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תקציר
אובדנות הינה מוות בר-מניעה. אובדנות בצבאות היא אחד מגורמי המוות המובילים ושכיחותה 
מעוררי  ומצבים  מראות  שחוו  צעירים  ביניהם  מובחנים,  מאפיינים  בעלי  חיילים  בקרב  עולה 
גישה רב- נעשים מתוך  גובה הסיכון אפשריים, בתנאי שהם  וצמצום  מצוקה. מניעת אובדנות 
ממדית. תוכניות המניעה נלמדו מעבודות עבר של חיל האוויר האמריקני, אשר הדגישו את הצורך 

בפעילות רציפה ובעדכון שוטף על-מנת לשמור על תוכניות המניעה "חיות" ורלוונטיות. 
התוכנית למניעת אובדנות בזמן כתיבת מאמר זה מציינת כבר 11 שנים לקיומה, והוכחה כיעילה 
בהורדת שיעור ההתאבדות ב-57% במהלך תקופת הפעלתה, בהשוואה לשנים שלפני השקתה. 
כמו כל תוכנית טובה, גם תוכנית זו מחייבת למידה מתמשכת ועדכון. המאמר אשר מתפרסם 
בעיתון זה – "התאבדויות וניסיונות אובדניים בחיל האוויר, השוואה בין טייסים לבין שאר החיילים 
המשרתים בחיל" – משקף את המאמץ שנעשה בכיוון זה, המתמקד באוכלוסייה ספציפית דרך 

היבטים פסיכולוגיים, סוציאליים וצבאיים.
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מבוא 
בצבא  למוות  מובילה  וסיבה   ]1,2[ העולם  בכל  צעירים  בקרב  מוביל  מוות  גורם  הינה  אובדנות 
בעתות שלום ]5-3[. בשנים האחרונות, העלייה הניכרת בהתאבדויות בקרב חיילים/וטרנים בצבא 
זו,  במדינה  בצבא  הנפש  בבריאות  משמעותית  והשקעה  מוגבר  לקשב  הביאה  הברית  ארצות 
השקעה אשר טרם נשאה פירות. שיעור ההתאבדות ב-10 השנים האחרונות בארה"ב עומד על 
כ-22 חיילים או וטרנים ביממה. מדובר בעלייה הדרגתית הנמשכת מאז החלה הלחימה בעירק 
ובאפגניסטן, ומבטאת סיכון לאובדנות בצבא האמריקני של כמעט פי שלושה ביחס לאוכלוסייה 
הכללית. תמונה קשה זו מעוררת דיונים סוערים בתקשורת האמריקנית, בקרב אנשי מקצוע ואף 
בבית הנבחרים. הנתון הקשה הזה בולט עוד יותר לנוכח עלייה מינימלית עד אפסית בשנים אלו 
וכן לנוכח העובדה ששנים רבות שיעור  של מספר ההתאבדויות באוכלוסייה הכללית בארה"ב 

ההתאבדות בצבא היה קרוב מאוד לשיעור ההתאבדות באוכלוסייה הכללית ]6[. 

הלוחצת,  הסביבה  הצעיר,  שהגיל  הייתה  השנים,  לאורך  המערביים  בצבאות  העבודה  הנחת 
לכך ששיעור ההתאבדות בצבא  יביאו   – זמינות הנשק  ובעיקר  הגברי  הרוב  המראות הקשים, 
יהיה גבוה ביחס לאוכלוסייה הכללית. בארצות הברית ובמדינות מערביות אחרות, מול גורמי סיכון 
אלו ניצבים כוחות ממתנים, כמו מקום עבודה ושכר מסודר וביטוח רפואי מקיף לחייל ולמשפחתו. 
בצה"ל – אשר נותר צבא החובה האחרון במדינות המערביות – הגורמים הממתנים הללו אינם 
רווחת התחושה  ולכן הגורם הממתן היחיד הוא הסינון שנעשה טרם הגיוס. משום כך,  קיימים, 
"כוח עליון". לאורך  וכן בצמרת צה"ל, כי שיעור ההתאבדויות הינו בבחינת  בחברה הישראלית, 
היו מקומיים  עד 2005 המאמצים  אך  להורדת שיעור האובדנות,  רבים  נעשו מאמצים  השנים, 
לצבא  בניגוד  בצה"ל,  זאת,  לעומת  מערכתית.  ולא  מקומית  הייתה  תועלתם  גם  לכן  בעיקרם, 
ארה"ב, נמצא שיעור ההתאבדות בירידה משמעותית מאז 2006, ירידה אשר משפיעה על שיעור 
מניעת ההתאבדות אשר  מיוחסת לתכנית  זו  ירידה  24-15 בישראל.  בגילאי  ההתאבדות הכולל 

החלה ב-2006 ואשר נעשתה מקיפה ועמוקה יותר החל משנת 2010 ]7[. 

תוכניות לשם מניעת התאבדות במסגרות צבאיות שונות קיימות שנים רבות וחלקן הולידו תוצאות 
טובות בהיבטי הורדת שיעור התופעה. יחד עם זאת, הניסיון לבחון ולזקק מה מתוך תוכניות אלו 
היווה גורם משפיע חיובי, לא הצליח להצביע על פעולה כלשהי כפעולה אפקטיבית בפני עצמה, 
מלבד הרחקת כלי נשק אשר נמצאה במחקרים אזרחיים וצבאיים כמפחיתה אובדנות בשיעור 

של עד 30%. 

 
מילות מפתח: התאבדות 
חיילים, מניעת התאבדות.
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האמריקני,  האוויר  בחיל  שנעשתה  מחקר  עבודת  כי  לציין,  יש 
אשר מטרתה הייתה לנתח את הצלחתה היחסית של תוכנית 
בלעדי  גורם  העלתה  לא  כן  גם   ,]8[ שם  האובדנות  מניעת 
האחראי להצלחה, לרבות עלייה במרשמי תרופות נוגדות דיכאון 
)אשר במחקרים אזרחיים נמצאה משמעותית לעלייה בשיעור 
זו,  תוכנית  של  ההמשך  תהליכי  בחינת  מאידך,  האובדנות(. 
העלתה כי ירידה בעיסוק בנושא, כמו גם חוסר עדכון בתהליכי 

התוכנית, גורמים לירידה הדרגתית ביעילותה ]9[.

כי  זיהו  האמריקני,  האוויר  חיל  תוכנית  של  מאוחרים  ניתוחים 
אשר  פעולות,  מספר  של  משילוב  נבעה  התוכנית  הצלחת 
פסיכו- במידע  שיתוף  מפקדים,  ומעורבות  תמיכה  בראשן 
לטיפול  בהגעה  הכרוכה  הסטיגמה  הורדת  רלוונטי,  חינוכי 
בריאות הנפש והתערבות מונעת ומטפלת בשלב מוקדם. לאור 
ממצאים אלו, תוכנית מניעת ההתאבדות בצה"ל, אשר תוארה 
גם  כמו  הללו,  הרכיבים  כל  את  כללה   ,]7[ עבודות  במספר 
רכיבים נוספים. התוכנית החלה בהוראה מפורשת שניתנה מן 
הרמטכ"ל למפקדים אשר הטילה עליהם את האחריות למנוע 
מוות כתוצאה מהתאבדויות. מתוך הוראה זו, הוגברה הפעילות 
עם  זמיר(  אבי  במיל'  )האלוף  דאז  אכ"א  ראש  של  המשותפת 
כלל מפקדי צה"ל שכללה תהליכים מסודרים של הפקת לקחים 
מכל אירוע ואת מעורבותם המוקדמת של המפקדים בתהליכים 
אלו. ראש אכ"א אף תמך במהלך משותף של בריאות הנפש עם 
המשטרה הצבאית לצמצום זמינות כלי הנשק, כאשר במקביל 
מהמרפאות  הקב"נים  העברת  שכלל  מתמשך  תהליך  החל 
עלייה  ההכשרה,  ובסיסי  החטיבה  ברמת  אורגניות  ליחידות 

ברכיב ההרצאות והמניעה והגברת זמינות הטיפול הברה"ני.

מחקר שבדק את יעילות תוכנית המניעה בצה"ל, מצא כי בעקבות 
הפעלת התוכנית חלה ירידה של 57% בשיעור המתאבדים בצה"ל 
בתקופת התוכנית )ועד לימינו( לעומת השנים אשר קדמו לה ]10[. 

המחקר אף העלה כי בעוד בעבר השירות בצה"ל היווה גורם סיכון 
משיעור  נמוך  בצה"ל  ההתאבדות  שיעור  שכיום  הרי  לאובדנות, 
ההתאבדות בגילאי 24-15 בכלל החברה הישראלית. מחקר זה, 
אשר פורסם ב-2015, מצא כי נתוני היעד אשר זוהו כגורמי סיכון 
גברים,  חיילים  למשל  כמו  התוכנית,  לפני  שונים  אפיון  במחקרי 
בעלי ותק קצר בלבד או העומדים בפני שחרור )מאפיינים אשר 
היו יעדים להתערבות וערנות טיפולית(, אכן זכו למענה בתוכנית 
כי  נמצא  זאת,  לעומת  שלה.  העיקריים  המרוויחים  והיו  המניעה 
זוהו  גורמים שלא  תוכנית המניעה פועלת ביעילות מופחתת על 
כשכיחים באירועים אובדניים בטרם החלה, למשל בקרב חיילות. 

המאמר שהתפרסם בעיתון זה – "התאבדויות וניסיונות אובדניים 
בחיל האוויר, השוואה בין טייסים לבין שאר החיילים המשרתים 
המתמשכת.  בלמידה  ומשמעותי  נוסף  נדבך  מהווה   – בחיל" 
מחברי המאמר – סא"ל ד"ר לאה שלף, אשר מובילה את תחום 
איילה  וד"ר  קמחי  אלעד  ועמיתיה  האובדנות,  במניעת  הלמידה 
הקר – פורסים בפנינו את דרך הלמידה של מאפיינים ספציפיים. 
הבאות.  לשנים  המניעה  תוכנית  שדרוג  את  תאפשר  זו  העמקה 
וניתוח מעמיק של שלוש עבודות שונות  נערכה סקירה  במחקר 
האובדנות  ניסיונות  ומבצעי  המתאבדים  מאפייני  את  המנתחות 
ייחודיים  מאפיינים  בעל  חיל  האוויר,  בחיל  ספציפיות  בשנים 
מכלל  לנו  המוכרים  לנתונים  רב  דמיון  מעלה  העבודה  משלו. 
מהותי  הבדל  של  קיומו  עצם  את  בספק  ומעמידה  צה"ל  חילות 
יחד  האובדנות.  וניסיונות  האובדנות  בנושא  השונים  החילות  בין 
עם זאת, למידה מעין זו חיונית לשימור חיותה של תוכנית מניעת 
ההתאבדות הצה"לית כולה והיא תאפשר לאנשי בריאות הנפש 
על  לענות  כדי  הנדרשות  ההתאמות  את  לבצע  האוויר  בחיל 
הצרכים המקומיים של החיל )לדוגמא התמקדות בחיילות ולאורך 
כל משך השירות ולא רק בתחילתו או בסופו( – הכול מתוך מטרה 

לצעוד צעדים נוספים בצמצומו של מוות מיותר ובר-מניעה זה. 
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