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אגף המידע

:כולל, להציג מידע מעודכן על תופעת האובדנות בישראל

 קבוצות אוכלוסייה בסיכוןדגש על

 בשני העשורים האחרוניםמגמות  :

 2000-2014שנים -התאבדות

2004-2016שנים -ההתאבדות נסיונות

06.2017

ז"סיון תשע

מטרות
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מקורות המידע

 שהלשכה המרכזית  המוות נתוני התאבדויות מבוססים על קובץ סיבות

מקרי ההתאבדות  .  לסטטיסטיקה מעדכנת על פי הודעות הפטירה

,  בהתאם לסיבה המוות היסודית והקידוד הבינלאומי לאבחנותמוגדרים 

E950-E959 לפיICD-9ו-Y87.0, X60-X84 לפי.ICD-10

 המקרים שהגיעו לטיפול  רישום נסיונות התאבדות מבוססים על נתוני

להם נרשמה  , כלליבמחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז 

( ICD-9-CMלפי )סיבת כניסה נסיון התאבדות או אבחנת התאבדות 

.  במהלך הביקור במחלקה

 התאבדות נוספים שלא דווחו  נסיונותאו /ויתכן שיש מקרי התאבדות

.או לא נרשמו
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ממצאים עיקרים

נשים88-וגברים294,התאבדויות382היו2014בשנת.

צעיריםבקרבבמיוחד,2003-2014בשניםגבריםבקרבירדההתאבדותשיעור.

ומעלה75בגילנרשםהמגדריםשניבקרבביותרהגבוהההתאבדותשיעור.

לערביםבהשוואה2.4פיגבוהואחריםיהודיםשללגילהמתוקנןההתאבדותשיעור

.2012-2014השניםבממוצע

ואחריםמיהודיםשנייםפיגבוהלשעברמ"בריהעולישללגילהמתוקנןההתאבדותשיעור

.האחרונותבשניםארבעהפיגבוההשיעוראתיופיהעוליבקרב.יחסיתויציבעוליםללא

מכללכשליש.והרווקיםהגרושיםמשיעוריותרנמוךנשואיםבקרבההתאבדותשיעור

.2010-2014בשניםיציבאחוז,18גילעדלילדיםאבותהיושהתאבדוהגרושיםהגברים

צפוןבמחוז30%-ב2012-2014השניםבממוצעירדלגילהמתוקנןההתאבדותשיעור,

.2009-2011לשניםבהשוואה,ומרכזחיפהבמחוזות15%-ובאביבתלבמחוז17%-ב

2011-2016בשניםיחסיתיציבלגילהמתוקנןההתאבדותנסיונותשיעור.

ירדאך,ערביותנשיםבקרבנמצאביותרהגבוהלגילהמתוקנןההתאבדותנסיונותשיעור

.2011בשנתשנרשםהגבוהלשיעורבהשוואההאחרונותבשנים
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2014מעודכן עד שנת 
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.של נשים88-גברים ו294, התאבדויות382היו 2014בשנת 

. 2011גברים משנת בקרב ירידה נרשמה מגמת 

מספר התאבדויות
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נפש100,000-התאבדות מתוקנן לגיל לשיעור 

.2011נרשמה בקרב גברים החל משנת ירידה 
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15-24שיעור ההתאבדות בקרב בני נוער בגיל 
מגמת ירידה–נפש 100,000-ל

19-21בגיל 65%-ב,  15-18בגיל 63%-השיעור בקרב בנים ירד ב

.2000-2002בהשוואה לשנים 2012-2014בשנים , 22-24בגיל 38%-ו
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מספר התאבדויות בקרב בני נוער

.  נמוך אבל נמצאה עליה מדאיגה15מקרי ההתאבדות  מתחת לגיל מספר 

.האחרונותירד בשנים 15-24בגיל המקרים מספר 

מתחת 

לגיל 15
15-1819-2122-24

2000-20041288167124

2005-20091667154131

2010-2014244910797
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נפש100,000-ל, גילשיעור התאבדויות לפי 

, 75+נרשם בגיל הגבוה ביותר בקרב שני המגדרים השיעור 

. 65-74בגיל ובקרב נשים 45-64בקרב גברים בגיל אחריו 
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שיעור התאבדות לפי קבוצת אוכלוסייה

שיעור ההתאבדויות המתוקנן  •

לגיל של יהודים ואחרים גבוה 

מערבים בממוצע  2.4פי 

.  2012-2014השנים 

יציב  ערבים בקרב השיעור •

לעומת ירידה בקרב , יחסית

יהודים ואחרים בעשור  

.האחרון

נפש100,000-ללגיל שיעור מתוקנן 

2001-2014

ממוצע נע תלת שנתי

2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת שיעור מתוקנן 

יהודים ואחרים

ערבים
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וגילאחוז התאבדויות לפי קבוצת אוכלוסייה 

 הערביםבקרב  :

ההתאבדויות הם בגיל  מרבית 

, 15-24בגיל 23%, צעיר

בגיל 34%, 25-44בגיל 43%

65בגיל 1%-וומעלה 45

.ומעלה

 ואחריםיהודים בקרב:

ממחצית ההתאבדויות  יותר 

בגיל 35%, ומעלה45הן בגיל 

ומעלה  65בגיל 21%, 45-64

. 15-24בגיל 10%-ו

2012-2014
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שיעור ההתאבדות בקרב עולים

השיעור המתוקנן לגיל  •

מ לשעבר "בקרב עולי בריה

ואחרים  מיהודים 2גבוה פי 

.  ויציב יחסית

עולי אתיופיה  בקרב •

אך ירד , 4השיעור גבוה פי 

שנרשם בשנים  מהשיא 

2004-2006.

שנתיממוצע נע תלת , נפש100,000-לגיל לשיעור מתוקנן 

:  ואחרים ללא עוליםיהודים 

-מ לשעבר שעלו מ"ילידי בריהללא 

-וללא ילידי אתיופיה שעלו מ1990

1980.
2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת מתוקנן 

2002-2014

ממוצע נע תלת שנתי
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מצב משפחתי וגילגברים לפי -ההתאבדות מתוקנן לגיל שיעור 

,  2010-2014השנים בממוצע . והרווקיםמשיעור הגרושיםשיעור ההתאבדות בקרב נשואים נמוך 

.4.0פי 45-64ובגיל משיעור הנשואים 7.6היה גבוה פי 25-44בקרב גרושים בגיל השיעור 

נפש100,000-ללגיל שיעור מתוקנן 

2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת שיעור מתוקנן 
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בקרב נשואים וגרושיםהתאבדויות 
צעיריםהאבות לילדים % 

כשליש מכלל הגברים הגרושים שהתאבדו היו אבות לילדים  

.2010-2014אחוז יציב בשנים , 18עד גיל 

גרושים נשואים

18אבות לילדים עד גיל 

18עד גיל ללא ילדים 
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התאבדויות לפי מחוז מגוריםשיעור 

נרשמה  2012-2014בממוצע השנים 

ההתאבדות המתוקנן לגיל  בשיעור ירידה 

:2009-2011לשנים בהשוואה 

.צפוןבמחוז 30%-ירידה ב

.אביבבמחוז תל 17%-ירידה ב

.במחוזות חיפה והמרכז15%-ירידה ב

אך עדיין  , במחוז ירושלים15%-עלייה ב

.בהשוואה לשאר המחוזותהשיעור נמוך 

2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת שיעור מתוקנן 

נפש100,000-ללגיל שיעור מתוקנן 
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2016מעודכן עד שנת 
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התאבדותנסיונותשיעור 
ומעלה10נפש בגיל 100,000-שיעור מתוקנן לגיל ל

נסיונות ההתאבדות  שיעור 

המתוקנן לגיל יציב יחסית  

.2011-2016בשנים  

2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת שיעור מתוקנן 
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וגילנסיונות התאבדות לפי מגדר 

אחוז נסיונות ההתאבדות  

, 10-17בקרב נשים גבוה בגיל 

בקרב 5%-לבהשוואה 16%

.  גברים

מנסיונות, 30%, כשליש

היו  ההתאבדות בקרב גברים 

21%-בהשוואה ל18-21בגיל 

.בקרב נשים

ההתאבדות  מנסיונותכשליש 

המגדרים היו בגיל בקרב שני 

45-64כשישית בגיל , 25-44

.ומעלה65בגיל 7%-ו
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נסיונותשיעור,גבריםבקרב•

לגילהמתוקנןההתאבדויות

גבוהואחריםליהודים

.לערביםבהשוואה

גבוההשיעור,נשיםבקרב•

לעומתערביותבקרביותר

חלהיפוך,ואחרותיהודיות

.2009-2011בשנים

השיעור,האחרונותבשנים•

ובמיוחדערביםבקרב

,קלהירידהבמגמתערביות

בקרבקלהעליהלעומת

בשניואחריםיהודים

.המגדרים

התאבדות לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר נסיונות

2009לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת שיעור מתוקנן 

+10נפש בגיל 100,000-ללגיל שיעור מתוקנן 
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עדכון נתוני  

ההתאבדות לשנת  

יהיה בעוד  2015
.כארבעה חודשים

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/info/Pages/suicides.aspx

www.health.gov.il/moh-info

health.info@moh.gov.il :י לנו/כתוב

:כתובת הפרסום

:עמוד הבית של אגף המידע


