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 שלום רב, 

 לקבלת מידע בעניין חיילים שקיבלו טיפול נפשי במהלך שירותםפנייתך  הנדון: 

 

. להלן התייחסותנו בידי הממונה על העמדת מידע לציבור בצה"לפנייתך בנושא שבנדון התקבלה  .1

 לבקשתך, לאחר בדיקתך מול הגורמים המקצועיים:

לפי פיקודים, אגפים : להלן נתונים בדבר מספר החיילים שנעזרו בשירותי קב"ן ביחידה, בחלוקה 1סעיף  .2

 וזרועות.

של חיילים לקב"ן. נתון זה נגזר מכמות הקב"נים לכמות הפניות נבקש להבהיר, כי הנתונים מתייחסים 

ביחידה ומכמות החיילים ביחידה. כך, ייתכן שמקורה של עלייה בכמות הפניות ביחידה מסוימת בין 

ולא ניתן ללמוד  -שנה לזו שאחריה בעלייה במספר הקב"נים שהוקצו ליחידה או בגידול סד"כ היחידה

 לות הקשורות לבריאות הנפש ביחידה. מכך בהכרח על עלייה בשיעור התחלואה במח

כמו כן, נדגיש כי שירותי הברה"ן מהווים שירות תמיכתי לחיילים במגוון סוגיות בהיבטים רגשיים 

חיילים לפנות לשירותי הברה"ן לקבלת סיוע ותמיכה בסוגיות אלו,  ממליץ ומעודדוסביבתיים. צה"ל 

  ולא רק בעת מחלה.

 

 2017 2016 2015 2014 2013 תיאור יחידה

 3006 3028 3089 3086 2906 אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

 7712 7203 7239 7440 7748 גף כוח האדםא

 1730 1710 1520 1455 1328 גף המודיעיןא

 6704 6791 6629 6465 6065 יל האווירח

 1741 1596 1741 1737 1705 זרוע הים
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 8024 7779 7950 7687 7165 זרוע היבשה

 543 576 623 593 499 כ"מחוץ לסדיחידות 

 695 601 574 517 499 יל הקשרמתקני ח

 3976 3943 3661 3533 3176 וד הדרוםפיק

 3966 3973 3638 3566 3203 וד המרכזפיק

 3551 4058 3870 3637 3297 וד הצפוןפיק

 1116 1177 1209 1174 1085 יקוד העורףפ

 866 814 825 768 728 אחר

 

( אשר לא גויסו לצה"ל "מלש"בים"להלן נתונים בדבר מספר המיועדים לשירות ביטחון )להלן: : 2סעיף  .3

 בגין פטור מטעמים רפואיים על רקע נפשי.

 שנה

מס' 

 מלש"בים

2013 4303 

2014 5331 

2015 3989 

2016 4263 

2017 4942 

להלן נתונים באשר למספר החיילים ששוחררו משירות בצה"ל, לאחר גיוסם, בגין פטור  :3סעיף  .4

 מטעמים רפואיים על רקע נפשי.

 חייליםמס'  שנה

2013 3762 

2014 3786 

2015 4125 

2016 4190 

2017 4487 

: אין בידי צה"ל את הנתונים המבוקשים, שכן בידי חיל הרפואה לא קיים מידע באשר 4סעיף  .5

 לתקופות היעדר משירות שלא בהיתר של מטופל, ככל שהיו כאלה. 

שמורת הצבא, נקבע כי אינם כשירים מלהלן פירוט מספר העריקים אשר לאחר שחזרו ל :5סעיף  .6

 לשירות מטעמים רפואיים על רקע נפשי:

 חיילים שנה

2015 917 

2016 731 

2017  303 
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, שכן מאז שנים אלו נעשה חידוש 2013-2014יובהר, כי לא קיימים בידנו נתונים ביחס לשנים 

מערכות בצה"ל, ומערכת הנתונים הנוכחית אינה מאפשרת אחזור נתונים ביחס לשנים הנ"ל. אשר 

 ( לחוק.3)8על כן, אין לנו אלא לדחות את בקשתך בעניין לפי סעיף 

 .2000-באפשרותך לעתור על החלטה זו בהתאם להוראות חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס .7

 בברכה,

 גל תורג'מןסרן 

 עוזרת דובר צה"ל

ב/דובר צה"ל והממונה על חופש 

 המידע בצה"ל

 

 


