה כזו 

זה , אין הדרכה." "הכל נלמד דרך הניסיון." "זה דבר שנרכש רק עם הזמן." "אישי, זה בא לבד"

ההתמודדות נעשית על פי ." "רואים את זה בשטח, תלוי במבנה אישיות של האדם

 ".האינטואיציה של האדם והרצון לדעת אין לפעול בתנאים מסוימים
 

 :  סיכום הצעות השוטרים-טיפול בלחצים . ה
מהן לדעתך הדרכים להקטין את "התייחסו לשאלה , )56.3%( השוטרים שנדגמו 1010 מתוך 569

  ".הלחצים הקשורים בעבודתו של השוטר הישראלי
 :בחלוקה לנושאים העיקריים, להלן ציטוטים ממדגם ההמלצות שכתבו השוטרים

 

 ונה של השכראו חלוקה ש/העלאת שכר ו .1
שיפור משכורת לעובדי "; "לקבל משכורת נורמלית"; "חשוב שנקבל משכורת גבוהה יותר"

המשכורת ", "תגמול על עבודה לא שגרתית"  ;"שכר טוב יותר ותגמול על שעות נוספות"; "משמרות

תוספת "; "הגדלת משכורת בהתאם לסוג התפקיד"; לא מצדיקה את המאמץ והשעות המושקעות

; "להעלות את המשכורת במיוחדים לשוטרים בתפקידי שטח"; " הוגנת לעבודה בשבתותמשכורת

 ".לתת תוספת שכר למחוז ירושלים"

 
 שיפור היחס מצד המפקדים .2

התיחסות של המפקדים ברצינות ובחשיבות לבעיות "; "יותר התחשבות מצד המפקדים"

; "ות והערכה לשוטר כאדם אמיןהתיחס"; "יותר סבלנות וסובלנות, לא לשמור טינה, השוטרים

; "הפחתת הלחץ של המפקדים בביקורת ובדרישות לא יעילות"; "פרגון ומתן גיבוי מצד הפיקוד"

יותר יחס הוגן "; "יחס אישי ואמיתי מצד המפקדים"; "יותר הקשבה לשוטרים מצד המפקדים"

לקבל פידבק מצד "; "שהגדולים לא יזלזלו בקטנים"; "בין קצינים בכירים לקצינים זוטרים

מפקדים צריכים להיות "; "מתן יחס והרגשת חשיבות לשוטרים"; "הממונים עקב עבודה טובה

יותר שקולים ולא לשמוע בעצת לקקנים ושטינקרים למיניהם שזוכים לכל פריבילגיה אפשרית 

אמינות ויושר  יותר"; "תגמול מלא כשהעבודה מתבצעת כראוי"; "על חשבון שוטרים טובים

                                      ".המפקדיםמצד 
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 )אדם-תוספת כח, הקטנת מספר שעות עבודה(הקטנת עומס יותר  .3

 ;"אדם-צריך להוסיף כח"; "אדם-פחות עומס עבודה שיתאפשר בתוספת תקנים ובהגדלת כח"

אדם -רב הלחץ הנובע מחוסר כח"; "אדם חסר בכל התחנות-כח". "אדם מקצועי-תוספת כח"

השוטר נלחץ הן מכמות המשימות והן מחוסר . אדם-ורמת משימות שלא מתאימה למצבת כח

צריך לקבל סוף שבוע ארוך מיום "; "פחות משמרות"; "פחות שעות עבודה"; "יכולתו לבצע אותן

; "לחלק את הנטל על יותר שוטרים"; "ללמד את השוטרים לנהל את הזמן"; "שישי עד שני

 ".לגייס אלפי שוטרים כי זה יכול לעזור במניעת השחיקה שלנו"; "ותלבצע סדרי עדיפוי"

 
 תוספת אמצעים ומשאבים לביצוע העבודה  .4

הספקת "; "צריך להוסיף אמצעים ומשאבים כדי לבצע את העבודה בצורה טובה ובטוחה"

לצייד את השוטרים "; "קניית ציוד ואמצעים לעבודה המשותפת, אמצעים למילוי המשימות

מחשב , פקס, לתת ציוד תקין וטוב יותר לשוטר וליחידה כמו רכב"; "ודים מודרנייםבאפ

 ".וניידות

 
 )פיתוח מסלולי קידום, יותר אובייקטיביות ושקיפות(שיפור נושאי הקידום  .5

יש לשנות את "; "פי כישורים-שההתקדמות במשטרה תהיה לא על פי קשרים אלא רק על"

מ או קרבה למפקד "פי פז-פי איכותם ולא על-עריכם ולקדמם עלהאופן בו מתקדמים קצינים ולה

חשוב שתהיה . חובות וקריטריונים לקידום, לידע את השוטרים אודות זכויות"; "זה או אחר

דרושה תשומת לב של הממונים שלא יעדיפו "; "קידום נאות יותר"; "שקיפות של הליך הקידום

שיהיו מסלולי "; "את אלה שמלקקים להםבצורה בוטה את הקרובים להם ושלא יקדמו רק 

 ".צריך תכנית רב שנתית לקידום"; "קידום ברורים

 
 הכשרה להתמודדות עם לחצים .6

הרבה "; "שנקבל הכשרה מתאימה"; "חשוב שיהיו הרצאות וסדנאות על איך להתמודד"

 ".יותר סדנאות ומפגשים לפריקת לחץ"; "סדנאות על תפקוד תחת לחץ

 
  התפקידשיפור הגדרת .7

ידיעה מהי "; "הגדרת התפקיד יותר מדויקת"; "הגדרת תפקיד ברורה כבר בתחילת התפקיד"

 ".מהות העבודה ושעות התפקיד

 
 )ניוד בין תפקידים(הגברת הרוטציה  .8

; "ידי ביצוע של מגוון תפקידים-אפשר להוריד לחץ על"; "לשנות כל מספר שנים תפקיד בעבודה"

הגדרת זמן מוגדר לכל "; "מ קצר יותר בין תפקיד לתפקיד"פז"; "לעשות רוטציה בתפקידים"

 ".תפקיד מקטין את השחיקה
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 פעילות גופנית .9

 –ביצוע אימוני כושר גופני על חשבון שעות העבודה "; "לבצע פעילות גופנית בתוך יום העבודה"
; "שבוע לפחותעיסוק בספורט יחידתי פעמיים ב"; "הרבה ספורט"; "דבר שנותן גיבוש חברתי

  ".לתת אפשרות במהלך המשמרת שעה אחת להתעמל"
 "ימי כייף"הגדלת מפת החופשות ביציאה לנופשים ו .10

ימי , חופשה"; "צריך חופשים ונופש"; "שלושה כדי להוריד את הלחץ-לקבל חופשה פעם בחודשיים"

נופש מרוכז "; "בייםיותר ימי כייף יחידתיים ומרח"; "כייף יחידתיים וטיולים במסגרת היחידה

 ".נופשים וטיולים יחידניים, ימי כייף"; "ליחידות

 
  שיפור תדמית השוטר והמשטרה .11

שיפור תדמית השוטר תחילה בתוך המערכת ונקיטת "; "לשפר את תדמית המשטרה בעיני הציבור"

 ".לחץתדמית גבוהה תתן לנו גאווה ותוריד את ה"; "צעדים לשיפור התדמית בקרב הציבור הרחב

 
 הידוק הקשר עם המשפחה והגדלת הקרבה אליה .12

להעביר אותי לעבוד "; "הזמנת המשפחה למסיבות וטיולים"; "יציאה לטיולים עם המשפחה"

להציב גבולות בין העבודה לזמן עם "; "אני צפוני גר ליד טבריה ועובד בירושלים, קרוב לבית

 ".לביתלהיות מוצב קרוב יותר "; "ליצור איזון, המשפחה

 
 קבלת תמיכה חברתית .13

; שיחות נפש בין המפקד לפיקוד"; "לפתוח דברים ולא להשאיר בלב. לדבר עם חבר על הנושא"

מפגשים "; "שיחה מרגיעה עם חברים"; "להסביר לו את צרכי העבודה שבגינם אני נכנס ללחץ

 ".בין היחידות בסופי שבוע לאחר פיגועים

 
 שיחות עם פסיכולוגים .14

ללכת לשיחה אישית עם "; "יחות יעוץ עם פסיכולוגים במסגרת יחידתית לשחרור הקיטורש"

 ".הרבה סדנאות עם פסיכולוג"; "פסיכולוג

 

 

 היבטים  הקשורים בעבודה המשטרתית. ו
מגע , עבודה משרדית, עבודת צוות(השוטרים נשאלו אודות אפיונים שונים של עבודתם כולל מרכיבי העבודה 

הוגנות המערכת , )שיתוף, עצמאות, גוון(ואפיונים פסיכולוגיים שלה ,  רמתה המקצועית, )רציבו/עם קהל

בראיון העומק נשאלו האם המשטרה הוגנת כמקום עבודה והתבקשו , בנוסף. והאווירה ביחידה ובמשטרה

 .להסביר את תשובתם

 

   מרכיבי עבודת המשטרה. 1
 דרגות הנע 5 על סולם בן , מרכיבים שונים9בודתם כוללת  באיזו מידה עכשנותחו תגובות השוטרים לשאלה 

בסדר ,  המרכיבים בראש הרשימהנמצא כי) 16ראה טבלה (, )5" (במידה רבה מאוד"לבין )  1" (כלל לא"בין 

 : הם,יורד
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 )4.05=הממוצע(צוות עבודת  .1

 )3.87=הממוצע( מתן שירות  .2

 )3.79=הממוצע(ציבור / מגע עם קהל .3

 
 : הם,בסדר יורד, תחתית הרשימההמרכיבים שדורגו ב

 )3.17=הממוצע( משמרות .1

 )3.14=הממוצע ( מגע עם אנשים במצוקה .2

 )3.10=הממוצע( מגע עם עבריינים  .3

 
 . מוצגים מרכיבי עבודת המשטרה16בטבלה 

 
 16טבלה 

 מרכיבי עבודת המשטרה
 

  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 
1 2 3 4 5    

במידה  כלל לא
 מועטה

ה במיד
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
    רבה מאוד

 עבודת צוות 4.05 1.10 44.7 28.7 13.9 7.8 3.3

 מתן שירות 3.87 1.29 43.5 24.5 14.2 8.8 8.2

 ציבור/מגע עם קהל 3.79 1.40 45.0 20.5 12.3 10.2 11.2

 כוננויות 3.48 1.49 36.1 19.2 15.5 11.7 16.2

 עבודה משרדית 3.40 1.42 29.4 23.6 17.9 12.6 15.3

 פיקוד על אנשים 3.27 1.50 30.1 18.5 18.5 12.2 19.8

 משמרות 3.17 1.67 35.8 11.6 12.4 11.3 27.5

 מגע עם אנשים במצוקה 3.14 1.47 24.0 22.3 17.8 14.3 20.8

 מגע עם עבריינים 3.10 1.62 31.0 15.0 13.2 12.3 27.6

 
 
 
 
 אפיוני עבודת המשטרה.  2
 

כלל " דרגות הנע בין 5 אפיונים שונים על סולם בן 12עבודתם כוללת ם נשאלו באיזו מידה השוטרי

כפי שניתן לראות  .  מציגה את ממוצעי התשובות והתפלגותן17טבלה ). 5" (במידה רבה מאוד"לבין )  1" (לא

 : הם, בסדר יורד, האפיונים שדורגו בראש הרשימה, בטבלה

 

 )4.21 =ממוצע ) (שויות להשפיע על אנשים אחריםתוצאות פעולותיך ע(חשיבות   .1

 )4.07=ממוצע )  (יכולת לשתף פעולה עם עמיתים בביצוע מטלות  (שיתוף .2

 )4.02 = ממוצע  ()יכולת להחליט בכוחות עצמך כיצד לבצע דברים (עצמאות .3
 



 51

 : הם,בסדר יורד, האפיונים שדורגו בתחתית הרשימה

 )3.30ממוצע  (פי ערכים עמם הנך מזדהה-על, ה ערכיתהמידה בה מתנהלת המערכת בצור(ערכיות  .1

 )3.22=ממוצע  ()תחושה שהנך חלק מקהילה בה יש תמיכה ועזרה הדדית"  (קהילה"תחושת  .2

 )3.22= ממוצע  ()פתיחות וכבוד הדדי, המידה בה מעודדת המערכת אמון(הוגנות   .3

 
  17טבלה 

 אפיוני העבודה
 

  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 
1 2 3 4 5    

במידה בינונית מועטה כלל לא
 רבה

במידה רבה 
    מאוד

תוצאות פעולותיך עשויות להשפיע  (חשיבות 4.21 .90 45.5 35.0 13.6 4.4 0.9
 )על אנשים אחרים

יכולת לשתף פעולה עם עמיתים  (שיתוף 4.07 .87 34.3 43.9 16.0 4.1 0.9
 )בביצוע מטלות

יכולת להחליט בכוחות עצמך כיצד  (עצמאות 4.02 .95 36.0 38.4 18.0 5.4 1.6
 )לבצע דברים

ביצוע מטלות שונות ושימוש במגוון של  (גוון 3.85 1.03 31.5 33.7 23.8 7.9 2.2
 )כישורים ומיומנויות

הערכה והכרה על ביצועיך מצד  (הערכה 3.84 .97 27.0 40.2 22.4 7.8 1.6
 )הממונים

האפשרות להוכיח את  (הזדמנויות להצטיינות 3.75 1.01 24.6 39.9 23.1 9.5 2.3
 )עצמך ולעשות את הטוב ביותר שביכולתך

יכולת להשפיע על סדרי עדיפות  (שליטה 3.56 1.05 18.9 36.7 27.6 11.5 4.1
 )שיטות עבודה וחלוקת משאבים, בעבודה

מוח לצ, האפשרות למצות עצמך (מימוש עצמי 3.54 1.09 21.6 31.7 28.6 13.7 3.7
 )ולהתפתח בעבודה

התנגשות בין דרישות של  (דרישות סותרות 3.37 1.10 15.8 30.9 31.4 15.0 5.7
 )אנשים שונים במערכת

המידה בה מתנהלת המערכת בצורה  (ערכיות 3.30 1.04 12.0 32.4 32.6 17.1 4.7
 )פי ערכים עמם הנך מזדהה-על, ערכית

תחושה שהנך חלק  ("קהילה"שת תחו 3.22 1.11 12.7 27.5 34.1 16.1 7.7
 )מקהילה בה יש תמיכה ועזרה הדדית

, המידה בה מעודדת המערכת אמון (הוגנות 3.22 1.09 12.4 28.2 33.0 19.2 6.0
 )פתיחות וכבוד הדדי

 
 
 הוגנות המשטרה כמקום עבודה. 3
 

 הנע ש דרגותעל סולם בן חמ, בראיון העומק נשאלו המרואיינים האם המשטרה הוגנת כמקום עבודה

  בעודסברו שהמשטרה אינה הוגנת) 25%(רבע מהמרואיינים ). 5" (במידה רבה מאד"ועד ) 1" (בכלל לא" מ

 סטיית התקן) (הוגנת במידה בינונית  (3.21 ממוצע התשובות היה . מאד  סברו שהיא הוגנת42%
לסיבות בשלן המשטרה  ההסברים התייחסו בעיקר , כאשר התבקשו להסביר את תשובתם, עם זאת). 1.08

 . תוארה כלא הוגנת

 
 מדגם תשובות בראיונות העומק? האם המשטרה הוגנת כמקום עבודה

 
חוסר ,  הרבהיחסית לעבודהנמוך היו השכר ההמשטרה לא הוגנת תפיסת הסיבות העיקריות שניתנו ל

 : וחוסר הגבוי, )פרוטקציות(ההוגנות בקידום 
 

לא ." "כמעט אין קשר בין הישגים לבין תגמול חומרי" ".לא נותנים גיבוי, השכר לא הוגן "

 היחס .השכר לא הוגן." "משמרות לילה, שבתות וחגים, כמות השעות, הוגנת מבחינת משכורות
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אלא על פי ההשכלה , תגמול כספי וקידום לא לפי העבודהמבחינת לשוטר העובד בשטח 

יוצר קצר בין המפקדים לפעמים זה . לא תמיד מי שטוב מתקדם." "והקשרים שיש לו

פ "שוטר על לאין תגמו."  "פיקוד שמתמרן ומכבה שריפות במקום לפתור בעיות." "לפקודים

." מי שקרוב לצלחת מקבל יותר."  " מי עובד יותר קשה או פחות קשה-המקצועיות והעבודה 

למי שנראה להם נותנים תפקידים ואז מי . יש הרבה קשרי משפחה שנכנסים למשחק"

רמת ."  "אים לשטח אינו מתאים ומי שצריך להיות בחוץ יושב במשרד כי יש לו קשריםשמוצי

הרבה אינטרסים , נעשות הרבה עוולות לאנשים."  "לעבודה של השוטרביחס השכר לא הוגנת 

 צריך . פרוטקציות.יחסי אנוש לא שוויוניים." " פרוטקציות.אישים שפוגעים בקידום הוגן

יש טענות של שוטרים ." "לא תמיד הכישורים הם מדד לקידום"  ".להלחם כדי להיות מקודם

."  בכל גוף היררכי ישנה בירוקרטיה נוקשה בתגמול אנשים." "הרבה מה לשפריש . למשטרה

לא חושפים את כל , לגבי שכר."  "המשטרה נותנת לשוטרים תנאים טובים אך לא שכר"

הוא לא מקבל את מה , מה שהוא מפסידובמקרה שהוא לא עלה על , התנאים לגבי שוטר מתחיל

המשטרה עושה מה שטוב למערכת ולא מה ."  "זה קרה לי באופן אישי ולאחרים. שמגיע לו

הקידום אינו ביחס ישיר , חוסר גיבוי, התנערות מאחריות." "השוטר הוא כלי. שטוב לשוטר

האלה במקום אם הייתי נותן את השעות , השכר נמוך מאוד." ומקצועיות, התמדה, להשקעה

." אין יחס ישיר בין השעות שאנחנו נותנים לבין השכר שאנחנו מקבלים." "הייתי מיליונר, אחר

."  זו דעתי כשוטר שנמצא בשטח. קצינים חושבים את עצמם לאחראים ולא מבינים דבר "

השכר לא תואם את ." "הוא לא תמיד זוכה לעזרה ולגיבוי, כאשר הפרט צריך את המערכת"

בעיה בכל מה שקשור לגיבוי וכללי ."  "3-  ל4 -ההוגנות ירדה מ. בגלל כל הקיצוצים" ".העבודה

ואם עשית , אתה יכול להיות השוטר הכי טוב." "אין תחושה שאפשר לטעות. משחק הוגנים

מבחינת תנאי שכר ." "אין עזרה מקצועית בהתמודדות.  אתה לבד–טעות פעם אחת ולא בכוונה 

שכר נמוך לעומת שעות ." "לא כל מי שמוכשר מקודם,  לוקה בחסרמבחינת קידום, הוגנת

כשיש בעיות ." "צריך הרבה קשרים כדי להתקדם." "'סיכון שמושקע וכו, העבודה שמשקיעים

השכר ." "אין מספיק קידום, אין הערכה, יחס לא מאוד טוב, לא מתגמלת." "תח"יש כס, אין גב

אין דאגה לשוטר ." "וב יחסית לעבודה בשטחממש על. לא משקף את המאמץ והלחץ בעבודה

 "כשצריך את המערכת היחס הוא של התעלמות
 

ה של המערכת כלפי  התמקדו בתנאים הסוציאליים וביחסהמשטרה כהוגנתההסברים לתפיסת 

 : השוטר
 

מקום , תנאים טובים." "המשטרה קשורה לשוטר ונענית לשוטר, תנאי השכר הוגנים ביותר "

." כשההתייחסות היא לתנאים סוציאליים זה מקום נוח מאוד להיות בו"." עבודה מסודר

לא  נתקלתי במצב שרציתי דבר כזה או ." "המשטרה עושה את כל מה שאפשר עבור השוטר"

יש במשטרה  ." "מבחינת שכר ותנאים."  "רוב הדרישות שלי נענות. אחר ולא קיבלתי

." אפשרויות קידום, נאים סוציאלייםת."  "אפשרויות קידום והיא דואגת לרווחת השוטר

, שכר הוגן."  "תחושה שרואים גם את הפרט. למשל רעיונות אישיים, התמקדות בפרט"

בתנאים ." "פה ושם יש מה לשפר, בגדול הוגנת."  "והבטחה להעברת ביקורת ושינויים, פתיחות

המפקד . הוגנת  "".הביטחון התעסוקתי גבוה."  "יש הטבות והנחות, הסוציאליים מאוד הוגנת

, למרות שהתגמול לא פרופורציונלי להשקעה." "אחד הדברים המונעים שחיקה הוא הישיר

 ."מבחינת יחסי אנוש מאוד הוגנים
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 רמתה המקצועית של  המשטרה. 4
מה : "בראיון העומק נשאלו השוטרים שלוש שאלות שהתייחסו לרמתה המקצועית של המשטרה

לרמה ) 1(מרמה נמוכה ביותר הנע על סולם בן חמש דרגות "  ?רה ישראלדעתך על רמתה המקצועית של משט

על סולם בן " ?או לא השתנתה בשנים האחרונות, ירדה, האם רמתה של המשטרה עלתה). "5(גבוהה ביותר 

אנשים רבים מותחים ביקורת על "ו). 5(ועד הרמה עלתה מאד ) 1(מהרמה ירדה מאד הנע חמש דרגות 

למוצדקת ) 1(על סולם בן חמש דרגות מכלל לא מוצדקת " ? ביקורת זו מוצדקתהאם לדעתך, המשטרה

 ). 5(לחלוטין 

 
 השוטרים שרואיינו סבורים שרמתה המקצועית של כמחציתמעיד כי ) 18ראה טבלה (ניתוח התשובות 

ית שרמתה המקצוע, בנוסף, מרבית השוטרים שרואיינו סבורים).  40% (גבוההאו ) 47%(המשטרה בינונית 

 כי הביקורת על יםסבורמכלל המשיבים  ארבעים ושלושה אחוז).  69%(של המשטרה עלתה בשנים האחרונות 

 . סבורים שהיא מוצדקת במידה רבה27%-בעוד ש, המשטרה מוצדקת במידה מסוימת
 
 

  18טבלה 
 רמתה המקצועית של המשטרה

 
  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 

1 2 3 4 5    
 הרמה המקצועית  3.42 .74 5.9 39.9 46.6 5.5 2.1
 האם הרמה עלתה 3.68 .93 14.5 54.6 17.6 11.0 2.2

 דעתך על הביקורת 2.98 1.11 9.3 17.8 42.8 19.1 10.6

 
 

 

  האווירה הכללית ביחידה ובמשטרה
 , בשאלון הכללי, לאחר סידרת השאלות אודות שביעות רצונם מהעבודה במשטרה נשאלו השוטרים

   . מציגה את תשובותיהם לשאלות אלו19 טבלה .דות האווירה הכללית ביחידה שלהם ובמשטרה בכללאו

 
 19טבלה 

   האוירה ביחידה ובמשטרה
 

  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 
1 2 3 4 5    

 האווירה הכללית ביחידה  3.44 .94 11.5 36.8 37.4 10.4 3.1
 האווירה הכללית במשטרה 3.01 .79 1.4 23.8 51.9 18.5 3.6

 
 דרגות הנע 5 על סולם בן )3.0(האווירה במשטרה וביחידה תוארה כבינונית   מעיד כי 19עיון בטבלה 

תוארה כטובה יותר מזו במשטרה )  3.4( לם האווירה ביחידהוא,  )5" (טובה  מאוד" ועד )1" (גרועה מאד"בין 

 ).3.0 ( ככלל
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  : ס"ב ושב"חולה למגהשוואה בין המשטרה הכ. ז
 

ב "שוטרי המשטרה הכחולה קיבלו את ציוני הלחץ והשחיקה הנמוכים ביותר בהשוואה לשוטרי מג

, עומס בעבודה, אפשרות להיפגע גופנית, משכורת נמוכה, הם גם סבלו פחות מקידום איטי. ס"וסוהרי שב

תפקידים משעממים וחד גוניים , העדר התעניינות של מפקדים בבעיות, נוקשות המערכת, תדמית שלילית

שוטרי המשטרה הכחולה דיווחו על  שעות עבודה מועטות יותר בתנאי עבודה , ב"בהשוואה לשוטרי מג. וניוד

לא מפתיע לגלות ששוטרי המשטרה הכחולה דיווחו על . על פחות אזעקות שווא  וכבוי שרפות, טובים יותר

 . ס"ב  וסוהרי שב"ה יותר מהתפקיד יחסית לשוטרי מגפחות סימפטומים קשורי לחץ ועל שביעות רצון רב
יש להתייחס לממצאים אלו , מכיון שדגימת השוטרים בשלושת המדגמים התבצעה באופנים שונים

 .בזהירות רבה

 

 

 משתנים מתווכים. ח
כמו  (אפיוני תפקיד בין גורמי הלחץ ותגובות הלחץ של השוטרים נבחנו ךתוועשויים למשתנים הכ

איכות (מערכת תמיכה חברתית ו) ארץ מוצא, מין, גיל(שונים אפיונים דמוגרפיים )  מחוז ומגזר, דהיחי, דרגה

 ).והדרכה בהתמודדות, אדם לפנות אליו בעת צרה, היחסים עם אנשים שונים
 

 אפיוני  תפקיד 
 .מחוז ומגזר, יחידה, דרגה, בין אפיוני התפקיד שנבחנו היו וותק בתפקיד ובמשטרה

 
 וותק. 1
 :שרים בין משתנה הוותק למשתנים רלוונטיים אחריםק

 
(לבין  סימפטומים  נמצאו מתאמים מובהקים בין וותק בתפקיד, 20כפי שניתן לראות בטבלה : וותק בתפקיד

  ).20ראה טור שני בטבלה .)  (10(והאווירה במשטרה .) 12(חוסר השכלה  ,  .)13(שאלון גורמי הלחץ  , .)15

 
נמצאו מתאמים מובהקים בין וותק במשטרה לבין , 20שניתן לראות בטבלה  כפי :וותק במשטרה

 והאווירה במשטרה, .)19(חוסר נכונות לעזוב את המשטרה  ,  .)19(שאלון גורמי הלחץ  , .)22(סימפטומים 
בין וותק  לא התייחסנו למתאמים המובנים מעצמם כגון המתאמים ).20ראה טור שלישי בטבלה .)  (12 (

 . או בין וותק בתפקיד ובמשטרה לבין גיל,לבין וותק במשטרהבתפקיד 

 
לגורמי לחץ , בהשוואה בין וותק במשטרה לוותק בתפקיד נראה כי וותק במשטרה קשור יותר לגיל

 .וותק בתפקיד קשור לחוסר השכלה. לסימפטומים של לחץ וגם לחוסר נכונות לעזוב את המשטרה, בעבודה

 
, ושעות עבודה, י"ותק בתפקיד ובמ( את המתאמים בין אפיוני תפקיד מתארת) בעמוד הבא (20טבלה 

 )גיל והשכלה(לבין נתונים ביוגרפיים 
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   20טבלה  
 מתאמים עם אפיוני תפקיד ונתונים ביוגרפיים

 
 שעות השכלה גיל

 עבודה
 ותק 

 במשטרה
ותק 

 בתפקיד
 

 שחיקה .05 .08** .12*** -.13*** -.03
 רמת לחץ .05 .08** .16*** -.11*** -.06

 גורמי לחץ .13*** .19*** .11*** -.10** .07*
 סימפטומים  .15*** .22*** .04 -.11** .13***

 רמת ביצוע -.02 -.04 .07* .02 -.03
 לחץ פיקודי .11 .03 .15** -.09 -.04

  העבודהחשיבות .05 .07* .05 -.01 .07*
 שביעות רצון .02 .05 .02 -.01 .06
 רצון להישאר .01 -.00 -.05 .04 .03
 נכונות לעזוב -.07* -.19*** .06* -.04 -.23***
 אווירה במשטרה .10** .12*** -.10** .02 .16***

 אווירה ביחידה -.02 -.00 -.06 .05 .03
 גיל .41*** .79*** -.09** .23*** 1.00

 השכלה -.12*** -.00 -.10** 1.00 .23***
 ותק במשטרה .50*** 1.00 -.04 -.00 .79***
 תפקידותק ב 1.00 .50*** -.13*** .12*** .41***
  עבודהשעות .13*** -.04 1.00 -.10** -.09**

 
 
 
 דרגה.  2
 

 :משתני רקע ותפקיד: הבדלים בין בעלי דרגות שונות
גת וקצינים מדר, ק"א לקצינים עד רפ"בין בדים  שונות חד כוונייניתוחמציגה ) בעמוד הבא (21טבלה 

 . צ ומעלה"סנ

 
 : ולא מפתיעים ובהקים מספר הבדלים מהמרא 21עיון בטבלה 

 . א הנמוכים ביותר"ובד, ק באמצע"הקצינים עד  רפ, צ ומעלה הגבוהים ביותר"קצינים מסנ: השכלה  •

 .א הצעירים ביותר"ובד, ק באמצע"קצינים עד  רפ, צ ומעלה הם הגבוהים ביותר"הקצינים מסנ: גיל  •

, ק באמצע"קצינים עד  רפ, צ ומעלה הם הגבוהים ביותר"קצינים מסנ: ה ושעות עבודהוותק במשטר •

 . א הנמוכים ביותר"ובד

ק "קצינים עד  רפ, א הוותק הגבוה ביותר והשחיקה הגבוהה ביותר"לבד:  וותק בתפקיד ושחיקה •

 . צ ומעלה הוותק הנמוך ביותר בתפקיד והשחיקה הנמוכה ביותר"וקצינים מסנ, באמצע

 . א גם המספר הרב ביותר של סימפטומים קשורי לחץ"בדל •

 לא נמצאו הבדלים במשתנים האחרים שנבחנו •
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  21טבלה 
 בחינת ההבדלים בין הדרגות השונות

 
 המשתנה א"בד ק"קצין עד רפ צ"קצין מסנ 

F SD M SD M SD M  

 סימפטומים 1.85 .72 1.73 .62 1.76 .60 3.17*
 שחיקה 3.14 1.14 2.92 .97 2.74 .77 5.95**

 גיל 35.66 7.33 37.76 6.66 47.21 4.27 56.20***
 שנות לימוד 13.53 2.10 15.72 2.11 16.12 1.98 114.44***
 ותק במשטרה 12.37 7.83 12.63 6.78 21.32 5.27 27.88***
 ותק ביחידה 7.71 6.36 4.51 4.93 3.94 2.54 27.89***
  עבודהשעות 10.27 1.98 10.76 2.08 11.27 1.94 8.66***

 

 
 יחידה.  3
 

 משתני רקע ותפקיד: הבדלים בין שוטרים המשרתים בשטח לשוטרי מטה
 

 על מספר ים שהשוו בין שוטרי מטה לשוטרים המשרתים בשטח מעידים שונות חד כוונייניתוח

 :)22טבלה ראה  (הבדלים משמעותיים בין יחידות אלו

 רי מטהשוטרי שטח עובדים יותר שעות משוט •

 שוטרי מטה אשר שוטרי שטח סובלים מיותר סימפטומים גופניים מ •

 שוטרי מטהאשר שוטרי שטח סובלים מיותר לחץ כלל מ •

 .  שוטרי מטהאשר שוטרי שטח סובלים מיותר שחיקה מ •

 לשוטרי מטה וותק גבוה יותר במשטרה משוטרי שטח  •

 לשוטרי מטה וותק גבוה יותר ביחידה משוטרי שטח  •

 . ה השכלה יותר גבוהה מאנשי שטחלשוטרי מט •

 .בכל המשתנים האחרים שנבדקו לא נמצאו הבדלים בין אנשי שטח לאנשי מטה •

 
   22טבלה 

 בדיקת ההבדלים בין המטה והשטח
  )n=361(מטה  )n=528(שטח  

t ממוצע סטיית  תקן ממוצע סטיית תקן  
 רמת לחץ  5.24 1.69 5.86 1.93 7.43**
 סימפטומים  1.79 .63 1.80 .72 9.74**
 שחיקה 2.94 1.02 3.09 1.12 3.78*
 שנות לימוד   15.01 2.58 13.77 2.03 5.59*

ותק במשטרה   15.01 8.03 11.13 6.90 13.94***

 ותק ביחידה   7.14 6.46 6.07 5.16 12.91***
 שעות עבודה 9.88 1.77 10.87 2.27 18.38***

                              * p<.05; **p<.01; ***p<.001  
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 מחוז.  4
 

 משתני רקע ותפקיד: הבדלים בין מחוזות
 

 מספר הבדלים מובהקים בין שבעת המחוזות ו של המשתנה מחוז הראים שונות חד כוונייניתוח

 ):   בעמוד הבא23ראה טבלה ) (ר"י ומטא"ש, ירושלים, דרום, אביב-תל, צפון(שנבחנו 

ר אופיין ברמת ההשכלה הגבוהה ביותר בהשוואה "המטא: מחוזות היה בהשכלהההבדל הגדול ביותר בין ה •

 . מחוז הדרום בהשכלה הנמוכה ביותר, למחוזות האחרים

 .  י בממוצע הגיל הנמוך ביותר"ש, ר אופיין גם בממוצע הגיל הגבוה ביותר"המטא •

 .העבודה הגבוה ביותרי בממוצע שעות "ש, ר אופיין במספר שעות העבודה הממוצע הנמוך ביותר"המטא •

במחוז , ר דווחו רמות השחיקה והלחץ הכללי הנמוכות ביותר"לאור הנתונים לעיל לא מפתיע לגלות שבמטא •

 . י דווחו רמות השחיקה והלחץ הכללי הגבוהות ביותר"אביב ובש-תל

הה אביב נמצאה הרמה הגבו-במחוז תל, ר נמצאה גם הרמה הנמוכה ביותר של גורמי לחץ בעבודה"במטא •

 . ביותר של גורמי לחץ בעבודה

אביב -במחוז תל.  ר נמצאה הערכה החיובית ביותר של האווירה הכללית הן במשטרה והן ביחידה"במטא •

 . נמצאה ההערכה הנמוכה ביותר של האווירה הכללית במשטרה וביחידה

 . הנמוך ביותרבמחוז ירושלים נמצא ממוצע הוותק , ר נמצא גם ממוצע הוותק הרב ביותר במשטרה"במטא •

הרצון הגבוה ביותר להמשיך בעבודת המשטרה , מחוז הצפון נמצאו תחושת חשיבות העבודה הגבוהה ביותר •

 . והרצון הנמוך ביותר לעזוב עבור עבודה אחרת

הרצון הנמוך ביותר להמשיך , נמצאו תחושת חשיבות העבודה הנמוכה ביותר, לעומת זאת, אביב-במחוז תל •

 . ן הגבוה ביותר לעזוב את המשטרה למען עבודה אחרתולשרת במשטרה והרצו

הרמה הגבוהה ביותר של , אביב מאופיין על ידי רמות הלחץ והשחיקה הגבוהות ביותר-מחוז תל: לסיכום •

הרצון הנמוך ביותר , תחושת חשיבות העבודה הנמוכה ביותר, האווירה השלילית ביותר, גורמי לחץ בעבודה

 .ן הגבוה ביותר לעזוב את המשטרהלהמשיך ולשרת במשטרה והרצו

י רמות השחיקה והלחץ הכללי "ע, י הרמה הנמוכה ביותר של גורמי לחץ בעבודה"ר מאופיין ע" המטא •

 .י  הערכה החיובית ביותר של האווירה הכללית הן במשטרה והן ביחידה"וע, הנמוכות ביותר

 

 מגזר.  5
 

 משתני רקע ותפקיד: הבדלים בין מגזרים
ת חד כווני של המשתנה מגזר הראה מספר הבדלים משמעותיים בין שמונת המגזרים ניתוח שונו

 ): בעמוד הבא24ראה טבלה ) (אחר, פ"מז, חבלה, חקירות, בילוש, סיור, מנהלה פיקוד(שנבחנו 

 .  בבילוש הנמוך ביותר, במנהלה ממוצע הגיל היה הגבוה ביותר: גיל •

י "בעוד שהפיקוד אופיין ע, פר שעות העבודה הנמוך ביותרי מס"המנהלה אופיינה ע: שעות העבודהמספר  •

 . מספר שעות העבודה הגבוה ביותר

 . בילוש בוותק הנמוך ביותר, הפיקוד אופיין בוותק הגבוה ביותר: וותק במשטרה •

 .פ הנמוך ביותר בבילוש" הוותק הגבוה ביותר נמצא במז: וותק בתפקיד •

 הנמוכה ביותר במנהלה, פ" נמצאה במז  רמת הלחץ הגבוהה ביותר:רמת הלחץ הכללי •

 



   23טבלה 
 ות השוניםמחוזה בחינת ההבדלים בין

 המשתנה צפון אביב-תל דרום מרכז ירושלים י"ש ר"מטא 

F ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס  

 גורמי לחץ 3.03 .73 3.23 .69 3.16 .82 3.06 .75 3.05 .73 3.15 .66 2.94 .72 2.61*

 רמת לחץ 5.61 1.89 6.16 1.81 5.70 1.96 5.73 1.93 5.88 7.77 5.93 1.58 5.02 1.67 6.27***

 שחיקה 2.85 1.02 3.29 1.23 3.12 1.15 3.13 1.10 3.17 1.14 3.24 1.14 2.79   .87 4.26***

 חשיבות העבודה 4.31 .73 3.92 .95 4.21 .92 4.03 .94 4.16 .84 4.19 .80 4.07 .74 3.00**

 רצון להמשיך 4.17 .92 3.62 1.09 3.90 1.08 3.87 .97 3.75 1.04 4.07 .87 4.03   .82 4.68***

 נכונות לעזוב 2.59 1.11 3.21 1.25 3.07 1.25 3.01 1.05 3.03 1.22 2.86 .90 2.83 1.05 3.91***

 אווירה במשטרה 3.10 .81 2.74 .83 3.00 .87 3.04 .70 2.92 .88 3.10 .66 3.17   .63 4.70***

 אווירה ביחידה 3.64 .85 3.22 .96 3.42 1.01 3.33 .92 3.45 .98 3.43 1.02 3.53 .81 2.74*

 גיל  36.83 7.08 35.05 7.14 35.70 6.75 35.88 7.13 35.40 8.53 34.43 7.41 39.90 7.01 9.15***

 השכלה 14.15 2.61 13.72 1.90 13.30 2.05 14.14 2.12 14.04 2.19 13.67 2.13 15.60 2.34 17.76***

 וותק 13.18 7.25 11.83 7.01 12.75 7.21 12.51 7.54 11.43 8.05 12.08 6.89 14.55 8.40 2.96**

 שעות 10.27 2.15 10.31 1.94 10.76 2.19 10.72 1.85 10.67 2.32 11.56 2.77 9.82 1.40 6.53***

p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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 24טבלה 
 יתוח שונות של המשתנה מגזרנ

 המשתנה מנהלה פיקוד סיור בילוש חקירות חבלה פ"מז אחר 

F ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס ממוצע ת"ס  

 רמת לחץ 4.92 1.71 5.64 2.04 6.07 1.91 5.62 1.77 5.60 1.71 5.67 1.97 6.12 1.58 5.70 1.85 5.26***

 סימפטומים 1.74 .57 1.83 .70 1.91 .80 1.69 .59 1.82 .60 1.50 .70 1.86 .84 1.85 .73 2.32*

 שחיקה 2.84 .93 2.82 1.02 3.34 1.27 3.07 1.02 2.98 .93 2.44 1.03 2.83 .75 3.06 1.10 4.68***

 חשיבות 4.06 .80 4.30 .69 3.98 1.00 4.20 .83 4.16 .75 4.44 .71 4.47 .80 4.15 .83 2.35*

 סיפוק  2.78 .89 3.96 .83 3.54 1.14 3.88 .95 3.89 .91 4.28 .75 4.06 1.20 3.84 1.01 3.61***

 להמשיך 8.08 .86 4.04 .91 3.83 1.13 3.70 1.03 3.81 .86 4.28 .75 4.06 1.03 3.98 .96 2.59*

 יעזוב 2.66 1.11 2.58 .99 3.04 1.27 3.33 1.10 2.94 1.03 2.39 1.04 2.94 1.39 2.98 1.11 5.24***

 אווירה במשטרה 3.31 .72 2.94 .73 2.93 .85 2.85 .79 2.91 .76 3.11 .68 3.12 .70 3.04 .76 4.83***

 אווירה ביחידה 3.52 .90 3.58 .77 3.27 1.01 3.48 .92 3.26 .92 4.00 .77 3.65 .70 3.52 .90 3.37**

 גיל 40.69 7.57 40.34 8.15 34.60 6.77 32.76 6.18 38.11 7.03 35.00 4.99 39.82 5.10 36.76 7.53 19.06***

 השכלה 14.86 2.41 15.06 2.17 13.42 1.93 13.87 2.13 14.59 2.14 14.89 2.40 16.00 2.45 14.27 2.86 9.55***

 ותק 16.06 8.62 16.87 7.27 11.36 6.57 9.54 6.31 14.21 8.22 11.94 5.74 14.82 7.54 12.55 7.62 12.35***

 ותק ביחידה 8.13 7.87 4.89 7.26 6.48 4.83 5.06 4.00 6.57 6.03 9.06 5.72 10.24 7.61 6.95 6.07 4.43***

 שעות 9.68 1.75 12.49 2.51 10.25 1.86 11.24 2.03 10.18 1.48 10.38 1.54 9.94 1.14 10.74 2.64 14.70***
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 . הנמוכה ביותר בחבלה, פ"הרמה הגבוהה ביותר נמצאה במז: סימפטומים קשורי לחץ •

שוטרים ל, פ הייתה  התחושה החזקה ביותר של חשיבות עבודתם"י מזשוטרל:  חשיבות העבודה •

 . במגזר הסיור תחושת חשיבות העבודה הנמוכה ביותר

 .   הנמוכה ביותר נמצאה בבילושהרמההגבוהה ביותר נמצאה בסיור והרמה  : רמת השחיקה •

הרצון הרב ביותר להמשיך ולשרת במשטרה ,  על ידי הסיפוק הרב ביותר בעבודהןמגזר החבלה אופיי •

 . הטובה ביותרההאווירה ביחידו למען עבודה אחרת העבודהחוסר הרצון הגדול ביותר לעזוב את ו

י רמת הסיפוק הנמוכה ביותר והרצון הנמוך ביותר להמשיך ולשרת " עןהמנהלה אופיימגזר  •

 .הבמשטר

 .הסיור הביעו את הרצון הרב ביותר לעזוב את המשטרה למען עבודה אחרתמגזר  •

 .ה את האווירה השלילית ביותר ביחידתוארהמגזר חקירות ב •

 
 

 משתנים דמוגרפיים
 

 ורמת השכלה,  ארץ מוצא, מצב משפחתי, גיל, בין המשתנים הדמוגרפיים שנבחנו היו מין

 
 מין. 1
 

 שתני רקע ותפקידמ: הבדלים בין גברים ונשים
היחידים בין גברים ונשים שנמצאו מעידים המובהקים ההבדלים , 25כפי שניתן לראות בטבלה 

 : כי

 גברים עובדים בממוצע יותר שעות ביום מנשים •

 לגברים  יש יותר וותק במשטרה  •

 . גברים חשים יותר מנשים שעבודתם חשובה •

 .בין גברים ונשיםובהק מבאף אחד מהמשתנים האחרים שנבחנו לא נמצא ההבדל  •

 
 

    25טבלה 
 הבדלים בין גברים ונשים

  )n=785(גברים  )(n=195נשים  
t ממוצע תקן. ס ממוצע תקן. ס  

 חשיבות העבודה 4.17 .86 3.97 .78 6.84  **
 ותק במשטרה 12.52 7.51 14.38 8.50 6.36*
 שעות עבודה  10.73 2.19 9.38 1.26 21.50***

p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
הם .  בראיון  העומק נשאלו המרואיינים האם גברים ונשים במשטרה  זוכים לאותו יחס

ניתוח ). 5" (בהחלט כן"ל) 1" (בהחלט לא"התבקשו לענות על השאלה על סולם בן חמש דרגות מ

." במידה מסויימת" השיבו 29% - ו הגיבו בשלילה39% , השיבו בחיוב32%תשובותיהם מעיד כי  

חלק התמקדו , כאשר המרואיינים התבקשו להסביר את תשובתם. )1.31סטיית תקן , 3.16מוצע מ
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חלק התמקדו באפלייתן לטובה וחלק תיארו יחס שוויוני של המשטרה  , באפליה לרעה של נשים

 .לנשים ולגברים
 מדגם תגובות בראיון העומק? האם גברים ונשים במשטרה  זוכים לאותו יחס

 

 :התמקדו בעיקר בקידום ובמגוון תפקידים פליה לרעה של נשיםאל חסותשובות שהתייה
 צורה בופלות משיםנ." "גברים לדיפות עש ימיד תבל אס יחאותו לוכים זולםכ  "

, שווה בווה שתייחסים מביכול כמערכתב." "וטרה זקצונהא ו"ד בעיקר ברעה ליצוניתק

 בריםג." "שים נצל אותרי סום חתפקידים בידוםק." "ותר יאט לקודמות משים נבלא

 ואיםר." "רב דכל בתבטא מה זבל אאצבע הת אשים לפשר איא, ותר יהר מקודמיםמ

 וא המפקד המקרים הרובב." "בכירים הקצינים הם הגבריםה, ועדף מחס יש ילגבריםש

 שים נדברים הטבעמ." "שים נם עאשר מברים גם עותר יוב טשר קוצר יהוא וברג

 גם וובייקטיביים אטעמים מם גשים נפני בתוחים פא לקצועותהמ מחלק וונים שגבריםו

 משימות ופקידים תשי." "ת בף אין אחבלניםב, יניזםבשו ופליה אשי." "חרות אסיבותמ

. בצעיים מפקידים תגבי לגם וקצונה לקידום בווה שינו איחסה." "נשים לותנים נלאש

 תקרב מא לפילו אשוויוןה, יחידה בשרת לכולות ישים נמה כגבי לספרית מקצעה השי

 פשרות אן אינשיםל." "ספיק מא לבל אנשים לכירים בפקידים תשי." "לא מהיותל

, לנו שתחנה בגם וכלל במשטרה בםג. פליה אאוד מרבה השי." "טח שתפקידי להגיעל

." מעניינים הדברים האת ואקשן הל כת אש ים ששטח בתפקיד לצאת לועדפים מבריםג

 חות פרבה השי." "ספיק מליהן עומכים סא לדייןע, פקידים תווןמג לוכות זחות פשיםנ"

 שקיעו ימה כשנה מאל, שטח בלא ומשרד בותר ין שהעובדה הצםע. נשים לידוםק

 וב טברים דעשות לכולים יגברים שושביםח." "כר שחות פקבלות מןה, שה קיעבדוו

 ."מפלה שו זיא האווירהה, ווים שתנאים הורמליתפ .נשים מותרי

 

 :תפקיד הדרישות בעיקר בתמקדו השים נל שטובה לפליהאל תשובות שהתייחסוה 
 

 פליהא." "נשים בותר יבה רתחשבות השי, תקנת מפליהא."  "תר יווב טחס ינשיםל "

 רבה הש ינשיםל." "'כו וגבוריםת, קשות המטלות בשתתפות מא לנשים הלפי כתקנתמ

 שיםנ." "ותר יהן לואגים ד,סלחנות בותר ישוטרות לתייחסיםמ." "ריבילגיותפ

 וצות רולןר כב דל שסופוב, לבד בשרד מעבודת לובות טןה, לום כוות שא למשטרהב

 תאימות מא לן המשטרהל. התקדם לואפות שא להן ולדים יש ילכולן ווקר בק רעבודל

 פי'ג בתיסע שאימא מצפה מא לניא. ארצי המטה בוא א"כ בובדות ען הם  אלאא

א מקבלת יותר זכויות מגבר מיה שהיא אשיאבל א. ים לאותו יחסזוכ"." ילה למשמרתב

וב הנשים מתגייסות למשטרה בגלל ר ! ברים בלבדגמשטרה אמיתית היא ל. שהוא אבא

 נשיםה." "נשים הצרכיי לתייחסות הותר יש יךא. הה זחס ישי" ".התנאים הסוציאליים

 אפשרו יאל." "טרהמש הדיניות מק רא לזה שך כהגברים מותר יטן קאש רן הצמןע

 פקידים תשי." "להן שישיות אבעיות בתחשבים מותרי. שימה מכל לצאת לנשיםל

 חס ימקבלות ששים נישו. ונה שחס יקבלות מן הלכן וליהם אכנסות נא לנשיםש

 ותר יתייחס יעבריין המי לז אאירוע לגיע תשוטרת ואירוע לגיע אני  אםא." "ועדףמ

 ה מושות עא לשיםנ" .". ליהם איחס בער פש ילכן וםמיני הין בבדלים השנםי" "?ובט
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 ת בשי, יחידה בשים נרבה הצלנו איןא." "גמרי לחרת אקטגוריה בןה. ושים עגבריםש

 ." ברים גאשר מוב טותר ייחס לוכות זשים נבלא,  חתא
 
 :משטרה הל שוויוניתש ישהג לתייחסו ההתשובות מלקח
 התייחס לוטים נמקרים הרובב." "ווהש יחס לוכות זן הך אשים נעט מש יספריתמ "

. ישה אלי שצוות בשי" ." נשים הל שתכונות המגבלות בווה שאופן במשטרה בנשיםל

 מחלקהב." חלוטין לווה שחסי." "ורה קמיד תא לה זךא, חס יותו אתת לשתדל מניא

."  חרים אמקומות בורה קה מודע יא לניא. חס יותו אקבלות מנשיםה, ובד עני אבהש

 פקד מתור בניא." "בדל היןא."  "וני שין אקורסים לשים נולחים שלא שעובדה הדלבמ"

 בצע לסוגלת מא לישהא." "ווה שחס ייתן נמסגרתב." "מין ללא וםיכישור לתייחסמ

 קבליםמ." "חס יותו אתת לשתדליםמ "עבודהב." "חס יותו איחס הבל אפקידים תותוא

 ."חלוטין להה ז– חסי בחינתמ." "בר דכל לווה שחס ילנו שיחידהב
 
 
 גיל. 2
 

 :קשרים בין משתנה הגיל למשתנים רלוונטיים אחרים
רמת , .)41(וותק בתפקיד  , .)79 (הוותק במשטרה : גיל נמצא קשור למספר משתניםה משתנה

(תיאור חיובי של האווירה במשטרה , .)23(חוסר נכונות לעזוב את העבודה במשטרה , .)23( ההשכלה

 .). 13(סימפטומים הקשורים ללחץ ועוצמת ה.) 16

 
 משתני רקע ותפקיד: הבדלים בגיל

 נמצא קשור למספר ,שלא במפתיע, גיל, כפי שניתן לראות בניתוחי השונות שהוצגו ויוצגו

 :משתנים

 .פרודים/אלמנים/גרושיםרווקים צעירים יותר מנשואים ו: מצב משפחתי •

שוטרים ילידי אסיה אפריקה המבוגרים , שוטרים ילידי הארץ הם הצעירים ביותר:  ארץ מוצא •

 . ביותר

 .א הצעירים ביותר"בד, צ ומעלה הם המבוגרים ביותר"קצינים מסנ:  דרגה •

 .י הנמוך ביותר"בש, ר הוא הגבוה ביותר"ממוצע הגיל במטא:  מחוז •

 .בבילוש הנמוך ביותר, ממוצע הגיל במנהלה הוא הגבוה ביותר:  מגזר •

 .במשתנים האחרים שנבחנומובהקים  לא נמצאו הבדלים  •

 

 מצב משפחתי. 3
 

 קשר למשתני רקע ותפקיד: הבדלים במצב משפחתי
ניתוח שונות חד כווני של המשתנה מצב משפחתי  הראה מספר הבדלים משמעותיים בין 

 ):26ראה טבלה : (פרודים/אלמנים/רווקים לנשואים ולגרושים

פרודים הכי /אלמנים/הכי נכונים וגרושיםרווקים : נכונות לעזוב את המשטרה עבור עבודה אחרת •

 . פחות
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 .רווקים הרצון החלש ביותר, פרודים הרצון החזק ביותר/אלמנים/גרושים:  רצון להישאר במשטרה •
 . רווקים הרמה הנמוכה ביותר, נשואים הרמה הגבוהה ביותר:  גורמי לחץ בעבודה •

 .ודים המבוגרים ביותרפר/אלמנים/רווקים נמצאו הצעירים ביותר ואילו גרושים: גיל  •

פרודים בעלי הוותק הגדול /אלמנים/גרושים, רווקים בעלי הוותק הקטן ביותר: וותק במשטרה  •

 .ביותר

 .לנשואים הוותק הגדול ביותר,  לרווקים הוותק הקטן ביותר:  וותק בתפקיד •

 
 
 

       26טבלה 
 מצב משפחתיל הבדלים הקשורים

 
 פרוד/אלמן/גרוש 

n=64)( 
 נשוי

n=762)( 
 רווק

n=148)( 
 המשתנה

F  סטיית
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

  ממוצע

  לחץגורמי 2.89 .78 3.11 .72 2.96 .77 6.20**
 רצון להמשיך ולשרת במשטרה 3.70 1.14 3.95 .97 4.03 .11 4.59*

  לעזוב נכונות 3.27 1.15 2.90 1.14 2.56 1.11 10.21***
 האווירה הכללית במשטרה 2.86 .79 3.03 .79 3.06 .71 3.20*

 גיל 29.92 6.49 37.87 7.10 39.86 7.10 82.55***
 ותק במשטרה 6.95 5.87 13.86 7.53 14.86 7.96 55.16***
 ותק ביחידה 4.12 3.54 7.27 6.44 6.65 6.38 14.54***

  p<.05; **p<.01; ***p<.001 

 
 
 מוצא. 4
 

 :קידמשתני רקע ותפ: מוצאארץ הבדלים ב
הראה הבדלים מובהקים בין ילידי הארץ לבין " לידהארץ "ניתוח שונות חד כווני של המשתנה 

 ):27ראה טבלה (רוסיה וילידי אמריקה במספר משתנים /ילידי אירופה, אפריקה/ילידי אסיה

 אפריקה המבוגרים ביותר/ילידי אסיה, ילידי הארץ הם הצעירים ביותר: גיל •

לילידי , אפריקה הוותק הרב ביותר במשטרה וביחידה/לילידי אסיה:  וותק במשטרה וביחידה •

 . אמריקה הוותק הקטן ביותר במשטרה וביחידה

 .אפריקה ההשכלה הנמוכה ביותר/לילידי אסיה, לילידי אמריקה ההשכלה הגבוהה ביותר: השכלה •

ילידי , י לחץאפריקה מדווחים על הרמות הגבוהות ביותר של גורמ/ילידי אסיה:  גורמי לחץ בעבודה •

 .אמריקה על הרמות הנמוכות ביותר

 

 
   27טבלה 

 ארץ מוצאל הבדלים הקשורים 
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 אמריקה 
n=23)( 

רוסיה /אירופה
n=74)( 

 אפריקה/אסיה
 n=71)( 

 ישראל 
)n=797( 

 המשתנה

F  סטיית
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

סטיית  ממוצע
 תקן

  ממוצע
  לחץגורמי 3.08 .73 3.28 .69 2.86 .77 2.64 .70 6.63***
 גיל 35.97 7.29 43.10 5.95 38.43 8.81 38.48 7.59 21.79***
 שנות לימוד 14.15 2.32 13.87 2.29 15.26 2.52 15.39 2.35 7.50***
 ותק במשטרה 12.43 7.40 19.64 7.55 11.32 8.57 10.04 7.08 21.74***
 ותק ביחידה 6.48 5.80 10.66 8.88 6.19 5.21 3.55 2.58 11.66***

***p<.001 

 
 
 מערכת תמיכה חברתית. ט

ביניהם איכות היחסים , בראיונות העומק נבחנו היבטים שונים של מערכת התמיכה החברתית

קיומו של אדם עמו ו)  חברים לעבודה, ממונים, חברים, בני זוג, הורים(של השוטר עם אנשים שונים 

  .ניתן לדבר כשיש בעיה בעבודה

 
 איכות היחסים עם אנשים שונים. 1

י את מערכת /אנא תאר: במהלך ראיונות העומק הוצגה בפני המרואיינים השאלה הבאה

אם ). 5" (מצוינת"ל) 1" (גרועה מאד"על סולם בן חמש דרגות מ(היחסים שלך עם האנשים הבאים 

הייתה לך אתו י את מערכת היחסים ש/אנא תאר, ת שוב אינו בין החיים/האדם אודותיו הנך נשאל

תיארו את מערכת היחסים שלהם עם ) 95%(מרבית השוטרים , 28כפי שניתן לראות בטבלה .  בחייו

את מערכת היחסים גם תיארו כך ) 72%(רבים  . כמצוינת או טובה) 92%( חברים ועם חברים לעבודה 

הרוב . יםתיארו כך את איכות יחסיהם עם ממונים אחר) 58% ( פחות. שלהם עם הממונה הישיר

(בת הזוג /ובן, )85%(אבא , )89%(תיארו כמצוינת או טובה מאד גם את מערכת היחסים עם אימא 

83%.( 

 
 

 28טבלה 
 איכות מערכות יחסים

איכות מערכת  ממוצע סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 
 :היחסים עם

0 1 2 3 4 5    
לא 

 רלוונטי
    מצוינת טובה בינונית גרועה גרועה מאד

 אבא 4.20 1.05   45.8 39.6 10.0 .8 .8 2.9

 אימא 4.39 .93   57.9 30.8 7.1 2.1 .8 1.3

 בת זוג/בן 4.06 1.56   56.3 27.1 5.0 .4 .4 10.8

 אחיות/אחים 4.20 1.05 46.7 36.7 13.3 - - 3.3

 חברים 4.39 .59 43.8 51.3 5.0 - - -

 ממונה ישיר 3.82 .96    22.5 49.2 19.2 5.8 3.3 -
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 ממונים אחרים 3.41 1.25 13.0 45.2 28.0 5.0 1.7 7.1

 חברים לעבודה 4.28 .62 37.1 54.6 7.9 .4 - -

 כפיפים 2.46 2.17  22.2 28.9 6.3 - .4 42.3

 
 
 
 
 קיומו של אדם עמו ניתן לדבר בשעת צרה. 2
 

חבר , ונהממ( על כך  עם מישהו ודיבר,  בעיה בעבודההםכשהייתה ל, האםהמרואיינים נשאלו 

 .האם הדיבור עזרו ועם מי דיברנשאלו  , בחיובוביהשכש).  בן זוג, בן משפחה, איש מקצוע, לעבודה

הממצאים מוצגים ).  5" (במידה רבה מאד"ל) 1( "כלל לא"על סולם בן חמש דרגות מתשובותיהם ניתנו 

 .29 בטבלה 

 
 
 

 29טבלה 
 דיבור בשעת צרה

 
  עממוצ סטיית תקן )באחוזים(שכיחות 

1 2 3 4 5    
במידה  כלל לא

 מועטה
במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
    רבה מאד

 ? האם דיברת עם מישהו 3.57 1.16 20.6 41.6 20.6 8.8 8.4
 ? האם הדיבור עזר 3.47 1.08 13.8 42.2 29.8 5.5 8.7

 
 

 שדיברו דיברו רוב אלו, דיברו על הבעיה) 62%(מעיון בממצאים נראה כי שני שליש מהנשאלים 

 :להלן הפרוט, )87%(עם חבר לעבודה או ממונה 
   דיברו עם חבר לעבודה45%
   דיברו עם הממונה42%

 )פסיכולוג(    דיברו עם איש מקצוע 1%
     דיברו עם בן משפחה4%
     דיברו עם בן זוג 9%

 
 .  הדיבור עזר, מאלו שדיברו עם מישהו) 56% (לחלק נכבד

 
 

 ממצאים נוספים
 
 ?ה הן תכונותיו של שוטר טובמ

, יכולת שכנוע, קור רוח במצבי חירום(במהלך ראיונות העומק נתבקשו המרואיינים לדרג שבע תכונות 

על , מבחינת חשיבותן לגבי שוטר טוב) פיקחות, שכל ישר, תקיפות, יכולת עבודה בצוות, כושר גופני

 מוצג בטבלה ניתוח תשובותיהם ). 7" (ובבהחלט חש"ל) 1" (כלל לא חשוב"מהנע סולם בן שבע דרגות 

 30 . 
 30טבלה 

 דרוג התכונות החשובות עבור שוטר טוב
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  ממוצע סטיית תקן   )באחוזים(שכיחות 
1 2 3 4 5 6 7    

כלל 
 לא

 במידה  
 בינונית

    בהחלט  

 קור רוח במצבי חירום 6.58 .83 72.1 18.8 5.8 2.5 .4 - .4

 יכולת שכנוע 6.00 1.08 38.3 37.1 15.0 6.7 2.1 .4  . 4

 כושר גופני 5.59 1.33 29.6 27.1 27.1 11.3 1.3 1.7 2.1

 יכולת עבודה בצוות 6.33 .85 54.6 27.5 14.6 3.3 - - -

 תקיפות 5.42 1.20 18.3 33.3 29.2 13.3 3.3 1.7 .8

 שכל ישר 6.59 .78 71.3 19.2 7.9 1.3 - -  . 4

 פיקחות 6.44 .74 56.5 33.5 8.4 1.3 .4 - -

 

 
י המרואיינים כחשובות ביותר עבור שוטר טוב "מעיד כי התכונות שדורגו ע 30טבלה   עיון ב

 .תקיפות וכושר גופני דורגו כפחות חשובות. שכל ישר ופיקחות, קור רוח במצבי חירום: היו
 
 

ה עבור  רשימת התכונות נשלו המרואיינים האם יש לדעתם תכונה נוספת חשוב לאחר דרוג

בדרגת , התכונות שהוזכרו במספר הגדול ביותר של פעמים. מהי ומה דרגת חשיבותה, שוטר טוב

, סובלנות, נאמנות:  הוזכרו מספר פעמים גם, בנוסף. אמינות  ויושר:  היוהחשיבות הגבוהה ביותר 

 .  פ"וכושר ביטוי בכתב ובע, אתיקה מקצועית, אומץ לב, אנושיות, יחסי אנוש
, לחץ לאורך זמןביכולת עמידה , התמדה ורצינות: לדוגמה, בות הוזכרו רק פעם אחתתכונות ר

הסתכלות על כולם בגובה , אובייקטיביות, אורך רוח, טוב לב, יכולת להתאים את עצמך לאנשים 

, יכולת תמרון, מיומנות, ידיעת עברית טובה, סבלנות, אנושיות, יוזמה ,  דביקות במשימה, העיניים

ידע של , מקצועיות, יושר אישי, נועם הליכות, אדיבות, מנהיגות, ראש פתוח, אייה מערכתיתר, ענווה

תהליך קבלת החלטות , רגישות חברתית,הבחנה בין עיקר לטפל , שיקול דעת בריא, חינוך, החוק

  .אתיקה מקצועית, מושכל

 
 

 ?השפיע על ההחלטה להתגייס למשטרהמה 
 

האחוז . או מי השפיע על החלטתם להתגייס למשטרהבראיון הפתוח נשאלו השוטרים מה 

זה תמיד ניראה לי , מילדות רציתי להיות שוטר ("ציינו חווית ילדות משמעותית  ) 92%(הגבוה ביותר 

הכרות עם איש (" ציינו אדם משמעותי 90%  ."תמיד רציתי להיות שוטר, סדרות משטרה." "מושך

 ציינו הכרות 81%, .")קו המחשבה שלו,  במשטרהקרוב משפחה שלי בכיר." "משירותי הביטחון

זה , אבא שוטר." "כל המשפחה שלי שוטרים." "אתגר רב, אבי היה שוטר("אישית עם שוטר 

". נראה לי מקום עבודה מעניין." "אופי הפעילות המבצעית(" הזכירו סיבה אחרת 18%ו ,  ..")תורשתי

, האווירה, אופי העבודה." "אתגר בחיים. " חבלןאני, קיבלתי גלויה מהמשטרה והתפקיד עניין אותי"

 ."). השליחות
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 דיון ומסקנות. 6
 
נושא זה .  ברמה גבוהה למדיושחיקה הנוכחי מצביע על כך כי השוטר הישראלי חווה לחץ המחקר .1

                    .ות/ של השוטריםוההתנהגותיותהגופניות , בא לידי ביטוי בתגובותיהם הנפשיות

 

יחס לא הוגן ,  כספי לא מספקבתגמולהעיקריים היוצרים לחץ בקרב השוטרים קשורים  הגורמים .2

 הנדרשים לביצוע העבודה ובעיות ובאמצעיםמחסור במשאבים , עומס עבודה כבד, מצד הממונים

   .הקשורות בקידומם

 
 –ית  השוטרים לסכנה גופנחשופים בה – לציין כי למרות שהסקר נערך בתקופת האינתיפאדה ענייןמ

אינה מלחיצה את ,  זוועה או ארועים קשיםמראות להפגע פגיעה פיזית או להפגש עם האפשרות

                                  .ארגוניות – הבעיות הפנים אוהשוטרים כפי שמלחיצים אותם נושאי השכר 

 

וטרים ידי הש-ניכרת עליה ברמת הלחץ הנחווה על, 1989 לממצאי המחקר שנערך בבהשוואה .3

זו העכשוית ,  לכך קשורות בעובדה שיחסית לאינתיפאדה הראשונההסיבותיתכן כי . במחקר הנוכחי

אפשרות זו . הינו רב יותר) כולל שוטרים( יותר ומספר הנפגעים בה ארוכהנמשכת לאורך תקופה 

במחקר הנוכחי האפשרות להפגע , 1989 המצביע על כך שיחסית למחקר בממצאמקבלת תימוכין 

נמצאו ,  עם ארועים קשים ומראות זוועה והעומס המוטל על השוטריםהמפגשים, פנית בעבודהגו

                                                           . יותרהרבהכמלחיצים 

 

 שהתרחשה בעת ,באופן מקרי לחלוטין, נערכו) 2001 ומחקר 1989מחקר ( ששני המחקרים היות .4

 קשה לדעת האם רמות הלחץ והשחיקה ,)ם לא תוכננו כמחקרי אינתיפדההמחקרי (אינתיפאדה

רק ".  המיוחדותנסיבות" הינן בעיקרו של דבר תוצר של האלההגבוהות יחסית שנמצאו במחקרים 

-יוכל לתת תשובה חד,  שבה לא מתרחשים אירועים יוצאי דופן שכאלהבתקופהמחקר שיערך 

בראש רשימת גורמי הלחץ מופיעים גורמים שמקורם העובדה ש, עם זאת. ל"הנמשמעית לשאלה 

מציעה כי גם בתקופה שלא , )יחס לא הוגן של ממונים, עומס( המשטרה של הארגונית במסגרת

 כל –תשמר רמה גבוהה יחסית של לחץ ושחיקה ,  בה ארועים דרמטיים כמו אינתיפאדהמתרחשים

                                                                 .ארגוניות-עוד לא תפתרנה הבעיות התוך

    

 על שביעות רצון השוטריםדווחו ,  רמת הלחץ הגבוהה למדי וסימני הסכנה לשחיקהלמרות .5

ידי תחושתם של - עלמוסברפער זה עשוי להיות . מעבודתם ועל רצון להמשיך ולשרת במשטרה

 תחושות אלו של חשיבות כי נראה גם .השוטרים כי העבודה שהם מבצעים הינה חשובה ותורמת

את שחיקתם של ,  מהבמידתולו אף , העשייה והתרומה לקהילה ולמדינה יש בהם כדי להפחית

 .השוטרים
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שחיקה נמצאה קשורה יותר מלחץ לסימפטומים , עם זאת  . לחץ נמצא קשר גבוה בין שחיקה לבין .6

לרמת הביצוע ולתחושת ,  מהתפקידלשביעות הרצון, לרצון להישאר במשטרה, גופניים ונפשיים

 .תפקידחשיבות ה
 

 בבעיה וכזה הממוקד הממוקד כי השוטר הישראלי עושה יותר שימוש בסגנון התמודדות נמצא .7

דפוס ".  מהמערכהבריחה" או המאייםברגשות מאשר בסגנון התמודדות המאופיין בניתוק מהארוע 

ים בצורה יעילה יחסית הן משום השימוש  עם לחצמתמודדזה של ממצאים מציע כי השוטר הישראלי 

והן משום שהוא משלב בין ,  דפוס לא יעיל פעמים רבותשהינו –המועט יחסית שהוא עושה בניתוק 

שילוב שכזה עשוי לעזור הן במצבים בהם קיימת .  בבעיה וכזו הממוקדת ברגשממוקדתהתמודדות 

                                           . יחסית מקור האיום והן במצבים בהם השליטה הינה נמוכהעלשליטה 

 
 בכל הקשור לרמות הלחץ ומחוזותמגזרים ,  הבדלים משמעותיים בין יחידות שונותניכרים .8

סביר להניח כי הבדלים אלה קשורים . עמהןידי השוטרים ולדרכי ההתמודדות -והשחיקה הנחווים על

 .  הארגוני ולאיכות המנהיגות של המפקדיםלאקלים, בעיקר לאופי התפקיד או העיסוק של השוטרים

 .בטרם ינקטו דרכי פעולה אופראטיביות,  לעומקןינותחוכי הסיבות להבדלים אלה  מן הראוי  
 

 כולל טיפול באוכלוסייה עוינת לחצים כי כמות ואיכות ההדרכה שמקבל השוטר הישראלי עם ניכר .9

 .אינן מספיקות ומספקות
 

 המלצות. 7
 

 : מוגשות ההמלצות הבאות, מצאי המחקר שתוארו עד כהעל בסיס מ
 
 

מוצע כי .  שוטריםבקרב מאד להקים במשטרה יחידה מקצועית לטיפול ולמניעת לחצים מומלץ .1

                                             .הפרטנייחידה זו תמקד את פעילותה הן בתחום הארגוני והן בתחום 

 

 לחצים אינה עםל כך שההדרכה שמקבלים השוטרים להתמודד  הממצאים המעידים עלאור .2

 הכנת בתחוםמומלץ לפתח תוכניות הדרכה עדכניות הלוקחות בחשבון את ההתפתחויות , מספקת

 ותהיה גיוסםחשוב שהכשרה זו תינתן לשוטרים כבר בתחילת . יחידים בביצוע מטלות תחת לחץ

                                               .רלוונטית לעיסוקם הספציפי במשטרה

 

הופיע כגורם )  שלא במקומהוענישהכולל חוסר גיבוי ( העובדה שיחס לא הוגן מצד הממונים לאור .3

 . ומנהיגותפיקודיש מקום להרחיב את ההדרכה בנושא פיתוח , לחץ מרכזי
 

ד להגביר  מומלץ מאלזאתאי .  משמעות וחשיבות העבודה נמצאה כבלם שחיקה משמעותיתחושת .4

ניתוחי אירועים , מוטיבציהתחושה זאת בקרב השוטרים באמצעים שונים כגון כנסים להגברת 

                                                          .מוצלחים ושימוש במדיה
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 לעשות כל מאמץ כדי הראוימן ,  שנושא המשכורת מופיע שוב בראש רשימת גורמי הלחץמכיוון .5

 לשקול את האפשרות לתגמל כדאי, במידה שלא ניתן לעשות זאת עבור כל השוטרים. שוטריםלתגמל 

         . מסוכנים או מלחיצים במיוחדבתפקידיםרק סקטורים ספציפיים כמו למשל יחידות העוסקות 

     

 

 על מנת להגדיל בצורה מאמץ העומס העצום המוטל על השוטרים בישראל מומלץ לעשות כל לאור .6

חשוב להגביר את המודעות מצד מפקדים לנושא העומס , בנוסף.  עותית את מצבת כוח האדםמשמ

, כמו גם להוציא יותר לחופשות ונופשים,  ניצול יעיל של זמן השוטריםמערכתית ברמה דולעוד

                                           . בעומס גבוה במיוחדהעובדיםשוטרים 

 

 לביצוע העבודה אלמנטרייםגרם לשוטרים בשל המחסור באמצעים ומשאבים  הלחץ החמור הנלאור .7

במיוחד חשוב בתקופה זו .  זהבתחוםיש לעשות כל מאמץ שיוביל לשיפור , ולהימנעות מפגיעה גופנית

                                                                                .לספק לשוטרים אמצעי מיגון החסרים להם

 

 ועדה אשר תבחן את להקיםמוצע ,  העובדה שנושא הקידום עולה שוב כגורם לחץ משמעותילאור .8

 לקביעת קריטריונים ברורים תתייחסבעיקר חשוב שועדה זו . הנושא לעמקו ותגיש המלצות לשיפור

 . ות/ מסלולי קידום לשוטריםולפיתוחלנושא הוגנות ושקיפות תהליך הקידום , לקידום

 

 

חשוב ,  ותאונות דרכיםפיגועים המספר הגבוה של שוטרים המעורבים באירועים קשים כגון לאור .9

טראומטית כך שיוכלו לבקש עזרה -פוסטלהגביר את מודעות השוטרים לתופעות הקשורות לתסמונת 

 כי עזרה הניתנת מיד עם החשיפה לאירוע כךמחקרים מצביעים על . במידת הצורך ובהקדם האפשרי

                                                                      .יותר  מאוחריעילה יותר מזו הניתנת , טיהטראומ

 

יחידות ,  בין תפקידיםהניודמומלץ להגביר את ,  מנת להקטין שחיקה בעבודה ולהגביר גווןעל  .10

 .ומגזרים

 

 יותר את משפחות לשתףש מקום י.  להדק יותר את הקשר בין המשטרה ומשפחות השוטריםמוצע  .11

 .ות/ השוטריםעבודתהשוטרים באירועים משטרתיים ולהעביר להם מידע עדכני על אופי 

 

מן הראוי לפתח תוכנית , לחץ המחקרים המצביעים על ההשפעה שיש לאימון גופני על הפחתת לאור  .12

 .מסודרת לאימון גופני לכלל השוטרים בישראל
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 הרגלי בריאות ותוצאות בדיקות רפואיות, דיווח בריאות 
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