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תקציר
בצבא  התאבדויות  למניעת  התוכנית  יעילות  אודות   2016 בשנת  שפורסם  במחקר  מבוא: 
הישראלי, נמצא כי יחס הסיכון )hazard ratio( להשפעת החשיפה לתוכנית למניעת התאבדות 
 .)CI=0.37-0.60, p<0.001  95%(  0.476 היה  כתוצאה מהתאבדות  למוות  עד  הזמן שחלף  על 
כלומר, נמצאה הפחתה של כ-47% בשיעור המתאבדים. כאשר נבחנו משתנים אחרים, נמצא כי 
עיקר ההפחתה חלה בקרב חיילים גברים, שנולדו בישראל, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, בעלי 

אינטליגנציה גבוהה ואשר שירתו ביחידה קרבית.
יעילות התוכנית למניעת אובדנות על פני מספר  עם חלוף השנים, ביקשנו לבחון את  מטרות: 
שנים גדול יותר,  לבצע מעקב אחר השתנות ההתאבדות על ציר הזמן מרגע הגיוס וכן לבחון האם 
קיים הבדל בין מאפייני החיילים שהתאבדו לפני החלת תוכנית המניעה לבין מאפייני החיילים 

שהתאבדו לאחריה.
 1,462,882 כלל  אשר   ,)nested case-control( רטרוספקטיבי  ביקורת  מקרה  מחקר  שיטה: 
חיילים בשירות חובה שסיימו את השירות הצבאי ו-491 חיילים אשר התאבדו במהלך שירותם 
הצבאי, מה-5 בינואר 1992 ועד ה-31 בדצמבר 2016. החיילים שהתאבדו בשנים 2008-2006 
לא הוכללו במחקר, מחשש להטיה. המשתנים שנבדקו הם: מגדר, אינטליגנציה, מקצוע צבאי, 

אבחנה פסיכיאטרית )אם בכלל(, מוצא, דת ומצב סוציואקונומי.
תוצאות: ניתוח המשתנים לפני ואחרי התוכנית למניעת אובדנות העלה כי לפני התוכנית, הסיכוי 
היחסי לאובדנות היה גבוה יותר אצל גברים, בקרב חיילים המשרתים בתפקידי לוחמה ותומכי 
יישום התוכנית  בני הדת הדרוזית. לאחר  חיילים  ובקרב  חיילים ממוצא אתיופי  לחימה, בקרב 
חיילים  של  נשים(,  )לעומת  גברים  של  היחסי  בסיכון  מסוימת  ירידה  ניכרה  אובדנות  למניעת 
פסיכיאטרית  ומחלה  אתיופי  מוצא  המשתנים  דרוזים.  חיילים  ושל  לחימה  תומכי  בתפקידים 

התגברו כגורם סיכון להתאבדות.
מסקנות והמלצות: התוכנית למניעת אובדנות הצליחה להפחית את האובדנות הכללית בצבא 

אך השפיעה על מספר קבוצות דמוגרפיות, למשל גברים ולוחמים, יותר מאשר על אחרות.  

מילות מפתח: מתאבדים, חיילים, התוכנית למניעת התאבדות בצה"ל.
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האם השתנו מאפייני המתאבדים בשירות חובה 
בצה"ל מאז החלת התוכנית למניעת אובדנות?

הקדמה
יעילות  )צה"ל( אשר בחן את  בשנת 2016 פרסמנו מחקר ראשון מסוגו בצבא הגנה לישראל 
התוכנית למניעת התאבדויות שהוטמעה בצה"ל בשנת 2006 ]1[. במחקר זה עקבנו אחרי קבוצה 
 53%  ,18.77 ממוצע  )גיל   2012-1992 בשנים  גויסו  אשר  חובה,  בשירות  חיילים   1,171,359 של 
גברים(. הערכנו את יעילותה של התוכנית על-ידי השוואת מחזור החיילים מלפני יישום התוכנית 
)2005-1992( למחזור החיילים שלאחר יישומה )2012-2006(. השתמשנו בניתוח סיכונים יחסי 
)Cox regression( כדי להעריך את ההשפעה של התוכנית למניעת אובדנות על הזמן שחלף 
עד למוות כתוצאה מהתאבדות. ניתוח רב-משתנים נוסף אפשר לנו לקחת בחשבון גם גורמי 
סיכון ומשתנים מתערבים )confounders( אחרים ולהעריך את תרומתם לשיעור המתאבדים. 
ניתוח המגמות הדגים ירידה בשיעורי ההתאבדות לאורך השנים, אך זו הפכה לבעלת משמעות 
 )hazard ratio( הסיכון  יחס  התאבדות.  למניעת  התוכנית  של  יישומה  לאחר  רק  סטטיסטית 
להשפעת החשיפה לתוכנית למניעת התאבדות על הזמן שחלף עד למוות כתוצאה מהתאבדות 
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הפחתה  כלומר   ,)CI=0.37-0.60, p<0.001  95%(  0.476 היה 
של כ-47% בשיעור המתאבדים. כאשר נבחנו משתנים אחרים, 
ניכר היה כי התוצאות המשמעותיות הן בעיקר בקרב חיילים 
בעלי  גבוה,  סוציו-אקונומי  ממעמד  בישראל,  שנולדו  גברים, 

אינטליגנציה גבוהה ואשר שירתו ביחידה קרבית ]1[.

עם חלוף השנים, ביקשנו לבחון את יעילות התוכנית למניעת 
אחר  מעקב  לבצע  יותר,  גדול  שנים  מספר  פני  על  אובדנות 
השתנות מקרי ההתאבדות על ציר הזמן מרגע הגיוס וכן לבחון 
האם ישנו הבדל בין מאפייני החיילים שהתאבדו לפני החלת 

תוכנית המניעה לבין מאפייני החיילים שהתאבדו לאחריה.

סקירת ספרות
בריאות  מערך  ואנשי  השונים  המפקדים  פעלו  שנים  במשך 
פעולות  וננקטו  בחייל,  הטיפול  את  לשפר  כדי  בצה"ל  הנפש 
 – הקיצון  מצב  את  למנוע  היתר,  בין  הייתה,  שמטרתן  רבות 
למניעת  "התוכנית  נכללת  אלו  פעולות  בין  חייל.  התאבדות 
אובדנות", שהפעלתה החלה בשנת 2006. שלוש שנים לאחר 
למניעת  התוכנית  של  הפעיל  היישום  החל  ב-2009,  מכן, 
היבטים  משלבת  התוכנית  בצה"ל.  היחידות  בכלל  אובדנות 
הסברתיים  הנשק(,  זמינות  של  הפחתה  )לדוגמה,  לוגיסטיים 
ופיקודיים אשר כל אחד מהם בנפרד וכולם ביחד נועדו למנוע 
הפחתת  כמו  מרכיבים  כוללת  התוכנית  למשל,  כך,  אובדנות. 
על-מנת  הנפש  בריאות  לגורמי  בפנייה  הכרוכה  הסטיגמה 
זמינותם  הגברת  וכמו  עזרה,  לבקש  במצוקה  חיילים  לעודד 
של גורמי בריאות הנפש מבחינת מיקום ומספרים, החל מרמת 
של  חינוכם  הוא  נוסף  מרכזי  מרכיב  היחידות.  ובכל  החטיבה 
המפקדים והחיילים לשמש כ"שומרי סף" ולזהות סימני מצוקה. 
כוללת  התוכנית  והמפקדים,  הנפש  בריאות  גורמי  מבחינת 
התערבויות ביחס לאוכלוסיות סיכון ספציפיות )למשל, חיילים 
הפעולות  ושיפור  ועוד(  יחידות  בין  במעבר  חיילים  בודדים, 
אחרי  יזום  מעקב  )למשל,  דרכים  במגוון  אובדנות  לאיתור 
חיילים עם היסטוריה של אשפוזים או פגיעות עצמיות ובדיקות 
לצמצום  הביאו  אלו  פעולות  במיון(.  חיילים שהיו  תכופות של 
 .]2[ החובה  חיילי  בקרב  בצבא  ההתאבדות  תופעת  של  ניכר 
יתר על כן, מאז 2016 מקפיד אגף כוח אדם לפרסם את נתוני 
כתוצאה  לרבות  הצבאי,  שירותם  במהלך  מתו  אשר  החיילים 
מהתאבדות. נתוני המתאבדים והניסיונות האובדניים מועברים 
באופן סדיר לוועדת החוץ והביטחון בכנסת ומוכרים היטב זה 
]2[. למרות  שנים לכל מנגנוני הבקרה הארציים והממשלתיים 
הירידה בשיעור המתאבדים בצבא, צה"ל ממשיך לבדוק לעומק 
דיווחים  על  ומקפיד  מוסבר  שאינו  מוות  מקרה  כל  ובעקביות 
ועל חקירה מקיפה אם מתגלה שמדובר בהתאבדות, על-מנת 

להמשיך ללמוד ולשפר את הזיהוי, המניעה והטיפול בחיילים.

הרי  ירידה בשיעור המתאבדים,  צה"ל חלה  חיילי  בעוד בקרב 
 .]5-3[  2003 מאז  עלייה  חלה  ארה"ב  בצבא  חיילים  שבקרב 
חיילים בשירות פעיל בצבא ארה"ב  שיעור המתאבדים בקרב 
עמד על 19.9 ל-100,000, כאשר פירוט התפלגות ההתאבדויות 
הלא-מתוקננות עבור ארבע הזרועות הצבאיות עמד על כ-23.8 
ב-Army 18.5, בחיל האוויר, 17.9 בחיל הנחתים ו-16.3 בחיל הים 

האמריקאי  ההגנה  מקדיש משרד  זאת,  לאור   .]6[ אלף  ל-100 
מאמץ ניכר ומשאבים רבים לשיפור התוכנית למניעת אובדנות 
]7[,  הן בתחום האיתור טרם גיוס, הן בתחום המניעה, הזיהוי 
התנהגות  שביטאו  חיילים  אחר  המעקב  בתחום  והן  והטיפול 
ארה"ב  ממשלת  מימנו  הדיווחים,  אחד  פי  על   .]9-8[ אובדנית 
ומשרד ההגנה האמריקאי למעלה מ-900 תוכניות שונות למניעת 
מניעה,  לרבות  רבים  ]10[, אשר התמקדו בתחומים  התאבדות 
והפרא- האובדניות  ההתנהגויות  טווח  כל  על  ומחקר  טיפול 

אובדניות, החל ממחשבות ועד למוות כתוצאה מהתאבדות.

בצה"ל  לירידה בשיעור המתאבדים  אחת הסיבות העיקריות 
החיילים  במספרי  ההפחתה  היא  ארה"ב,  לצבא  בהשוואה 
שהינם בעלי גישה קלה לנשק ]2[. עד שנת 2006 לקחו עמם 
לחופשת  הביתה  כשיצאו  האישי  נשקם  את  החיילים  מרבית 
ראש  החלטת  בעקבות  המדיניות  ב-2006 השתנתה  השבת. 
המטה הכללי )הרמטכ"ל( שחייבה את החיילים להשאיר את 
נשקם האישי מאופסן ונעול ביחידה בעת חופשה, למעט אלה 
שנזקקו לו מסיבות מבצעיות, ונוסף על כך הופסק נוהל נשיאת 
נשק בקורסים ]2[. עד כה נערכו רק מחקרים מעטים שבדקו 
ההתאבדות  שיעורי  על  לנשק  הגישה  צמצום  השלכות  את 
באוכלוסייה הצבאית, אך בצבאות שעשו זאת, כדוגמת צבא 
כ-40%-30%  מנע  זה  צעד  כי  נמצא   ,]12[ וצה"ל   ]11[ שוויץ 

מההתאבדויות.

תוכנית המניעה הצה"לית בולטת במיוחד לטובה בתוצאותיה, 
והפכה את השירות הצבאי במידה מסוימת לגורם המגן מפני 
התאבדות, יחסית לאוכלוסייה הכללית בגילאים 15–24 ובאופן 
בגילאים  ישראלים  מתבגרים  של  לתת-האוכלוסייה  ספציפי 
וזמינות  והמנטלי  הפיזי  העומס  למרות  זאת  כל   ,]13[  21-18
הנשק ]2[. כך, מדווח כי יחס השיעורים בנים/בנות בקרב בני 
נוער בגילאים 15–24 ירד ל-4.2 בממוצע בשנים 2015-2013, 
לעומת יחס גבוה של 6.8 בממוצע בשנים 2003-2001, ואילו 
שיעור ההתאבדות בקרב בנים בגילאים 21-18 )הכוללים את 
מהמחצית  ירידה  במגמת  צה"ל(  חיילי  בקרב  המתאבדים 
עד תחילת  עלייה  לאחר שחלה  השנייה של שנות האלפיים, 
שנות האלפיים. השיעור בקבוצת הגיל 21-18 נמוך בהשוואה 

לגילאים 24-22 במרבית השנים משנת 2007 ]13[.

כך  מודולרית,  הינה  בצה"ל  אובדנות  למניעת  התוכנית 
שבהתאם להתפתחות המחקר והאפשרויות הטכנולוגיות, ניתן 
יותר  טוב  לעקוב  יאפשרו  אשר  רכיבים  בעתיד  להוסיף  יהיה 
הסיכון.  להערכת  רלוונטית  אינפורמציה  ולקבל  חיילים  אחרי 
מאז הטמעתה של התוכנית היא מתפתחת בשלושה תחומים 

עיקריים: חינוך ולמידה, הערכת סיכון ומעקב.

הן  הסף"  ל"שומרי  המשלימות  התוכניות   – ולמידה  חינוך 
"בחירה בחיים" ו"ערבות הדדית", שמובלות על-ידי חיל החינוך 
ומטרתן לתת למפקדים הכשרה בנושא, להסיר את הסטיגמה 
הכרוכה לעיתים בפנייה לאנשי מקצוע ולמפקדים בעת מצוקה 

ולחנך חיילים לערבות הדדית לחיי חבריהם ]2[. 

הערכת סיכון – מבוצעת על-ידי גורמי בריאות הנפש ביחידות 
השונות. 
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בשני  אובדני.  בסיכון  נמצאים  אשר  חיילים  אחרי   – מעקב 
בשם  מערכת  על  ההתפתחות  נשענת  האחרונים,  התחומים 
מאחורי  העומד  הרעיון  נפש(.  נפגעי  תיעוד  )מערכת  מת"ן 
פיתוח המת"ן הוא תיעוד כלל אירועי ונתוני הפגיעה העצמית, 
סיבת  לגבי  המטפל  הגורם  של  דעתו  שיקול  הפעלת  ללא 
ורמת הסיכון, כך שכלל הנתונים מתועדים  הפגיעה העצמית 
למידה  והן  התופעה  של  ניטור  הן  שיאפשר  באופן  במערכת 
לצורך הערכת אובדנות בצורה שיטתית ומובנית על-ידי גורמי 
הטיפול )קציני בריאות הנפש – קב"נים( המזינים את המקרים. 
המערכת אינה מחליפה את שיקול הדעת הקליני אלא מהווה 
כלי תומך החלטה, כמו גם כלי ניהולי המאפשר מעקב, שליטה 

ובקרה על כלל המקרים ועל המקרה הפרטני עצמו.

המחקר הנוכחי
שאלת המחקר שלנו היא, האם השתנו מאפייני המתאבדים 
מטרת  המניעה?  תוכנית  יישום  מאז  בצה"ל  חובה  בשירות 
המחקר הייתה בחינת משתנים ומאפיינים שונים של חיילים 
לפני ואחרי החלת תוכנית המניעה בשנים 2016-1992. ואמנם 
לצורך הבדיקה, הגדרנו שתי תקופות – לפני תוכנית המניעה 
אך   2006 בשנת  לפעול  החלה  שהתוכנית  מכיוון  ולאחריה. 
יושמה במלואה בקרב כל חיילי צה"ל רק בשנת 2009, היה 
הכרח למנוע ככל האפשר הטיה בתכנון המחקר. כדי להבטיח 
חלקית  חשיפה  עם  חיילים  קבוצות  במחקר  ייכללו  שלא 
ייכללו חיילים שנחשפו לתוכנית בקבוצה  וכן שלא  לתוכנית, 
ל-2009.  החיתוך  נקודת  את  העלנו  ולהפך,  נחשפה  שלא 
הצגנו  אותו  הקודם  למחקר  בניגוד  הנוכחי,  שבמחקר  מכאן 
שלפני  הראשונה  התקופה  תקופות:  שתי  ישנן  בהקדמה, 
התוכנית )2006-1992( והתקופה שלאחר הטמעתה )-2016
2009(. השנים 2008-2006 לא נכללו במחקר מטעם חשש 

להטיה.

שיטה
 )nested case-control( מחקר מקרה ביקורת רטרוספקטיבי
שכלל את כל החיילים ששירתו בשירות חובה בין ה-5 בינואר 

1992 ל-31 בדצמבר 2016.

אוכלוסיית המחקר
התאבדו  אשר  חובה  בשירות  חיילים   – המחקר  קבוצת 
במהלך שירותם הצבאי )להלן: מתאבדים(. קבוצה זו משמשת 
לצורך החישובים במונה. קבוצת המחקר כללה בתחילה 525 
התאבדויות, מהן החסרנו את כל החיילים שהתאבדו במהלך 
בשירות  ההתאבדות  ביום  היו  לא  אולם  הצבאי  שירותם 
חובה, כך שהמונה כלל רק מתאבדים שהיו בעת ההתאבדות 
חיילים בחובה. לצורך החישוב, חייל  גבר אשר היה בשירות 
מעל 1,100 ימים )שלוש שנים( לא נכלל במחקר. באותו אופן, 
)שנתיים(  ימים   735 מעל  בשירות  הייתה  אשר  אישה  חיילת 
לא נכללה בקבוצת המחקר. לאחר החסרת האוכלוסייה אשר 
אינה רלוונטית למחקר, נשארנו עם קבוצת מחקר המונה 491 
חיילים שהיו בשירות חובה בעת מותם כתוצאה מהתאבדות.

קבוצת הביקורת – 1,462,882 חיילים שהתגייסו והיו בשירות 
סדיר בשנות המחקר. אלה שימשו אותנו במכנה לשם החישוב.  

משתני המחקר
משתנה תלוי – מוות כתוצאה מהתאבדות במהלך שירות סדיר.

משתנה בלתי תלוי – מגדר, אינטליגנציה, מקצוע צבאי, אבחנה 
פסיכיאטרית, מוצא, דת, מצב סוציואקונומי. 

מגורים  מיקום  לפי  נקבע  הסיווג   :)SES( סוציו אקונומי  מצב 
על  מצביע  הוא  יותר,  גבוה  שהציון  ככל   .10-1 הרצף  על  ונע 
מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר. במחקר הנוכחי הגדרנו שלוש 

קבוצות: נמוך )4-1(, ממוצע )7-5(, וגבוה )10-8( ]14[. 

  :)Intellect Rating Score: IRS( ראשוני  פסיכוטכני  דרוג 
הדרוג הפסיכוטכני הראשוני )דפ"ר( ניתן לכל מועמד לשירות 
אינטליגנציה  למבחני  מקביל  הדרוג  הגיוס.  בלשכת  ביטחון 
)IQ(, המורכבים מארבעה תתי-מבחנים שנועדו למדידת יכולת 
אינטלקטואלית. במחקר זה חולקו הנבדקים לשלוש קבוצות, 
ובעלי   )60-40( בינוני  דפ"ר  בעלי   ,)30-10( נמוך  דפ"ר  בעלי 

דפ"ר גבוה )90-70( ]15[. 

אבחנה פסיכיאטרית: אבחנה פסיכיאטרית ניתנת, אם בכלל, 
השירות.  במהלך  או  הגיוס  לפני  צבאי  פסיכיאטר  על-ידי 
ביום  הפסיכיאטריות  באבחנות  השתמשנו  הנוכחי  במחקר 
ביום  האבחנות  את  גם  בדקנו  המתאבדים  ועבור  הגיוס, 
התבסס,   2008 מלפני  בגרסתו  הפרופילים  ספר  המוות. 
של  עיקרים  סיווגים  שני  על  אישיות,  הפרעת  של  בהקשר 
לאשכול  התייחס  המוחצן  והמופנם.  המוחצן  אישיות:  אבחון 
ונרקיסיסטי(,  היסטוריוני  גבולי,  )אנטי-חברתי,   B האישיות 
ובעל  תלותי  )נמנע,   C אישיות  לאשכול  התייחס  והמופנם 
הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית(. עבור כל אבחנה מצוינת 
גם הערכה של חומרתה וכפועל יוצא מכך – היכולת לתפקד 
ICD- כחייל. לאחר 2008, סעיפי הליקוי הנפשיים התבססו על
]16[ 10. כך, למשל, בשל שינוי המדיניות בצה"ל, נתונים הנוגעים 
להפרעות אישיות בלבד )אשכול B ו- C( השתנו מאלה שהיו 
לפני 2008. כיום, אבחנה של הפרעת אישיות מובילה לקביעת 
פתולוגיים  אישיות  קווי  של  אבחנה  ואילו  גיוס,  פוסל  פרופיל 
בלבד, שאינם מתגבשים לאבחנת הפרעת אישיות ובעבר זיכו 
אישיות,  הפרעת  קטגוריית  תחת  שירות  שמאפשר  בפרופיל 
מסומנת בעיקר בציון קשיי הסתגלות על רקע הערכת הקושי 
חילקנו  הנוכחי  במחקר   .]17[ השירות  במהלך  לחייל  שיגרמו 
אבחנה  עם  לחיילים  דיכוטומית  בצורה  האוכלוסייה  את 
מכיוון  פסיכיאטרית.  אבחנה  ללא  ולחיילים  פסיכיאטרית 
אישיות  הפרעת  אבחנות של  עוד  נקבעו  לא   2008 שלאחר 
עם  להתמודד  כדי  השוואות  מספר  ביצענו   ,)C-ו  B )אשכול 

הפער שנוצר ראה לדוגמא ]15[.

וחולקו  שירותם  אופי  פי  על  נבדקו  החיילים  צבאי:  מקצוע 
וחיילים  לחימה  תומכי  לוחמים,  עיקריות:  קטגוריות  לשלוש 
גורם  את  ולבודד  לנסות  על-מנת  בוצעה  זו  הבחנה  עורפיים. 
לחימה  ותומכי  לוחמים  בקרב  גבוהה  שהינה  הנשק,  זמינות 

לעומת החיילים העורפיים.
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ממצאים
מתוך כלל קבוצת המחקר אשר כללה את החיילים המתאבדים 
כפי   .)8.9%( בנות  ו-44   )91.1%( בנים  חיילים   )n=491(, 447
שמוצג בטבלה 1, אורך השירות הצבאי )בימים( עד ההתאבדות 
 – )חציון  ימים   300 בממוצע  שירתו  שחיילות  כך  על  מצביע 
 360-242 של  בטווח  נע  הממוצע  של  סמך  רווח  ימים,   291
ימים  גברים עמד הממוצע על 400  חיילים  ואילו עבור  ימים(, 
)חציון – 328 ימים, רווח סמך של הממוצע נע בטווח של -440
381 ימים(. טבלה 1 מציגה את שיעור התפלגות ההתאבדויות 
ושנת שירות, ללא כל קשר  מין  לפי  חיילים/ות  לכל 100,000 
חיילות  של  ההתאבדות  שיעור  התאבדות.  למניעת  לתוכנית 
עמד על n=26; 59.1%( 100,000:4( בשנה הראשונה לשירות 
לשירות.  השנייה  בשנה   )n=18;40.9%( ו-100,000:3  הצבאי 
 n=239;( 100,000:29 שיעור ההתאבדות של חיילים בנים היה
ו-100,000:16  הצבאי  השירות  של  הראשונה  בשנה   )53.5%
בשנה  המתאבדים  אחוז  השנייה.  בשנה   )n=121; 27.1%(
 )n=87( השלישית לשירות עבור חיילים בנים עמד על 19.5% 
בחישובי  נכללות  אינן  הבנות   .100,000:13 על  עמד  והשיעור 
השנה השלישית ועל כן השיעור עולה לכאורה, אולם הוא דומה 

לשנה השלישית בחישוב שיעור המתאבדים בבנים בלבד.

מוצא: החיילים חולקו לאוכלוסיות שונות לפי מוצא, בהתבסס 
בעיקר על מוצא וארץ לידת ההורים. האוכלוסיות כללו מוצא 
הסובייטי  מהגוש  מוצא  מערביות,  מארצות  מוצא  ישראלי, 
לשעבר, מוצא אתיופי, מוצא מארצות אפריקה שאינן אתיופיה, 

מוצא אסייתי ומוצא מאוסטרליה/ניו-זילנד.
 – דתית  מבחינה  שונות  אוכלוסיות  ל-3  חולקו  החיילים  דת: 

יהודים, דרוזים ובני דת אחרת. 

ניתוח סטטיסטי 
.IBM גרסה 23, של חברת ,SPSS הניתוחים בוצעו עם תוכנת

להבדלים  ממוצעים  הבדלי  לבדיקת  נעשה  המגמה  ניתוח 
בפרופורציות proxmean באמצעות ניתוח ממוצעים לכל שנת 
ליניארית  למגמה  בריבוע'  'ִחי  ניתוחי  נעשו  כך,  על  נוסף  גיוס. 
)p<0.005( כדי לבחון את שיפיע הקו )R2(. גם ההשוואה בין 

שתי הקבוצות נעשתה באמצעות 'חי בריבוע'.

אישור ועדת אתיקה
ועדת האתיקה המוסדית של חיל הרפואה אישרה את המחקר 
ונתנה את הסכמתה לוותר על הדרישה להסכמה מדעת על 

בסיס ההבטחה לשמור על אנונימיות המשתתפים.

טבלה 1: התפלגות התאבדויות לפי מין, שנת שירות ומספר התאבדויות לכל 100,000 חיילים/ות.

סה״כשנה שלישיתשנה שנייהשנה ראשונה

N%שיעור#N%שיעור#N%שיעור#N%שיעור#

448.97---2659.141840.93בנות

23953.52912127.1168719.51344791.154בנים

26554.01813928.3108717.713491100.034סה״כ

# שיעור ההתאבדות לכל 100,000 חיילים/ות

ובבנות, לפני ואחרי התוכנית למניעת התאבדות.  טבלה 2 מציגה את הירידה בשיעור ההתאבדויות לפי שנות השירות בבנים 
בקרב הבנות קטן שיעור ההתאבדויות פי 1.3, ובקרב הבנים פי 2.8. בשנה השנייה קטן שיעור ההתאבדויות בקרב הבנות פי 4, 
ובקרב הבנים פי 3. בשנה השלישית לשירותם של הבנים, הצטמצם שיעור ההתאבדויות פי 9 לאחר הטמעת התוכנית למניעת 

התאבדויות, בהשוואה לתקופה שלפני התוכנית. 

טבלה 2: בחינת הקשר בין קווי אישיות ומדדי מצוקה

סה״כשנה שלישיתשנה שניהשנה ראשונה

N428,022410,244-428,022לפניבנות

1916-35מס' התאבדויות

4408שיעור

N203,358193,898-203,358אחרי

72-9מס' התאבדויות

3104שיעור
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לשם בדיקת השתנות המאפיינים של החיילים, השתמשנו ברגרסיה לינארית לפי מינימל מודל, על-מנת לנטרל את גורמי המגדר 
והאינטליגנציה בכל ניתוח.

סה״כשנה שלישיתשנה שניהשנה ראשונה

N552,907503,074455,097552,907לפניבנים

20210482388מס' התאבדויות

37211870שיעור

N278,595258,733214,687278,595אחרי

3717559מס' התאבדויות

137221שיעור

סה"כ שיעור לכל 100,000 
חיילים/ות

1810133421

בחישוב מגמת הירידה לפי שנים )גרף 1(, מצאנו כי כל שנה פוחתים 2 מתאבדים לכל 100,000 חיילים/ות. עם זאת, בעוד שבקרב 
הבנות לא ניתן להצביע על מגמה מובהקת )R2=0.0485(, הרי שבקרב הבנים מראה קו המגמה ירידה מובהקת של 3.6 מקרים 

.)R2=0.82( בכל שנה
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R2=0.8185
y=-3.5633x101.19

Prevalence of suicide per 10,000 soldiers by recruitment year

גרף 1:  חישוב מגמת הירידה בשיעור המתאבדים לכל 100,000 חיילים/ות לפי מגדר ושנת גיוס.   
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.Univariate analysis with a minimal model adjusted for gender and IQ :3 טבלה

Univariate 95% CIExp(ß(PBVariables
UBLB

0.000050.000010.00003<0.001-10.563Intercept

 #Before 11.9585.9838.459<0.0012.135 Gender

1.0161.0051.0100.0010.010Intelligence Score

0.000060.0000020.000010.001-11.387Intercept

∞After 9.5732.3534.746<0.0011.557 Gender

1.0270.9981.0120.0900.012Intelligence Score

0.000060.000010.00003<0.001-10.552Intercept

#Before

14.5926.0729.413<0.0012.242 Gender

1.0141.0001.0070.0410.007Intelligence Score

1.8891.1971.504<0.0010.408Combat

45.50114.37425.574<0.0013.242Combat Support

10aNoncombat

0.000070.0000020.00001<0.001-11.332Intercept

∞After

7.2101.7223.5240.0011.260 Gender

1.0240.9941.0090.2340.009Intelligence Score

3.8221.2662.2000.0050.788Combat

22.9365.85211.586<0.0012.450Combat Support

10aNoncombat

0.000050.000010.00002<0.001-10.681Intercept

#Before
11.5565.7728.167<0.0012.100 Gender

1.0171.0051.011<0.0010.011Intelligence Score

2.7721.2961.8960.0010.640µPsychiatric Diagnosis

0.000060.0000020.0000041<0.001-10.101Intercept

∞After
9.4822.3294.699<0.0011.547 Gender

1.0270.9981.0120.0920.012Intelligence Score

8.5241.1283.1000.0281.131µPsychiatric Diagnosis

0.000090.000010.00004<0.001-10.101Intercept

#Before

11.4635.7318.105<0.0012.092Gender

1.0171.0041.0110.0010.011Intelligence Score

1.6030.0950.3910.192-0.939Australia-New Zealand

0.8740.4560.6310.006-0.460Western country

0.7810.3910.5520.001-0.593Asia + Oceania

0.5050.2320.342<0.001-1.072Africa

531 .31.3412.1760.0020.778Ethiopia

1.1240.5820.8090.206-0.212Former Soviet Union

10aIsrael
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Univariate 95% CIExp(ß(PBVariables
UBLB

0.000020.00000050.000004<0.001-12.576Intercept

∞After

9.5532.3454.733<0.0011.555Gender

1.0331.0021.0180.0250.017Intelligence Score

49.4182.36810.8190.0022.381Australia-New Zealand

4.2290.8081.8480.1460.614Western country

4.0630.7001.6870.2440.523Asia + Oceania

3.7430.6421.5500.3300.438Africa

17.7802.3616.479<0.0011.869Ethiopia

6.1101.2542.7680.0121.018Former Soviet Union

10aIsrael

0.000120.000010.00003<0.001-10.307Intercept

#Before

11.2785.6297.968<0.0012.075Gender

1.0181.0061.021<0.0010.012Intelligence Score

4.3110.6001.6080.3450.475Other religion

4.9732.3613.426<0.0011.232Druze

10aJewish

0.00000660.000000210.000012<0.001-11.345Intercept

∞After

9.7282.3894.818<0.0011.572Gender

1.0270.9981.0120.1010.012Intelligence Score

0.0000000.0000000.00000090.999-13.948Other religion

3.7840.0720.5220.520-0.650Druze

10aJewish

0.00000820.00000150.0000035<0.001-10.240Intercept

#Before

11.2045.5917.915<0.0012.069 Gender

1.0181.0061.012<0.0010.012Intelligence Score

0.9210.3750.5880.020-0.531Combat

1.0330.4280.6650.070-0.408Combat Support

10aNoncombat

0.00000190.000000180.0000013<0.001-11.249Intercept

∞After

9.2692.2664.583<0.0011.522 Gender

1.0301.0001.0150.0500.015Intelligence Score

1.6740.1960.5730.309-0.556Combat

2.2490.2850.8000.672-0.223Combat Support

10aNoncombat
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גבוה  הסיכון  היה  המניעה,  תוכנית  לפני  כי  עולה  מהטבלה 
 OR=8.45; 95% CI,( גברים  חיילים  עבור  ניכרת  במידה 
הסיכון  התוכנית  לאחר  ואילו   ,)5.983-11.958; p<0.001
עבור גברים עדיין מובהק )p=0.001( אולם יחס הסיכון ירד 
מ-8.459 ל-4.746. אינטליגנציה גבוהה הייתה גם היא גורם 
OR=1.010; 95% CI, 1.005-( התוכנית  החלת  לפני  סיכון 
נמצא  לא  התוכנית  החלת  אחרי  אך   ,)1.016; p=0.001
משתנה האינטליגנציה כגורם סיכון מובהק. ערכנו השוואת 
את  ששרדו  לחיילים  שהתאבדו  חיילים  בין  אינטליגנציה 
השירות לפני ואחרי התוכנית, ומצאנו כי רמת האינטליגנציה 
של החיילים החיים ירדה באופן מובהק )p<0.001( מממוצע 
 .)SD=15.533( 109.32 לממוצע של )SD=15.418( 110.22 של
בקרב  הממוצעת  האינטליגנציה  ביותר,  כללי  באופן 
המתאבדים בהשוואה לאלה שלא התאבדו גבוהה יותר גם 
לפני )113.15 לעומת 110.22( וגם אחרי )112.87 לעומת 109.32( 
התוכנית. אחרי התוכנית הייתה האינטליגנציה הממוצעת של 
המתאבדים במגמת ירידה, אולם לא באופן מובהק )113.15 
לחימה  כתומך  או  קרבית  ביחידה  שירות   .)112.87 לעומת 
החלת  ואחרי  לפני  להתאבדות  מובהק  סיכון  כגורם  נמצא 
התוכנית למניעת התאבדויות, עם סיכון גבוה יותר לקבוצת 
תומכי הלחימה. יחד עם זאת, בקבוצת תומכי הלחימה ירד 
 )CI, 14.374-45.501; p<0.001 95%( 25.574-יחס הסיכון מ
CI, 5.852-22.936; p<0.001( אחרי החלת   95%( ל-11.586 
התוכנית, ואילו עבור הלוחמים אפשר לראות שיחס הסיכון 
 OR=1.504; 95% CI, 1.197-1.889; p>0.001( עלה  דווקא 
לאחר   )and OR=2.200; 95% CI, 1.266-3.822; p=0.005
התוכנית. הסיכון להיות עם הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת 
 OR=3.100; 95% CI,( ביום ההתאבדות עלה אחרי התוכנית
p=0.028 ;1.128-8.524( בהשוואה לתקופה שלפני התוכנית 
)OR=1.896; 95% CI, 1.296-2.772; p=0.001(. הסיכון להיות 
 OR=2.176;( לפני  גם  גבוה  האתיופית  הקהילה  בן  מתאבד 
 OR=6.479;( אחרי  וגם   )95% CI, 1.341-3.531; p=0.002
CI, 2.361-17.780; p<0.001 95%(. גם הסיכון האובדני בקרב 
אלה שמוצא המקור שלהם הוא ברית המועצות, אוסטרליה 
או ניו-זילנד, עלה באופן יחסי. כמו כן נמצא כי ההשתייכות 
 OR=3.426;( לעדה הדרוזית הייתה גורם סיכון לפני התוכנית
התוכנית  שאחרי  בעוד   ,)95% CI, 2.361-4.973; p<0.001

משתנה זה נמצא בלתי מובהק.

דיון
בשנים האחרונות ניכר כי התוכנית למניעת אובדנות בצה"ל 
כפי  האובדנות,  שיעורי  את  משמעותית  להפחית  הצליחה 
]19,1[. עם זאת, למרות ההצלחה  שהודגם במספר פרסומים 
מקרי  כל  את  מונעת  אינה  היא  התוכנית,  של  המוכחת 
על  התוכנית  השלכות  את  ולחקור  להמשיך  ויש  האובדנות 
החיילים  יעילותה.  טווח  את  להרחיב  על-מנת  מרכיביה  כל 
בצבא, המגויסים מכוח חוק שירות הביטחון, מגיעים מקשת 
רחבה של אוכלוסיות במדינת ישראל ובכך הופכים את הצבא 
להטרוגני. לפיכך, מטרת מחקר זה הייתה לבדוק האם לתוכנית 

היו השלכות על אוכלוסייה אחת יותר מאחרת והאם השתנו 
המאפיינים הדמוגרפיים של המתאבדים בצבא מאז יישומה. 
השערת המחקר נבעה מהממצאים המוכרים עד שנת 2012 
]1[. ההנחה הייתה כי אם לפני יישום התוכנית, מגוון של גורמי 
סוציואקונומית,  אינטליגנציה, רמה  )כגון מגדר,  סיכון מובנים 
מחלה נפשית ועוד( וגורמים תלויי סיטואציה )כגון תנאי שירות 
וזמינות נשק( אפיינו את המתאבדים בצה"ל, הרי שייתכן כי 
לאחר יישומה, השפעת הגורמים המובנים תישאר דומיננטית 

בעוד השפעת הגורמים תלויי הסיטואציה תצטמצם. 

השונים  במשתנים  שינוי  הראו  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
יותר  גבוה  סיכון  כבעלי  נמצאו  גברים  חיילים  שנבדקו. 
שינוי  זו  באוכלוסייה  חל  אולם  חיילות,  לעומת  לאובדנות 
ייתכן  ירד.  שלה  היחסי  והסיכון  התוכנית  הפעלת  לאחר 
שאחד ההסברים לכך הוא הפחתת זמינות הנשק שהייתה 
אחד מעקרונות הבסיס של התוכנית ]12[. ייתכן כי ההפחתה 
נעוצה בעובדה שחיילים גברים מהווים רוב בקרב המשרתים 
עוד  נשק.  של  יותר  גבוהה  זמינות  שבהן  לוחמות,  ביחידות 
מובנה,  הינו  המגדרי  הסיכון  שגורם  למרות  כי  לומר  ניתן 
תפקידים  על  משפיע  הוא  לשינוי,  ניתן  ואינו  קבוע  בהיותו 
והצבות שונות של החייל או החיילת בצבא ולכן גם מושפע 
מפעילויות שנעשו במסגרת התוכנית למניעת אובדנות והגיב 
בדומה לגורם תלוי סיטואציה במקרה זה. ייתכן שעם עליית 
שנים,  ולאורך  לוחמות  ליחידות  המצטרפות  הנשים  שיעור 

נוכל לראות ממצאים אחרים בהקשר זה.

נמצא  לחימה  תומך  כחייל  שירות  קודמים,  למחקרים  בניגוד 
כגורם סיכון ניכר לעומת חיילים לוחמים או עורפיים. יש לחקור 
ממצא זה יותר לעומק, אולם הסבר אפשרי אחד הינו כי בעוד 
שתומכי לחימה משרתים בסביבה שבה קיימת זמינות גבוהה 
כי  שייתכן  הרי  לוחמים,  חיילים  כמו  ניכר,  לחץ  לצד  נשק  של 
החוסן הנפשי והפיזי שלהם נמוך יותר. מצב עניינים זה מוביל 
התמיינו  שאליהן  ביחידות  כלוחמים  נשארים  לא  שהם  לכך 
ולהתאבדות.  למצוקה  מוביל  הנסיבות  ושילוב  מלכתחילה 
הסבר אפשרי אחר קשור במוטיבציה הנמוכה לשירות קרבי, 
קשיי  את  זו  בסיטואציה  מגבירה  אשר  בכלל,  לשירות  או 
ההסתגלות לצבא. מרכיבי התוכנית למניעת אובדנות מניבים 
זו, ככל הנראה בעיקר עקב הגבלת  אוכלוסייה  תועלת עבור 
הגישה לנשק שהפחיתה את הסיכון כמעט בחצי, אף שזו עדיין 

אוכלוסייה בסיכון יחסי.

המתאבדים  בשיעור  העלייה  הוא  המחקר  של  נוסף  ממצא 
יישום  שלפני  לתקופה  בהשוואה  פסיכיאטרית,  אבחנה  בעלי 
בקרב  פחת  שהשיעור  כך  על  מצביע  זה  ממצא  התוכנית. 
פסיכיאטרית.  אבחנה  ללא  שהיו  בנפשם,  הבריאים  החיילים 
בהקשר זה יש לציין, כי שניים מהמרכיבים הבולטים בתוכנית 
המניעה הם שילובם של קציני בריאות הנפש ביחידות השונות, 
 – הנפש  בריאות  גורמי  כמות  והגדלת  החטיבה,  מרמת  החל 
זמינותם של שירותי בריאות  הכול מתוך מטרה להעלות את 
הנפש לכלל החיילים. יש צורך לעקוב ולבדוק האם צעדים אלו 

ממשיכים להשפיע על הירידה בשיעור המתאבדים.

נמצאה ירידה ברמת האינטליגנציה הממוצעת של מתאבדים 
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סטטיסטית.  מובהק  באופן  לא  אך  החיילים,  שאר  לעומת 
שנמצא  כפי  סיכון,  גורם  נחשבת  עדיין  גבוהה  אינטליגנציה 
בעבר. מצב סוציואקונומי, לעומת זאת, לא נמצא כגורם משפיע 
על אובדנות לפני ואחרי יישום התוכנית, בניגוד לממצאי העבר. 
אינו  בצה"ל  משתמשים  שבו  הסוציואקונומי  שהדירוג  ייתכן 
רגיש מספיק, לאור העובדה שהדירוג יותר מייצג מקום מגורים 

ופחות מייצג מצב סוציואקונומי פרטני של החייל.

לפני יישום התוכנית, מדינת המוצא היחידה שנמצאה כגורם 
סיכון ניכר לאובדנות מבחינה סטטיסטית הייתה אתיופיה. גם 
לאחר יישום התוכנית, מוצא אתיופי עדיין נמצא כגורם סיכון 
מארצות  מוצא  כך,  על  נוסף  היחסי.  בשיעור  עלה  אף  והוא 
כגורם  נמצא  וניו-זילנד  אוסטרליה  המועצות,  כברית  אחרות 
ובעל משמעות סטטיסטית בפני עצמו. ככל  יותר  גבוה  סיכון 
הנראה, ממצא זה נובע מכך שהגירה וסטטוס של מהגר מהווים 
גורמי סיכון מובנה ולא תלויי-סיטואציה ולכן פחות מושפעים 
מהתוכנית. מבחינת קבוצות מיעוט דתיות, הסיכון האובדני ירד 
לאחר יישום התוכנית. השתייכות לדת הדרוזית, אשר הייתה 
להיות  יש  זאת,  עם  מגן.  גורם  כעת  הינה  סיכון,  גורם  בעבר 
זהירים לגבי ממצא זה לאור מספר אבסולוטי נמוך מאוד לפני 

ואחרי התוכנית, אשר ייתכן שמשפיע על הניתוח הסטטיסטי.

מגבלות המחקר 
עבור  יחסית  קטן  המתאבדים  מספר  סטטיסטית,  מבחינה 
ולכן,  ובין הקטגוריות השונות,  בין המשתנים  עריכת השוואה 
ככלל, קיים קושי לבודד את המשתנים זה מזה ולהצביע על 

גורם אחד שהוא הדומיננטי ביותר.

סיכום ומסקנות
בצה"ל,  לאובדנות  הנוכחיים  הסיכון  גורמי  כי  נמצא  לסיכום 
)גברים  מגדר  הינם  אובדנות,  למניעת  התוכנית  יישום  לאחר 
נמצאים בסיכון גבוה יותר(, שירות בתפקיד תומך לחימה, דפ"ר 
גבוה, מחלה נפשית והשתייכות למוצא שאינו ישראלי )בעיקר 
ואוסטרליה/ניו-זילנד(.  לשעבר  המועצות  ברית  אתיופיה, 
שיעור  בהפחתת  כיעילה  השנים  לאורך  הוכחה  התוכנית 
גורמים  על  יותר  השפיעה  אך  צה"ל,  חיילי  בקרב  האובדנות 
לגורמי  גרמה  וכך  גורמים מבניים,  ופחות על  תלויי סיטואציה 
הסיכון המבניים להפוך לדומיננטיים יותר. יש לבחון אפשרויות 
לשינויים ולמודולריות עתידית של התוכנית על-מנת להפחית 

גם את הסיכון האובדני הנובע מגורמים אלו.
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