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תמצית הממצאים
שלא נחשפו41%לעומת , מהמרואיינים טוענים שנחשפו להתעמרות בעובדים בסביבתם הקרובה57%

באופן אישי התעמרות בעבודה ואילו  בעברחוו 24%, בתדירויות שונות באופן אישי התעמרות במסגרת העבודהכיוםמהמרואיינים חווים 15%
כלל לא חוו באופן אישי התעמרות בעבודה  61%

נחשפו להתעמרות בעובדים אחרים בסביבתם הקרובה, שמעולם לא חוו התעמרות באופן אישימהעובדים 41%

,  (51%)צעקות : הבולטים ביניהם הם, מדווחים בשיעורים גבוהים על סוגים רבים של התעמרויות בעבודה, התעמרותכיוםשחווים העובדים
(49%)והתעלמויות ( 49%)ניסיונות הכשלה בתפקיד 

(47%)ובבריאותם ( 59%)בתפקוד הכללי מחוץ לעבודה , (69%)ההתעמרות פוגעות בעובדים בעיקר במוטיבציה לעבוד 

דיווחו  , בחרו שלא להתלונן ואילו שליש מהעובדים  אשר בחרו להתלונן, מהעובדים אשר נפגעו מהתעמרות בעבודה( 57%)יותר ממחצית 
שההתעמרות כלפיהם לא פסקה

כשליש טוענים שההתעמרות בענף . כי היקף ההתעמרות בעובדים דומה בין ענף התקשורת והעיתונות לענפים אחרים במשקטוענים37%
מאשר בענפים אחרים במשקיותרנפוצה 

(לא פחתה ולא הוחמרה)מהמרואיינים טוענים כי תופעת  ההתעמרות בעובדים בשנה האחרונה לא השתנתה 40%

מהמרואיינים מסכימים עם הטענה כי עובדים בענף התקשורת והעיתונות מוכנים לסבול התעמרות כדי להישאר בתחום70%



סיכום ומסקנות
יותר משליש מהעובדים חוו התעמרות באופן אישי בין אם בהווה ובין אם בעבר

בסביבתם הקרובהלהתעמרויותכך הם יותר שמים לב , ככל שעובדים חווים התעמרות בתדירות גבוהה יותר

לשיעור הגבוה יחסית של  עובדים , בחרו שלא להתלונן, התעמרויותייתכן וקיים קשר בין העובדה שלמעלה ממחצית מהעובדים שחווים כיום 
שהתלוננו וההתעמרות לא פסקה

אלא גם על מצבם הנפשי והבריאותי מחוצה לה  , התעמרות משפיעה באופן ניכר לא רק על תפקוד העובדים בזמן העבודה

עובדים חווים סוגים רבים של התעמרויות המתבטאות באופן מילולי ונפשי, התעמרות בעבודה איננה מוגדרת באופן אחד ספציפי

עובדים בענף התקשורת והעיתונות מוכנים לסבול התעמרות רק כדי "כך הם יותר מסכימים עם המשפט , ככל שהותק של  העובד קטן יותר
בשביל להישאר בתחום מאשר וותיקי הענף, כלומר צעירי הענף יותר מוכנים לקבל את תופעת ההתעמרות, "להישאר בתחום



פירוט  
הממצאים



האם במסגרת העבודה בענף התקשורת והעיתונות נחשפת או לא נחשפת להתעמרות בעובדים 
?בסביבתך הקרובה

12%

21%

24%

41%

1%

לפעמים

לעיתים קרובות

כלל לא

לעיתים רחוקות

לא זוכר

חשיפה 
להתעמרות  

בסביבת העבודה

מהעובדים טוענים שנחשפו להתעמרות בעובדים בסביבתם הקרובה( 57%)למעלה ממחצית 



חווית התעמרות  
באופן אישי

התעמרות , אתה חווה או לא חווה באופן אישי, האם במסגרת עבודתך בענף התקשורת והעיתונות
?מצד הממונים עליך

3%
6%

6%

24%

61%

לעיתים רחוקות

לפעמים

כלל לא

לעיתים קרובות

חוויתי בעבר וכיום לא

חוו באופן אישי התעמרות בעבודה בעבר24%בתדירויות שונות התעמרות בעבודה ו, מהעובדים חווים באופן אישי כיום15%



האם במסגרת העבודה בענף התקשורת והעיתונות נחשפת או לא נחשפת להתעמרות בעובדים 
? בסביבתך הקרובה

3%
13%

25%
58%

1% לפעמים

לעיתים קרובות

כלל לא

לעיתים רחוקות

לא זוכר

חשיפה 
להתעמרות  

בסביבת העבודה
בקרב המשיבים כי לא חוו  

מעולם באופן אישי התעמרות  
בעבודה

בכל זאת מעידים כי נחשפו להתעמרות בעובדים בתדירויות שונות בסביבתם , מהעובדים שהשיבו כי מעולם לא חוו התעמרות בעבודה41%
הקרובה



האם במסגרת העבודה בענף התקשורת והעיתונות נחשפת או לא נחשפת להתעמרות בעובדים 
? בסביבתך הקרובה

39%

18%

35%

35%

18%

26%

8%
19%

2%

חווה התעמרות בהווה חוויתי בעבר וכיום אני לא חווה

חשיפה 
להתעמרות  

בסביבת העבודה
בקרב המשיבים כי חוו באופן  

אישי התעמרות בעבודה

בפער גדול מעובדים שחוו  , גם בסביבתם הקרוביםלהתעמרויותערים , מהעובדים אשר חווים בהווה התעמרות בתדירויות שונות92%
באופן אישיהתעמרויותבעבר ועובדים שכלל לא חוו התעמרויות



צעקות

?איזו התעמרות חווית

ניסיון הכשלה בתפקיד

התנכלויותהתעלמות

השפלות

ביקורת מגוזמתטלפונים בשעות לא סבירות

הפצת שמועות מזיקות

קללות

חדירת יתר לפרטיות

החרמה

הטרדה מינית

יותוההתעמרסוגי 
נשאל רק בקרב עובדים  

שציינו כי הם חווים התעמרות  
האשמות שואבהווה

נטילת קרידט

הפקעת סמכויות



?  איזו התעמרות חווית

51%
49% 49%

43% 43%
41%

33%

27%
24% 24%

18%
14%

12%
10%

2%

14%

צעקות ניסיונות 
הכשלה  
בתפקיד

זמינות לא  התעלמות
סבירה

האשמות  
שווא

ביקורת 
מוגזמת

התנכלויות השפלות נטילת  
קרדיט

הפקעת  
סמכויות

חדירת 
יתר 

לפרטיות

הפצת  
שמועות 
מזיקות

החרמה קללות הטרדה  
מינית

אחר

תשובות מלאות 
הצבה מכוונת באופן קבוע של משימות שלא ניתן לבצען| ניסיונות הכשלה בתפקיד = ניסיון הכשלה בתפקיד 

טלפונים בשעות בלתי סבירות ודרישה לזמינות גבוהה מעבר לסביר= זמינות לא סבירה 
ביקורת והבעת חוסר שביעות רצון מוגזמת= ביקורת מוגזמת 

ההתעמרויותסוגי 
נשאל רק בקרב עובדים  

שציינו כי הם חווים התעמרות  
בהווה

המשמעותיות ביותר שהעובדים חווההתעמרויותהן ( 49%)והתעלמויות( 49%)ניסיונות הכשלה בתפקיד , ( 51%)צעקות 

יותר מתשובה אחת אפשרית



(  59%)השפיעה לרעה גם על התפקוד הכללי מחוץ לעבודה , (69%)העובדים מדווחים כי ההתעמרות הורידה להם את המוטיבציה לעבוד 
טוענים כי לא הייתה להתעמרות כלל השפעה עליהם( 8%)רק אחוזים בודדים (. 47%)ופגעה להם בבריאות 

חווה  
התעמרות  

24%, בעבר

, חווה התעמרות בהווה
15%

לא חווה 
,  התעמרות

61%

?כיצד ההתעמרות השפיעה עליך

69%

59%

47% 45% 43% 41%

8%
2%

הורידה לי את  
המוטיבציה  

לעבוד

השפיעה לרעה  
על התפקוד  
הכללי שלי  

מחוץ לעבודה

פגעה לי 
בבריאות

גרמה לי להיות  
חסר סבלנות  

כלפי הסובבים  
אותי

הורידה את  
התפוקות שלי 

בעבודה

גרמה לי 
לחשוב שאני 

לא רוצה 
לעבוד בענף

לא הייתה  
להתעמרות  
כלל השפעה  

עליי

פגע ברצון 
להשאר באותו  

מקום עבודה

השפעה 
על  ההתעמרויות 

העובד
נשאל רק בקרב עובדים  

שציינו כי הם חווים התעמרות  
בהווה

יותר מתשובה אחת אפשרית



?האם התלוונת על ההתעמרות למישהו מהממונים עליך

התלוננתי וההתעמרות 
14%, פסקה

התלוננתי  
וההתעמרות לא 

29%, פסקה

, לא התלוננתי
57%

דיווח על  
התעמרות

נשאל רק בקרב עובדים  
שציינו כי הם חווים התעמרות  

בהווה

טוענים שההתעמרות לא פסקה למרות   (29%)ואילו כשליש. מהעובדים כלל לא התלוננו על ההתעמרות שחוו (57%)מעל למחצית
שהתלוננו



האם לדעתך ההתעמרות בעבודה נפוצה יותר או נפוצה פחות בענף התקשורת והעיתונות לעומת 
?ענפים אחרים במשק

28%

37%

13%

22%

יותר נפוצה מאשר  
בענפים אחרים במשק

אותו דבר כמו ענפים 
אחרים במשק

פחות נפוצה מאשר  
בענפים אחרים במשק

לא יודע

התעמרות  
השוואה  –בעבודה 

ביחד לענפים  
אחרים במשק

כשליש טוענים . כי היקף ההתעמרות בעובדים דומה בין ענף התקשורת והעיתונות לענפים אחרים במשקמהעובדים טוענים37%
טוענים שהיא פחות נפוצה  13%שההתעמרות בענף נפוצה יותר מאשר בענפים אחרים במשק ואילו רק 



האם לדעתך ההתעמרות כלפי עובדים בענף התקשורת והעיתונות פחתה או הוחמרה בשנה 
?האחרונה

12%

40%

19%

28%

התופעה הוחמרה לא השתנתה התופעה פחתה לא יודע

תופעת  
ההתעמרות  
בעבודה כיום

12%טוענים שההתעמרות פחתה ואילו רק 19%, מהעובדים טוענים כי תופעת ההתעמרות בעובדים לא השתנתה בשנה האחרונה40%
טוענים שהיא הוחמרה



:  עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט

עובדים בענף התקשורת והעיתונות מוכנים לסבול התעמרות רק כדי להישאר  "
"?בתחום

27% 44% 16% 13%

מאוד מסכים די מסכים לא כל כך מסכים כלל לא מסכים

70%כ מסכים "סה 29%כ לא מסכים "סה

מהמרואיינים מסכימים עם הטענה כי עובדים בענף התקשורות והעיתונות מוכנים לסבול התעמרות כדי להישאר בתחום70%

הכלת ההתעמרות



:  עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט

עובדים בענף התקשורת והעיתונות מוכנים לסבול התעמרות רק כדי להישאר  "
"?בתחום

28% 25% 26%

48% 46% 36%

14% 16%
20%

10% 13% 18%

שנים10עד   20-ל 10בין  שנים20מעל  

מאוד מסכים די מסכים לא כל כך מסכים כלל לא מסכים

הכלת ההתעמרות
לפי ותק בענף

עם הטענה כי עובדים בענף התקשורת מוכנים לסבול התעמרות רק כדי ( 62%)שנה הכי פחות מסכימים 20עובדים בעלי ותק של מעל ל
(76%)שנים הכי מסכימים עם טענה זו 10בעלי הותק הנמוך מ, להישאר בתחום ואילו העובדים הצעירים בתחום



.תודה


