
האשפוזים  מרשם  על  המבוסס  היסטורי  עוקבה  מחקר  שיטות: 
הפסיכיאטרי הלאומי ועל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במסגרת 
 2000-2013 בשנים  הפסיכיאטריים  האשפוזים  כל  נותחו  המחקר 
האוכלוסייה  קבוצות  של  האשפוז  דפוסי  בין  השוואה  ונערכה 
דפוסי  לבין  דרוזים(   849 נוצרים;   864 מוסלמים;   6,256( הערבית 

האשפוז של האוכלוסייה היהודית )48,511 משתתפים(. 
תוצאות: שיעורי האשפוז בקבוצות האוכלוסייה הערבית היו נמוכים 
יותר  נמוכים  היו  נשים  של  האשפוז  שיעורי  אלו,  קבוצות  בתוך  יותר. 
מאלו של גברים בכל הקבוצות. 48.8% מכלל האשפוזים בקרב מוסלמים 
היו אשפוזים בכפייה. ההבדל בסיכון לאשפוז חוזר בין מוסלמים ליהודים 
היה לא מובהק אחרי תקנון למשתנים סוציו–דמוגרפיים וקליניים. ניכרה 

מגמה של ירידה בשיעורי האשפוז בכל קבוצות האוכלוסייה. 
מסקנות: למרות מגמה של צמצום פערים בין קבוצות האוכלוסייה 
הערבי  המיעוט  בקרב  הפסיכיאטריים  האשפוזים  שיעור  השונות, 
היהודית,  באוכלוסייה  האשפוזים  משיעור  יותר  נמוך  היה  בישראל 
ובמיוחד בקרב נשים. ייתכן שהבדלים אלו בשיעורי האשפוז והאשפוז 
הכפוי נובעים מסטיגמה, מערכים תרבותיים )הסתמכות על מטפלים 

מסורתיים( ומבעיות בנגישות השירותים וברמתם. 

 אסטרטגיית התאמה תרבותית, מידת גיבוש 
זהות ותחושת ניכור בקרב בוגרים בני הקהילה 

האתיופית בישראל

י׳ וילצ׳יק־אביעד וע׳ טימסיט
החוג לקרימינולוגיה, אוניברסיטת אריאל

התאמה  אסטרטגיות  בין  הקשרים  את  לבחון  המחקר:  מטרת 
תרבותית, רמת גיבוש ״זהות האני״ ותחושת הניכור בקרב עולים בני 

הקהילה האתיופית ביחסם כלפי החברה הישראלית, הקולטת. 
 ,)50-18 )בני  האתיופית  הקהילה  בני  בוגרים   367 משתתפים: 

שעלו לישראל כילדים או כמתבגרים. 
״זהות  גבוהה של  נמצאה רמה  ממצאים: אצל מרבית המשתתפים 
האני״, אסטרטגיית תרבות של השתלבות ורמה נמוכה של ניכור. זאת 
ועוד, נמצא כי לשתי אסטרטגיות התרבות - השתלבות ושוליות, יכולת 
מובהקת לנבא את רמת ״זהות האני״ של המשתתפים, וכי רמת הניכור 
שלהם הוסברה באופן מובהק באמצעות אסטרטגיית ההיבדלות ורמת 
״זהות האני״. עוד נמצא כי רמת ״זהות האני״ ממתנת את הקשר שבין 

אסטרטגית תרבות של השתלבות לבין רמת הניכור. 
שהרחבת  כך  על  מעידות  המחקר  תוצאות  והמלצות:  מסקנות 
מהגרים  של  השתלבות  בקידום  יעילה  להיות  עשויה  האני״  ״זהות 
בתרבות הקולטת. שמירת תרבות המוצא בשילוב עם קבלת התרבות 
האני״  ״זהות  גיבוש  רמת  לשיפור  כאסטרטגיה  מסתמנת  החדשה 

ולהפחתה בתחושת הניכור. 

התאבדויות בצבא הגנה לישראל: מחקר 
פרוספקטיבי ורטרוספקטיבי מבוקר

 ג׳ לובין, ק׳ רובינשטיין, ש׳ בורשטיין, א׳ ברש, ג׳ אפיק, 
א׳ פרוכטר ומ׳ ויזר

צה״ל

רקע: התאבדות היא סיבת המוות השלישית בשכיחותה בגילים 15-14. 
בשנים  בצה״ל  שהצטבר  המידע  את  מנתח  זה  מחקר  שיטה: 
בטווח  צעירים  של  עוקבים  התאבדות  אירועי   227 על   2008-1997
במהלך  טופלו  חיילים   70 אלו,  מקרים   227 מתוך   .22-18 הגילים 
ידי מערך בריאות הנפש בצבא. מאפייני החיילים הללו  השירות על 
בריאות  במערך  שטופלו  חיילים   214 של  ביקורת  לקבוצת  הושוו 
הנפש באותה תקופה. המחקר משלב חלק פרוספקטיבי )תיעוד נתוני 
לשכת הגיוס למשל( וחלק רטרוספקטיבי )מידע אשר עלה בתחקירים 

שלאחר אירוע ההתאבדות(.
תוצאות: 93.4% מהחללים היו גברים. ב–89.9% ממקרי ההתאבדות 
היה שימוש בנשק חם. 55% מהחללים לא ענו לקריטריונים של הפרעה 
אישיות  קווי  היה  ביותר  השכיח  האישיותי  המאפיין   .I בציר  נפשית 
נרקיסיסטיים )14.1%( והימנעותיים )8.4%(. כ־33% מהחללים הותירו 
אובדניות  מחשבות  לאירוע  קודם  ביטאו  ו–43.6%  אחריהם,  מכתב 
בפני חברים. מרבית החללים לא קיבלו סיוע נפשי בתקופה הסמוכה 

לאירוע ההתאבדות. 
נתון  מסקנות: כמו בהתנהגויות אנושיות מורכבות אחרות, אין 
או מקבץ נתונים אשר מאפשרים ניבוי מוקדם של מעשה האובדנות, 
אשר  נדיר  אירוע  היא  שהתאבדות  בכך  תומכים  המחקר  וממצאי 
הצעדים  של  בהקשר  זו  מסקנה  נדונה  במאמר  לנבאו.  מאוד  קשה 
ועיקרם הוא שיש לתת  שיש לנקוט כדי לצמצם אירועי התאבדות, 
אוכלוסיית  כלל  על  המשפיעות  לפעולות  יותר  הרב  המשקל  את 

היעד, קרי על כלל חיילי צה״ל.

 אשפוזים פסיכיאטריים בקרב האוכלוסייה 
הערבית בישראל: מחקר עוקבה היסטורי

ע׳ לוריא1,2 וע׳ פליישמן2,3
1המרכז לבריאות הנפש שלוותא, הוד השרון, ישראל

2החוג לפסיכיאטריה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, ישראל

3היחידה לטיפול בהתמכרויות ואבחנה כפולה, המרכז הקהילתי 

לבריאות הנפש יפו, תל אביב, ישראל
מתחלואה  לסבול  מוגבר  סיכון  יש  אתניים  למיעוטים  מטרה: 
קבוצת  הם  בישראל  מהאוכלוסייה   20% טיפול.  ומחוסר  פסיכיאטרית 
המיעוט הערבי, הכולל נוצרים, מוסלמים ודרוזים. מטרת המחקר הנוכחי 
הייתה לאפיין את דפוסי השימוש בשירותי האשפוז הפסיכיאטרי ואת 

שיעורי האשפוז באוכלוסיות המיעוט והרוב בישראל. 
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שימוש בחומרים ממריצים עם מרשם וללא מרשם, 
והקשר בין שימוש בחומרים אלו לבין שימוש 

בקנביס, באלכוהול ובטבק בקרב סטודנטים בישראל

ח׳ בוני־נח וו׳ נאמן חביב
החוג לקרימינולוגיה אוניברסיטת אריאל, אריאל

רקע: בשנים האחרונות עלה שיעור השימוש בחומרים ממריצים ללא 
מרשם רופא )המכילים מתילפנידאט, כמו למשל ריטלין וקונצרטה( 
שימוש  בין  קשר  נמצא  קודמים  במחקרים  סטודנטים.  ידי  על 
ובין שימוש בחומרים פסיכו– רופא  בחומרים ממריצים ללא מרשם 
אקטיביים אחרים. תשומת לב מועטה ניתנה במחקרים לסטודנטים 
אשר צורכים חומרים ממריצים לפי מרשם רופא ולקשר בין השימוש 
בחומרים אלו לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים אחרים בקרב אותם 
סטודנטים. במחקר זה נבחנו דפוסי השימוש בחומרים ממריצים עם 
של  הקשר  ואת  סטודנטים,  בקרב  רופא  מרשם  וללא  רופא  מרשם 

דפוסי שימוש אלו לדפוסי שימוש בקנביס, באלכוהול ובטבק.
שיטה: שאלוני דיווח עצמי נאספו מ־814 סטודנטים לתואר ראשון 
במדעי החברה משלוש אוניברסיטאות ומכללה אקדמית אחת בישראל 

.)SD=0.79( 28.1 27.1% גברים ו–72.4% נשים, הגיל הממוצע -
הם  כי  דיווחו  משתתפים(   155( מהסטודנטים   19.3% תוצאות: 
 66.8% מתוכם  במרשם,  הניתנים  ממריצים  בחומרים  משתמשים 
צרכו חומרים אלו עם מרשם רפואי )12.2% מכלל המדגם( , ו–33.1% 
לא  המדגם(.  מכלל   7.1%( רפואי  מרשם  ללא  אלו  חומרים  צרכו 
נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות הסטודנטים המשתמשים בחומרים 
באלכוהול  בקנביס,  לשימוש  בנוגע  מרשם(  וללא  )עם  ממריצים 
בחומרים  המשתמשים  כלל  בין  ניכרים  הבדלים  נמצאו  אך  ובטבק, 
ממריצים )עם מרשם וללא מרשם( לבין סטודנטים שהוגדרו כנמנעים 
צרכו  אשר  הסטודנטים  ממריצים(.  בחומרים  כלל  משתמשים  )לא 
סיגריות  יותר  עישנו  מרשם  ללא  או  מרשם  עם  ממריצים  חומרים 
מהנמנעים - 46.5% לעומת χ2=28.55, df=4, p<0.001( 27.7%(, שתו 
יותר אלכוהול - 80% לעומת χ2=10.10, df=4, p<0.05( 70%( וצרכו 

.)χ2=8.44, df=4, p<0.001( 15.9% יותר קנביס - 25.8% לעומת
מסקנות: סטודנטים הצורכים חומרים ממריצים עם מרשם וללא 
כמו  אחרים  בחומרים  לשימוש  יותר  גבוה  בסיכון  נמצאים  מרשם, 
קנביס, אלכוהול וטבק. תוכניות התערבות ומניעה צריכות להתמקד 
בכלל הסטודנטים המשתמשים בחומרים ממריצים רפואיים ולא רק 

באלה העושים זאת ללא מרשם רפואי. 

החלמה קהילתית: מושג מפתח בהשתלבות 
החברתית של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית

ג׳ הלפרין 
פקולטה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת אריאל

עם  המתמודדים  אנשים  של  השיקום  בתחום  ההחלמה  גישת 
מגבלה נפשית, התבססה מאוד בשנים האחרונות והתמקדה בעיקר 
נפשית,  מגבלה  עם  המתמודד  האדם  שעובר  הפנימיים  בתהליכים 
בינו לבין עצמו וביחס לסביבה. מאמר זה מציג מושג חדש - ׳החלמה 

קהילתית׳ - המתייחס לתהליכים הרב–ממדיים המתרחשים בקהילה 
תחילה  נפשית.  מגבלה  עם  המתמודדים  אנשים  משתלבים  שבה 
מוצגת סקירה תמציתית של הספרות העוסקת בסטיגמה ובהחלמה, 
בין  ובהמשך מוצג המונח ״החלמה קהילתית״, המרחיב את הקשר 
הקהילה  הציבורית,  הסטיגמה  על  נוסף  ולפיו  להחלמה,  סטיגמה 
מוצגת  הרעיון  להדגמת  חשובים.  החלמה  תהליכי  עוברת  עצמה 
יהיה  כדאי  הבאים  במחקרים  בקהילה.  המודעות  להגברת  סדנה 

להמשיך לחקור מושג זה ולפתח סולם למדידתו.

 אין גייגר-מטר לרדיואקטיביות של טראומת 
 השואה - האם אפשר למדוד אותה בעזרת 

סימנים ביולוגיים או לא?

נ׳ קלרמן
עמך - המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי 

השואה והדור השני

במשך שנים רבות היה אפשר להסביר העברה בין־דורית של השואה 
כמו  פסיכואנליטיים  במונחים  או  למידה  תאוריות  באמצעות 
״הזדהות רדיואקטיבית״. באותה עת איש לא האמין כי טראומה של 

הורה יכולה להשאיר ״צלקות״ פיזיות בילד. 
המוח,  במדעי  ניכרת  התקדמות  חלה  האחרון  העשור  במהלך 
אשר החלה לחשוף את המסתורין הביולוגי של זיכרון תורשתי. קו 
עלולה  השואה״  ל״קרינת  שחשיפה  מניח  המחקר  של  זה  ביולוגי 
זו,  התקדמות  למרות  המתפתח.  העובר  על  ניכרת  במידה  להשפיע 
לרדיואקטיביות  גייגר  מונה  כגון  קרינה,  לאיתור  מכשיר  אין  עדיין 
השואה, ואין דרך ביולוגית למדידת הטראומה. מאמר זה דן בשימוש 
למדוד את הטראומה של השואה.  כדי  ביולוגיים  בסמנים  האפשרי 
בשל המכשולים הרבים בקו הזה של המחקר הביולוגי, עדיין איננו 
)דרך  מתורשה  כתוצאה  נגרמת  בין־דורית  שהעברה  לאשר  יכולים 
הָּגֶמָטה(. עקב כך נראה כי התיאוריה של נטייה אפי־גנטית ספציפית 
ביו–פסיכו– במודל  משולבת  להיות  צריכה  עדיין  השואה  לטראומת 

חברתי אינטגרטיבי יותר.

 הרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראל: 
סיכויים וסיכונים | חלק א׳: עקרונות הרפורמה 

ומערכת בריאות הנפש ערב הרפורמה

א׳ אבירם וש׳ אזארי־ויזל
המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת העברית

הנפש.  בבריאות  הרפורמה  בישראל  לתוקפה  נכנסה   2015 ביולי 
הן  הנפש,  בריאות  לשירותי  האחריות  את  המעבירה  זו,  רפורמה 
טומנת  החולים,  לקופות  אמבולטוריים,  שירותים  והן  אשפוזים 
זו  רפורמה  בארץ.  הנפש  בריאות  בשירותי  מהותי  שינוי  בחובה 
שבמהלכם  עשורים  חמישה  שנמשך  תהליך  של  סיומו  את  מסמלת 
הסיכויים  את  בוחן  זה  מאמר  זה.  מדיניות  לשינוי  המדינה  הובילה 
שאפשר  הדברים  את  ומציג  הרפורמה  ליישום  הקשורים  והסיכונים 
ללמוד מהניסיון הישראלי בתחום. שני חלקיו של המאמר מבוססים 
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במהלך  ותיקונים  שינויים  לאפשר  המיועד  מעצב  הערכה  מחקר  על 
כמותיות  בשיטות  שימוש  בכתיבתו  ונעשה  התוכנית,  יישום 
שונים  גורמים  של  ראיונות  של  שורה  על  המתבססות  ואיכותניות 
את  מנתח  המאמר  הנפש.  בבריאות  המדיניות  לעיצוב  הקשורים 
שבעת  המדינה,  ובפני  הרפורמה  מבצעי  בפני  העומדות  הסוגיות 
ההחלטה על יישום הרפורמה לא נמצא להן פתרון או הכרעה, וכעת 
המלצות  כמה  במאמר  מוצגות  לסיכום  הדעת.  את  עליהן  לתת  יש 
לצוץ  ולפתרון הבעיות שעלולות  להתמודדות עם הסוגיות שהוזכרו 
ומנתח  יישומה של הרפורמה. המאמר מתאר את הרפורמה  במהלך 

את מערכת בריאות הנפש בארץ, ערב יישומה של הרפורמה. 

 הרפורמה בשירותי בריאות הנפש בישראל: 
 סיכויים וסיכונים | חלק ב׳: יישום הרפורמה: 

סוגיות ובעיות

א׳ אבירם וש׳ אזארי־ויזל
המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת העברית

האחריות  מלוא  את  המעביר  ממשלה  צו  פורסם   2012 במאי  ב–10 
בכך  החולים.  לקופות  מהמדינה  הנפש  בריאות  לתחום  הביטוחית 
הנפש.  בבריאות  הביטוח  רפורמת  רשמי  באופן  אושרה  למעשה 
חלקו  זהו   .2015 ביולי  ב–1  הופעלה  הרפורמה  זה,  לצו  בהתאם 
ליישומה  הקשורים  ובסיכונים  בסיכויים  העוסק  מאמר  של  השני 
מתמקד  המאמר  בישראל.  הנפש  בריאות  במערכת  זו  רפורמה  של 
יישומה  כדי להבטיח את  בסוגיות העיקריות שיש להתייחס אליהן 
הביטוחית  האחריות  את  מעבירה  הרפורמה  הרפורמה.  של  הראוי 
למתן שירותי בריאות נפש, הן אשפוז והן שירותים אמבולטוריים, 
מרכז  את  להסיט  הייתה  המטרה  החולים.  לקופות  המדינה  מן 
נוסף  הכובד של שירותי בריאות הנפש ממערכת האשפוז לקהילה. 
כמה  במאמר  מוצגות  הרפורמה,  ליישום  הקשור  האתגר  ניתוח  על 
אחרות  מדינות  אשר  בתחום,  הישראלי  מהניסיון  נובעות  תובנות 

בהן. המאמר מבוסס  להיעזר  יכולות  זו  ברפורמה מעין  המעוניינות 
על מחקר הערכה שנערך בעת יישום השינוי ומבקש לאתר שינויים 

דרושים בעת מהלך ביצוע הרפורמה כדי לסייע בהצלחתה.

 מפרודי לביולוגיה, מגנים לתרופות: 
פרספקטיבה של 40 שנים

ב׳ לרר
המעבדה לפסיכיאטריה ביולוגית, בי׳׳ח הדסה, אוניברסיטת 

העברית, ירושלים

ב–40 השנים האחרונות, החל משנות השבעים ועד היום )2018(, הפכו 
דומיננטיים  לכוחות  והפסיכו–פרמקולוגיה  הביולוגית  הפסיכיאטריה 
לדיסציפלינה  הפסיכיאטריה  הפכה  זו  בתקופה  בפסיכיאטריה. 
 research–ו וגנטיקה, הדמיה מוחית  מדעית שמדעי המוח בבסיסה, 
translational הם כלי המחקר העיקריים שלה. במאמר זה ברנרד לרר 
מספק פרספקטיבה אישית על 40 שנות עבודתו כפסיכיאטר בישראל 
בולטת  הביולוגי  המחקר  של  ההתפתחות  השבעים.  שנות  מאז 
במאמר, וכן האנשים שהיו דמויות מפתח בתהליך זה ובקריירה שלו. 
מרכזיים  מחקר  בתחומי  התפתחויות  הכוללים  מחקרים  מתוארים 
פרכוסים  נוגדות  ופרמקוגנטיקה,  פסיכיאטרית  גנטיקה   ECT כגון 
בטיפול בהפרעה דו קוטבית, הורמון בלוטת התריס בטיפול בדיכאון 
לרר  ברנרד  בפסיכופתולוגיה.  ההורים  של  מוקדם  אובדן  ובתפקיד 
הניסויים שנערכו  והוא מתאר את  אלה  בתחומי מחקר  מעורב  היה 
על ידו ועל ידי עמיתיו ואת ההיגיון האינטלקטואלי שעמד בבסיסם. 
מבטיח  העתיד  מרגשים,  היו  האחרונים  העשורים  שארבעת  ככל 
שפע של ממצאים בחיפוש אחר סיבתיות וטיפול מתאים להפרעות 
לאמץ  מעודדים  צעירים  פסיכיאטרים  המג׳וריות.  הפסיכיאטריות 
תלויים  הפסיכיאטריה  ועתיד  הצלחתם  המחקר.  בתחום  קריירה 
משאבים  תמיכה,  ומספקים  זמן  מקדישים  אשר  התחום,  במובילי 

שהם הכרחיים למחקר יעיל ופורה.
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