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  הכרעות ומנהיגות, עדיפויות: מבט כולל
  

  המרכיב החברתי של החוס� הלאומיהמרכיב החברתי של החוס� הלאומי
  

  � מסמ� עבודה �

  
  :חברי צוות העבודה

  דור�גבריאל ב�' פרופ �הצוות ראש 

  ר עמי פדהצור"ד

  נסי"� קנטיר דפנה"ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  
המסמ# הוא בבחינת טיוטה לדיו� .  מסמ# זה כולל את ממצאי צוות העבודה ואת מסקנותיו

  .ולעיו� ומשק% את דעת" של חברי הצוות בלבד

 המרכז הבינתחומי הרצליה
דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"בי  

 המכו� למדיניות ואסטרטגיה
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  המרכיב החברתי של החוס� הלאומיהמרכיב החברתי של החוס� הלאומי

  דור� גבריאל ב�' פרופ

  

  :רקע על המחקר

בראשותו של הפרופסור , אוניברסיטת חיפהמ עור# המרכז לחקר הביטחו� הלאומי  כשלוש שני"מזה

. שמטרתו לעמוד על המרכיבי" החברתיי" של הביטחו� הלאומי בישראל מחקר רחב היק%, דור�גבריאל ב�

ה עומדת ההנחה כי חוסנו הלאומי של הציבור הישראלי מהווה מרכיב מרכזי ביכולתה בבסיסו של מחקר ז

ולהג� על האינטרסי" המרכזיי" החיוניי" להמש# , של המדינה לעמוד מול האתגרי" המוצבי" בפניה

רמת הפחד : המחקר מטפל בארבע סוגיות מרכזיות הנוגעות לחוסנו הלאומי של הציבור בישראל. קיומה

  . אמונו במוסדות המדינה ותמיכתו בעמדות מיליטנטיות, רמת הפטריוטיות שלו, ר בישראלשל הציבו

  

 משיבי" 2000 �למעלה מנכללו בכל מדג"   . נאספו באמצעות סקר טלפוני רחב היק% המחקרנתוני

לראשונה :  פעמי"7עד כה נסקר הציבור בישראל . המשקפי" את הציבור הישראלי הבוגר בכללותו

ולאחרונה במהל# חודש ; עקצה�פריצת אינתיפאדת אלערב ,  בזמ� כהונת ממשלת ברק� 2000אוקטובר ב

 נדגמי" אזרחי מדינת ישראל הבאי" מכל רובדי החברה 14,062כ נדגמו למעלה "סה. 2003אוקטובר 

עולי" , ערביי ישראל: דגש מיוחד מוש" על פילוח קבוצות התייחסות ייחודיות לדוגמת. הישראלית

  . ואזרחיה הדרוזי" של המדינה, הציבור היהודי החרדי, חדשי"

  

  :מגמות נבחרות

. פחד מפני אירועי הטרורמתאפיי� הציבור בישראל ברמה גבוה ביותר של , לאור# התקופה כולה �

רמת הפחד נמדדה , עקצה� כשנתיי" לאחר פריצתה של אינתיפאדת אל, 2002בחודש אפריל 

לה ירידה הדרגתית בתחושת הפחד בקרב הציבור ח, בחודשי" שעברו מאז. הגבוהה ביותר

נמדדו רמות פחד דומות , על א% עליה קלה בי� ברמת הפחד בחודש אוקטובר האחרו�. בישראל

  . עקצה�לאלו שאפיינו את הציבור באר+ ערב פרו+ אינתיפאדת אל

 מפחד ציבור היהודיה) א: (באופ� כללי. פחד מטרור איננו אחיד בקרב כלל האוכלוסייה בישראל �

נשי� ) ב(;  כאשר הציבור הדרוזי ממוק" בי� שתי קבוצות אלהיותר מאשר הציבור הערבי

הורי� לילדי� מבטאי� תחושה רבה יותר ) ג(;  מאשר גברי"מבטאות תחושה רבה יותר של פחד

 .   מאלו שאינ" הורי"של פחד

נמצאת רמת , 2001מאז אוקטובר . נטייה להתרחק מפתרונות מיליטנטיי�הציבור באר+ מגלה  �

) 60מעל גיל (מעניי� כי דווקא קבוצות גיל מבוגרות . המיליטנטיות של הציבור בישראל בירידה

 .נרשמה תמיכה רבה יותר בעמדות מיליטנטיות מאשר בקרב קבוצות גיל צעירות יותר
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נרשמה בתחושת הפטריוטיות של הציבור היהודי ) הדרגתית א# עקבית (מגמת ירידה מדאיגה �

 נמדדה רמת הפטריוטיות הנמוכה ביותר מזה 2003בחודש אוקטובר . 2002ש אפריל מאז חוד

הציבור החרדי בישראל ממשי# לגלות רמה נמוכה בהרבה של הזדהות ע" ערכי . שלוש שני"

 . המדינה מאשר יתר הציבור היהודי

מבי� . 2001אמו� הציבור במוסדותיו הפוליטיי� והציבוריי� נמצע בדעיכה מאז אוקטובר ג"  �

אחריה� בית המשפט , המוסדות השוני" מוסדות ביטחוניי" זוכי" לרמת האמו� הגבוהה ביותר

  .ולבסו% ברמת האמו� הנמוכה ביותר זוכות המפלגות הפוליטיות, העליו�


