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-ס"בלמ-  



 רקע

oבישראל מוביל מוות גורם הינה מתבגרים בקרב התאבדות.  

oהצבאי בשירות נמצאים ,18-21 בגילאי בארץ המתבגרים רוב.   

oהמתאבדים החיילים לאפיון רבים ניסיונות נעשים ל"בצה, 

   .התופעה את לצמצם במטרה

-ס"בלמ-  



 מטרה

oל"למצוא את גורמי הסיכון להתאבדות בקרב חיילי צה. 
 

oשיפור יכולת המניעה. 

 

-ס"בלמ-  



 המחקר אוכלוסיית

 : 1992-2012שהתגייסו בין השנים , 18-21בגילאים , חיילי חובה 1,171,359

 

 

 

 קבוצת המחקר  
 

 חיילים שהתאבדו  
 במהלך שירותם הצבאי

(n=462; 0.039%) 
 

 קבוצת הביקורת
 

 חיילים אשר לא התאבדו  
 במהלך שירותם הצבאי

(n=1,170,895; 99.961%) 
 

-ס"בלמ-  



 (N = 1,171,359)אוכלוסיית המחקר 

 
Variables 

  

Suicide 

(n=462) 

Non-Suicide 

(n=1,170,897) 

Count % Count % 

Gender: Male        420 90.9 624,671 53.3 

Female 42 9.1 546,226 46.7 

Religion: Jewish 402 87.0 1,106,494 94.5 

Other 17 3.7 12,109 1.0 

No religion 43 9.3 52,294 4.5 

Country of Birth: Israel   323 69.9 961,181 82.1 

Western country 27 5.8 42,860 3.7 

FSU 79 17.1 146,059 12.5 

Asia+ Oceania 2 0.4 3,253 0.3 

Africa 0 0 795 0.1 

Ethiopia 31 6.7 16,437 1.4 

Other 0 0 312 0.03 

-ס"בלמ-  



 (N = 1,171,359)אוכלוסיית המחקר 

 
Variables 

  

Suicide 

(n=462) 

Non-Suicide 

(n=1,170,897) 

Count % Count % 

Socio- 

demographic 

status: 

Low   139 30.3 278,423 24.0 

Average  237 51.6 624,676 53.8 

High    83 18.1 258,323 22.2 

Psychiatric 

Diagnosis: ∞ 
Yes 30 6.5 31,031 2.7 

None 432 93.5 1,139,866 97.3 

Combat duty: Yes 137 31.4 191,447 16.9 

No 299 68.6 943,345 83.1 

∞Psychiatric Diagnosis at induction day 

-ס"בלמ-  



Variables 
  

Non-Suicide 

(n=31,031) 

Suicide 

(n=30) 

Fisher's 

Exact Test 

Count % Count  % 

Cluster B 

Personality 

Disorders   

  

Yes 8217 26.5 13 43.3   

No 22,814 73.5 17 56.7 0.034 

Cluster C 

Personality 

Disorders 

  

Yes 14,911 48.1 20 66.7   

No 16,120 51.9 10 33.3 0.031 

Anxiety 

  

Yes 6,272 20.2 0 0   

No 24,759 79.8 30 100 0.001 

* Psychiatric diagnoses were defined according to ICD9 & ICD10 

 (N = 31,061)אבחנה פסיכיאטרית ביום הגיוס 
 

-ס"בלמ-  



 מודל חד משתני של משתנים המנבאים ביצוע התאבדות
 (למעט מוטיבציה)

 

Male gender  
 
RR=6.703 ; p <.001  

Ethiopia (country of origin)  
 
RR=4.555 ; p =.014 

Low SES  
 
RR=1.448 ; p =.016  

Adjustment Difficulties 
(Low level) 
RR=2.324 ; p <.001 

-ס"בלמ-  



   מודל חד משתני של משתנים המנבאים ביצוע התאבדות
 (כולל מוטיבציה, בגברים בלבד)

 

Cluster B personality disorder  
 
RR=2.548 ; p =.027 

Low motivation to 
serve in a combat unit 
 
RR=1.657 ; p =.002 

Average motivation to 
serve in a combat unit 
 
RR=1.322 ; p =.046 

-ס"בלמ-  



 ומסקנות דיון

oקודמות לעבודות תואם הנוכחית בעבודה ל"בצה המתאבדים החיילים פרופיל  
 .(ומבוגרים מתבגרים בקרב) ובעולם בארץ

 

o(פסיכוטיים ומצבים אכילה הפרעת ,דיכאון ,חרדה) פסיכיאטריות אבחנות בעלי,  
  .יותר מתאבדים אינם חמורים הסתגלות קשיי גם כמו

 

oהסתגלות קשיי או/ו אישיותיים פסיכיאטריים מאפיינים עם המתגייסים חיילים 
 .התאבדות לביצוע יותר גבוה בסיכון נמצאים בתפקוד קלה פגיעה עם

 

oמצאנו אותם הסיכון גורמי את בחשבון הלוקחת נוסחה ,בהמשך. 

 

-ס"בלמ-  



 מגבלות

oהסתגלות לקשיי חמורות אבחנות של ותוספת 2008 בשנת הפרופילים בספר שינויים. 

 

oהביקורת בקבוצת להתאבד המנסים הכללת. 

 

oהגיוס טרם נפסלים קשה נפשית תחלואה עם מועמדים. 

 

-ס"בלמ-  



Take home messages  

בסביבה ושירות הנפש בריאות מצד וטיפול מעקב ,מוגבר בסיכון הנמצאים בחיילים  
 .הצבאי השירות עם להתמודד מסייעים מגנה

 

הסיכון גורמי להערכת ן"ברה וגורמי המפקדים את להדריך להמשיך יש. 

 

הפחתת לרבות ,החיילים של החוסן גורמי הגברת למען לפעול להמשיך יש 
 .עזרה לבקשת ופנייה הסטיגמה

 

 

 

-ס"בלמ-  



 תודה רבה


