
20

★ מאמרים | הרפואה הצבאית | כרך 18, חוב' מס' 1 )49( | מרץ 2021

ד"ר לאה שלף ]1,2[,

אלעד קמחי ]1[, 

ד"ר איילה הקר ]1[.

 

]1[  ענף פסיכולוגיה בחיל 
האוויר, מחלקת בריאות 

הנפש, חיל הרפואה.

]2[  המחלקה לרפואה 
צבאית, בית הספר 

לרפואה, האוניברסיטה 
העברית בירושלים.

מחברת מכותבת:

ד"ר לאה שלף

lshelef4@gmail.com :דוא”ל

התאבדויות וניסיונות אובדניים בקרב חיילים 
וטייסים בחיל האוויר 

תקציר
רקע: ניסיון אובדני מגדיל באופן משמעותי את הסיכון להתאבדות. זיהוי מוקדם של חיילים בעלי 

פוטנציאל להתאבדות עשוי להציל את חייהם. 
מטרה: הצגת מאפייני החייל האובדני בחיל האוויר והשוואה לכלל צה"ל.

שיטה: בחינת מאפיינים דמוגרפיים, פסיכולוגיים וצבאיים על-סמך 3 סקרים תיאוריים בקרב 
מתאבדים ומבצעי ניסיונות אובדניים בחיל האוויר. 

האוויר,  בחיל  חיילים התאבדו   27  ,2012-2002 בין השנים   – למתאבדים  תוצאות: בהתייחס 
מתוכם 81% גברים. נמצאה התפלגות אחידה באחוז המתאבדים לאורך שלוש שנות השירות. 

37% מכלל המתאבדים היו מוכרים לגורמי בריאות הנפש. מבין המתאבדים לא היו טייסים.
ניסיונות אובדניים – בין השנים  2006-2005 נמצא כי 117 חיילים בחיל האוויר ביצעו בגופם 
פגיעה מסוג כלשהו, מתוכם 65% גברים. משך השירות הממוצע עמד על 11 חודשים בעת ביצוע 
הפגיעה הגופנית. 46% מקרב כלל החיילים השתייכו לתפקידי פקידות, נהיגה ואבטחה, 18% היו 
חיילים בשלבי הכשרה )טירונות+קורסים(. 45% מקרב מבצעי הפגיעות העצמיות לא היו מוכרים 
באירוע  היה  מדובר  העצמיות  הפגיעות  ממבצעי   81% עבור  בבסיסים.  הנפש  בריאות  לגורמי 
ראשון. מטרת הפגיעה הגופנית הייתה לבטא מצוקה ורצון לתשומת לב. בשנים אשר הוזכרו 

לעיל, לא ידוע על ניסיונות אובדניים בקרב טייסים.
ובמקצוע,  הצבאי  בייעוד  השירות,  בתנאי  בצה"ל  הזרועות  בין  השונות  למרות  וסיכום:  דיון 
לשאר  בהשוואה  האוויר,  בחיל  להתאבד  והמנסים  המתאבדים  במאפייני  הבדלים  נמצאו  לא 
להתפלגות  נוגע  הסקרים  שלושת  בהשוואת  נמצא  אשר  היחידי  המבחין  המאפיין  הזרועות. 
מבצעי ההתאבדות בחיל האוויר לאורך כל שנות השירות. מדובר בממצא אשר על אף כי לא 
הוכחה מובהקותו, מדגיש את הצורך לאפיין את פרופיל החייל המתאבד בחיל האוויר לעומת 
חייל מזרוע אחרת, בעיקר בהיבט שנת ביצוע ההתאבדות ביחס לגיוס. להבדלים אלה, במידה 

וקיימים, השפעה קריטית למיקוד במניעת אובדנות.

מילות מפתח: התאבדויות, שירות צבאי, חיילים, טייסים.

מבוא
בספרות המקצועית העוסקת בחקר התנהגות אובדנית, ניתן למצוא גורמי סיכון רבים ומגוונים אשר 
תורמים להתנהגות זו, שלושה מהם רלוונטיים לשירות בצה"ל: גיל צעיר )21-18(, אירועי חיים לוחצים 
לאובדנות  הקשורות  התנהגויות  של  רחב  לטווח  מתייחסת  אובדנית"  "התנהגות   .]1[ לנשק  וזמינות 
לא  אובדניים  וניסיונות  עצמית  פגיעה  של  התנהגויות  דרך  אובדניות,  ממחשבות  החל  בה:  ונכללות 
קטלניים וכלה בהתאבדות מלאה ]2[. ניסיונות אובדניים נבדלים מהתנהגות של פגיעה עצמית במידת 
הכוונה למות, גם כאשר היא חלקית מאוד ]3[. יחד עם זאת, פגיעה עצמית גם ללא כוונה למות, מגדילה 
את הסיכון לניסיון אובדני. ניסיון אובדני הוא אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים ביותר להתאבדות ]4[.

התנהגות אובדנית על כל טווח ההתנהגות שפורט לעיל, הינה תופעה מוכרת בקרב אוכלוסיות 
ההתאבדות  שיעור  את  הכלל  מן  מוציאים  כאשר   .]8,6[ צה"ל  לרבות   ,]7,5[ וצבאיות  אזרחיות 
בצבאות ארה"ב ואנגליה ]9[, שיעור המתאבדים בצבא אינו גבוה בהשוואה לאוכלוסייה האזרחית 
בשנת  הוטמעה  אשר  התאבדות  למניעת  התוכנית  ובעקבות  האחרונות  בשנים   .]9[ הכללית 
2006, פחת בצה"ל שיעור המתאבדים באופן משמעותי ]6[ וכיום שיעור זה אינו גבוה בהשוואה 

למתאבדים צעירים בכלל האוכלוסייה בישראל ]10[.
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בדומה לחיל האוויר האמריקאי, גם בצה"ל התפיסה היא כי זיהוי 
את  להציל  עשוי  אובדנות  פוטנציאל  בעלי  חיילים  של  מוקדם 
חייהם. צה"ל נעזר בתוכנית של חיל האוויר האמריקאי ]11[ ויישם 
מספר רכיבים ממנה בתוכנית המניעה שלו "יש מוצא" )מצוקה 
לעזרה  פנייה  של  דה-סטיגמטיזציה  לדוגמה,   .]6[ ואובדנות( 
כמו גם הכשרה והדרכה נרחבת בזיהוי גורמי סיכון להתנהגות 
ישראל  במדינת  קדימות  קיבלה  אובדנות  מניעת   .]4[ אובדנית 
תהליך  של  הבולטים  התוצרים  אחד  כאשר  תאוצה,  וצברה 
זה היא התוכנית הלאומית למניעת התאבדות. אחד הרכיבים 
המוכרים במניעת אובדנות הינו הכשרת "שומרי סף" ]12[. בשנה 
האחרונה אף נתקבלה בצה"ל, בהובלת מחלקת בריאות הנפש, 
ההחלטה להכשרת שומרי סף. "שומר סף" הוא מי שיודע לזהות 
אין  טיפולי מתאים.  גורם  לבין  בינו  ולתווך  אובדני  בסיכון  אדם 
מדובר בתפקיד פורמאלי או בחובה ייעודית. אדם הופך לשומר 
סף מעצם מקומו ביחס לאדם אחר השרוי במצוקה. הכשרתם 
נועדה להקנות כלים להתמודדות בעת הצורך.  של שומרי סף 
לפיכך, ההכשרה כשלעצמה אינה יוצרת את שומר הסף, אלא 

מגייסת אותו לכך ומשפרת את תפקודו ]12[.

בצה"ל  האחרונות,  בשנים  המתאבדים  בשיעור  הירידה  למרות 
בכלל  התופעה  של  ובמניעתה  בחקירתה  לעסוק  ממשיכים 
הזרועות ]8,6[. התוכנית למניעת התאבדות בצה"ל כוללת: צמצום 
זמינות כלי הנשק – אמצעי ההתאבדות הנפוץ בצבא; הרחבת כלי 
הלמידה מכל אירוע, תוך צמצום משמעותי של זמן הפקת לקחים, 
למיקומו של  שינוי תפיסה באשר  ונהלים;  שינויי פקודות  לרבות 
הקב"ן – שינוי הדרגתי ממודל מרפאתי למודל שיוך יחידתי; ופיתוח 
כ"שומרי  והמפקדים  החיילים  כלל  להכשרת  וחינוך  הדרכה  כלי 
סף" ]1[. תוכנית המניעה בצה"ל מבוססת על תוכניות מניעה אשר 
נמצאו יעילות בעולם בקרב מתבגרים אזרחים ואנשי צבא ]13,9,4[. 
בנוסף לכך, גורמי בריאות הנפש בצה"ל ממשיכים לפתח ולעדכן 
את התוכנית בהתבסס על ספרות מקצועית עדכנית בנוגע ליעילות 
אמצעים  הגבלת  כגון   ,]11[ אובדנות  למניעת  ספציפיים  רכיבים 
קטלניים, חינוך למודעות, טיפול תרופתי בשילוב עם פסיכותרפיה 
במקרים של דיכאון, רציפות טיפולית )Chain of care( ועוד ]13[. 
בשירות  חיילים   132 התאבדו   ,2013-1948 בשנים  האוויר,  בחיל 
נערכו  והמחקרים אשר  מן הסקרים  לנו  הידוע  ככל  וקבע.  סדיר 
בצה"ל לאורך השנים ועד היום, לא עלה ממצא המציין כי שיעורי 
ההתאבדויות בחיל האוויר גבוהים יותר בהשוואה לשאר הזרועות 
 1994-1974 בשנים  בצה"ל  שנעשה  מחקר  מזאת,  יתרה  בצה"ל. 
ולא פורסם, מציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בנתוני האיכות 
באותן  המתגייסים  לכלל  בהשוואה  המתאבדים  אוכלוסיית  של 

שנים, גם לא נמצאה קבוצת איכות פגיעה במהותה ]14[. 

מאז החלה ב-2006, התוכנית למניעת אובדנות בצה"ל בוצעה 
תוך שותפות מלאה עם ענף פסיכולוגיה בחיל האוויר בראשות 
סא"ל גיל רביב )שאף הגה את השם "יש מוצ"א", ראשי תיבות 
של "מצוקה ואובדנות"( ]1[. השפעת התוכנית אשר יושמה גם 
בחיל האוויר, נתנה את אותותיה בהפחתת שיעור המתאבדים 

בחיל מאז 2006 ועד היום ]6,1[.

במהלך השנים, נעשו מספר סקרים עצמאיים בתוך חיל האוויר 
במטרה לבחון האם ניתן יהיה לאפיין את החיילים המתאבדים 

ואת המבצעים ניסיונות אובדניים. סקרים אלה מוצגים במאמר 
בחיל  האובדני  החייל  מאפייני  את  לשרטט  על-מנת  הנוכחי 
האוויר ולבחון האם מדובר במאפיינים ייחודיים אשר בעקבות 

כך מצריכים התייחסות טיפולית-מניעתית ייחודית.

שיטה
תיאורי  כולל שלושה סקרים. הסקר הראשון: סקר  זה  מאמר 
המשוייכים  מתאבדים  בקרב   2012-2002 בשנים  נערך  אשר 
לחיל האוויר. הנתונים נאספו מדו"חות סוף שנה אשר הופקו על-
ידי מחלקת בריאות הנפש עבור חיל האוויר ]15[. הפרופורציות 
ומשתנים הקשורים  פסיכולוגיים  סוציו-דמוגרפיים,  נתונים  של 
אשר  הנתונים  כלל  השני:  הסקר  נבדקו.  השרות  למאפייני 
נאספו ב-2005 בחיל האוויר ממדגם של 30 חיילים אשר ביצעו 
)ניסיון עם כוונה למות, שלא צלח ולא הסתיים  ניסיון אובדני 
במוות( ]15[. הסקר השלישי נעשה בהובלת ד"ר אורית לוריא, 
בשנת  באותה התקופה,  פסיכולוגיה  בענף  מדור מחקר  ראש 
2006-2005, מתוך מטרה לאפיין את מבצעי הפגיעה העצמית 

הגופנית )עם או בלי כוונה למות( ]15[. 

מאפיינים סוציו-דמוגרפיים כללו את המשתנים: מגדר, דת, ארץ 
לידה, החודש שבו בוצעה ההתאבדות וכן ותק השירות בזמן 

האירוע האובדני.

היכרות  הבאים:  הרכיבים  שני  את  כללו  פסיכולוגיים  משתנים 
קודמת עם גורם בריאות הנפש בצבא; פרופיל נפשי הכולל את 
מדובר  האם  כלומר  והייתה,  במידה  הפסיכיאטרית  האבחנה 
בחיילים אשר סומנו עוד קודם להתאבדות כבעלי רגישות יתרה מן 
הבחינה הנפשית ולכן זכו לתמיכת אנשי מקצוע ולהקלות שונות 
בתנאי השירות על-מנת להפחית את הדחק אשר איתו התמודדו 
כללו  השירות,  למאפייני  הקשורים  משתנים  השירות.  במסגרת 
ומילואים – בשירות פעיל בלבד(;  )חובה, קבע  את סוג השירות 
העצמית;  האובדנות/הפגיעה  ניסיון  ביצוע  בזמן  השירות  משך 
ומדד הקב"א, קבוצת איכות . לציון הקב"א השפעה משמעותית 
היציאה  ועל  מובחרות,  יחידות  ביניהן  שונות,  ליחידות  זימון  על 
לקצונה. משתנים אחרונים נוספים כללו את הדרך שבה השתמשו 

החיילים לממש את מעשה ההתאבדות ואת הסיבה למעשה.

הסיבות למעשה האובדני, הן בקרב המתאבדים והן בקרב אלה 
שביצעו ניסיונות אובדניים, נאספו על-פי התרשמות גורם בריאות 
הנפש אשר ניתח את תיקי המתאבדים. עבור ניסיונות אובדניים 
כך  לצורך  שנבנתה  ממוחשבת  מערכת  מתוך  נאספו  הנתונים 
וכללה אפשרויות סגורות אשר מולאו על-ידי קצין הפסיכולוגיה 

בבסיס לאחר שבדק את החייל שביצע ניסיון אובדני.

תוצאות
מתאבדים

התאבדו בחיל  כי בשנים 2012-2002  עולה  מהסקר הראשון 
האוויר 27 חיילים )גרף 1(. מסקירת נתוניהם הדמוגרפיים עולים 
מספר נתונים ומגמות. נמצא כי 81% מן החיילים אשר נטלו את 
ילידי הארץ, בעוד  גברים; 78% מן המתאבדים היו  חייהם היו 
טייס  לא  אף  ברה"מ לשעבר.  ילידי  כולם   – בחו"ל  נולדו   22%

אחד התאבד בשנים הללו.
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הייתה  שבו  מסוים  חודש  על  להצביע  ניתן  לא  האוויר  בחיל 
בפילוח  זאת,  עם  יחד  ההתאבדויות.  בתדירות  לעלייה  נטייה 
המתאבדים על-פי חודשים עולה כי בחודש אוקטובר היה מספר 
המתאבדים הגבוה ביותר )גרף 2(. עוד נמצא כי 33.3% התאבדו 
במהלך השנה הראשונה לשירות, 29.6% במהלך השנה השנייה 
לשירות והשאר )כ-37%( בשנה השלישית לשירות, כשמחציתם 
אלו(  בשנים  האוויר  בחיל  המתאבדים  מכלל  כ-18.5%  )כלומר 

התאבדו בסמוך מאוד לשחרור )חודש אחרון לשירות(. 

מקבוצת  הצבא  מדדי  על-פי  דורגו  המתאבדים  מכלל  כ-67% 
איכות גבוהה )קב"א 52 ומעלהn=10( 37% .)( מכלל המתאבדים 
הנפש,  בריאות  לגורמי  מוכרים  היו  האוויר  בחיל  אלו  בשנים 
לפני  עוד  סומנו  כלומר  נפשי,  פרופיל  בעלי  היו   )n=4(  14.8%
זכו  ולכן  נפשית  מבחינה  יתרה  רגישות  כבעלי  ההתאבדות 
לתמיכת אנשי מקצוע ולהקלות שונות בתנאי השירות על-מנת 
השירות.  במסגרת  התמודדו  איתו  אשר  הדחק  את  להפחית 
 .)n=21( בנשק  ירי  באמצעות  זאת  עשו  מן המתאבדים   77.7%
נסיבות  רומנטי,  רקע  חברתי,  רקע  כללו  להתאבדות  הסיבות 
הקשורות למסגרת הצבאית ורקע כלכלי וסיבות אחרות אשר 
הוכנסו תחת הכותרת "אחר". הניסיון לפענח לאחר מעשה את 
ניתן  ולא  מובהקות  תוצאות  הניב  לא  להתאבדויות,  הסיבות 
להצביע על סיבה דומיננטית )גרף 3( שהובילה להתאבדות ]15[.

ניסיונות התאבדות
כי כ-60%  ניסיונות אובדניים, עולה  מהסקר השני אודות 30 
או בעת  בריאות הנפש בעבר  לגורם  מוכרים  היו  מן המקרים 
ביצוע הניסיון )בשונה מהמתאבדים בפועל, שכאמור היו פחות 
כדורים  בעזרת  להתאבד  ניסו  הנבדקים  מן  מחצית  מוכרים(. 
כלל  בדרך  בגוף,  חתך  ביצעו  השנייה  והמחצית  פרמקולוגיים 
בזרועות. ל-77% מהם היה ציון פסיכוטכני בינוני-נמוך וציון דרך 
)צד"כ – המעריך מוטיבציה לשירות על בסיס ריאיון עם החייל 
לביצוע  החיילים  של  העיקרי  הנימוק  בינוני-נמוך.  גיוסו(  טרם 
המקצועיים  הגורמים  להערכת  מצוקה.  היה  האובדני  הניסיון 
של  האובדני  הניסיון  דעתם,  והחוו  החיילים  את  בדקו  אשר 
תשומת  למשוך  צורך  אלא  למות  רצון  ביטא  לא  אלו  חיילים 
קרי  השירות,  לתנאי  הנוגעים  בנושאים  התערבות  ולזרז  לב 
המציאות החיצונית. הן הנבדקים והן אנשי המקצוע העריכו כי 

מקור המצוקה בשירות הצבאי ]15[.

ככל הידוע עד כה, לא נמצאו נתונים בנוגע לניסיונות אובדניים 
בקרב טייסים.

פגיעות עצמיות גופניות
בסקר השלישי השתתפו 117 חיילים אשר ביצעו בגופם פגיעה 
הגופנית  כי מבין מבצעי הפגיעה  נמצא  מסוג כלשהו. במחקר 
חיילים בשירות  היו  בנות; 95% מתוכם  ו-35%  בנים  65% הם 
סדיר )והשאר השתייכו לשירות קבע(; משך השירות הממוצע 
עמד על 11 חודשים בעת ביצוע הפגיעה הגופנית; 46% השתייכו 
למערך  השתייכו   31% ואבטחה,  נהיגה  פקידות,  לתפקידי 
בשלבי  חיילים  היו   18% האוויר,  בחיל  הטכניים  המקצועות 
הכשרה )טירונות+קורסים(, 4% הוגדרו כלוחמים )אף לא אחד 

מהם היה טייס(. עוד עולה מהסקר כי 45% מן החיילים בחיל 
האוויר אשר פגעו בעצמם גופנית בשנים 2006-2005, התאפיינו 
 50 )דפ"ר  הנורמה  של  והנמוך  הממוצע  בטווח  באינטליגנציה 
ומטה(, בעוד 18% מהם היו בטווח הגבוה של הנורמה. עוד נמצא 
כי בקרב 38% המוטיבציה לשירות קרבי הייתה נמוכה-בינונית, 
הנפש  בריאות  גורמי  על-ידי  אופיינה  מראש  אשר  אוכלוסייה 
נמוכה.  יכולת הסתגלות  )בלשכת הגיוס( כבעלת  גיוסה  בטרם 
ציוני הקב"א – 53% היו בעלי  ממצא דומה עלה גם בבדיקת 
העצמיות  הפגיעות  ממבצעי   70% כי  נמצא  כמו-כן  נמוך.  ציון 
התגייסו לשירות עם פרופיל רפואי גבוה, 45% לא היו מוכרים 
לגורמי בריאות הנפש בבסיסים, 28% טופלו טרם ביצוע הפגיעה 
ו-27% היו במהלך טיפול בעת ביצוע המעשה; 80% היו מוכרים 
החיילים  אחת,  ריאיון  שיחת  לפחות  איתם  נעשתה  למפקדים, 
העלו בפני מפקדם את בעייתם וחלקם אף ביקשו עזרה; 34% 
היו מוכרים לרופא ו-42% היו מוכרים לגורמי הסיוע הסוציאלי 
עבור  כי  נמצא  עוד  השירות(.  תנאי  ת"ש,  )משרד  ביחידותיהם 
ראשון,  באירוע  היה  מדובר  העצמיות  הפגיעות  ממבצעי   81%
בעצמם.  לפגוע  ראשון  איום  במסגרת  גם  זה  היה   49% עבור 
העצמיות  הפגיעות  ממבצעי  כמחצית  עבור  אחרות,  במילים 
במימושו  אלא  בעצמם,  לפגוע  הראשון  באיום  היה  מדובר  לא 
הפגיעה  מטרת  כי  נמצא  לבסוף,  האיום.  של  בפועל  הראשון 

הגופנית הייתה לבטא מצוקה, בלבול ורצון לתשומת לב ]15[.

דיון
התאבדויות

לצבא  ייחודית  תופעה  אינה  הצבאי  השירות  בעת  התאבדות 
חוקרים  המעסיקה  כלל-עולמית,  בסוגייה  מדובר  בישראל, 

מארצות שונות ומצבאות שונים ]17,16,7[.

הגורמים  אחד  כי  ומוכר  ידוע  האובדנות  בתחום  במחקר 
בצבא  ולהתאבדויות  בכלל  להתאבדויות  התורמים  העיקריים 
בפרט הוא זמינות לכלי ירי ]18,13,9[ . אחוז גבוה מן המתאבדים 
זאת  עושים   ]20[ ובארה"ב   ]19[ באירופה   ,]18[ בישראל 
הזמינות  כאשר  לצה"ל,  הגיוס  עם  בנשק.  שימוש  באמצעות 
כי  להזכיר  נכון   .]18[ להתאבדות  הסיכון  גובר  עולה,  לנשק 
בישראל בקרב גברים בני 24-15, שיטת ההתאבדות השכיחה 
ביותר הייתה שימו בנשק לסוגיו, מתחילת שנות התשעים עד 
למחצית שנות האלפיים. משנת 2006, ההתאבדות באמצעות 
זה  שינוי  לייחס  ניתן   .]10[ ביותר  הינה השיטה השכיחה  חנק 
בשכיחות השיטה להפחתה בשיעור תמותת חיילים כתוצאה 
כוללים  אלה  בגילאים  בישראל  והנתונים  היות  מהתאבדות, 
להסביר את  בניסיון  נתוני הצבא. ההשערה המובילה  גם את 
הירידה המשמעותית בשיעור המתאבדים מאז הפעלת תוכנית 
המניעה בצה"ל בשנת 2006, היא העובדה כי ירדה משמעותית 

כמות המשתמשים בנשיאת נשק בצה"ל כולו ]21,18,6,1[.

פרט לזמינות לנשק, להתאבדות במהלך השירות סיבות נוספות. 
חלק מהסיבות נובע ממאפייני גיל ההתבגרות אליו משתייכים 
המתגייסים. גיל זה מאופיין בסערות רגשיות, בתהליך של גיבוש 
הזהות האישת וההגדרה העצמית ]22[. סיבות נוספות קשורות 
ללחצי השירות ]24-22[, להסתגלות בשנה הראשונה בשירות 
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לשינויים עם הכניסה לצבא ולסטיגמה סביב הפנייה בבקשה 
לעזרה ]11[, אשר מונעת מחיילים השרויים במצוקה לקבל עזרה 
מפעולת  להימנע  להם  מאפשרת  והייתה  שייתכן  מקצועית 

האובדנות הבלתי-הפיכה ]26-25[.
לאחרונה פורסם מחקר רחב היקף אשר נערך בצה"ל, התומך 
בגילאים  חיילים  כלל 1,171,359  זה  בממצאים שהצגנו. מחקר 
במהלך  חיילים שהתאבדו  קבוצות:  לשתי  חולקו  21-18, אשר 
שירותם הצבאי )n=462; 0.039%(, וחיילים אשר לא התאבדו 
כי  נמצא  במחקר   .)n=1,170,895; 99.961%( שירותם  במהלך 
הגורמים שמעלים את הסיכון לביצוע התאבדות הם: זכר,  ארץ 
הסתגלות  וקשיי  נמוך  סוציו-דמוגרפי  מצב  אתיופיה,   – מוצא 
בלבד  גברים  בקרב  כי  נמצא  עוד  בתפקוד.  קלה  פגיעה  עם 
אבחנה של הפרעות אישיות מאשכול  B)היסטוריונית, גבולית, 
נרקיסיסטית ואנטיסוציאלית( ומוטיבציה נמוכה לשירות קרבי 

– מעלות גם הן את הסיכון לביצוע התאבדות ]8[.
יש לציין כי חלק מהנתונים שנמצאו, כגון קיומו של  סימול על 
בטרם  גם  סיכון  כגורמי  מוכרים  היו  הנפש,  בריאות  גורמי  ידי 
עוד  נמצאו  ולא   ,)2006 שנת  )לפני  המניעה  תוכנית  הפעלת 
באופן מובהק כגורמי סיכון לאחר הפעלת תוכנית המניעה בין 

השנים 2012-2006 ]6[.
הוצגו,  אשר  צה"ל  בכלל  המתאבדים  מאפייני  של  הממצאים 

תואמים את מאפייני החיילים המתאבדים בחיל האוויר ]8,6[.
שכיחות ביצוע התאבדות בשנה הראשונה לשירות הינו ממצא 
בקרב  גם   ,]21,8,6[ צה"ל  בכלל  הממצאים  את  התואם  מוכר, 
ניסיונות אובדניים ]27[, אם כי, כפי שניתן להסיק מהממצאים 
בחיל  להתאבדות  הוצגו, ההתפלגות  בשלושת הסקרים אשר 
האוויר בשנות השירות דווקא דומה: כשליש התאבדו בכל שנת 
לשירות,  הראשונה  השנה  במהלך  התאבדו   33.3%( שירות 
כ-37%, במהלך השנה  והשאר,  29.6% במהלך השנה השנייה 
שלא  אף  ועל  בלבד  בסקר  שמדובר  למרות   .]15[ השלישית( 
וניתוח מובהקים לכלל המתאבדים בשנים  בו השוואה  נערכו 

אלו בצה"ל, יש מקום לנסות ולהסביר את השוני הקיים.
מהמאפיינים  במקצת  שונים  האוויר  בחיל  החיילים  מאפייני 
אינם  האוויר  בחיל  החיילים  מרבית  בצה"ל.  שאותרו  הכלליים 
מוגדרים כמוצבים ביחידה לוחמת. כמו-כן, משנת 2008 רובם 
אינם נושאים נשק במהלך שירותם הצבאי, אלא אם הם נדרשים 
לתעסוקה מבצעית מחוץ לבסיס, או לצורך שמירה בבסיס. זאת 
הארץ  גבולות  בתוך  נמצאים  האוויר  חיל  שבסיסי  כיוון  ועוד, 
בסיסי  שחלקם  אף  על  קדמיות,  כיחידות  מוגדרים  אינם  הם 
מרבית  את  המאפיינים  הצבאיים  המקצועות  מבצעיים.  טיסה 
החיילים בחיל האוויר )כלל החיילים( הם: טכניים, תעופתיים או 
מנהלתיים, אולם שיעור החיילים המתאבדים השייכים למערך 
הלוחם )למשל הגנה אווירית( גבוה יותר – עובדה התואמת את 
בהגנה  ואופיו  השירות  )תנאי  בצה"ל  המתאבד  החייל  פרופיל 
כי  לציין  יש  היחידות הלוחמות(.  אלו של  אווירית תואמים את 
מהמערך  שאינם  אלה  גם  האוויר,  בחיל  המתאבדים  מרבית 

הלוחם, עשו זאת באמצעות נשק, בדרך כלל במהלך שמירה.
במאמר  הוצג  אשר  בסקר   2012-2002 בשנים  כן,  על  יתר 
הנוכחי, דווח כי שליש מן החיילות המתאבדות בצבא כולו היו 

מחיל האוויר )31.25%(; בשנים הללו התאבדו 5 חיילות מחיל 
האוויר מתוך 16 חיילות בכלל צה"ל ]15[. אחד ההסברים לנתון 
לקורסים  להיכנס  יכולות  נשים  האוויר  שבחיל  בכך  טמון  זה 
והדחה  למשל(  טיס  )קורס  יוקרתיים  הנחשבים  ולתפקידים 
מקורסים אלה תורמת לאכזבה, אשר עלולה בהמשך להוביל 
כישלון  ותחושת  מקורס  הדחה  למות.  ורצון  כישלון  לתחושת 
 ]23,2[ חיילים בצה"ל  בנים  מוכרים כסיבה להתאבדות בקרב 
ובקרב חיילים בצבא ארה"ב ]7[. יחד עם זאת, ראוי לציין כי אין 
בידנו נתונים שילמדו אותנו על שיעור הבנות המתאבדות בחיל 
בחיל  אם  שהרי  אחרים.  בחילות  לשיעורן  בהשוואה  האוויר 
ששיעור  הרי  בצה"ל,  החיילות  מכלל  שליש  משרתות  האוויר 

המתאבדות היחסי דומה ואינו מצביע על הבדל. 

ניסיונות אובדניים
בהמשך לנושא ניסיונות אובדניים, ניתן להשוות את ממצאי שני 
הסקרים שהצגנו במאמר זה למחקר רחב היקף נוסף אשר נערך 
בצה"ל בקרב 246,814 חיילים משני מחזורי גיוס בשנים 2008 
ו-2010, בגילאים 21-18, אשר חולקו לשתי קבוצות ]27[. קבוצת 
 n=2,310,( המחקר הורכבה מחיילים אשר ביצעו ניסיון אובדני
ניסיון  ביצעו  לא  אשר  חיילים  כללה  הביקורת  וקבוצת   )0.9%
המאפיינים   .)n=244,504, 99.1%( שירותם  במהלך  אובדני 
בעת  הפסיכיאטריות  והאבחנות  האישיים  הסוציו-דמוגרפיים, 

הגיוס הושוו בין הקבוצות.

חיילים  גברים,  יותר בקרב  גבוה  ניסיונות האובדנות היה  שיעור 
סטטוס  עם  חיילים  לשעבר,  המועצות  בברית  נולדו  אשר 
סוציואקונומי נמוך, חיילים עם ציון אינטלקטואלי נמוך, חיילים עם 
אבחנה פסיכיאטרית בעת הגיוס, חיילים בתפקיד עורפי, חיילים 
וחיילים עם עבר של עריקות. כל  ששירתו פחות מ-12 חודשים 
כן,  על  יתר  אובדני.  לניסיון  סיכון  כגורמי  נמצאו  לעיל  המוזכרים 
בעוד פגישות תדירות עם רופא היחידה היוו מנבא לניסיון אובדני, 
מגמה הפוכה נצפתה בקרב חיילים אשר נפגשו עם גורמי בריאות 
הנפש – שם פגישות תדירות היוו גורם מגן מפני ניסיון אובדני. 
לבסוף, נמצא כי בקרב חיילים עם הפרעת אישיות, הפרעת אכילה 
והפרעה אפקטיבית בתחילת הגיוס, היה שיעור הניסיונות הגבוה 
המחקר  מסקנות  אחרות.  פסיכיאטריות  לאבחנות  ביחס  ביותר 
האובדניים  הניסיונות  שרוב  העובדה  שעל-אף  כך  על  הצביעו 
מבוצעים בשנה הראשונה לשירות, שנת השירות הראשונה לא 

נמצאה כגורם מנבא בלתי-תלוי לניסיון אובדני ]27[.

בחיל  אובדני  ניסיון  המבצע  החייל  מאפייני  כי  למדים  אנו  מכאן 
האוויר דומים למאפייני החייל המנסה להתאבד בכלל צה"ל ]8,6[. 

בקרב  לא  טייסים,  היו  לא  הצגנו  אשר  שבסקרים  אף-על-פי 
השנים  שלאורך  הרי  להתאבד,  המנסים  בקרב  ולא  המתאבדים 
כן התרחשו התאבדויות בקרב טייסים. בשנים 2013-1948, נמצא 
כי מכלל המתאבדים בחיל האוויר n=132( 7( היו טייסים )5.3%(, 
כאשר שיעורם מכלל המתאבדים בחיל האוויר ובצבא בכלל נמוך. 

הגרמני  הטייס  של  ההתאבדות  מקרה  ובעקבות  זה  ממצא  לאור 
ונוסעיו,  ]28[ שריסק את מטוסו, על הצוות  ווינגס  ג'רמן  של חברת 
בארץ  טייסים  בקרב  אובדנות  לסיקור  המוקדש  תת-פרק  להלן 

ובעולם. 
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טייסים והתנהגות אובדנית
כפי שנטען לעיל, חלק מן הסיבות למיעוט הטייסים המתאבדים 
הכניסה  טרם  נעשה  אשר  הקפדני  לסינון  קשור  הנראה  ככל 
יכולות  אישיות,  למאפייני  הנוגע  בכל  ובמהלכו  טיס  לקורס 
קוגניטיביות, יכולות מנטאליות ויכולת עמידה תחת לחצים. מן 
אובדניים  ניסיונות  בנושא  האוויר  בחיל  נערכו  אשר  הסקרים 
ניסיון  ואשר צוטטו לעיל, אף לא אחד מהנבדקים אשר ביצע 

אובדני או פגיעה גופנית כלשהי היה טייס. 

מחקר בקרב טייסים אזרחיים אשר נערך על-ידי ארגון התעופה 
הפדראלי של ארה"ב מצא כי בשנים 2012-2002, רק 8 מתוך 
2,758 תאונות הטיסה אשר אירעו בארה"ב נגרמו עקב התאבדות 
טייסים, שיעור של 0.3%. עוד עלה מן המחקר, כי כל הטייסים 
שאריות  התגלו  מהם  ארבעה  בקרב  גברים,  היו  המתאבדים 
נגד  תרופות  לנטילת  ראיות  נמצאו  שניים  ואצל  בדם  אלכוהול 
דיכאון )מידע המגיע לרשויות התעופה בנוגע לשימוש בתרופות 
אלה או בנוגע לאבחנה של דיכאון מביא לקרקוע הטייס(. באחד 
זמן  ממנו  נפרדה  שחברתו   21 בן  בטייס  היה  מדובר  המקרים 
קצר לפני ההתאבדות ]28[, ואילו במקרה אחר היה זה טייס בן 
איומים  של  והיסטוריה  לאלכוהול  התמכרות  של  עבר  בעל   69
בהתאבדות. המחקר הצביע על מקרה אחד שבו חברת תעופה 
אובדניות  תחושות  הביע  אשר  לטייס  איפשרה  בינלאומית 
להמשיך לטוס כשלושה חודשים אחרי שכבר הצהיר במפורש 
על רצונו להתאבד. הטייס התפטר לבסוף לאחר שאובחן כלוקה 
האחרונה,  מפורסם מהתקופה  במקרה   .]28[ ובדיכאון  בחרדה 
טייס המשנה הגרמני, אנדריאס לוביץ בן ה-28, מחברת התעופה 
משנה.  כטייס  הטיס  אותו  מטוס  ריסק  ווינגס",  "ג'רמן  הגרמנית 
בדיעבד התברר כי סבל כשנה וחצי מדיכאון שהסתיר ממעסיקיו. 
מוקדם  הריסוק  טכניקת  על  התאמן  אף  לוביץ  כי  התברר  עוד 

יותר באותו היום ולכן הפרשנות להתנהגותו היא אובדנות ]28[.

מנטאליות  ויכולות  קוגניטיביות  יכולות  דורש  הטיסה  מקצוע 
גבוהות לצד יכולת עמידה בלחצים. משום כך, כמחצית מחברות 
התעופה הגדולות מעבירות את הטייסים מבדקים פסיכולוגיים 
עם קבלתם לעבודה. אולם, על פי ד"ר רוברט פרסמן, פסיכולוג 
כוח  בסינון  המתמחה  אאוטקומס",  "סטרטג'יק  בחברת  קליני 
אם  התעופה,  מחברות  מעטות  רק  רגישים,  במקצועות  אדם 
בכלל, ממשיכות לעקוב אחר מצבם הנפשי של הטייסים לאחר 

קבלתם ולאורך תקופת עבודתם ]28[.

בארה"ב, על-מנת להטיס מטוס מסחרי, כל טייס מחויב לעבור 
כל שישה חודשים בדיקה גופנית אצל רופא אשר הוכשר על-
ידי מנהל התעופה הפדראלי. על אף שהבדיקה מיועדת בעיקר 
ההתאבדות  אחוזי  אף  ועל  פיסית  כשיר  הטייס  כי  להבטיח 
הנמוכים בקרב טייסים )עם מטוסם(, סוכנות התעופה טוענת 

נמצא  או  מדוכא  הטייס  האם  לבחון  הוכשרו  אלו  רופאים  כי 
על-ידי  נקבעה  אשר  המידה  אמת  כלשהו.  פסיכולוגי  בלחץ 
בו,  החברות  המדינות   185 עבור  הבינלאומי  התעופה  ארגון 
היא בדיקה רפואית בכל שנה. בעקבות אירוע ההתרסקות של 
מטוס חברת "ג'רמן וינגס" ב-2015, חודדו בעולם, ובכלל זה גם 
בישראל, ההנחיות לרופאים המטפלים בצוותי אוויר בכל הנוגע 
לעדכון גורמי הרפואה האמונים על התעבורה האווירית אודות 

מידע רלוונטי על מצבם הנפשי של צוותי האוויר ]29[.
קפדני  באופן  מבצעת  )ירפ"א(  אווירית  לרפואה  היחידה  בצה"ל, 
לשנה.  אחת  הטייסים  של  מצבם  אחר  רפואיות  מעקב  בדיקות 
לרפואה  היחידה  רופאי  מאומנים  השנתית,  מהבדיקה  כחלק 
אווירית באיתור אלמנטים הנוגעים לבריאות נפשית ותחלואה כגון 
שינה, תיאבון, מצב רוח ירוד ועוד. במידה ואותרו אלמנטים אלה, 
גורמי  והערכה על-ידי  מופנה איש צוות האוויר להמשך העמקה 
בריאות הנפש במטה החיל. מרפאת בריאות הנפש ומכון הקבע 
של חיל האוויר עוקבים אחר מצבם הנפשי של הטייסים, במידה 

וקיים צורך בכך ]30[.

סיכום
בהשוואה  גבוה  אינו  הישראלי  האוויר  בחיל  המתאבדים  שיעור 
לחיילות/זרועות אחרים ]15[. בשנים האחרונות, בעקבות התוכנית 
באופן  בצה"ל  המתאבדים  כמות  פחתה  התאבדות,  למניעת 
אשר  המחקר  ניתוח  מגמת   .]6[ האוויר  בחיל  גם  וכך  משמעותי, 
יותר לאחר  נמוכים  על שיעורי התאבדות  נערך בצה"ל, מצביעה 
התאבדות  למניעת  התוכנית  המניעה.  תוכנית  של  התערבותה 
סיכון  בשיעור של 43%.  שיעורי ההתאבדות  ירידת  על  השפיעה 
חיילים  לפרמטרים הבאים:  נמצא מקושר  יותר להתאבדות  נמוך 
ציון  בעלי  יותר,  גבוה  סוציו-אקונומי  מרקע  ישראל,  ילידי  גברים, 
]6[. שיעור הטייסים  אינטליגנציה גבוה ומשרתים ביחידה קרבית 
המתאבדים בחיל האוויר נמוך בהשוואה לכלל החיילים המתאבדים 
אשר  הקפדני  הסינון  היא  לכך  הסיבות  אחת  הנראה  ככל  בחיל. 
נעשה טרם הכניסה לקורס טיס ובמהלך הקורס והניטור הרפואי 
אווירית(.  לרפואה  )יחידה  בירפ"א  שנה  כל  המתבצע  הקפדני 

למעשה, בכל העולם התאבדות טייסים הינה תופעה נדירה.
בצה"ל – על אף השונות בין הזרועות, בתנאי השרות, בייעוד הצבאי 
והמנסים  המתאבדים  במאפייני  הבדלים  נמצאו  לא   – ובמקצוע 
להתאבד בחיל האוויר, בהשוואה לשאר הזרועות. המאפיין היחידי 
להתפלגות  נוגע  הסקרים,  שלושת  בהשוואת  שונה  נמצא  אשר 
מבצעי ההתאבדות בחיל האוויר לאורך כל שנות השירות. זהו ממצא 
הייחודי  הצורך  את  מדגיש  מובהקותו,  הוכחה  שלא  אף  על  אשר 
לאפיין את פרופיל החייל המתאבד בחיל האוויר על-פי שנת השירות 
שבה התבצעה ההתאבדות. להבדל זה, במידה ואכן קיים, השפעה 

קריטית ליכולת המיקוד במניעת אובדנות. 
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