
 
 הכנסת

 המחקר והמידע מרכז

ת ס נ כ  מרכז המחקר והמידע, ה

ם  י ל ש ו ר י  , ה י ר ק 9ה 1 9 5 0 

www.knesset.gov.il/mmm 

 

 02 - 6408240:  מזכירות טל'

 02 - 6496103:  פקס'

 

 באייר תשע"ז כ"ו

 2017במאי  22

 לפי מצב משפחתי בוגריםהתאבדויות בקרב נתונים על  הנדון:

-עלמתאבדים בישראל. ונשים גברים בו נתונים על יוצגו לבקשת חבר הכנסת יהודה גליק ו מסמך זה נכתב

 ,גברים ונשים מתאבדיםאודות נוספים יתמקד בגברים גרושים אך יציג גם נתונים מסמך הפי הבקשה, 

. למעט רקע תמציתי שיובא להלן, המסמך אינו סוקר את סוגיית (המשפחתי) אישיהבפילוח לפי מצבם 

כמו כן, מסמך זה  .מהואת המדיניות להתמודדות ע , את הגורמים להלעומקה אבדות בקרב בוגריםההת

  1סיונות התאבדות.ייעסוק בנלא 

מרכז המחקר והמידע של הזמין גיל והורות, מצב אישי, על מתאבדים בישראל בפילוח לפי לקבלת נתונים 

התבקשנו לבחון  ,בנוסףנתונים אלו יוצגו להלן. . המרכזית לסטטיסטיקה לשכהעיבוד מיוחד מן ההכנסת 

גרושים שהתאבדו, ולצורך כך  אבותים שונים של האם קיים בידי רשויות המדינה מידע נוסף על מאפיינ

רשות האכיפה ל ,משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםללמשרד הבריאות,  מידע נשלחו בקשות

ינו כי אין בידם מידע עדכני אודות אבות גרושים מתאבדים, נתוני הרקע ישצ ,הנהלת בתי המשפטלו והגביה

  2תנהל מולם תיק הוצאה לפועל.הרווחה או האם המטופלים בלשכות  היו האםושלהם, 

 רקע

טווח רחב של  תכולל התנהגות אובדניתהיא פעולה עצמית מכוונת שמטרתה לגרום למוות. התאבדות 

התנהגויות עם מניעים שונים ותוצאות שונות, החל במחשבות אובדניות; דרך התנהגויות שמביאות להרס 

 3עצמי; מחוות אובדניות; ניסיונות אובדניים לא קטלניים וכלה בהתאבדות שתוצאתה מוות.

ת המוות בקרב , מתוך שכיחות כלל סיבו2012-2010בממוצע השנים כי  מפרסומי משרד הבריאות עולה

וסיבת  44-25, סיבת המוות השלישית בגילאי 24-15גברים, התאבדות הייתה סיבת המוות השנייה בגילאי 

התאבדות הייתה סיבת המוות  15-24בגילאי  2011-2013בממוצע השנים  45-64.4המוות החמישית בגילאי 

  5.נשים, אך השלישית בקרב גבריםהשנייה בקרב 

ממחצית שנות התשעים, נרשמה ירידה  עם זאת, עם הגיל במיוחד בקרב גברים. שיעור ההתאבדות עולה

, 24-15גילאי בקרב בשיעור ההתאבדות לגברים ולנשים בכל הגילים. בקרב גברים, עיקר הירידה נרשמה 

                                                 

)לאחריו  37פי נתוני משרד הבריאות, ככלל, שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב נשים גבוה יותר מאשר בקרב גברים, עד גיל -על 1
התאבדות  ניסיונות, 2013-1981התאבדויות  -אובדנות בישראל(. 2016אין הבדל בין המגדרים(. מתוך: משרד הבריאות )

2014-2004. 
; אילן שריף, מפקח ארצי, אובדן 2017בינואר  1מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר. משרד הבריאות, מכתב.  2

סמנכ"לית לתכנון  מדיניות   ,רבקה אהרוני; 2017במרס  9פתאומי ושכול, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 
מנהל מחלקת כלכלה קובי משמוש,  ;2016בדצמבר  28ת האכיפה והגבייה. . רשוממונה על העמדת המידע לציבור, וקשרי חוץ

  .2017בינואר  3 . הנהלת בתי המשפט.וסטטיסטיקה
 . מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמך  (. למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות.2013אברמי, ש. ) 3
 ות מוות מובילות בישראל. אגף המידע, משרד הבריאות. חוברת. (. סיב2015גולדברגר, נ., אבורבה, מ וחקלאי, צ. ) 4
 .2004-2014ניסיונות התאבדות , 1981-2013התאבדויות  -אובדנות בישראל(. 2016משרד הבריאות ) 5
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-ל מתאבדים 5.7-ל 2003-2001נפש בשנים  100,000-למתאבדים  11.7-השיעור ירד במחצית, מכאשר 

  6ומעלה. 65הירידה נרשמה בגילאי  עיקר. ובקרב הנשים 2011-2013נפש בשנים  100,000

 7.2היה פי  44-25 איההתאבדות בקרב גרושים בגיל שיעור 2013-2011ממוצע השנים בעוד עולה כי 

. בשנים נשואיםמ 4י היה פ 64-45 איההתאבדות בקרב גרושים בגיל שיעורמרווקים.  1.4מנשואים ופי 

שנים בהם  ןם בקרב רווקים אינו יציב וישנשיעורההתאבדויות של גרושים בהשוואה ל שיעור 2013-2000

 שיעורם תמיד גבוה יותר משיעורהמגמה הפוכה. עם זאת,  ןיותר מגרושים ושנים בההתאבדו רווקים 

  7המתאבדים הנשואים.

י שיעורויות בכל שנה. הם הערכת חסר למספר ההתאבד אלהנתונים לפי הצהרת משרד הבריאות 

י ההתאבדות בפועל, שכן ישנו תת דיווח בשל סיבות הקשורות שיעורההתאבדות המדווחים נמוכים מ

מאלו המדווחים על ידי רשויות  25%-בסטיגמה ובושה, ביטוח ועוד. מקובל להניח שהשיעורים גבוהים ב

  8הבריאות במדינות שונות בעולם.

מהאנשים שהתאבדו היו  90%-מעלה מללמרכזי התורם להתאבדויות.  כלל, מחלות נפשיות מהוות גורםכ

נגישות גורמי סיכון נוספים להתאבדויות והתנהגות אובדנית הם סבלו מדיכאון.  60%-הפרעות נפשיות וכ

מחלות  ,עמדות כלפי התאבדות ,נגישות לטיפול נפשיחוסר לאמצעים קטלניים, שימוש באלכוהול וסמים, 

  9גיל ומגדר. ,אישי מצב ,גופניות

עולה כי שתי במחקר שבחן תכניות לאומיות ברחבי העולם להתמודדות עם תופעת האובדנות, 

הן צמצום הזמינות של אמצעים קטלניים  ,האסטרטגיות שנמצאו כיעילות ביותר לצמצום התאבדויות

אובדנות יעת התכנית הלאומית למנמסמך בבישראל,  10והדרכת רופאי המשפחה לזיהוי סימני מצוקה.

 וגרושים פרודים גבריםבני נוער, עולים חדשים, באוכלוסיות בסיכון כגון  להתמקדמלץ וה התאבדותו

למניעת התאבדות ואובדנות המנוהלת על ידי  ת המרכזיות של התכנית הלאומיתהאסטרטגיו 11וזקנים.

הכשרת שומרי סף שיוכלו  ;איתור ילדים ובוגרים בסיכון ;הגברת מודעות והסברה :הן משרד הבריאות

הקטנת גישה והכשרת מטפלים מתאמי טיפול  ;קו חם ;להפנות ילדים ובוגרים לגורמי הטיפול השונים

  12לאמצעים קטלניים כגון כלי ירי ותרופות.

                                                 

 -השיעור ירד מ 65-74. בגיל 2011-2013בשנים  4.1 -ל 2001-2003נפש בשנים  100,000 -ל 7.9 -ומעלה השיעור ירד מ 75בגיל  6
 נפש.    100,000 -ל 3.8 -ל 4.9

 . משרד הבריאות.2004-2014, ניסיונות התאבדות 1981-2013התאבדויות  -אובדנות בישראל(. 2016משרד הבריאות ) 7

גולדברגר, ; מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמך  (. למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות.2013)אברמי, ש.  8
 (. סיבות מוות מובילות בישראל. אגף המידע, משרד הבריאות. חוברת.2015נ., אבורבה, מ וחקלאי, צ. )

 .מרכז המחקר והמידע של הכנסתסמך מ (. למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות.2013אברמי, ש. ) 9

 World Health Organization. (2014). Preventing Suicide: a global imperative. World Health Organization. 
10  Mann, J.J et al. (2005) Suicide Prevent Strategies: A Systematic Review. American Medical Association, 

294 (16).   

 .מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמך  (. למידה מהצלחות: תכניות לאומיות למניעת התאבדות.2013וך: אברמי, ש. )בת
משרד (. גו'ינט ישראל, 2012. )למניעת התאבדות לתכנית לאומית סיכום והמלצות-התכנית הלאומית למניעת התאבדות 11

 . לאזרחים וותיקים טה והמשרדהבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד העלייה והקלי
עדכון פעילות התכנית הלאומית למניעת התאבדות. משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד העלייה והקליטה  12

 . 2014והמשרד לאזרחים וותיקים. פברואר 
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  13בישראלבוגרים נתונים על התאבדויות  .1

ובפילוח  2014ם לשנת המעודכנינתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עיבודים המבוססים על להלן יוצגו 

הנתונים עובדו מתוך יצוין כי  שהועברו לבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת.לפי מצב אישי והורות 

נתוני סיבות מועברים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממרשם האוכלוסין. ה קבצי פטירות וסיבות מוות

מוות מבוססים על הרשום בהודעת הפטירה ומסומלים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי סיווג ה

התאבדויות נתוני ה"ל ,לסטטיסטיקה . על פי תשובת הלשכה המרכזיתICD10המחלות הבינלאומי 

מתקבלים גם תיקונים מהמכון לרפואה משפטית, אך ההערכה היא כי יש חוסר בדיווח בהודעות הפטירה, 

 אינו ידוע."  שהיקפו

 שיעורמספר ואת (,  1הגברים והנשים המתאבדים )להלן לוח  שיעורהלוחות הבאים יתארו את מספר ו

גיל קבוצת מצב אישי ולפי , (4-2ות )להלן לוחמצב אישי לפי  ומעלה, 15, מגיל יםהגברים והנשים המתאבד

המתאר את סיכום הנתונים ומסקנות לבסוף נציג לוח . (8-6הורות )להלן לוחות לפי ו (5-4ות )להלן לוח

 .2014-2010בשנים נפש  100,000-ים מוצגים לשיעורהנדגיש כי  (.9קריות )להלן לוח יע

 מגדרהתאבדויות לפי  .1.1

 המתאבדים שיעור. 2014-2010הנשים והגברים המתאבדים בכל שנה בין השנים  שיעורמספר ובחנו את 

 . , בכל הגילאיםית הגברים וכלל אוכלוסיית הנשיםאוכלוסיעבור נשים וגברים בנפרד מתוך כלל חושב 

 

 2010-2014 בשנים ,מגדרי לפ 100,000 -ל מתאבדים שיעור: מספר ו1לוח 

 -לשיעור  גברים מתאבדים שנה
 נפש 100,000

 -ל שיעור נשים מתאבדות
  נפש 100,000

2010 393 10.4 84 2.2 

2011 320 8.3 85 2.2 

2012 346 8.8 81 2.0 

2013 291 7.3 80 2.0 

2014 294 7.2 86 2.1 

 

בין השנים  הנשים המתאבדות שיעורמ  4הגברים המתאבדים גבוה בממוצע פי  שיעורמן הנתונים עולה כי 

ניכרת ירידה מתמשכת . עוד עולה כי 3.4על פי  2014ובשנת  4.7הפער עמד על פי  2010. בשנת 2014 -ל 2010

. ירידה זו לא נצפתה בקרב הנשים 2014-ל 2010בין השנים  הגברים המתאבדים שיעורמספר ובב

 המתאבדות.

                                                 

, הלשכה פיה ומפקדאגף דמוגר ,ראש תחום בריאות ותנועה טבעית הנתונים התקבלו ונותחו בסיועה של נעמה רותם, 13
 . 2017במרס  5המרכזית לסטטיסטיקה. 
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 ומאפיינים נוספים מצב אישיהתאבדויות בוגרים לפי  .1.2

 ומגדר מצב אישי

( והנשים 2הגברים המתאבדים )להלן לוח  שיעורמתוך כלל המתאבדים והמתאבדות, בחנו את מספר ו

. נישואים, ִגרושים ואלמנּות 14בארבעה מצבים אישיים: רווקּות, ,ומעלה 15מגיל  ,(3המתאבדות )להלן לוח 

נציין כי גברים ונשים  בנפרד. אישיל מצב נטית לכוהאוכלוסייה הרלוההתאבדות חושב מתוך  שיעור

פרודים אשר טרם השלימו את הליך הגירושין נכללים בקבוצת הנשואים. בדומה לכך, גברים ונשים החיים 

 כת ואינם מוכרים מבחינה פורמלית כנשואים יכללו בקבוצת הרווקים. בזוגיות מתמש

 2010-2014בשנים  אישימצב איש לפי  100,000 -מתאבדים ל גברים שיעורמספר ו: 2לוח 

מצב 
 אישי

2010 2011 2012 2013 2014 

 מספר 

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

  מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 11.0 111 11.9 117 13.1 127 12.4 118 16.1 151 רווק

 6.1 100 6.3 102 9.0 142 7.7 120 9.4 144 נשוי

 33.3 60 30.4 53 31.5 53 39.3 64 45.1 71 גרוש

 (30.8) 16 (23.3) 12 40.8 21 (31.2) 16 49.2 25 אלמן

 .מופיעים בסוגריים פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית ולכן מקרים 19-5שיעורים המבוססים על  *     

 שיעורהגברים הגרושים המתאבדים גבוה יותר מ שיעור( 2014-2010מן הנתונים עולה כי לאורך השנים )

מאשר  4.8היה גבוה פי  2010ההתאבדויות בקרב גרושים בשנת  שיעור מתאבדים.הרווקים והנשואים 

מרווקים. נציין כי  3מנשואים ופי  5.5פי  היה שיעור זה גבוה 2014מרווקים, ובשנת  2.8בקרב נשואים ופי 

 2010בשנים  גרושיםהנשואים והוקים, ורשיעור המהגברים האלמנים המתאבדים היה גבוה יותר  שיעור

 . משיעור הגרושים נמוך יותר היה , אך ביתר השנים2012-ו

 

 

  

                                                 

ומעלה. בגיל זה שיעור המתאבדים נמוך יותר משיעור המתאבדים בגילאי  15יש להתחשב בכך ששיעור הרווקים מחושב מבני  14
רים ומעלה ומשפיע על הקטנת השיעור הכללי של סך הרווקים המתאבדים. במצבים האישיים האחרים לא חושבו שיעו 25

 כיון שלא היו התאבדויות או שהיה מספר נמוך של מתאבדים ) פחות מחמש(.  24-15עבור גילאי 
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 2010-2014בשנים אישי מצב איש לפי  100,000 -ל ותמתאבד נשים שיעורמספר ו: 3לוח 

מצב 
 אישי

2010 2011 2012 2013 2014 

 מספר 

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 מספר

 שיעור
 -ל

100,000 
 נפש

 3.8 32 2.6 21 3.7 30 4.4 35 3.5 27 רווקה

 1.4 23 1.9 31 1.3 20 1.7 26 1.9 30 נשואה

 7.2 20 (7.0) 19 (6.9) 18 (5.9) 15 (6.1) 15 גרושה

 (4.1) 10 (3.7) 9 (5.3) 13 (3.7) 9 (3.7) 9 אלמנה

 .מקרים פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית ולכן מופיעים בסוגריים 19-5שיעורים המבוססים על  *     

 גרושותההתאבדות בקרב נשים  שיעור 2014-2010בשנים  הנתונים עולה כי בדומה לגברים גרושים,מן 

גבוה היה  2010בשנת  ותההתאבדויות בקרב גרוש שיעור נשואות ורווקות.ן בקרב שיעוריותר מ גבוה היה

 1.9 ופי ותמנשוא 5.1פי גבוה שיעור זה  היה 2014 , ובשנתותרווקמ 1.7ופי  ותקרב נשואבאשר מ 3.2פי 

התאבדויות  20ים בקרב גרושות גבוהים יותר, אך מדובר במקסימום שיעורנדגיש, שאמנם ה .ותמרווק

 בשנה. 

 

גברים מתאבדים יותר , עולה כי 2014עד  2010בשנים  וגברים מתאבדים מהשוואת הנתונים אודות נשים

בין גברים לנשים במצבים  במידת הפערהבדל  עם זאת, ישנו מקטגוריות המצב האישי. תאחבכל  מנשים

 4.7נשואים מתאבדים בממוצע פי , יותר מרווקות 6.3רווקים מתאבדים בממוצע פי  15שונים.האישיים ה

יותר  8.55ואלמנים מתאבדים פי  יותר מגרושות 5.4גרושים מתאבדים בממוצע פי יותר מנשואות, 

אצל ) י התאבדויות הוא בקרב גרושיםשיעורבם גברים לנשישהפער הגדול ביותר בין מאלמנות. מכאן 

ואילו הפער הנמוך ביותר הוא בקרב  (אלמנים הפער גדול יותר, אך מבוסס על מספר נמוך של מקרים

 . ווקיםר

 

 

 

 

 

                                                 

 . 2014עד  2010הפערים חושבו באמצעות חישוב ממוצע השיעורים של השנים  15
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 קבוצת גילמצב אישי ו

ההתאבדויות  שיעור. להלן( 4לוח  )קבוצות גיל לפי ,25מגיל , 16ההתאבדויות בקרב גרושים שיעורבחנו את 

ה בין קבוצות הגיל בכך חושב מתוך כל הגרושים בכל קבוצת גיל ובכל שנה בנפרד. נסייג את ההשווא

 ים. שיעורהשוואת ה תוקףהמחליש את  ,שמדובר במספר מועט של מקרים בכל אחת מהקטגוריות

 2010-2014בשנים  קבוצת גיללפי  100,000 -מתאבדים ל רושיםג שיעור: מספר ו4לוח 

 שנה

 +55 54-45 44-25 סה"כ

 מספר
 שיעור

 -ל
100,000 

 מספר
 שיעור

 -ל
100,000 

 מספר
 שיעור

 -ל
100,000 

 מספר
 שיעור

 -ל
100,000 

2010 71 45.1 20 41.1 24 53.8 27 42.7 

2011 64 39.3 19 (38.9) 21 46.0 24 35.4 

2012 53 31.5 11 (22.5) 17 (36.4) 25 34.7 

2013 53 30.4 10 (20.4) 18 (37.5) 25 32.8 

2014 60 33.3 18 (36.5) 20 40.5 22 27.2 

 מקרים פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית ולכן מופיעים בסוגריים 19-5המבוססים על  שיעורים *     

 

מן הנתונים עולות שתי מגמות עיקריות. ראשית, ניכר שמתוך כלל הגרושים חלה ירידה משמעותית במספר 

      איש בהתאמה( בהשוואה לשנים 100,000-למתאבדים  39-ו 45) 2011-ו 2010המתאבדים בין השנים 

        בקבוצת הגיל איש בהתאמה(. שנית, נראה כי  100,000-למתאבדים  33-ו 31, 30בהן היו ) 2014-2012

 ההתאבדות הגבוה ביותר בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות.  שיעור 54-45

 

שבנו יחים, שיעורהשוואת ה תוקףבשל מספר מועט של מקרים בכל אחת מקבוצות הגיל המחליש את 

י המתאבדים חושבו שיעור .2014עד  2010לשנים  נפש, 100,000-י המתאבדים לשיעורממוצע רב שנתי של 

 שיעור .להלן( 5)לוח  ומעלה 25מגיל  לפי קבוצות גילו 17)רווקים, נשואים, גרושים ואלמנים( אישילפי מצב 

 בכל קבוצת גיל ובכל שנה בנפרד. הגברים באותו מצב אישי חושב מתוך כל  מתאבדיםה

 

 

 

                                                 

מוכים שיעורי התאבדות בקרב נשים גרושות לפי קבוצות גיל לא יוצגו היות וכמעט כל השיעורים מבוססים על מספרים נ 16
 44-25, נראה כי גרושות התאבדו בשיעורים הגבוהים ביותר בגילאי 2014שלא ניתן להשוות ביניהם. עם זאת, נציין כי בשנת 

 ומעלה.  55ובגילאי 
 אצל הנשים לא ניתן להשוות בין קבוצות הגיל כיון שלמעלה ממחצית מהתאים ריקים בשל מספר מקרים נמוך מחמש. 17
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 2010-2014שנים טווח הב גילקבוצת י ואישמצב נפש לפי  100,000-מתאבדים ל ישיעור: ממוצע  5לוח 

גיל קבוצת         

 

אישי מצב  

סה"כ 
 ממוצע18

 -ל שיעור
נפש 100,000  

25-44  

 -ל שיעור
נפש 100,000  

45-54  

 -ל שיעור
נפש 100,000  

55 +  

 -ל שיעור
נפש 100,000  

 35.2 37.9 16.6 12.9 רווק

 11.6 8.9 4.2 7.7 נשוי

 34.6 42.8 31.9 35.9 גרוש

 33.6 - - 35.1 אלמן

 אינם מופיעיםמדויקים מבחינה סטטיסטית ולכן  מקרים לאמחמישה פחות  שיעורים המבוססים על *         

 

 מן הנתונים עולות מספר נקודות מרכזיות.

  עולה  ר המתאבדים הגבוה ביותר בכל אחת מקטגוריות המצב האישיקבוצת הגיל בה שיעובבחינת

 37.9-ו 42.8) 54-45 גילאירושים ורווקים קבוצת הגיל בה השיעור הגבוה ביותר היא כי: בקרב ג

(; נפש 100,000 -ל 35.2ומעלה בקרב רווקים ) 55גילאי בכן ו (, בהתאמהנפש 100,000-למתאבדים 

 11.6-ו 33.6) ומעלה 55בגילאי קבוצת הגיל בה השיעור הגבוה ביותר היא  ים ונשואיםבקרב אלמנ

 . בקרב האלמנים כמעט כל המתאבדים הם בקבוצת גיל זו.(, בהתאמהנפש 100,000-למתאבדים 

 25-44בקבוצת הגיל עולה כי י ההתאבדות של גרושים ורווקים לפי קבוצת גיל שיעורואת ובהש ,

 מרווקים 1.1 גרושים מתאבדים פי 54-45. בקבוצת הגיל רווקיםמ 1.9גרושים מתאבדים פי 

ההבדל הגדול ביותר בין גרושים י ההתאבדות דומים. כלומר, שיעור ומעלה 55ובקבוצת הגיל 

  . 44-25בקבוצת הגיל לרווקים בשיעורי ההתאבדות הוא 

  25-44עולה כי בקבוצת הגיל  גרושים ונשואים לפי קבוצת גילי ההתאבדות של שיעורבהשוואת ,

מנשואים  4.8גרושים מתאבדים פי  54-45מנשואים. בקבוצת הגיל  7.6גרושים מתאבדים פי 

השוואה מול קבוצת בדומה למנשואים. כלומר,  3ומעלה, גרושים מתאבדים פי  55ובקבוצת הגיל 

     בקבוצת הגיל הוא י ההתאבדותשיעורלנשואים בהבדל הגדול ביותר בין גרושים הרווקים, ה

  .)כאשר גרושים מתאבדים יותר בקבוצת גיל זו( 44-25

 

 

 

                                                 

ומעלה. בגיל זה שיעור המתאבדים נמוך  15ששיעור ההתאבדות בקרב רווקים כולל התאבדויות של בני יש להתחשב בכך  18
ומעלה ומשפיע על הקטנת השיעור הכללי של סך הרווקים המתאבדים. במצבים  25יותר משיעור המתאבדים בגילאי 

או שהיה מספר נמוך של מקרים )פחות  כיון שלא היו התאבדויות 24-15האישיים האחרים לא חושבו שיעורים עבור גילאי 
 מחמישה(.
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 הורותהתאבדויות בוגרים לפי מאפיין  .1.3

 גברים

שהם המתאבדים ללא ילדים ו המתאבדים שיעורמתוך כלל המתאבדים והמתאבדות, בחנו את מספר ו

. (7-6ות )להלן לוחבארבעה מצבים אישיים: רווקות, נישואים, גרושים ואלמנות  21ילדים עד גיל הורים ל

המתאבדים חושב מתוך כלל האוכלוסייה  שיעור .(8 הלן לוחבדיקה דומה נעשתה עבור מתאבדות )ל

אבות רווקים מתאבדים חושב מתוך כלל האבות  שיעורהרלוונטית בכל קטגוריה בנפרד. לדוגמא: 

 הרווקים. 

 2010-2014בשנים  אישימצב איש לפי  100,000 -ל אבות מתאבדים שיעורמספר ו :6לוח 

                           שנה           

 

 

 אישימצב 

2010 2011 2012 2013 2014 

 שיעור מספר
 -ל

100,000 
 נפש

 שיעור מספר
 -ל

100,000 
 נפש

 שיעור מספר
 -ל

100,000 
 נפש

 שיעור מספר
 -ל

100,000 
 נפש

 שיעור מספר
 -ל

100,000 
 נפש

רווקים ללא 
 ילדים

142 15.5 112 12.0 121 12.8 113 11.7 109 11.1 

 - 2 - 4 ((28.6 6 (30.6) 6 (49.2) 9 אבות רווקים

נשואים ללא 
 ילדים

71 13.0 73 13.1 58 10.2 52 9.0 38 6.4 

 5.9 62 4.8 50 8.2 84 4.7 47 7.4 73 אבות נשואים

גרושים ללא 
 ילדים

37 48.6 29 36.3 27 32.5 30 34.8 29 32.3 

 34.3 31 26.2 23 30.5 26 42.1 35 41.9 34 אבות גרושים

אלמנים ללא 
 ילדים

24 51.7 15 (31.9) 19 40.2)) 9 (19.0) 15 31.4)) 

 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 אבות אלמנים 

 ים המבוססים שיעור מופיעים בסוגריים.ולכן פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית  מקרים 19-5שיעורים המבוססים על  *     

 מקרים לא יוצגו.   5על פחות מ        

 

מתאבדים  42)שהתאבדו  21אבות לילדים עד גיל הגרושים שהם  שיעור 2010בשנת  מן הנתונים עולה כי

-ו 2012בשנים  .(נפש 100,000-ל 49) שהתאבדו גרושים ללא ילדיםה שיעורמ היה נמוךנפש(  100,000-ל

לילדים  אבותגרושים שהם ונראה כי  התמונה הפוכה 2014-ו 2011התמונה דומה. עם זאת, בשנים  2013

י התאבדויות בקרב שיעורב ממוצע ושמחי .יםללא ילד גרושיםיותר מ התאבדולהלן: אבות( ) 21עד גיל 

שהם  גרושיםההתאבדות של  שיעורהבדל משמעותי בין  אין( עולה כי 2014-2010לאורך השנים )גרושים 

   .(בהתאמה 36.9-ו 35) ילדים ללא גרושיםל בהשוואה לילדים אבות

לאורך כל השנים , נשואים אבותמשמעותית יותר מ גבוה גרושיםאבות שיעור ההתאבדות של עוד עולה כי 

התאבדויות בקרב אבות רווקים ובמיוחד בשל מיעוט מקרי  בהתאמה(. 6.1לעומת  35)בממוצע,  שנבדקו

 נם לבין אבות גרושים. ערוך השוואה דומה בילא נוכל ל 2014-2013בשנים 

ללא הם ובין אם אבות בין אם הם כי גרושים מתאבדים יותר מנשואים אם כן מן הנתונים הנ"ל עולה 

ם באוכלוסייה. עם זאת, בשל המספר המועט של אבות רווקים מתאבדים בכל שנה שיעורביחס ל ילדים,
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 בחוןלעל מנת בין רווקים לגרושים. לכן, על מנת להתמודד עם בעיה זו ודומה השוואה כאמור לא נערכה 

ההתאבדויות בקרב הגרושים ערכנו בחינה מעמיקה יותר של  שיעור לביןההורות בין מאפיין  את היחס

באמצעות חיבור מספר המתאבדים  2014-2010חדנו את נתוני השנים י. לצורך כך בשלב הראשון אהנתונים

חוד זה מחזק את המבחן הסטטיסטי ומסייע בהתגברות על הבדלים קטנים י. אוהאוכלוסיות בכל השנים

סך י ההתאבדויות ביחס לשיעורסך שבנו את יי ההתאבדות בין השנים שנבחנו. בשלב השני חשיעורב

גרושים שהם אבות מתאבדים שיעור שבנו את היחס בין יאוכלוסייה של כל קבוצה. בשלב השלישי חה

, ן היחסיםוהשווינו בי ,נשואים ומתאבדים רווקיםמתאבדים  המקביל בקרביחס ואת הושאינם אבות, 

 להלן.  8 לוחבושאינן אמהות אמהות נשים שהן שוב דומה ערכנו עבור ילהלן. ח 7כפי שמופיע בלוח 

 ואבהות לפי מצב אישי מתאבדים שיעורמספר ו: 7 לוח

 2010-2014שנים טווח הב אבות ושאינם אבותההתאבדות אצל  שיעורוהיחס בין 

 -ל מתאבדים שיעור אוכלוסייה מספר מצב אישי
 נפש 100,000

שאינם ים )שיעוריחס 
  (ביחס לאבות אבות

  12.9 4,848,161 624 יםרווק

 12.6 4,742,082 597 לא אבות
0.49 

 25.5 106,079 27 אבות

  7.7 7,938,140 608 איםנשו

 10.3 2,845,872 292 לא אבות
1.66 

 6.2 5,092,268 316 אבות

  35.7 842,937 301 יםגרוש

 36.6 414,955 152 לא אבות
1.05 

 34.8 427,982 149 אבות

  35.0 257,078 90 19אלמנים

 34.8 235,775 82 לא אבות
0.93 

 ((37.6 21,303 ((8 אבות

 .מופיעים בסוגרייםולכן מקרים פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית  19-5שיעורים המבוססים על  *     

 5.6גבוה פי  היה האבות הגרושים המתאבדים שיעור 2014-2010מן הנתונים עולה כי בטווח השנים 

ושאינם אבות גדול אבות  שהם בין מתאבדים נשואיםהיחס . עם זאת, אבות נשואים מתאבדיםשיעור המ

אצל (. יחסים אלו מראים כי 1.05ושאינם אבות )שהם אבות ( מהיחס שבין מתאבדים גרושים 1.66יותר )

אך אצל הגרושים אין הבדל בין  ,האבות שיעורמ 1.66המתאבדים שאינם אבות גדול פי  שיעורנשואים 

גרושים שאינם אבות מתאבדים בנוסף, נמצא כי  20.בקרבם דומהשיעור ההתאבדות ו אבות ושאינם אבות

 מנשואים שאינם אבות.   3.6פי 

                                                 

ומעלה, ולפיכך ההשוואה בינם לבין יתר הקבוצות  55כפי שהוצג לעיל, כמעט כל האלמנים המתאבדים הם בקבוצת הגיל  19
 מוגבלת.

ההתאבדות; בדיקת מובהקות תומכת בממצאים אלה: לא נמצא הבדל מובהק בין גרושים שהם אבות ושאינם אבות בשיעורי  20
  נמצא הבדל מובהק בין גרושים שאינם אבות ונשואים שאינם אבות; נמצא הבדל מובהק בין אבות גרושים לאבות נשואים.
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בהשוואה  .(0.49)פי  אבותרווקים שהם פחות מ רווקים שאינם אבות התאבדולרווקים נמצא כי  תייחסבה

מאבות רווקים, פער זה לא נמצא  1.35בין רווקים לבין גרושים נמצא כי למרות שאבות גרושים התאבדו פי 

נמצא מובהק ולפיכך ניתן לומר כי אין הבדל בין אבות רווקים לאבות גרושים בשיעורי ההתאבדות. עוד 

ס בזהירות לממצאים אלו שכן יש להתייחמרווקים ללא ילדים.  2.9כי גרושים ללא ילדים מתאבדים פי 

מתאבדים  27גם לאחר איחוד נתוני השנים השונות, מספר המתאבדים הרווקים שהם אבות נמוך למדי )

עשויים לחדד את התמונה שהוצגה  ים ביחס לרווקיםממצארווקים שהם אבות בסך השנים(. עם זאת, ה

שאינם אלו שהם אבות לבין אלו בין ת י ההתאבדושיעורשים לא נמצא הבדל באצל גרו לעיל ולפיה בעוד

 גבוה יותר בקרב אבות התאבדויות שיעורבין אם מדובר ב ,הבדלנמצא במצבים אישיים אחרים , אבות

 )נשואים(.  נמוך יותר בקרב אבות תיוהתאבדו שיעור)רווקים( ובין אם מדובר ב

כל הקטגוריות ביחס יותר מנשואים ורווקים ב התאבדוגרושים  2014-2010לסיכום, בטווח השנים 

 ישיעור גרושיםה בקרברווקים ונשואים, מאשר בקרב  שונהב ,עם זאתם באוכלוסייה. שיעורל

  .ואין ביניהם הבדל מובהק דומים אבות שאינם אלוושל  אבות של ההתאבדות

 

  נשים

לא נוכל להשוות בין נשים מתאבדות בחלוקה לפי מצב אישי והורות, בשל מיעוט מקרי התאבדויות בקרב 

 שיעורל ההורות בין מאפיין בחון את היחסלכן, על מנת להתמודד עם בעיה זו ועל מנת להקבוצות. 

)לוח  לעיל בנוגע לגברים הכפי שהוצג ערכנו בחינה מעמיקה יותר של הנתונים גרושותבדויות בקרב ההתא

 .להלן( 8

 ואמהותלפי מצב אישי  מתאבדות שיעורמספר ו :8לוח 

 2010-2014שנים טווח הב אמהות ושאינן אמהותההתאבדות אצל  שיעורוהיחס בין 

 -ל מתאבדים שיעור אוכלוסייה מספר מצב אישי
 נפש 100,000

ים )שאינן שיעוריחס 
  (ביחס לאמהות אמהות

  3.58 4,049,101 145 ותרווק

 3.45 3,828,792 132 מהותלא א
0.59 

 ((5.90 220,309 13 מהותא

  1.63 7,979,091 130 אותנשו

 2.61 2,871,898 75 תמהולא א
2.43 

 1.08 5,107,193 55 מהותא

  6.64 1,309,642 87 ותגרוש

 7.31 738,474 54 מהותלא א
1.27 

 5.78 571,168 33 מהותא

  4.11 1,216,999 50 אלמנות

 4.24 1,131,860 48 מהותלא א
 

 -- 85,139 2 מהותא

 יםשיעורים המבוסס ;מופיעים בסוגרייםולכן מקרים פחות מדויקים מבחינה סטטיסטית  19-5שיעורים המבוססים על  *     
 מקרים לא יוצגו. 5-על פחות מ
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ושאינן אמהות, אמהות  שהן היחס בין מתאבדות נשואות 2014-2010מן הנתונים עולה כי בטווח השנים 

(. יחסים אלו 1.27ושאינן אמהות )שהן אמהות ( מהיחס שבין מתאבדות גרושות 2.43גדול יותר )היה 

מתאבדות שהן ה שיעורמ 2.5גדול כמעט פי  היה המתאבדות שאינן אמהות שיעורמראים כי אצל נשואות 

בין  אמהות, אך אצל הגרושות יחס זה קטן יותר באופן ניכר. יתר על כן, לא נמצאו הבדלים מובהקים

בנוסף, נמצא ההתאבדות.  שיעורהבדל בביניהן כלומר אין  לגרושות שאינן אמהות,שהן אמהות גרושות 

 ותמתאבד מהותא ןשאינ גרושות וכן כי, מהותא ןשאינ ותמנשוא 2.8פי  ותמתאבד מהותא ןשאינ ותכי גרוש

 .  שאינן אמהות אלמנותמ 1.7פי 

. עם זאת, (0.59)פי  שהן אמהות רווקותמ פחותרווקות שאינן אמהות התאבדו לרווקות נמצא כי  בהתייחס

אמהות ושאינן אמהות  שלי ההתאבדות שיעוררווקות,  אצלמובהק. כלומר, בדומה לגרושות, אינו הבדל ה

דומים )יש להתייחס בזהירות לממצאים אלו שכן גם לאחר איחוד נתוני השנים השונות, מספר המתאבדות 

 ,בניגוד לכך (.2014-2010 מתאבדות רווקות שהן אמהות בסך השנים 13 – שהן אמהות נמוךהרווקות 

 מרווקות.יותר  2.1פי  התאבדוואת גרושות ללא ילדים לרווקות ללא ילדים נמצא כי גרושות ובהש

רושות למעט ג ,הקטגוריות שארב שיםניותר מ התאבדוגרושות נשים  2014-2010, בטווח השנים לסיכום

)אך כאמור, ביחס לרווקות מדובר במספר נמוך  ים דומיםשיעורהתאבדו באשר  אמהותשהן ורווקות 

לא נמצא הבדל בין שיעורי ההתאבדות של אמהות לבין אלו שאינן אמהות,  ורווקות גרושותבקרב . ביותר(

  (.אמהותשאינן אלו פחות מ התאבדו אמהות )אשר בקרבן אלו שהן נשואותמאשר בקרב  שונהבזאת 

 

 

 . להלן 9הנתונים בלוח  כמנו את עיקרייס

 2010-2014בטווח השנים ומתאבדות מתאבדים סיכום נתונים אודות : 9 לוח

 נשים מתאבדות גברים מתאבדים נושא

מצב  
 אישי

קבוצת 
 השוואה

מצב  ממצא
 אישי

קבוצת 
 השוואה

 ממצא

 הנשים המתאבדות שיעורמ 4הגברים המתאבדים גבוה בממוצע פי  שיעור מגדר

ההתאבדויות של  שיעור 54-45בקבוצת הגיל  גיל
 גרושים הגבוה ביותר

---- ---- ---- 

מצב 
 אישי

רווקים  גרושים
 ונשואים

גרושים מתאבדים 
יותר )בטווח שבין 

 (5.5 פי-ל 2.8פי 

רווקות  גרושות
 ונשואות

גרושות מתאבדות 
יותר בטווח שבין פי 

 (5.1 פי-ל 1.7

מגדר 
ומצב 
 אישי

 אך בפערים שונים: בכל אחת מקטגוריות המצב האישי,גברים מתאבדים יותר מנשים 

 מרווקות 3.6רווקים מתאבדים פי 

 מנשואות 4.7נשואים מתאבדים פי 

 מגרושות 5.4גרושים מתאבדים פי 

גיל  
ומצב 
 אישי

גרושים 
בגילאי 
44-25 

רווקים 
 ונשואים

גרושים מתאבדים 
פי ו 1.9 פייותר )

 (בהתאמה 7.6

---- ---- ---- 

גרושים 
בגילאי 
54-45 

רווקים 
 ונשואים

גרושים מתאבדים 
 4.8פי ו 1.1 פייותר )

 (בהתאמה

---- ---- ---- 
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 .הנובע ממספר נמוך של מקרים בכל אחת מהקטגוריות תוקף נמוך*במקומות הריקים לא בוצעה השוואה בשל 

 מדובר על מספר מקרים נמוך בקרב רווקים ורווקות שהם הורים.** יש להתייחס בזהירות לממצאים אלו שכן 

 

מדפוסי  היקפםבעולה כי דפוסי ההתאבדות של גברים שונים הנתונים שהוצגו ניתוח מ, לסיכום

גברים מתאבדים יותר מנשים בכל אחת מקטגוריות המצב האישי שנבדקו. בקרב  ההתאבדות של נשים.

שיעור הגרושים לשיעור המתאבדים , כאשר הפער בין הגברים, גרושים מתאבדים יותר מרווקים ומנשואים

שיעור גרושים לבין המתאבדים שיעור ה. הפער בין 44-25נשואים גבוה במיוחד בקבוצת הגיל המתאבדים ה

)כאשר בקרב  נמצא הן בקרב אלו שהם אבות לילדים והן בקרב אלו שאינם אבות שואיםנם ההמתאבדי

גרושים  בין ההתאבדות ישיעורב הבדל אין בתוך קטגוריית הגרושים נמצא כי. האבות הפער גדול יותר(

  אבות. שאינם גרושיםל ,אבות שהם

 

 : כתיבה

 ראדה חסייסיו גבעון-מוניקנדם יסכה"ר ד

 צוות ראש, ןיובל וורג אישור:

 גרסה לפני עריכה לשונית

 נשים מתאבדות גברים מתאבדים נושא

מצב  
 אישי

קבוצת 
 השוואה

מצב  ממצא
 אישי

קבוצת 
 השוואה

 ממצא

 אבות רווקים הורות

ולא 
 אבות

אבות מתאבדים 
 **(2יותר )פי 

 אמהות רווקות
לא ו

 אמהות

 **אין הבדל

 אבות נשואים

ולא 
 אבות

אבות מתאבדים 
 60%פחות )

ללא מנשואים 
 ילדים(

אמהות  נשואות
ולא 

 אמהות

אמהות מתאבדות 
נשואות מ 41%פחות )

 (ללא ילדים

 אבות גרושים

ולא 
 אבות

אמהות  גרושות אין הבדל
ולא 

 אמהות

 הבדלאין 

הורות 
ומצב 
 אישי

אבות 
 גרושים

אבות 
 רווקים

אמהות  **אין הבדל
 גרושות

אמהות 
 רווקות

 **אין הבדל

אבות 
 גרושים

אבות 
 נשואים

אבות גרושים 
 מתאבדים יותר 

 (5.6)פי 

אמהות 
 גרושות

אמהות 
 נשואות

אמהות גרושות 
מתאבדות יותר )פי 

5.3) 

גרושים 
ללא 
 ילדים

רווקים 
ללא 
 ילדים

גרושים ללא ילדים 
 מתאבדים יותר 

 (2.9)פי 

גרושות 
ללא 
 ילדים

רווקות 
ללא 
 ילדים

ללא ילדים  גרושות
)פי  מתאבדות יותר

2.1) 

גרושים 
ללא 
 ילדים

נשואים 
ללא 
 ילדים

גרושים ללא ילדים 
 מתאבדים יותר 

 (3.6)פי 

גרושות 
ללא 
 ילדים

נשואות 
ללא 
 ילדים

גרושות ללא ילדים 
 מתאבדות יותר )פי

2.8) 

גרושים 
ללא 
 ילדים

אלמנים 
ללא 
 ילדים

 גרושות אין הבדל
ללא 
 ילדים

 אלמנות
ללא 
 ילדים

גרושות ללא ילדים 
מתאבדות יותר )פי 

1.7) 


