נגיף בעבודה

היא מאיימת על בריאותו הגופנית של האדם ,תוקפת צעירים ומבוגרים ,גורמת לבידוד
ולהרחקה חברתית ,ברחבי העולם כבר מכנים אותה ה'מגפה השקטה' וברשויות מכירים
בה כפגיעה גופנית .הכירו (ובעיקר :הזהרו) מסכנת ההתעמרות בעבודה .הסיפורים
המטלטלים מהשטח ,וגם מבחן אישי לזיהוי
 //מירה דביר

מקום העבודה הוא
הבית השני שלנו.

לעיתים אפילו הראשון
מבחינת השעות הרבות
בו אנחנו מבלים בו.
מקומות העבודה
מייצרים אינספור טריגרים ואתגרים המצריכים
התמודדות וכוחות נפש .בזמן שכל העולם עוסק
במגפת הקורונה ,הגיע הזמן לדבר על המגיפה
השקטה
כבר כמה חודשים שאילנה לא ישנה טוב ,היא
מרגישה נסערת ,מבולבלת ומדוכאת .משהו רע
עובר עליה בעבודה .הבוסית החדשה צועקת
עליה מעבירה עליה ביקורת ללא הצדקה וללא
הרף ,מנסה לבודד אותה ,מטרטרת אותה ושום
דבר לא מספיק טוב בשבילה .מעובדת מצטיינת
הפכה אילנה תוך כמה חודשים לשבר כלי.
היא החלה לפקפק ביכולותיה ,התפתחו אצלו
דלקות שונות ורעד בידיים ,היא חוותה התקפי
זעם  -דבר שלא היה לה מעולם .באחד הימים,
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לאחר עוד "מופע אימים" בו הבוסית פגעה בה
והשפילה אותה ,אילנה ,שגם קודם לכן הייתה
במתח מצטבר נוראי ,חזרה נסערת לעמדת
העבודה.
ועל מה שקרה לה באותו הרגע בעקבות
הסערה הנפשית הקשה שתקפה אותה ועל
ההשלכות הבלתי נתפסות שילוו אותה עד סוף
חייה -נשמע בהמשך הכתבה.
למה שאילנה עברה קוראים התעמרות.
אחד מכל שלושה ישראלים יחווה ככל הנראה
התעמרות בעבודה באופן כזה או אחר ובדרגות
חומרה שונות .הניסיון מלמד שאין פרופיל
ייחודי לעובד העלול ליפול קורבן להתעמרות.
משרה בכירה והשכלה אינם תעודת ביטוח מפני
התעמרות ,הקיימת בהחלט גם בדרגים בכירים.
התעמרות בעבודה היא התנהגות פוגענית
המופנית כלפי אדם באופן חוזר ונשנה ,לא
כאירוע “חריג” וחד-פעמי אלא במספר אירועים

נפרדים היוצרת עבור האדם סביבה עוינת,
פוגענית ,כוחנית ודורסנית במסגרת יחסי עבודה.
איתן מאירי ,פסיכולוג מומחה בטיפול וייעוץ
לנפגעי התעמרות במקום העבודה ,וד"ר איצקוביץ
יריב ,ראש המחלקה לניהול משאבי אנוש ,וראש
המכון לאתיקה יישומית במכללה האקדמית
'כנרת' ,מחבר הספר 'קלקת יחסים' ,ליוו אותנו
במהלך הכנת התחקיר והכתבה ופרסו בפנינו צהר
לעולם הכל כך מושתק הזה.
"לצערנו התעמרות בעבודה הינה תופעה נפוצה
וחוצת מגדרים ונזקיה לעיתים קשים מנשוא",
אומר איתן מאירי" .למרות כמות המקרים
העצומה ,עד לפני זמן לא רב ,כמעט כל מי שהיה
קורבן להתעמרות בעבודה הרגיש שהוא היחיד
שזה קורה לו ,לא ידע מה לעשות והרגיש בודד,
אבוד וחסר אונים .הסיבה נובעת מכך שנושא
זה לא היה מדובר והיה אפוף בהסתרה והכחשה
הן מצד הנפגעים שלעתים חשו בושה שדבר

כזה קרה להם ובגלל סיבות נוספות ,והן מצד
הארגונים שלרוב העדיפו להתעלם או להשתיק
את התופעה".

התעמרות מתחת האף
אם חשבתן שרק מקומות מאיימים ויחידי סגולה
מתמודדים עם התופעה ,או שבדיוק להפך ,אוחזת
אתכן חלישות הדעת ותחושת הזדהות איומה,
אתן צריכות לדעת שהתופעה מתרחשת ממש
מתחת לאף.
היכן היא מתרחשת?
"אין מקום עבודה המחוסן מפני התופעה",
אומר איתן מאירי" .גם לא חברות הזנק ,חברות
היי-טק או מוסדות חסד .היא קיימת במגזר
הממשלתי ,המוניציפלי והציבורי ,במגזר השלישי
ובמקומות עבודה פרטיים .בהכללה ,ככל שמקום
העבודה מתאפיין בניהול נאור ומתקדם יותר,
היקף התופעה יהיה נמוך יחסית לעומת גופים
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בהם הניהול אינו נאור .כמו כן גופים
מונופוליסטיים או אחרים שאינם חשופים לתחרות,
מועדים יותר מאחרים להתרחשות התעמרויות בקרבם.
"מחקרים בעולם מוצאים בעקביות כי שני מגזרים בהם
ישנם יחסית יותר אירועי התעמרות הם מוסדות השכלה
(מבתי ספר ועד אוניברסיטאות) ומוסדות בריאות
וטיפול (כמו מרפאות ובתי חולים) .אלו מגזרים שחלקם
מתאפיינים בהיררכיה נוקשה יחסית לגופים אחרים .כמו
כן בחלק מארגונים אלה הניהול אינו נתפס כפרופסיה
ואנשים מקודמים לתפקידי ניהול בגלל יכולות שאינן
רלוונטיות לניהול ומנהיגות .לא פעם ממונים אלה
לא צמחו מתפקידי ניהול אחרים ולא הוכשרו אליהם.
בנוסף ,מקומות אלה מתאפיינים ביחסי עבודה מתמשכים
לאורך שנים ובתחלופה מועטה  -נתונים המהווים גורם
פוטנציאלי נוסף להגברת חיכוך בין אישי".

הגזמות או לא להיות
כיצד נדע האם מפעילים עלינו מניפולציות פסולות
מהסוג הזה בעבודה ברמה שעולה לכדי התעמרות ,ומתי
זה סתם הגזמה שלנו ואין בוסים מושלמים ?
"אין בוסים מושלמים ואין עובדים או בכלל בני אדם
מושלמים ,זו כלל אינה הציפיה .הציפיה מהבוס ,כמו
מכל חברינו לעבודה ,היא להתנהגות מכבדת ,מתחשבת
ודורשת לפי הגדרות התפקיד והנורמות המקובלות.
אירוע חד פעמי שיוצא מהנורמות האלו בהחלט אינו
תקין ,הוא מדליק אור אדום אבל הוא לא התעמרות .זו
התנהגות לא ראויה ומי שהתנהג כך בהחלט צריך לבדוק
את עצמו כדי להימנע מכך בעתיד .ואולי שני הצדדים
צריכים לדבר על כך בפתיחות ,אבל זו לא התעמרות.
התעמרות מוגדרת ככזו כאשר היא מתרחשת לאורך
זמן  3 -חודשים ויותר ,ולא מקרה בודד ,קשה ככל שיהיה
כמו צעקות ,השתלחות חסרת רסן או השפלה חד פעמית.
התעמרות היא התנהגות שאינה התנהגות או מעידה חד
פעמית ,אלא התנהגות שחוזרת על עצמה ונמשכת לאורך
זמן .הביטויים שלה רבים (השפלה הצרת צעדים ,מניעת
קידום ללא כל מניע אובייקטיבי ,מידור ,מיקרומנג'מנט,
ועוד) ואין אפשרות שהנפגע לא מרגיש בכך לאחר תקופה.
היות ולמתעמר יש אישיות מניפולטיבית והוא מתחיל
את ההתעמרות בעורמה ,לעיתים בשלב הראשון קשה
לעובד שעובר את הפגיעה להבין את זה ,אבל לעיתים
גם נוח לו "לעשות הנחה" או להתעלם בגלל כל מיני
שיקולים (שבדיעבד תמיד מתברר שהם אינם נכונים).
אבל אין אדם שמתעמרים בו לאורך זמן והוא אינו מרגיש
בכך .בתחילה עוד יכול לתת לכל התנהגות פירוש מקל,
אבל עם חלוף הזמן ובדרך כלל עם הצטברות והקצנת
הדברים ,העובד הנפגע יודע זאת בוודאות".
מה עושים כאשר הסביבה לא מאמינה לך אלא למתעלל
שמצוין בחלקלקות לשון?
"כדאי לתעד דברים ,לדוגמא ,לעשות רישום שעות של
טלפונים בשעות לא סבירות ,מטלות לא סבירות ,לשמור
התכתבויות ,להסב תשומת לב של חבר/ה קרוב/ה
בעבודה במידה ויש ,לתשאל אחרים במידה ואפשר ,כי
לרוב מתעמר הוא סידרתי וכאשר נשוא ההתעמרות שלו
לא עובד איתו יותר ,הוא יחליף אותו באחר.

"אני מכנה את תופעת
ההתעמרות בעבודה בשם
'המגיפה השקטה במקומות
העבודה' .המילה 'מגפה' מעידה
על ההיקף העצום שלה"
בהתאם למבנה הארגוני ולגודל הארגון אפשר לפעמים
גם לפנות לוועד ולעיתים ,זה תלוי בסיטואציה ,גם לבוס
של הבוס"
אם כבר הזכרנו את הסביבה ,למה היא שותקת?
"אני מכנה את תופעת ההתעמרות בעבודה בשם
'המגיפה השקטה במקומות העבודה' .המילה 'מגפה'
מעידה על ההיקף העצום שלה :אחד מכל ארבעה
עובדים יחווה במהלך שנות עבודתו התנהגות מרושעת
ומתמשכת אשר תפגע בו נפשית וגופנית .המילה
השניה ' -שקטה'  -מעידה על כך שלרוב כל המעורבים
בהתנהגות הפוגענית בעבודה  -הפוגעים ,הנפגעים
והארגונים שותקים ,מתכחשים ומתעלמים  -כל אחד
מסיבותיו הוא .חוסר תגובה ,באופן אירוני -טרגי,
פוגע עוד יותר בכל אחד מהצדדים כשמקום העבודה
מפסיד לא פחות מהעובד הנפגע .התעלמות והתכחשות
לא מרפאות אלא מחלישות את הנפגע ואת הארגון
ומעצימות את הנזקים".
מהיכן שואבים את האומץ לעזוב מקום עבודה מתעלל
במצב תעסוקתי כה גרוע בזמן הקורונה?
"הדילמה והמצוקה לעזוב במצב הכלכלי הזה אליו
נקלענו הם גדולים ומובנים .ישנם מגזרים כמו ההיי
טק שנפגעו הרבה פחות וישנם שנפגעו מאוד .לכן ,כמו
תמיד ,גם בזמנים רגילים ,כל מקרה הוא לגופו וצריך
לשקול מכלול דברים ,להתייעץ עם אנשי מקצוע במידה
ומתאפשר ולעשות את החשיבה הרחבה והמשוקללת.
אם אתייחס למצבי קיצון ,שאני לצערי נתקל בהם הרבה,
אז אם אדם שחווה התעמרות כבר מפסיק לתפקד ,אינו
ישן כמעט ,אינו יכול להתרכז ,יציאה מהבית למקום
העבודה קשה ומסויטת עבורו ,כמובן ששיקולי בריאותו
הנפשית והפיזית יהיו בראש השיקולים ויתכן שנגיע יחד
למסקנה כי למרות הכל עליו לעזוב .כמובן ששיקולי
גב כללי ,תמיכה משפחתית ועוד נכנסים למשוואה
ולשקלול".

קצת חוק וסדר שיהיה פה!
מה עושים? אתן בטח שואלות את עצמכן בחרדה

הולכת וגוברת .נניח שהצלחתי לזהות שאני עוברת
התעמרות בעבודתי ,נניח שמצאתי את העוז לקום
וללכת ,האם החוק מגן עליי? האם מישהו חשב על
הסיטואציה הקשה בה אני נמצאת? האם יש מענה
למקרים שהם בגבול האפרפר בין אסור למותר?
האם החוק מגן עלינו במקרים של התעמרות בעבודה?
"ב 1.7.15 -עברה בכנסת ישראל הצעת החוק למניעת
התעמרות בעבודה בקריאה טרומית" ,חולק איתנו איתן
מאירי" .ההצעה הוגשה כהצעת חוק פרטית ע"י ח"כ מרב
מיכאלי כאשר חתמו עליה  38ח"כים מכל עשר הסיעות
המכהנות בכנסת .שר הכלכלה דאז הרב אריה דרעי היה
תומך נלהב בחוק וברך על קידומו ,אולם מיום שהוא
הוחלף ע"י בנימין נתניהו ,נחסמה הצעת החוק והיא
אינה מקודמת .בסמוך לאותו מועד ניתנו  2פסקי דין
מכוננים של נשיאת ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים
גב' פרוז'ינין בעניין העסקה פוגענית של האדונים מני
נפתלי וגיא אליהו במעון ראש הממשלה ,ובהם נאמרו
דברים קשים על ההתנהגות הפוגענית של אשת ראש
הממשלה .כמובן ,כל קשר לכאורה בין סמיכות המקרים
הללו נתון להגיונו של הקורא.
"כמו בתחומי משפט אחרים ,החקיקה מדדה אחרי
המציאות והשינויים התודעתיים שמתרחשים בשטח.
בהדרגה בתי דין לעבודה פוסקים בתדירות רבה יותר
פיצויים לנפגעי התעמרות על פי הצעת החוק .בנוסף,
נפגעי התעמרות מרגישים בטוחים יותר כי ישמעו אוזן
קשבת ויקבלו את טיעוניהם בבתי המשפט כאשר הם
תובעים פיצויי נזיקין בגין פגיעות בריאותיות ,נפשיות
ונכויות שנגרמו להם כתוצאה מהתעמרות ,התנכלות
תעסוקתית או התעללות פסיכולוגית.
בנוסף מצאו בתי הדין דרך לפסוק פיצויים בגין עוגמת
נפש לעובד שעבר התעמרות ,מכוח עילות נזיקיות

"כמו בתחומי משפט אחרים ,החקיקה
מדדה אחרי המציאות והשינויים
התודעתיים שמתרחשים בשטח.
בהדרגה בתי דין לעבודה פוסקים
בתדירות רבה יותר פיצויים לנפגעי
התעמרות על פי הצעת החוק"

כלליות ועקרונות תום הלב החלים באופן מוגבר במשפט
העבודה .פיצויים אלו יכולים להגיע לגובה של עשרות אלפי
שקלים ,בהתאם לחומרת ההתעמרות והתמשכותה".
מה עלינו לדעת לפני שניגשים לתביעה כזו?
"אל תביעה כזו יש לצרף כמה שיותר ראיות להוכחת
ההתעמרות ,למשל מסמכים ,תכתובות ,הודעות דוא"ל,
ופרוטוקולים של ישיבות (אם ישנם) ,שכן הבאת עמיתים
לעבודה שיעידו על ההתעמרות עלולה להיתקל בקשיים
ככל שהם עדיין מועסקים באותו מקום עבודה.
מלבד זאת ,במקרים שבהם ההתעמרות נעשתה באמצעות
השפלת העובד וכינויו בכינויי גנאי שונים ,כמו גם הוצאת
דיבתו אל מול עובדים נוספים ,ניתן לשקול הגשת תביעת
לשון הרע כנגד המעסיק.
מטבע הדברים ,במקרים שבהם המתעמר הוא הבעלים
של מקום העבודה ,פתרון של פנייה לממונים אינו ישים,
ויש לפנות לשקול התפטרות מהעבודה והגשת תביעה בגין
ההתעמרות כאמור לבית הדין לעבודה".
האם ההתמודדות מול בוס מתעמר יכולה להיות קלה יותר
עבור אנשים מסוימים?
"נגעתי קצת בנושא קודם .אתחיל ואומר שאין אדם
שמתעמרים בו וההתמודדות קלה לו .רצונו הטבעי של
האדם הוא להיות מוערך ,שיתייחסו אליו בכבוד ,שיתחשבו
בו ,שישבחו אותו כשמגיע לו .אלו רצונות וצרכים אישיים
אוניברסליים שחשובים לרווחתו האישית והנפשית של
כל אדם ,הם ממלאים אותו ונותנים לו שמחת חיים ורצון
להמשיך ולתרום בחברה .באותה מידה כאשר הם לא
מתקיימים ,האדם סובל מאוד והדבר יכול לתת גם ביטויים
נפשיים ו/או פיזיים.
יחד עם זאת ,ישנם אנשים שה'מאגרים' שלהם גדולים
וחזקים ,נסיבות חייהם יציבות יותר ,יש להם זוגיות טובה
וכדומה .כך שיש להם יותר מרווח נשימה וחוזק כדי לעבור
זאת בצורה קלה יותר .אבל תמיד זו התמודדות קשה,
מתישה ,פוגעת בהוויה של הנפגע ומשבשת את מהלך חייו
התקינים.
כמו שציינתי קודם ,יש חשיבות גדולה גם לבן/בת זוג
שתומכים ,למשפחה רחבה יותר שתומכת ,לחברים ולעזרה
חיצונית טובה שמקבלים .אלו יכולים להקל כדי לעבור
את הקושי ולהמשיך הלאה עם מה שפחות צלקות ולחזור
לעבודה יצירתית עם שמחת חיים".

מתמודדות מספרות על עצמן

"הפגישה מתקיימת שבועיים אחר כך .נסעתי עד תל אביב ,עליתי
לקומה ארבעים ושמונה .ישבתי מול הסמנכ"ל ,ביקשתי לעבור
סניף .והפתרון שהוצע לי הוא שכדאי לי מאוד להסתדר עם
המנהלת שלי"

סיפור אמתי .של אישה אמתית מאד
שמוכנה באומץ רב לשתף אותנו .אורית דהן
משרטטת לנו ,בכאב רב ,במילים נוקבות
הצצה לגיהינום שחוותה בתקופה מדממת
של התעמרות בעבודה.
"זו הייתה הבחירה הגרועה ביותר בחיי,
לעבוד עם המפלצת" .אורית מספרת" .זו
הייתה הבחירה שלי .כולם נרתעו ממנה,
אותי זה אתגר .הייתי בטוחה בכוחות שלי,
ביכולת השיווק המטאורית שלי ,בזריזות
שלי .כל הנורות הבהבו במרץ ,צופרי אזעקה
פעלו בקולי קולות ,אבל אני לא פחדתי
מסכנות ,נהניתי לשלוט בהן ,ולא הכרתי
את המושג .game over
עבדתי בבנק ,עברו עליי חמש שנים קשות
עד לקבלת הקביעות המיוחלת .ניתנה לי
ההזדמנות ,לעבור לסניף של המפלצת
בעקבות אישה שילדה בחודש שישי .אני
הסכמתי.
ההתחלה הייתה אקזוטית :היא תמיד
חייכה ,ביקשה בעדינות את אינסוף
הדרישות שלה .ממלאת את המייל בהודעות
מיותרות שלא טרחתי להסתכל בהן .עניתי
מאה פעמים ביום על השאלה הקבועה שלה
'מה את עושה כרגע?'' .את שומעת מה אני
אומרת לך?' הייתי קופצת כל פעם מחדש
כאשר הייתה צורחת על שרה הטלרית
בסניף ,הן לא הסתדרו' .היא פשוט טפשה',
הייתה אומרת לכל מי שרצתה לשמוע ,וכולנו
היינו קשובות במתרס הלא נכון .שרה עזבה,
יותר נכון העזיבו אותה ,היא לא קיבלה
קביעות .היא נקראה לשימוע אצל המזכירה
של מנכ"ל משאבי אנוש .שם היא לא שתקה,
מפרפרת על השולחן את כל הכעס והטינה,
מעלה שאלות קשות על התנהגות איומה.
היא לעולם לא קיבלה עליהן תשובות .בסניף
שרה שתקה תמיד על הדם שנשפך .דרכנו
עליו בלי להסתכל למטה ,עינינו היו נשואות
למפלצת".
"האובייקט הבא שלה -היה אני .היחסים
 36קטיפה לבית

הידרדרו די מהר ,גם אני שתקתי בצעקה
הראשונה ,נתתי לזה לקרות.
'תיגשי אליי מיד' ,זה היה באחד הבקרים
שאיחרתי ,ולא התנצלתי מספיק' .אני תמיד
מגיעה בזמן' ,אמרתי די בביטחון ,לא אהבתי
לאחר' .את כל כך בטוחה בעצמך' ,היא נטפה
זלזול ,פותחת את שעון הנוכחות ,מראה לי
את כל הימים שהגעתי דקה ושתי דקות
מאוחר יותר.
'אני בדרך כלל פותחת את הדלת של
הסניף' ,עדיין נשארה בי תעוזה' .מגיעה
בדרך כלל לפני כולם'' .לא אכפת לך מה
כולן עושות ,את צריכה לבוא בזמן'.
לא הבאתי עוד אישורי מחלה ,הייתי תמיד
חולה ,ויום יום נמצאת בעבודה .ואם אחד
הילדים היה חולה ,הייתי נותנת נורופן,
ושולחת אותו לגן .זה נשמע אכזרי ,לא
הייתה לי ברירה .לא היה לי בית ,לא היו
לי ילדים ,לא היה לי בעל .הייתה מפלצת
והייתה המון המון עבודה".

ככל שיותר רע ,כך יותר טוב
אורית ממשיכה ומגוללת מסכת התעמרות
בלתי נתפסת .סיפורים שהאוזן לא סובלת
ולא מתקבלים על הדעת .בחרנו לחסוך מכן
את החלקים היותר קשים.
איך זה נגמר?
"'אם לא תתקשרי ,אני אתקשר' בעלי
הודיע .אני לא רוצה שהוא יתקשר ,אני ילדה
גדולה ,אסתדר בעצמי' .את לא יכולה לעקוף
את המנהלת שלך ,אם זאת לא התעמרות,
את חייבת ליידע אותה בפגישה איתי ,ואחרי
שתקבלי את הסכמתה נוכל להיפגש' ,צנחתי
על הספה ,מיואשת.
'לא ,זאת לא התעמרות' ,לחשתי ,יודעת
שבמידה ואתלונן על התעמרות ,היא תרדוף
אותי עד סוף ימיי בבנק .לכל מקום שאגיע,
היא תגיע גם' .אדבר איתה' .ניתקתי.
מיואשת.
חיל .רעדה .חלחלה .פחד .ומורא גדול.

ניגשתי .אומרת לה שאני צריכה את
האישור שלה כדי לגשת לסמנכ"ל .האדישות
שלה נוטפת ,אישרה לי בקלילות .אני בידיים
שלה ,היא יודעת שלא אתלונן ,אני בסך הכל
עוד כלי במשחק שלה – מת".
***
"הפגישה מתקיימת שבועיים אחר כך.
נסעתי עד תל אביב ,עליתי לקומה ארבעים
ושמונה .ישבתי מול הסמנכ"ל ,ביקשתי
לעבור סניף .והפתרון שהוצע לי הוא שכדאי
לי מאוד להסתדר עם המנהלת שלי.
לא שלטתי בעצמי ,הדמעות בורחות.
ניסיתי לשלוט עליהן בכל הכוח .התחננתי
על נפשי.
הסכמתי לעבור לסניף רחוק יותר ,לחזור
להיות טלרית יום מלא ,לעבוד במערך אחורי
של הבנק .לעבוד בטלפונים ,העיקר לא שם.
והתשובה חוזרת על עצמה שוב' .כדאי לך
להסתדר עם המנהלת שלך' .הרגשתי כאילו
נזרקתי מקומה ארבעים ושמונה למטה .יש
שלולית סמיכה מסביבי ,הוא הגיש לי טישו.
המשחק נגמר".
המפלצת הייתה אלופה בלשנות פרצופים,
אבל להשתנות היא לא יכלה .העניינים אחרי
השיחה עם הסמנכ"ל נכנסו לרגיעה ,אולי
זאת לא ההגדרה המדויקת .אבל השתדרגתי,
עברתי מלנקות את הזבל בבית כלא ,לעבוד
במטבח .אבל דבר אחד לא הבנתי .שעדין
הייתי אסירה".

העונש הגדול ביותר הוא מתנה
"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים",
אמרו חז"ל .ואכן .משמיים ראו את זעקתה
הנואשת ודמעותיה של אורית ,ועצרו אותה
בכוח ממסע ההרס בו לא הצליחה להוציא
את עצמה.
"חצי שנה עברה .לא הרגשתי טוב.
סבלתי מהיפראמזיס :באה לעבודה ,מקיאה
בעבודה ,רצה לקבל זופרן ונוזלים אחריה,
ישנה קצת וחוזרת שוב לעבודה' .את לא
היפראמזיס ,אם את הולכת לעבודה' ,האחות
הסבירה לי ,מבטה מזלזל' .אני כן' .האחות
לא שומעת אותי' .אני כן…' התעלפתי.
אשפזו אותי ,שחררו אותי .חזרתי לעבודה.
ושוב התעלפתי .חופש גדול ,כולם בחופש,
אני לא יכולה להחסיר .הבטחתי שתוך שבוע
אחזור .חמישה ימים עברו ,והטלפון שלי
מצלצל .המפלצת על המסך.
אין לי שבוע .אני אצטרך לחזור מחר .אל
תעני! אני עונה' .אני לא יכולה לסבול את
החיסורים שלך ,את עוברת לסניף הגדול'
הקאתי' .את שומעת אותי?' 'כן'' .לעולם,
ציפי ,אף אחד לא תקע לי סכין בלב' ניתקתי.
הקאתי שוב".

ילד חדש .חיים חדשים
אורית משתפת כיצד דווקא חופשת הילדה
והמרחק הפיזי והנפשי מהמתעמרת ,שלחו
אותה למקום עבודה חדש ללא תופעות
חולות ופסולות .ואיך דווקא ה'עונש'
שקיבלה בשליחה לסניף אחר -הציל אותה.
"השתחררתי מהכלא ,יצאתי לחופשי,
נכונה להוכיח את עצמי שוב .אחרי ארבעה
חודשים הגעתי לסניף החדש ,חוזרת להיות
טלרית מלאה ,כיומי הראשון בבנק.
מהר מאוד יצאתי משם ,היה איתי את
הידע הרב שלי ,השיווק שלי ,הזריזות שלי,
והקב"ה שבשמים .המנהלים שסביבי רואים
את כל זה. .מנצלים את זה ברוך .בנעימות
בהערכה ענקית.
מרוסקת .בניתי את החתיכות שלי בזהירות
מחדש ,חשבתי על כל צעד שעשיתי פעמיים,
נזהרת.
פחדתי שאתפרק.
ההערכה הרבה שקבלתי מחזירה לי במעט
את הביטחון שפרש ממני.
'איך היא הסכימה לוותר עליך?' שמעתי
את זה אינספור פעמים ,מכל הפקידים.
'היא התקשרה למנהל הסניף כאן ,ביקשה
אותך חזרה' .סיפרה לי המנהלת החדשה
שלי.
'נראה לך שהוא הסכים לוותר עליך?'
השאלה שלה רטורית.
אין צעקות בסניף החדש ,למרות העובדה
שמצבת העובדים היא פי שמונה מהסניף
הקטן שבו שכנה המפלצת .כולם מדברים
בשקט ,אפשר להתרגל לשקט ,התמכרתי
לשקט.
נולד לי בן ,בריא ושלם לאמא רגועה,
ניצלתי בזמן .חזרתי בשמחה אחרי חופשת
לידה לסניף שלי ,למנהלת הנחמדה שלי,
שמחכה לי .העבירה לי מסר אינסופי שהיא
לא הסתדרה בלעדי.
אני כבר לא אפס".

תאונת עבודה
הקשר בין התנהגויות פוגעניות בעבודה
לתאונות עבודה
ובחזרה לאילנה אתה פתחתנו את כתבתנו.
לאחר שהפכה לשבר כלי .היא החלה לפקפק
ביכולותיה .התפתחו אצלה דלקות שונות
ורעד בידיים ,היא חוותה התקפי זעם ,דבר
שלא היה לה מעולם .באחד הימים ,לאחר
עוד 'מופע אימים' בו הבוסית פגעה בה
והשפילה אותה ,אילנה ,שגם קודם לכן
נמצאה במתח מצטבר נוראי ,חזרה נסערת
לעמדת העבודה ,החליקה וראשה פגע במוט
ברזל .אף אחד לא יודע מה קרה בדיוק .גם

לא אילנה שכיום היא נכה  , 100%מובלת
בכיסא גלגלים ,פגועת ראש ולא לגמרי
מודעת למצבה ולסביבתה.
אכן .מקרה קיצון .שנמצא בקצה הסקאלה
של הפגיעה שנובעת בעקיפין מהתעמרות
במקום עבודה .אך איתן מאירי מונה לנו
את הנזקים האפשריים והמצטברים שחווים
מהתעמרות שכזאת.
"התנהגויות פוגעניות בעבודה הן מקור
מרכזי למתח נפשי ,לסטרס ולשחיקה .ידוע
גם כי חרדה ,סטרס ודיכאון  -אשר כולם הם
תוצרים פוטנציאלים של אותן התנהגויות
רעילות שציינתי  -הם הגורם הנפוץ ביותר
להיעדרויות עובדים ולתפוקות נמוכות.
אלה בתורן מייצרות מתחים ולחצים נוספים
בכל סביבת העבודה .העוסקים בבטיחות
ובגיהות יודעים כי במצב של מתח ,לחץ
ומצוקה רגשית ,אנשים מועדים ,במישרין
או בעקיפין ,לגרימת תאונות או להיפגעות
מתאונות .במצבי דחק ,בהם אנשים נתונים,
במיוחד מצבי דחק מתמשכים ,כמו במקרי
התעמרות בעבודה ,ישנה פגיעה בכושר
החשיבה ,בריכוז ,בזיכרון ,בקואורדינציה
ובזמן התגובה לסכנה ,ביכולת השינה ובעוד
תפקודים קוגניטיביים ופיזיולוגיים שונים
אשר מעצימים את הסכנה לגרימת תאונות
עבודה ,לפציעות ,לחבלות ואף במקרים
קיצוניים במיוחד למקרי מוות חו"ח"

גם המעסיק מפסיד
בומרנג .כל דבר רע שאדם עושה ,חוזר
אליו בסופו של דבר במעגל החיים .אין ספק
שעובד שחווה התעמרות סובל מאד ,אך גם
המעסיק שלו לא מלקק דבש.
"ארגון אשר מאפשר התעמרות בין כתליו,
בין אם על ידי עצימת עין ובין אם על ידי
עידוד ותמיכה בפוגען ,חווה נזקים רבים.
נזק משמעותי אך לא יחידי הוא אובדן
כוח עבודה" ,מונה איתן מאירי את הנזקים
הנגרמים למעסיק מהתעמרות" .מעל %50
מנפגעי התעמרות בעבודה מתפטרים
או מפוטרים ,כאשר לרוב אלה הם דווקא
העובדים האיכותיים של הארגון .אי לכך
יש צורך בגיוס ובהכשרת עובדים חדשים
במקום העוזבים או המפוטרים .עלויות גיוס,
הכשרה ,חניכה והדרכה לא תמיד נלקחות
בחשבון ,אך הן גבוהות מאוד.
בנוסף ,ידוע כי מעורבות עובדים חדשים
באירועי בטיחות רבה לאין שיעור בהשוואה
לעובדים מיומנים ומנוסים .ההתעמרות
בעובד גורמת נזק גם לארגון .עובד השרוי
במתח מתמשך ,המתקשה להתרכז ,שנתו
אינה טובה ומספקת והוא סובל מכאבי גוף
ונפש ,הוא העובד המועד לתאונות יותר
מאשר עובד ערני וממוקד שרוחו טובה עליו.

הנפגע מהתעמרות בעבודה מועד לתאונות
ולגרימת תאונות עבודה שעלולות להיפגע
בהן עובדים אחרים או אנשים אחרים.
ביחידה תעשייתית שליוויתי בשנת 2011
היה מספר התאונות וההיעדרויות גבוה פי
חמשה מאשר ביחידות המקבילות לה באותו
מפעל .לקח למפעל זמן רב ויקר לנתח את
המשתנים ולהודות שהשונות היחידה בין
היחידה הבעייתית לשאר היחידות היא
בכך שיש בה מנהל מאיים ,אלים וכנראה
לא לגמרי יציב בנפשו .תוך  3חודשים
מיום החלפת אותו מנהל מתעמר במנהל
אחר ,נאור וקשוב ,ומבלי שהונהג כל שינוי
אחר באולם הייצור ,פחת מספר התאונות
ואירועי ה'כמעט תאונה' .תקלות הייצור
וההיעדרויות ירדו מתחת לממוצע המפעלי.
הפרודוקטיבית של היחידה עלתה ב."40%-
אם גם המעסיקים מפסידים ,כיצד אנו
רואים את התופעה הזו עוד משגשגת?
"רוב הארגונים ממשיכים להתעלם מנזקי
ההתעמרות ,הגם שבקלות רבה אפשר
להוכיח את ההחזר העצום על ההשקעה,
הגם שעלות השינויים במקרים אלה אינה
גבוהה יותר ,והחיסכון יהיה רב יותר ,בכל
המישורים .מניסיוני ,בחקר תאונות עבודה
אין התייחסות למצב הנפשי של המעורבים
בתאונה ואין מספיק התייחסות לקשרים
הסטטיסטיים בין התנהגות בוטה ומתעמרת
של מנהלים לבין שכיחות התאונות ביחידות
המנוהלות על ידם .יש כאן הזדמנות
לממונים על הבטיחות בעבודה להרחיב את
תחום פעילותם :לחקור ולהצביע על ליקויים
ובעייתיות בנושא רגיש ומהותי ,באופן
שמודעות ההנהלה לנזקי ההתעמרות תגבר
על מנת שינקטו צעדים למניעתה.
אני מאמין כי ממונה על הבטיחות אשר
ישכיל לאסוף ולהצליב נתונים לגבי שונות
בין יחידות במספר אירועי בטיחות ,תחלופת
עובדים ,ימי מחלה ושאר היעדרויות ,יוכל
לזהות בחלק מהמקרים קשר בינם לבין
הסגנון הניהולי ביחידות לטוב ולרע .ככלל,
כל הנתונים נמצאים ואין שום קושי או
עלות כספית לחבר ביניהם ,אולם לצערי
הרב ,במרבית הארגונים אין מי שיחשוף
אמיתות כואבות ויציג למקבלי ההחלטות
בארגון את התמונה האמיתית .במקורותינו
נאמר' :במקום בו אין אנשים  -השתדל והיה
לאיש'".

התעמרות במספרים ודיאגרמות
ד"ר איצקוביץ יריב ,ראש המחלקה לניהול
משאבי אנוש ,וראש המכון לאתיקה יישומית
במכללה האקדמית כנרת מחבר הספר
קלקת יחסים מציג בפנינו עובדות ,מספרים
ומחקרים ,שנאספו במהלך שנות עבודתו

הרבות והתמחותו המיוחדת בתחום.
!!!!!!!!להחליף את סימני השאלה בקוביות לנקודות עבות!!!!!!!!!!

 #מקור ההצקה במרבית המקרים היה המנהל
 #צעירים בגילאי  34-18מדווחים יותר על הצקות מאשר כל קבוצת גיל אחרת
 #ההצקות בעיקר מתנקזות בארגוני מגזר שלישי ,ארגוני בריאות ומשרדי ממשלה
 #עובדים שחוו התעמרות פוגעים בארגון באחוזים גבוהים יותר מאלו שאינם חווים התעמרות
 #עובדים שחווים התעמרות מדווחים יותר על תאונות עבודה
 #עובדים שחווים התעמרות נעדרים יותר מהעבודה עקב מצבם הבריאותי
 #עובדים שחווים התעמרות מדווחים על רגשות שליליים גם לאחר העבודה באחוזים גבוהים יותר מאלו שאינם חווים
התעמרות
 #עובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים באופן כללי מהחיים בהשוואה למי שאינם חווים התעמרות
 #עובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים מזמן הפנאי שלהם בהשוואה למי שאינם חווים התעמרות
 #עובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים מהאיזון בין עבודה לפנאי בהשוואה למי שאינם חווים הצקות
 #עובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים ממצבם הבריאותי בהשוואה למי שאינם חווים הצקות
 #עובדים שחווים התעמרות פחות מרוצים מהמצב הכלכלי.

 38קטיפה לבית

דיאגרמות
בחני את עצמך ,האם את עוברת התעמרות?
לוח  .5נתוני היעדרויות בשל מחלה ומעורבות בתאונות עבודה .השווה חווה אותה.
תדירות
באיזו תדירות נעדרת מהעבודה
כתוצאה ממצבך הבריאותי במהלך 12
אף פעם לא
החודשים האחרונים
פעם עד שלוש פעמים
 4פעמים ומעלה
באיזו תדירות הלכת לעבודה אף על פי
שהרגשת שהיית צריך להישאר
בבית בשל מצבך הבריאותי במהלך
אף פעם לא
 12החודשים האחרונים
פעם עד שלוש פעמים
 4פעמים ומעלה
האם קרתה לך תאונת עבודה במהלך
 12החודשים האחרונים (אנא קח
בחישבון את כל התאונות ,גם אם
אף פעם לא
המשכת לעבודה באותו היום)
פעם עד שלוש פעמים
 4פעמים ומעלה

לוח 6
התמודדות רגשית עם התופעה באופן כללי ולאחר שעות העבודה.
תגובה תדירות
לא מסכים במידה מועטה – מסוימת – רבה
קשה לי להירגע לאחר העבודה
לא מסכים ולא מתנגד
מסכים במידה מועטה – מסוימת  -רבה
גם בבית אני לעיתים קרובות
חושב על בעיותיי בעבודה לא מסכים במידה מועטה – מסוימת – רבה
לא מסכים ולא מתנגד
מסכים במידה מועטה – מסוימת  -רבה
כאשר מפריעים לי אני מקבל
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