
 
 

התנהגות אובדנית וגורמי  : יוצאים לשאלה 

 הסיכון לה בקרב יוצאים בשאלה מהמגזר החרדי

 אלעד שלו

 סמי חמדאןר "וד

 התכנית לתואר שני בפסיכולוגיה, יפוא "המכללה האקדמית ת



 מטרות המחקר

לקבל התרשמות לגבי היקף ההתנהגות האובדנית 
 בקרב יוצאים בשאלה מהציבור החרדי

להבין מה המאפיינים של יוצאים הנמצאים בסיכון  
על מנת למקד את  , אובדני לעומת מי שאינו בסיכון

 מאמצי המניעה



 יציאה בשאלה מהמגזר החרדי

תכנית הלימודים בחינוך החרדי לא מכינה את היוצאים 
 באופן מספק להשתלבות בתעסוקה ובהשכלה גבוהה

 סנקציות חברתיות וירידה בתמיכה חברתית

 בחירה בדרך עצמאית לא מובנית וללא הדרכה

 הסתגלות לדפוסי התנהגות ותרבות שונה



 שיטה
 אוכלוסיית המחקר

317 משתתפים 
 

270  (85.2%)יוצאים בשאלה 
47 "(14.8%" )אנוסים 
 
144  (45.4%)נשים 

 (54.3%)גברים  172
 (%0.03)אחר  1       
 

 (6.54. ת.ס) 27.79גיל ממוצע 
 

5.6   שנים בממוצע לאחר
 (5.1. ת.ס)היציאה בשאלה 

 כלים
דיכאון - Patient Health 

Questionnaire (PHQ9) 
 

  התנהגות אובדנית 
The Suicidal Behaviors 

Questionnaire - Revised (SBQ-R) 
 

תמיכה חברתית נתפסת   
The Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support 
(MSPSS) 
 

בדידות תחושת  
The UCLA Loneliness scale 

  
אסטרטגיות התמודדות   
The COPE Scale 
 
 דמוגרפישאלון 

 



 תוצאות
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סממני דיכאון בינוניים  בסיכון אובדני
 ומעלה

 ניסו להתאבד





 תוצאות
 גורמי סיכון גורמי חוסן

 סימפטומים דיכאוניים1.

 תחושת בדידות2.

 אסטרטגיות ממוקדות ברגש3.

 התנהגות אובדנית לפני היציאה4.

 להתאבדהיכרות עם אדם שניסה 5.

 תקיפה6.

 תקיפה מינית7.

 אלימות במשפחה8.

נטייה מינית שאיננה  9.
 הטרוסקסואלית

 
 
 
 

 זמן לאחר היציאה בשאלה1.

 תמיכה חברתית נתפסת2.

 אסטרטגיות ממוקדות בפעולה3.
 
 
 
 



 מודל הניבוי החסכוני ביותר

 חומרת
 דכאון

התמודדות  
ממוקדת  

 פעולה

התנהגות  
אובדנית  

קודם 
 ליציאה

פגיעה  
מינית  
קודם 
 ליציאה

התמודדות  
ממוקדת  

 רגש

β=0.412*** β=0.109* β=0.134*** β= -0.188*** β=0.33*** 

* p≤0.05  ** p≤0.01  *** p≤0.001 



 תוצאות
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מחשבות  
אובדניות קודם 

 ליציאה

ניסיון אובדני   אלימות במשפחה תקיפה מינית
 קודם ליציאה



 מסקנות

התנהגות  ) מאפיינים של מצוקה רגשית לפני היציאה
מהווים גורם משמעותי לניבוי ( אובדנית וטראומה מינית

 התנהגות אובדנית לאחר היציאה

לא די בבדידות ובתמיכה חברתית נמוכה בכדי להסביר את 
 הסיכון המוגבר לאובדנות

 יש חשיבות לסגנון ההתמודדות

חומרת הסימפטומים הדיכאוניים היא הגורם המשמעותי  
 ביותר לניבו התנהגות אובדנית



 !תודה על ההקשבה
 

    :תודות
 טובלה קירשנבאום

ארגון יוצאי המגזר החרדי -ובחרת  
 עמותת יוצאים לשינוי

האגודה ליוצאים לשאלה -הלל  

ladshalev@gmail.com 


