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 ללא תוצאות חד משמעיות, מחקרים רבים -בעולם 

מאוכלוסיית המתאבדים בני   העוליםחלקם של  -בישראל 
 (1.3%לעומת  2.56%)מייצוגם באוכלוסיה  כפולאותו הגיל הוא 

מ לעולי "בשיעורי האובדנות בין עולי ברה מגמות הפוכות
 אתיופיה

גבוהים  שיעורי ההתאבדות בקרב עולי אתיופיה  - 1986-2014
 ביחס לילידי הארץ 7פי 



 משבר זהות

,  רצון לדו תרבותיות -בקרב צעירי הקהילה האתיופית 
 שילוב הישן עם החדש

 תרבותי-ההבדלים התרבותיים יוצרים קונפליקט חברתי

שייכות  , צעירים בני הקהילה עלולים לחוש קשיי הסתגלות
 וזהות המהווים גורמי סיכון למצוקה ואובדנות



 מטרות המחקר

 

האתיופית  )את הקשר בין קונפליקט הזהויות לבחון 
לשימוש מוגבר בחומרים ( והישראלית

 דיכאון ואובדנות, פסיכואקטייבים

 

לקבל אינדיקציה על שכיחות תחלואה נפשית  
ומחשבות אובדניות בקרב צעירים בני הקהילה  

 האתיופית



 שיטה

 אוכלוסיית המחקר

90   צעירים בני הקהילה
 15-25האתיופית בין הגילאים 

 
33  57ו( 36.7%)צעירים  

 (63.3%)צעירות 
 

  רובם דור ראשון בארץ 

 כלים

שאלון דמוגרפי 
 

  דיכאון ומחשבות אובדניות
Patient Health Questionnaire 

(PHQ9A) 

 
 שילוב בין זהויותbicultural 

identity integration (BII)   
 

  שימוש באלכוהול וסמים
CRAFFT screen  

 
שיח משתתפים פתוח 



 נתוני דיווח עצמי בחודש האחרון
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סממני דיכאון   מחשבות אובדניות  
 בינוניים עד חמורים

שימוש באלכוהול 
 וסמים בצורה מסכנת



 תוצאות

קונפליקט  
בין  

 הזהויות

רמות 
 דכאון

תדירות  
מחשבות 
 אובדניות

שימוש  
בסמים  

 ובאלכוהול

 נמצא הבדל בין אלו שדיווחו על מחשבות אובדניות לבין אלו שלא
 רמות דכאון, קונפליקט זהות

זהותי כישראלי אינה מתיישבת עם זהותי 
 כאתיופי

לא קיים כל מתח בין זהותי כישראלי לבין  
 כאתיופיזהותי 

נמצא שדיכאון הוא המנבא המשמעותי והממובהק ביותר למחשבות  
 בדומה לספרות המחקרית –האובדניות 



 משתתפיםדוגמאות שיח 

 "המחקר שלכן לא ישנה כלום, יש כאן מלא גזענות"

רק ישבנו בגן שעשועים ודיברנו  , השוטרים מחפשים אותנו"
 "ופתחו לנו תיקים במשטרה

 "לא אוהבים אתיופים בישראל"

לא סומכים עלינו , אנחנו טובים רק בשביל עבודות שחורות"
 "לעשות עבודות אמיתיות

יש לי חבר שלמד ולא מתקבל  , בשביל מה ללמוד באוניברסיטה"
 "לאף עבודה כי הוא אתיופי



 חינוכיות -מסקנות טיפוליות 

יש להתחיל בגיל צעיר את השיח בנושא קבלת השונה  
 "השונות ככח"
 בריאות נפשית טובה בקרב מיעוטים –במדינות המטפחות שונות 

 יסייע לצמצם סטיגמות ואפלייה

 ממוסדתפעילות האתנית באמצעות טיפוח הזהות 

 יש לפעול להכשרת אנשי מקצוע מהקהילה
 התאמה תרבותית לתוכניות מניעה וטיפול

 הנגשה של מוקדי סיוע ותמיכה
 הפחתת החשש מפנייה לעזרה



 מגבלות המחקר

נגישות  זהות החוקרים
 לאוכלוסיה

 תנאי המחקר כלי המחקר



מחקר עם קבוצת 
 השוואה נוספת

הבדלים בין 
מפקדים לבין /חיילים

 צעירים שאינם בצבא

 בחינת תחושת נטל

מחקר אורך שילווה מתבגרים עם  
התנהגויות סיכון ומחשבות אובדניות  

 צעיר-בגיל מבוגר

 מחקרי המשך



!תודה על ההקשבה  

?שאלות  

Bararditi@gmail.com 


