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  הלאומי הלאומי --החוסן החברתיהחוסן החברתי
 

מדדים התנהגותיים ותודעתיים להערכת חוסנה של החברה הישראלית 
 מול מתקפת הטרור בתקופת האניתיפאדה השניה

 
 )2003 דצמבר (

 
 ,ראובן גל' דר

 סגן ראש המועצה לביטחון לאומי 
 
 
 

 כללי
 לפיגועי, במסגרת המלחמה עם הפלסטינים,  השנים האחרונות נחשפה מדינת ישראלבשלוש .1

 כלכלייםבנפגעים ובקשיים , שגבו ממנה מחיר יקר מאד  ב הרוגים, טרור רבים ו רצופים

 .ואחרים

 הישראליתלערער את ה חוסן הלאומי של החברה , בין השאר, הנה ספק כי  מ טרת הטרור  אין .2

,   זאת. לסכסוךולהביא עקב כך לשינוי בעמדותיה המדיניות של ממשלת ישראל בכל הקשור 

 – הישראליתכי לחברה , המושמעת בהתייחסויות פלסטיניות בהקשר הנדון, מתוך הנחה

 יוצר יותר ויותר נגדה המאבק המתמשך ולכן"  ארוכהנשימה" אין –בשונה מזו הפלסטינית 

 שמציב בפניה האתגריםעד כדי שבטווח הארוך היא תתקשה לעמוד בפני , סדקים בעמידותה

 את עקרון המדינה לקבלוני כולו וישראל תאלץ יתערער המפעל הצי, העימות עם הפלסטינים

 .הדו לאומית

 רקע זה יש חשיבות מיוחדת לבחינה שיטתית ש ל החוסן החברתי הישראלי ומידת  על .3

לצורך העניין .  של הציבור הישראלי במבחני האינתיפאדה של השנים האחרונותהעמידות

 ת ודעת י  כמרכיב )(National Social Resilience החוסן החברתי הלאומי גדרוה

ת ייח ס להיבט  בה, ז את . הלאומית)  או החולשה( המהוו ה חלק מהעוצ מה ,  והתנהג ותי 

כמו  רמת  ה מוראל ומצ ב   ,   סלוטוגנ ייםא ופתולוגיים  ,   סוצי ולוגי  של מרכיב ים–הפסיכולוגי  

 ההתמו ד דות עם תחו שות של פחד   יכ ולת, רמת  ה לכידות ותחו שת המחו יבו ת והאמו ן, הרוח

ברמה הלאו מית הכלל   ,  כל אלה. הע ת ידות אי שיות  וצי בורי ות לגבי כ ולל תפיס, וייאו ש

קהיל ות ומג זרי ם   ,  של  פרטיםבנכונ ותםהחו סן הלאומי א מור למצוא ג ם את ביטוי ו  . חברתית

,   ה צרכי ם ,   פני האי נטרסיםעל הלאומי  –להע דיף את  האינ טרס הכללי  , שונ ים בת וך  החברה

 . ההרגלים והע רכים של הפר ט והקבוצה 
 בנייה המחייב ,  בבחינת חידושהנההערכה השיטתית של החוסן החברתי הלאומי  וההמדידה .4

 ברמה, בעולם הרחב נעשו ניסיונות מעטים בלבד. של תשתית מידע וזהירות רבה בעיבודו

שם לקח לעצמו משרד הפנים , כמו למשל בבריטניה(לעסוק בתחום רגיש זה , הלאומית

גם בישראל לא נעשה עד כה ). ור הבינלאומי עם הסוגייה בעקבות עליית גל הטרלהתמודד

,  ממוס ד להכליל את מרכיב החוסן הלאומי כחלק מכלל תמונת הביטחון הלאומימאמץ

לעתים ,  תופס מ קום לא מועט בהתבטאוי ות הציבוריות והתקשורת יותשהנושאלמרות 

 .  ומבוססמקצועיבאורח שאינו 
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 ,לעילדעל פי הגדרתו  ,ברתי הלאומי המוצג כאן מנסה למדוד ולהעריך את החוסן החהמודל .5

 : אפשרית בין שלושה מרכיבים עיקרייםהקורלאצי בהתבסס על ,בזיקה למתקפת הטרור

תוך התמקדות  , )2000מספטמבר ( השנים האחרונות 3-ב  תמונת הפיגועיםבחינת .א

בדגש  ,  והיקף הנפגעים היה גבוה במיוחדהטרורבאותם חודשים בהם מספר אירועי 

,   על החוסן הלאומי אמורה והשפעתםשנזקם היה רב , התאבדותעל פיגועי ה

 .להיות רבה וקשה, לכאורה

 של מכלולים האמורים להעיד בשורה  סטטיסטית של התנהגות האוכלוסייהבחינה .ב

 בזיקה לגלי , של שגרת ההתנהלותבדפוסים – או הפגיעה בה –על מידת הנורמליות 

 .הטרור הקשים

הן לגבי תפיסת ההווה והן לגבי   ,  שורה של מרכיביםילגב  של תודעת הציבורבחינה .ג

האמורים לשקף את הערכת המצב של הציבור  , והלאומיהאישי , תפיסת העתיד

ככל הניתן , בחינה זו נעשתה גם.  הלאומילחוסןלמרכיביו לגבי התחומים הקשורים 

 . דומים שהתבצעו בעברלסקריםבראייה השוואתית , בשלב מוקדם זה
 ת הצי בור ה י שראלי הת נהג וחינתב
ניתן היה לצפות לתגובות חריגו ת   מאז פרוץ האינתיפאדה השניה  נתוני הפיגועים מניתוח .6

 יולי  –פברואר  , 2001יוני ודצמבר , 2000 דצמבר –בהתנהגות האוכלוסייה בחודשים אוקטובר 

על רקע  , זאת. או בתקופה שמייד לאחריהם, 2003 יוני ואוקטובר –מאי  , 2002ונובמבר 

 . ומספר הרוגיםהתאבדותפיגועי , ספרים גבוהים במיוחד של פיגועיםמ

) כלכלה ופשיעה, צריכה, מצוקה ( רקע זה נב דקה התנהגות האוכלוסייה במספר מכלוליםעל .7

 :ונמצא כי

 ומשקפת מידה רבה  של למדי התנהגות האוכלוסייה במרכיבים  שנבחנו יציבה כ"בסה .א

 . חוסן חברתי

 לא נרשמה חריגה ע"פח-הבהם נרשמה חריגה באירועי  לא קטן של החודשים בחלק .ב

 .מקבילה בדפוסי ההתנהגות של האוכלוסייה

02 יוני – ושל פברואר האינתיפאדה ההלימה מצאה ביטויה בתקופה של תחילת עיקר .ג

בתקופות אלה  ".   מגןחומת "כולל, אז חלה הצטברות ניכרת ש ל אירועים ביטחוניים, 

 .רמה של התנהגות הציבור חריפות מהנוחריגותהסתמנו   

 לא מעטים בהתנהגות  במר כיבים התאמה בין תנוד תיות ושיאים  כמותיים מסתמנת  .ד

, " חמיםקווים" לבפנייהעליות : האוכלוסייה לבין שיאים באירועי הטרור ובעיקר

-תנודות כלפי מטה ביציאות ישראלים ל, "צימרים" בבתי מלון ובבלינותירידה  

 . בתי קולנוע ותנודות בחלק מרכיבי הפשיעה בביקורים בירידות, ל"חו

 כנראה לאירועי בהתייחס,  שיאים בחריגה בדפוסי ההתנהגות של האוכלוסייהלאחר .ה

 ".נורמה"לניכרת במרבית המקרים חזרה מהירה יחסית ,  החריפיםע"פח-ה
  התפיס ה התודע תית  של הציבור  הי שראליבחינת

 לצורךבמיוחד , 2003ראשית נובמבר  התודעתית מתבסס ת על סקר מ קיף שנערך בהבחינה .8

 כל "כאוכלוסיית המחקר הוגדרה . הערכת הציבור הישראלי את החוסן החברתי הלאומי

 700 מייצג בן מדגםמאוכלוסייה זו הוצא ורואיין ". מעלה ו15האוכלוסייה הישראלית בגילאי 
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בני נוע ר  ,  ערביםבוגריםוכן , המדגם מאפשר לימוד התפיסות של כלל האוכלוסייה. אנשים

 של הנתונים התייחס השוואתיעיבוד . ) ואילך מחבר העמים90-משנות ה(יהודיים ועולים 

 .  ואילך1998לסקרים דומים שנעשו משנת 

ניתן להציג את  ההדגשים , 2003נכון לנובמבר ,  הממד התו דעתי של הציבורבחינת בסיכום .9

 :הבאיםהעיקריים 

 מדווחים שהם במצב 2/3-כ".  טובדי" חש האזרח המצוי שמצבו האישי אחד מצד .א

רובם . זו עליה במצב הרוח בהשוואה לשלוש השנים האחרונות.  טוב ומעלהדירוח 

רוצה ) 72% (   גאים במדי נתם ואחוז דומה74%.  לגבי העתידאופטימיים) 82%(הגדול 

 .להמשיך ולחיות בה

.  חות טוב מבעברפ ו" כל כך טובלא" המדינה מוגדר על ידי האזרח המצוי כמצב, מנגד .ב

 חוששים שהם או מי מבני ביתם 60%,  מהציבור חושב שמצב הביטחון אינו טוב70%

,  מדווחים שהפחיתו בתחום זה או אחר את  היציאה מהבית58%,  טרורבאירועייפגע 

 74%- ו80%.  עם הפלסטינים מהווים איום קיומי על המדינהשהיחסים סבורים 60%

הם הגורמים המהווים , בהתאמה,  והאווירה בארץ כלכלי–חושבים שהמצב החברתי 

 . המדינהאיום עיקרי על יכולת העמידה של 
     מסקנות

כפי שמשתקפת מהניתוח , תמונת  החוסן החברתי  הישראלי,  ב נתונים לעילשמוצג כפי .10

מתאפיינת במורכבות רב ה ולכאורה בסתירות לא  ,  של הציבור לרבדיווהתודעתיההתנהגותי 

מספר רב מאד של ,  משלוש שנים של קשיים ביטחוניים חריפים ביותרריותאחרי . מעטות

כאשר החשיפה התקשורתית של אלה יוצרת מידה   ,  טר ור ראוותנייםבאירועיהרוגים ונפגעים 

ני תן היה לצפות אולי למיצג  של פגיעה ק שה במרקם   ,  על כל פרטבהשפעהרבה של מיידיות 

 . ת הפרט והחברה חריפה של תפיסובהתערערותשל שגרת החיים 

 

הוא מגיב  . היא נורמטיבית ובריאה, ככלל, התנהלות הציבור.  אינו המצב כלל ועיקרזה אולם .11

. וחוזר לשגרת חייו במהירות רבה יחסית, מגן על עצמו מפניהם,  לאירועים החריפיםמיידית

 העתיד  שלו חיובית תפיסת,  ג ם אם הוא  מכיר במצבה הקשה של  המדינה,  על כןיתר

 יודע להיות מושפע מהאיומים המיידים הוא. טימית וזיקתו למדינה חזקה ויציבה למדיואופ

 כי הסכנות העיקריות ליכולת העמידה של להעריךאולם הוא גם יודע , עליו ועל בני ביתו

 . יותר מאשר במישור הביטחוני או המדיניוהכלכליהמדינה נמצאות במישור החברתי 

מסתמן  שלפחות בשנה , טורים השונים שנבחנו בעבודה זוב הסתמך על ה אינדיק, יתר על כן .12

של פעולות " קבלה"עבר הציבור הישראלי למצב של ) 2203(האחרונה של האינתיפאדה 

יש ... משהו בדומה למכת תאונות ה דרכים, שאין עליה שליטה" צרה משמיים"הטרור כמעין 

 - על  הציבור לא פחות  מעיקים-'  השביתות וכד, המיתון, רמזים לכך שהמצוקה הכלכלית

 . מהאיום הביטחוני-! ואולי אף יותר

 

 

 


