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מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון: דו"ח המדד לשנת 2020

אבי זיגדון ואיל לוין

תקציר

"חוסן"  המושג  בין  הקשר  להבנת  מענה  לתת  נועד  לאסון"  ולמוכנות  לחוסן  אריאל  "מדד 
לרבדיו השונים )לאומי, קהילתי ואישי( ובין מידת המוכנות לאסון של אזרחי מדינת ישראל. 
מטרת המחקר היא לפתח כלי חדש שיאפשר להעריך בצורה אובייקטיבית ועיתית את היבטי 

החוסן לרבדיו ואת מידת המוכנות לחירום.
בין המאפיינים שמייחדים מדד חדש זה ומעניקים לו את חשיבותו: הוא ממשיך מחקרים 
קודמים רב־שנתיים, ובכך משמש תשתית למחקרים השוואתיים; הוא מפתח משתנים של חוסן 
קהילתי וחוסן אישי, לצד משתני החוסן הלאומי; הוא מתייחס לסוגיות החוסן והמוכנות בכל 
משולבים  המוכנות, שאינם  בתחום  מדידה  מוסיף משתני  והוא  הללו;  הרמות  אחת משלוש 
ברוב המדידות כיום. במדד זה פותחו 11 משתנים שמייצגים קשת רחבה של גורמי השפעה 
על החוסן ועל המוכנות לאסון: פחד פנים־חברתי; פחד מפני גורמים חיצוניים; פטריוטיות; 
ברמה  אופקי  אמון  האישית;  ברמה  אופקי  אמון  אופטימיות;  אנכי;  אמון  מיליטנטיות; 
הקהילתית; מוכנות נפשית ברמה האישית; מוכנות פיזית ברמה האישית; מוכנות קהילתית.

אנו מפרסמים כאן, כפי שנעשה גם בעתיד, את כלי המדידה שבהם השתמשנו, וכן חלק 
מן הממצאים שעלו במדד הנוכחי. מסד הנתונים והממצאים מהווים מצע לשורה של מחקרי 

המשך שיוכלו לבדוק קשרים וממדים נוספים בסוגיות של חוסן ומוכנות לאסון.
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מבוא

נפגעים  רבי  פתע  אסונות  נסיבות  לחקר  במרכז  פּותח  לאסון"  ולמוכנות  לחוסן  אריאל  "מדד 
באוניברסיטת אריאל, על ידי אבי זיגדון ואיל לוין, כדי לתת מענה להבנת הקשר בין המושג "חוסן" 

לרבדיו השונים )לאומי, קהילתי ואישי( ובין מידת המוכנות לאסון של אזרחי מדינת ישראל.  
את  לו  ומעניקים  לאסון"  ומוכנות  לחוסן  אריאל  "מדד  את  שמייחדים  המאפיינים  בין 

חשיבותו, נדגיש כאן ארבעה מאפיינים מרכזיים: 

ישיר למדידות . 1 המשתנים בתחום החוסן הלאומי שעליהם מושתת המדד הם המשך 
דור,  )בן  חיפה"  אוניברסיטת  של  הלאומי  החוסן  ב"מדד   2000 מאוקטובר  שנערכו 
מגמות  לאיתור  רב־שנתי  ניתוח  ולבצע  המדדים  בין  להשוות  ניתן  לפיכך,   .)2018

ושינויים לאורך זמן בתחום החוסן הלאומי.
למשתנה החוסן הלאומי נוספו משתנים שעוסקים בחוסן קהילתי ובחוסן אישי. משתנים . 2

אלו פותחו במחקר זה כדי לאפשר להבין באופן רחב וממוקד יותר את משתני החוסן 
ברבדים אלו ואת מידת השפעתם על המוכנות לאסון. 

"מדד . 3 אחת,  כמקשה  אסון  לאירועי  בחוסן  אחרים  מחקרים  של  התמקדותם  לעומת 
אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון" מתייחס לכל אחת מן הרמות הללו – הרמה האישית, 
הקהילתית והלאומית – בנפרד. כך הוא מאפשר לבחון במבט כולל ומקיף סוגיות של 

חוסן ומוכנות לאסון.
לצד המשתנים הקיימים בתחום החוסן, וכדי לאפשר להבין את הקשרים בין חוסן . 4

ולמוכנות  לחוסן  אריאל  ל"מדד  נוספו  השונים,  לרבדיהם  לאסון  המוכנות  ובין 
לאסון" משתנים שבודקים את תפיסת מוכנות האוכלוסייה לאסון. משתנים אלו 
הייחוס  לתרחישי  בהתאם  לאסון  להיערכות  העורף  פיקוד  הנחיות  על  מבוססים 
אלו  משתנים  לאומי(.  חירום  פורום   – העורף  פיקוד  )אתר  המחקר  ביצוע  בזמן 
מעשי  ממד  ולהציג  לאסון  מוכנות  ובין  חוסן  בין  הקשר  את  לבחון  מאפשרים 

להבנת משמעותם.

של  היסוד  אבני  את  המהווים  משתנים   11 פותחו  לאסון"  ולמוכנות  לחוסן  אריאל  ב"מדד 
המדד. משתנים אלו מייצגים קשת רחבה של גורמי השפעה על החוסן ועל המוכנות לאסון, 
לאור התיאוריה שפותחה במחקר זה. אלו 11 המשתנים שעליהם התבסס "מדד אריאל לחוסן 

ולמוכנות לאסון":
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על . 1 פנימיים  מאיומים  הנובעת  לחברה  סכנה  שקיימת  תחושה  פנים־חברתי:  פחד 
אחדותה ועל יכולת תפקודה.

פחד מפני גורמים חיצוניים: חרדה מפני התקפות טרור וממלחמה של מדינת אויב . 2
כלשהי עם ישראל. אבן בוחן זו מתמקדת בסכנות שאורבות למדינה על ידי גורמים 
היא  אלו  להתקפות  הגיאוגרפית  כשהזירה  גם  טרור  התקפות  כוללת  והיא  מבחוץ, 

פנים־הארץ.
פטריוטיות: מידת הגאווה והנאמנות שחש אזרח כלפי המדינה.. 3
של . 4 הביטחוניות  למצוקותיה  כוחני  בפתרון  אזרח  תומך  שבה  המידה  מיליטנטיות: 

המדינה – אלו הפוטנציאליות ואלו שקיימות בפועל.
ומערכת . 5 הממשל  גורמי  הציבור,  נבחרי  כלפי  אזרח  שחש  האמון  מידת  אנכי:  אמון 

הביטחון.
אופטימיות: המידה שבה צופה אדם שמצבו ישתפר בעתיד ויהיה טוב יותר ממצבו הקיים.. 6
אמון אופקי ברמה האישית: האופן שבו אדם סומך על אנשים אחרים באופן כללי, . 7

מבלי שיכיר אותם.
אמון אופקי ברמה הקהילתית: עד כמה תופס אזרח את הקהילה שבה הוא חי – המעגל . 8

היישובי בעיקר – כגורם שהוא יכול לסמוך עליו.
מוכנות נפשית ברמה האישית: המידה שבה תופס אדם את עצמו כמי שמסוגל באופן . 9

אישי לעמוד בלחצים ובמהלומות שמצבי אסון עלולים לזמן לו.
מוכנות פיזית ברמה האישית: המידה שבה אדם סבור שהוא מוכן, בסביבת מגוריו . 10

ובמקום עבודתו, למקרה שבו יזדקק לתפקד בתנאי לחץ ומצוקה.
בה . 11 מתגורר  שהוא  המקומית  שהרשות  סבור  אזרח  שבה  המידה  קהילתית:  מוכנות 

ערוכה כראוי לתרחישי אסונות שונים.

סקירת ספרות

החברה  ושל  מדינה,  של  כיכולתה  כלל  בדרך  מוגדר  "חוסן"  המושג  הלאומית  ברמה 
במישור הלאומי, להתמודד עם טראומות קשות ולחזור מהר ככל האפשר לתפקוד שגרתי 
 Keck & Sakdapolrak, 2013; Kwok, Doyle, Becker, Johnston, & Paton, 2016;(
 – חברתי  חוסן  בין  השילוב  מידת  לפי  נמדדת  הלאומי  החוסן  עוצמת   .)Lewin, 2012
והאמון בהנהגה –  הנמדד בעיקר לפי מידת הלכידות החברתית, האמונה בצדקת הדרך 
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ובין חוסן תפקודי, המביא לידי ביטוי את רמת התפקוד של מערכות המדינה. באופן 
להתקיים  יכול  בו  והדיון  רב־ממדית,  פסיכולוגית  איכות  או  תכונה  חוסן הוא  כללי 
ברמת הפרט, ברמת ארגון כלשהו או ברמה של מערכת כלשהי )אלרן, ישראלי, פדן, 

ואלטשולר, 2015(.
בין העוסקים בסוגיות החוסן הלאומי בממד המעשי ניתן למנות את רשויות החירום 
)פיקוד העורף ורח"ל( וארגונים חברתיים שערוכים לפעול בשטח בזמני חירום, כגון 
 .)2014 )פרידמן־פלג,  לטראומה  הישראלית  והקואליציה  נט"ל  הצלה,  איחוד  מד"א, 
ובממסד  באקדמיה  רחבים  חוגים  כי  נראה   – ובעשייה  בחשיבה  ובתכנון,  במחקר 
המאמץ  אף  על  לאומי.  חוסן  של  בסוגיות  הידע  תשתית  בהעמקת  עסוקים  הביטחון 
ההגותי והאופרטיבי שב ומתחדד הצורך בהעמקת הידע בתחום ובפיתוח ובשכלול של 
העולם  ברחבי  על ההתפתחויות בתחום  לצד מחקר השוואתי  החוסן הלאומי,  תפיסת 
ופורסמו מדדי חוסן, לצד מדדי איכות  נוצרו  2018(. בשנים האחרונות אף  ונבו,  )גל 
חיים וקיימות, שסייעו לקבלת החלטות ממשלה שהובילו בין השאר להקצאת כספים 
לטובת הנושא ולפיתוחו על ידי צוותים מקצועיים מתחומים שונים וממשרדי ממשלה 

שונים )צחור, 2016(. 
בין  המתחייבת  ההבחנה  מיטשטשת  רבים  שבמקרים  עולה  קיימים  מדדים  מסקירת 
חוסן לאומי ובין חוסן חברתי וחוסן אישי. על אף משמעויות התפקוד שיש לחוסן בכל 
אחת מן הרמות הללו, ועל אף ההבדלים ביניהן, המדדים השונים אינם מבחינים ואינם 
מקיפים את שלוש הרמות. כמו כן, במדידות החוסן למיניהן נעדר ממד אחד חשוב, ויש 
– מידת תחושת המוכנות לאסון שבה מצויים  מקום לבדוק אותו בכל אחת מן הרמות 

פרטים, חברות ומדינות. 
נערכת קרוב לעשרים  ישראל  חוסן חברתי במדינת  ביותר של  אחת המדידות המקיפות 
שנה, מפרוץ האינתיפאדה השנייה )2000(, במחקר מקיף שנקרא "מדד החוסן הלאומי" ומוצג 
מדי שנה בכנס הרצלייה למעקב אחר מגמות בחברה הישראלית בתחום זה. במחקר זה נדרשים 
מדי שנה אזרחים ממנעד דמוגרפי רחב לענות על שאלות המקיפות את המרכיבים שנתפסים 
קולקטיבי,  פחד  הלאומי:  החוסן  של  העיקריים  החברתיים  כמרכיביו  השונים  במחקרים 
 Canetti, Waismel-Manor, Cohen,( מיליטנטיות, פטריוטיות, אופטימיות ואמון בהנהגה
השנים  במהלך  הראו  הללו  המרכיבים  מן  שרבים  פי  על  אף  והנה,   .)& Rapaport, 2014
במוסדות  ובעיקר  בהנהגה,  האמון  מדד  דווקא  הלאומי,  החוסן  במדד  עלייה  מגמת  שחלה 
 הפוליטיים – המפלגות, הכנסת, הגופים הפרלמנטריים והממשלה – נמצא בדירוג נמוך יחסית 

)בן דור, 2016(.
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האמון בהנהגה כממד אינטגרלי של חוסן לאומי משותף למדדים רבים של חוסן חברתי 
וחוסן לאומי. לדוגמה, מחקר מקיף של החוסן החברתי ביישובים ב"עוטף עזה" במהלך השנים 
שחלפו מאז מבצע "צוק איתן", המשיג את האמון כנדבך בחוסן הלאומי לצד סוגיות נוספות 
כגון לכידות קהילתית ומצב כלכלי ותעסוקתי )פדן ואלרן, 2018(. מחקר זה, כמו מחקרי שטח 
נוספים, הראה שרמת האמון של תושבי היישובים המצויים בסבבי מתקפות טילים היא נמוכה 

 .)Drory, Lewin, & Ben Ari, 2017( בתחומים הקשורים להנהגה הלאומית
יש  הנמדדות.  הרמות  בשלוש   – לאסון  למוכנות  גם  מתייחס  אריאל  מדד  החוסן,  לצד 
לציין כי תחום זה של המוכנות, אף על פי שכבר מתפתח בו דיון ציבורי ואקדמי, אינו נפוץ 
במיוחד במדידות ובסקרים. ככלל ניתן לומר שמוכנות לאסון היא תהליך מתמשך ורב־תחומי 
)multidisciplinary( הכולל מגוון רחב של נושאים והתמחויות. מוכנות נכונה לאירועי אסון 
לפני האירוע מאפשרת לתת מענה מהיר ובזמן קצר, מקצרת את תקופת ההתאוששות ומגבירה 

את החוסן. תוכנית המוכנות לאסון כוללת ארבעה שלבים מרכזיים: 

מניעה )prevention(: בשלב זה מתבצעות רוב הפעולות שמקטינות במידה ניכרת את . 1
 .)Chartoff & Roman, 2017( הסיכון לנזקי האירוע

היערכות והקטנת הסיכון )ִאפחות, mitigation(: בשלב זה נעשה המאמץ לצמצם את . 2
תהיה  שההפחתה  כדי  האסון.  של  ההשפעה  הפחתת  ידי  על  וברכוש  בנפש  הפגיעה 
אפקטיבית יש לפעול לפני האסון הבא ולנתח את הסיכון, וכך לצמצם את השלכות 
האסון )הכלכליות, הבריאותיות, החברתיות ועוד( על האנושות. תוכניות ההפחתה הן 
 FEMA, 2020; Rose, Murthy, Brooks,( המפתח לשבירת המעגל של נזקי האסון

 .)& Bryant, 2017
)response(: שלב זה מייצג את רצף הפעולות שמקטינות את . 3 תגובה או התמודדות 

התוצאה השלילית של האסון. 
שיקום )rehabilitation(: שלב זה כולל ביצוע פעולות שמשחזרות את האזורים שנפגעו . 4

על ידי האסון, ובסיומו מתבצעת למידה מטעויות ומן הניסיון שנצבר, הבא לידי ביטוי 
 .)Rose et al., 2017( בהיערכות לאירוע הבא

בישראל אין התייחסות למושג "אסון". "חוק יסוד: הכנסת" )התשי"ח-1958( מתייחס להגדרת 
חדש[,  )]נוסח  המשטרה"  פקודת  ב"חוק  חירום.  מצב  על  חוקית  ולהכרזה  חירום"  "מצב 
התשל"א-1971, פרק שישי, נספח 3( מפורטים סוגי אירועי חירום וסמכויות הטיפול באירועים 
לפגיעה  הגורם  כ"אירוע  שם  מוגדר  חירום  אירוע  צה"ל.  או  ישראל  משטרת  ידי  על  כאלה 
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חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או 
אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים 
מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת" 
)שם, נספח 2, עמ' 18(. הגדרת "אסון" בספרי החוקים מתייחסת לאסונות טבע בלבד, ועל פי 
הכרזת הממשלה, החוק היחיד שמתייחס לאסון הוא "חוק פיצוי נפגעי אסון טבע )פיצוי בשל 
נזקים לתשתיות לחקלאות(", התשמ"ט-1989. מדינות שונות נערכות למחוללי אסון שונים 
אסון  לאירוע  היערכות  בישראל  נתון.  גיאוגרפי  באזור  האסון  התרחשות  לסבירות  בהתאם 
מוגדרת כהיערכות מפני מחוללי האסון הבאים: ירי טילים, רעידת אדמה, צונאמי, שריפה, 
מזג אוויר סוער, שיטפונות, פנדמיה, אירוע כימי, אירוע קרינה או אירוע ביולוגי )אתר פיקוד 

העורף – מצבי חירום(. 
והכנת אזרחי המדינה  נתון. היערכות, תכנון, תרגול  יכולים להתרחש בכל רגע  אסונות 
לקראת אסונות הם המפתח לתגובה יעילה ונכונה, המבססת את יכולתה של מדינה להיערך 
לאסון הבא. עם זאת, מוכנות האזרחים לפני אסון והתנהלותם בזמן אסון חשובות ומשמעותיות, 

והן אלו שישפיעו על יכולת המדינה להשתקם ולחזור לשגרת חייה במהרה. 
לכן, "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון" התבסס הן על התיאוריה המתפתחת בספרות 
האקדמית בתחום זה, הן על הפרקטיקה הקיימת של מדדים קודמים. לדוגמה, התייחסנו ביצירת 
2018(, הן למחקריהם  )בן דור,  המדד הן למדד החוסן הלאומי שנערך באוניברסיטת חיפה 
 .)2018 ואשל,  מרציאנו,  )קמחי,  חי  תל  ממכללת  להד  מולי  ופרופ'  קמחי  שאול  פרופ'  של 
משתנים רבים זוקקו לאור מחקריהם של קנטי ואחרים )Canetti et al., 2014( ושל הובופול 
ואחרים )Hobfoll, Stevens, & Zalta, 2015(. את הגישה המובילה במדד זה, המבחינה בין 
בטכניון  נאמן  שמואל  ממכון  גל  וראובן  פדן  כרמית  השאר  בין  התוו  שונות,  מדידה  רמות 
)פדן  זה  בגיליון  המתפרסם  'חוסן'",  המושג  להגדרת  רב־ממדית  למסגרת  "הצעה   במאמרם 

וגל, 2020(.

מטרת המחקר

מטרת המחקר לפתח את "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון" כך שיאפשר להעריך בצורה 
אובייקטיבית ועיתית את היבטי החוסן לרבדיו השונים )הלאומי, הקהילתי והאישי( ואת מידת 

המוכנות של אזרחי מדינת ישראל לאסון.
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שיטת המחקר

בחברה  שונות  קבוצות  המייצגים  בוגרים  משתתפים   748 של  בדגימה  נאספו  הנתונים 
הישראלית מתוך התבססות על ייצוגם באוכלוסייה בישראל לפי מין, קבוצות גיל ודת )טבלה 
1(. הדגימה התבצעה על ידי חברת P-value בהנהלת ד"ר ירון סלע, המעניקה שירותי ייעוץ 
מוסדות  ממשלה,  משרדי  ובהם  במשק,  המובילים  לארגונים  נתונים  וניתוח  מחקר  לתכנון 
אקדמיים, מרכזים רפואיים וחברות מובילות. הסקר התקיים באופן אלקטרוני, ומועד קיומו 

)23.10.2019–7.11.2019( היה מנותק מכל אירוע ביטחוני לאומי משמעותי. 
 43.90 היה  הממוצע  גילם  גברים.  היו  במדגם  המשתתפים  מן   )49.7%( כמחצית 
שלושה  להם  שיש  דיווחו  ו־35.4%   ,)68.2%( נשואים  היו  המשתתפים  רוב  )ס"ת=18.17(. 
ולמוכנות  לחוסן  אריאל  ב"מדד  בישראל.  נולדו   )87%( המשתתפים  רוב  ומעלה.  ילדים 
לאסון" נבדקו גם המשתנים "הערכת הבריאות" ו"מאפייני המגורים", משתנים שלא נבחנו 
על  אלו משפיעים  גם משתנים  לדעתנו,  לאסון.  והמוכנות  החוסן  בתחום  במחקרים  כה  עד 
החוסן לרבדיו השונים ועל המוכנות לאסון. בפילוח הערכת הבריאות עולה כי 297 )39.7%( 
טוב,  בריאותם  שמצב  דיווחו   )43.2%(  323 מאוד,  טוב  בריאותם  שמצב  דיווחו  משתתפים 
64 )8.6%( דיווחו שמצב בריאותם בינוני, 29 )3.9%( דיווחו שמצב בריאותם לא טוב, ו־35 
)4.7%( דיווחו שמצב בריאותם גרוע. מפילוח משתנה המגורים עולה כי 268 )35.8%( גרים 

בדירות שכורות ו־477 )63.8%( גרים בדיור קבוע.

)N=748( טבלה 1: מאפיינים תיאוריים של אוכלוסיית המחקר

N )%(משתנה
מגדר

372 )49.7(    גברים
376 )50.3(    נשים

גיל
24–18   )20.3( 152
34–25   )17.9( 134
44–35   )16.7( 125
54–45   )12.3( 92
64–55   )12.3( 92
≥ 65   )20.5( 153
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N )%(משתנה
מצב משפחתי

174 )23.3(   רווק
510 )68.2(   נשוי
55 )7.4(   גרוש
8 )1.1(   אלמן

מספר ילדים
0   )31.1( 233
1   )13.4( 100
2   )20.1( 150
3   )17.9( 134
4   )9.1( 68
5   )4( 30

≥ 6   )4.4( 33
ארץ לידה
656 )87.7(   ישראל

92 )12.3(   אחר
דת

599 )80.1(  יהודי
90 )12(  מוסלמי

25 )3.3(  נוצרי
34 )4.5(  דרוזי

רמת דתיות
304 )40.6(   חילוני

186 )24.9(   מסורתי
137 )18.3(   חרדי
118 )15.8(   דתי
3 )0.4(   אחר

רמת השכלה
25 )3.3(   יסודית

239 )32(   תיכונית
192 )25.7(   על־יסודית )לא אקדמית(

215 )28.7(   תואר ראשון
63 )8.4(   תארים מתקדמים

14 )1.9(   לא ידוע
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N )%(משתנה
מצב בריאות סובייקטיבי

297 )39.7(   טוב מאוד
323 )43.2(   טוב

64 )8.6(   לא כל כך טוב/בינוני
29 )3.9(   לא טוב

35 )4.7(   גרוע
מגורים

   בשכירות
75 )10(פחות משנה

132 )17.6(1–5 שנים
61 )8.2(יותר מ־6 שנים

477 )63.8(   בדיור קבוע
3 )0.4(   לא ידוע

כלי המחקר: "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון"

 Likeret( כלי המחקר כלל חמישה תחומים: חוסן לאומי – 7 פריטים שנמדדו על סולם ליקרט
scale( בעל 6 דרגות מ"כלל לא חמור" ל"חמור במידה רבה", ו־7 פריטים שנמדדו על סולם 
פריטים   6  – אמון  לא מסכים";  ל"כלל  רבה מאוד"  דרגות מ"מסכים במידה   6 בעל  ליקרט 
שנמדדו על סולם ליקרט בעל 6 דרגות מ"מאמין במידה רבה מאוד" ל"כלל לא מאמין" )בן 
6 דרגות מ"מסכים  11 פריטים שנמדדו על סולם ליקרט בעל  חוסן קהילתי –   ;)2016 דור, 
במידה רבה מאוד" ל"כלל לא מסכים"; חוסן אישי – 10 פריטים שנמדדו על סולם ליקרט בעל 
6 דרגות מ"מסכים במידה רבה מאוד" ל"כלל לא מסכים"; מצבי מוכנות – 16 פריטים שנמדדו 

על סולם ליקרט בעל 6 דרגות מ"ערוך במידה רבה מאוד" ל"כלל לא ערוך". 
בחלק שקשור למוכנות הובאו שאלות על האופן שבו מצוידים הפרט, המשפחה, הקהילה, 
והמדינה באמצעים שונים, ועל המידה שבה הם מיומנים בביצוע תרגולות רלוונטיות למצבי 
אסון. כאמור, השאלות על הציוד הבסיסי ועל התרגולות התבססו על הוראות פיקוד העורף 
כפי שהן מפורסמות לציבור )אתר פיקוד העורף( ומתייחסות לפריטים הבוחנים את סוג המרחב 
נתונים  הועלו  הדמוגרפיים  הפרטים  בשאלון  כן,  כמו  אסון.  בזמן  הסיוע  גורמי  ואת  המוגן 

רלוונטיים למוכנות, וביניהם שאלת דיווח מצב בריאות ושאלת סטטוס מגורים. 
מאשש  גורמים  ניתוח  ערכנו  לאסון"  ולמוכנות  לחוסן  אריאל  "מדד  את  לאמת   כדי 
)CFA – Confirmatory Factor Analysis(, ובו נמדדו טעינויות הפריטים והשונות ביניהם 
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של  הכוללת  השונות  לאסון".  ולמוכנות  לחוסן  אריאל  ל"מדד  שפותחה  לתיאוריה  ביחס 
הגורמים שהוסברו על ידי הפריטים נעה מ־44% ל־84%. כל הטעינויות נעו מ־0.64 ל־0.92 

והביעו מבנים מאומתים של הסולם )טבלה 2(. 

טבלה 2: תיאור המשתנים ב"מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון"

Factor פריטי המשתנההסבר למשתנההמשתנה
loading

שונות 
מוסברת )%(

 Cronbach
alpha

פחד פנים־
חברתי

תחושה שלפיה קיימת 
סכנה לחברה, הנובעת 
מאיומים פנימיים על 

אחדותה של החברה ועל 
יכולת תפקודה

אני דואג מפני ויכוח 
פוליטי מתמיד וקיצוני 

בין שמאל לימין
.80

69.110.77
אני דואג מפני 

התגברות המתח בין 
דתיים לחילונים

.89

אני דואג מפני 
התגברות המתח בין 

אשכנזים לספרדים
.80

פחד מפני 
גורמים 
חיצוניים

חרדה מפני התקפות 
טרור וממלחמה של 

מדינת אויב עם ישראל. 
אבן בוחן זו מתמקדת 

בסכנות האורבות 
למדינה על ידי גורמים 

מבחוץ, והיא כוללת 
התקפות טרור גם כאשר 

הזירה הגיאוגרפית 
להתקפות אלו היא פנים־

הארץ

אני דואג מפני 
התגברות המתח בין 

יהודים לערבים
.68

56.390.73

אני דואג מפני מתקפה 
של מדינת אויב על 

ישראל
.71

אני חושש שאני או 
מישהו מבני משפחתי 

ייפגעו מירי
.88

אני חושש שאני או 
מישהו מבני משפחתי 

ייפגעו מנשק לא 
קונבנציונלי

.86

מידת הגאווה והנאמנות פטריוטיות
שאזרח חש כלפי המדינה

אני אוהב את ישראל 
88.וגאה בה

60.040.75

ישראל היא ביתי ואינני 
78.מתכוון לעזוב אותה

כל אזרח ישראלי 
צריך לשרת בצבא או 

בשירות לאומי
.64

ישראל צודקת 
בטענותיה כלפי 

המדינות והעמים 
המצויים עימנו בסכסוך

.77
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Factor פריטי המשתנההסבר למשתנההמשתנה
loading

שונות 
מוסברת )%(

 Cronbach
alpha

מיליטנטיות

המידה שבה אזרח 
תומך בפתרון כוחני 

למצוקותיה הביטחוניות 
של המדינה – אלו 

הפוטנציאליות ואלו 
שקיימות בפועל

כל האמצעים כשרים 
במאבקה של ישראל 

בטרור
.92

84.600.82 בתקופה זו חשוב 
לנקוט פעולות צבאיות 

משמעותיות, אפילו 
כשאזרחים מהצד השני 

נפגעים

.92

אמון אנכי 

מידת האמון שחש אזרח 
כלפי נבחרי הציבור, 

גורמי הממשל ומערכת 
הביטחון

באיזו מידה אתה מאמין 
76.בבית המשפט העליון?

52.890.72

באיזו מידה אתה מאמין 
61.בכנסת ישראל?

באיזו מידה אתה מאמין 
76.בצה"ל?

באיזו מידה אתה מאמין 
70.בתקשורת?

באיזו מידה אתה מאמין 
79.במשטרה?

באיזו מידה אתה מאמין 
בשירותי הביטחון  

הכללי – המוסד 
והשב"כ?

.74

אופטימיות

המידה שבה אדם צופה 
שמצבו ישתפר בעתיד 
ויהיה טוב יותר ממצבו 

בהווה

התנאים הסביבתיים 
שבהם אני חי יסייעו 

לי לחזור לשגרה לאחר 
אירוע אסון

.69

60.67.77

במצב של משבר 
אני מרגיע את עצמי 

ומתמקד בפעולות 
שישנו את המצב

.81

בדרך כלל אני אופטימי 
ורואה קשיים באופן 

זמני בלבד
.85

במשברים קודמים בחיי 
התאוששתי במהירות 

וחזרתי להתנהלות 
רגילה

.84
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Factor פריטי המשתנההסבר למשתנההמשתנה
loading

שונות 
מוסברת )%(

 Cronbach
alpha

אמון 
אופקי 
ברמה 
האישית

תכונות אופי אישיות 
המשתקפות במידה שבה 
אזרח תופס את סביבתו 

הקרובה כגורם שהוא 
יכול לסמוך עליו

יש לי קבוצה חברתית 
שאוכל להיעזר בה 

בשעת אסון
.76

46.55.72

יש לי אמון באנשים 
הנמצאים סביבי 

ותומכים בי בעת משבר
.81

אני מרגיש שאם אזדקק 
לסיוע בשעת אסון יש 

מי שיסייע לי
.82

בחיי השגרה אני מתנדב 
67.לסייע לאחרים

באירוע אסון או 
באירועים לא צפויים 
אסייע לסביבה שלי 

ככל שאוכל

.67

בזמנים קשים אני 
מסתגר ורוצה להיות 

עם עצמי )שאלה 
הפוכה(

.70

אמון 
אופקי 
ברמה 

הקהילתית

עד כמה אזרח תופס את 
הקהילה שבה הוא חי 

)המעגל היישובי בעיקר( 
כגורם שהוא יכול לסמוך 

עליו

הקהילה שבה אני חי 
מגיבה מהר לכל אירוע 

אסון
.91

82.530.79 לאחר אירוע אסון 
הקהילה תסייע לי 
ולמשפחתי לחזור 

לשגרה

.91

מוכנות 
נפשית 
ברמה 
האישית

המידה שבה אדם תופס 
את עצמו כמי שמסוגל 

באופן אישי לעמוד 
בלחצים ובמהלומות 
שמצבי אסון עלולים 

לזמן לו

ברגע משבר אני מתנהל 
ומתנהג כמו ברגעי 
שגרה – הכול תחת 

שליטה

.88

75.00.89

בדרך כלל אני שולט 
באירועים ולא הופך 

לקורבן שלהם
.89

אני מסוגל להתמודד 
היטב עם שינויים 

קיצוניים או עם 
אירועים לא צפויים

.88

אני שולט היטב 
83.ברגשות שלי
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Factor פריטי המשתנההסבר למשתנההמשתנה
loading

שונות 
מוסברת )%(

 Cronbach
alpha

מוכנות 
פיזית ברמה 

האישית

המידה שבה אדם סבור 
שהוא מאורגן, בסביבת 

מגוריו ובמקום עבודתו, 
למקרה שבו יזדקק 

לתפקד בתנאי לחץ 
ומצוקה

כל בני המשפחה יודעים 
67.איפה המרחב המוגן

44.31.91

יש ברשות בני המשפחה 
59.פנס לאירוע אסון

יש בביתנו ערכת עזרה 
64.ראשונה לאירוע אסון

יש בביתנו רדיו שעובד 
על סוללות המיועד 

לאירוע אסון
.68

יש בביתנו אמצעי כיבוי 
66.אש לאירוע אסון

יש בביתנו מלאי מים 
מספיק לאירוע אסון 

)בקבוקים או מכל מים(
.76

יש בביתנו מספיק מזון 
לשבועיים לכל בני 

המשפחה
.63

יש בביתנו מסמכים 
חשובים המאוחסנים 

לאירוע אסון
.75

יש לנו תיק עם ציוד 
אישי בסיסי לאירוע 

אסון )על מנת שנוכל 
לצאת מהר מהבית(

.76

כאשר מוכרז על אסון 
73.ילדיי יודעים מה לעשות

יש לי תוכנית כתובה 
70.להפעלה באירוע אסון

יש ברשותי את כל 
מספרי החירום לאירוע 

אסון
.70

אני יודע לאן ללכת 
70.במהלך אירוע אסון

האמצעים הכלכליים 
שלי אינם מספיקים לי 

על מנת להיערך לאירוע 
אסון

.49

יש לי מספיק כסף 
במזומן בביתי לאירוע 

אסון
.64

אני מתרגל מדי פעם 
65.כניסה למרחב המוגן
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Factor פריטי המשתנההסבר למשתנההמשתנה
loading

שונות 
מוסברת )%(

 Cronbach
alpha

מוכנות 
קהילתית

המידה שבה סבור אזרח 
שהרשות המקומית 
שבה הוא מתגורר 

ערוכה כראוי לתרחישי 
האסונות השונים

הקהילה שלי ערוכה 
84.לטיפול במצבי אסון

77.20.85

בקהילה שלי נערכים 
היטב בזמן שגרה 

לאירוע אסון
.91

אני מכיר היטב את 
שירותי החירום של 

הקהילה שלי ואת 
ההיערכות שלה לאסון

.88

ממצאים

להלן יוצגו ממצאי "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון" לפי משתני אוכלוסיית המחקר.

טבלה 3: ממצאי נתוני "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון" לכלל האוכלוסייה

סטיית תקןממוצעמשתנה

4.161.15פחד פנים־חברתי

4.931.02פחד מפני גורמים חיצוניים

4.811.10פטריוטיות

4.391.42מיליטנטיות

3.881.03אמון אנכי 

4.350.97אופטימיות 

4.170.89אמון אופקי ברמה האישית

3.481.41אמון אופקי ברמה הקהילתית

4.151.10מוכנות נפשית ברמה האישית

3.131.03מוכנות פיזית ברמה האישית

5.531.27מוכנות קהילתית
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הבדלים בין גברים לנשים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון
כדי לבחון את ההבדלים בין גברים לנשים נערכו מבחני T לשני מדגמים בלתי תלויים, כאשר 
אריאל  "מדד  כל משתני  את  כללו  התלויים  והמשתנים  "מגדר"  היה  תלוי  הבלתי  המשתנה 
ס"ת=1.15(  )ממוצע=4.06,  לגברים  כי  עולה  הנתונים  מניתוח  לאסון".  ולמוכנות  לחוסן 
 t)746(=-2.64, ;1.14=רמת פחד פנים־חברתי נמוכה יותר מזו של נשים )ממוצע=4.26, ס"ת
p=.01(, ולגברים )ממוצע=4.82, ס"ת=1.05( רמת פחד מפני גורמים חיצוניים נמוכה יותר 
מזו של הנשים )ממוצע=5.02, ס"ת=t)740.52(, p<.01 ;0.97(. גברים )ממוצע=4.54, ס"ת=1.42( 
 t)746(=2.88, ס"ת=1.41;  )ממוצע=4.24,  מנשים  יותר  מיליטנטיות  דעות  כבעלי  נמצאו 
הנשים  של  מזו  יותר  נמוכה  אנכי  אמון  רמת  ס"ת=1.05(  )ממוצע=3.79,  ולגברים   ,)p<.01

.)t)746(=-2.30, p=.02 ;1.00=ממוצע=3.97, ס"ת(

טבלה 4: הבדלים בין גברים לנשים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון

גברים - ממוצעמשתנה
)סטיית תקן(

נשים - ממוצע
)סטיית תקן(

T הבדל
dfp

4.06פחד פנים־חברתי
)1.15(

4.26
)1.14(

-2.46
)746(.01

4.82פחד מפני גורמים חיצוניים
)1.05(

5.02
)0.97(

-2.75
)740.52(< .01

4.79פטריוטיות
)1.11(

4.83
)1.10(

-0.51
)746(.61

4.54מיליטנטיות
)1.42(

4.24
)1.41(

2.88
)746(< .01

3.79אמון אנכי 
)1.05(

3.97
)1.00(

-2.30
)746(.02

4.33אופטימיות 
)0.98(

4.36
)0.96(

-0.48
)746(.63

4.17אמון אופקי ברמה האישית
)1.14(

4.25
)1.23(

-0.84
)746(.40

3.57אמון אופקי ברמה הקהילתית
)1.41(

3.40
)1.40(

1.58
)746(.11

4.21מוכנות נפשית ברמה האישית
)1.07(

4.09
)1.25(

1.44
)746(.15

3.93מוכנות פיזית ברמה האישית
)2.00(

3.74
)2.07(

1.22
)746(.22

3.52מוכנות קהילתית
)1.24(

3.53
)1.30(

-0.07
)746(.94
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איור 1: השוואה בין גברים לנשים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

הבדלים בין קבוצות גיל ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון
כדי לבחון את ההבדלים בין קבוצות גיל שונות נערכו מבחני ניתוח שונות חד־כיווני, כאשר 
 )+65  ,64–55  ,54–45  ,44–35  ,34–25  ,24–18( גיל"  "קבוצות  היה  תלוי  הבלתי  המשתנה 
והמשתנים התלויים כללו את כל משתני "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון". למשתנים 
שנמצאו מובהקים נערכו מבחני פוסט־הוק מסוג Tukey להשוואה בין כל הקומבינציות הזוגיות.
מניתוח הנתונים עולה כי בקבוצת הגיל 25–34 נמצא אפקט מובהק ברמת הפטריוטיות 
)ממוצע=4.49, ס"ת=1.26( רמת פטריוטיות   34–25 הגיל  )F)5, 742(=1.59, p<.01(: לקבוצת 
 64–55  ,)pAdjust<.01 )ממוצע=5.02, ס"ת=1.02;   54–45 יותר מזו של קבוצות הגיל  נמוכה 
)ממוצע=5.00, ס"ת=pAdjust=.01 ;1.00( ו־65+ )ממוצע=5.00, ס"ת=pAdjust<.01 ;1.02(. עוד 
נמצא כי קיים הבדל מובהק ברמת האמון האנכי )F)5, 742(=7.85, p<.01(: רמת האמון האנכי 
 24–18 הגיל  קבוצות  של  מזו  יותר  נמוכה  ס"ת=0.87(  )ממוצע=4.28,   +65 הגיל  בקבוצת 
)ממוצע=3.81,  ו־35–44  ס"ת=1.05(  )ממוצע=3.64,   34–25 ס"ת=1.06(,  )ממוצע=67.3, 

ס"ת=pAdjust<.01 ;1.00, עבור כלל ההשוואות(. 
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טבלה 5: הבדלים בין קבוצות גיל ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון

18–24משתנה
ממוצע

)סטיית 
תקן(

34–25
ממוצע

)סטיית 
תקן(

44–35
ממוצע

)סטיית 
תקן(

54–45
ממוצע

)סטיית 
תקן(

64–55
ממוצע

)סטיית 
תקן(

+ 65
ממוצע

)סטיית 
תקן(

F הבדל

Df

p

פחד פנים־
חברתי

4.20
)1.11(

4.19
)1.14(

4.12
)1.14(

4.04
)1.19(

4.08
)1.18(

4.25
)1.19(

0.54
 ,5(
)742

.75

פחד מפני 
גורמים 

חיצוניים

4.96
)1.03(

5.06
)0.87(

5.07
)0.98(

4.90
)1.07(

4.69
)1.08(

4.83
)1.05(

2.65
 ,5(
)742

.052

4.79פטריוטיות
)1.09(

4.49
)1.26(

4.70
)1.10(

5.02
)1.02(

5.00
)1.00(

5.00
)1.02(

4.24
 ,5(
)742

< .01

4.46מיליטנטיות
)1.41(

4.22
)1.52(

4.21
)1.54(

4.66
)1.29(

4.42
)1.36(

4.42
)1.34(

1.59
 ,5(
)742

.16

3.67אמון אנכי 
)1.06(

3.64
)1.05(

3.81
)1.00(

3.96
)1.04(

3.93
)1.04(

4.28
)0.87(

7.85
 ,5(
)742

< .01

4.35אופטימיות 
)0.98(

3.34
)0.96(

4.35
)0.90(

4.25
)0.96(

4.26
)1.10(

4.46
)0.95(

0.76
 ,5(
)742

.58

אמון אופקי 
ברמה 

האישית

4.30
)1.15(

4.10
)1.24(

4.02
)1.23(

4.12
)1.25(

4.17
)1.26(

4.43
)1.00(

2.21
 ,5(
)742

.051

אמון אופקי
ברמת 

הקהילה

3.52
)1.33(

3.48
)1.37(

3.39
)1.38(

3.64
)1.39(

3.71
)1.32(

3.77
)1.35(

1.48
 ,5(
)742

.19

מוכנות 
נפשית 
ברמה 

האישית

3.99
)1.10(

4.19
)1.07(

4.15
)1.03(

4.16
)1.07(

4.14
)1.25(

4.27
)1.10(

1.09
 ,5(
)742

.37

מוכנות 
פיזית ברמה 

האישית

4.11
)1.90(

3.44
)2.20(

3.68
)2.23(

4.12
)1.94(

3.79
)2.13(

3.89
)1.81(

2.11
 ,5(
)742

.06

מוכנות 
קהילתית

3.51
)1.21(

4.46
)1.28(

3.46
)1.30(

3.36
)1.31(

3.60
)1.33(

3.37
)1.23(

1.13
 ,5(
)742

.34
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איור 2: השוואה בין קבוצות גיל ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

הבדלים בין קבוצות רמת השכלה ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון
ניתוח שונות חד־כיווני,  נערכו מבחני  בין קבוצות רמת ההשכלה  כדי לבחון את ההבדלים 
כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה "רמת השכלה" )עד 12 שנות לימוד, השכלה על־תיכונית 
לא אקדמית והשכלה אקדמית(, והמשתנים התלויים כללו את כלל משתני "מדד אריאל לחוסן 

ולמוכנות לאסון".
 :)F)2, 731(=5.45, p<.01( מניתוח הנתונים עולה כי נמצא הבדל מובהק ברמות הפטריוטיות
יותר מזו  לבעלי רמת השכלה אקדמית )ממוצע=4.65, ס"ת=1.15( רמת פטריוטיות נמוכה 
לא  ועל־תיכונית  ס"ת=1.06(  )ממוצע=4.91,  לימוד  שנות   12 עד  השכלה  רמת  בעלי  של 
נמצא  כן,  כמו  בהתאמה(.   ,pAdjust=.02, pAdjust=.01 ס"ת=1.03;  )ממוצע=4.94,  אקדמית 
אקדמית  רמת השכלה  לבעלי   :)F)2, 731(=11.39, p<.01( המיליטנטיות  ברמות  מובהק  הבדל 
עד  השכלה  רמת  בעלי  של  מזו  יותר  נמוכה  מיליטנטיות  רמת  ס"ת=1.58(  )ממוצע=4.09, 
)ממוצע=4.54,  אקדמית  לא  ועל־תיכונית  ס"ת=1.32(  )ממוצע=4.63,  לימוד  שנות   12
מובהק  הבדל  נמצא  האנכי  האמון  ברמות  ההשוואות(.  כלל  עבור   ,pAdjust<.01 ס"ת=1.20; 
)F)2, 731(=3.83, p=.02(: לבעלי רמת השכלה אקדמית )ממוצע=3.75, ס"ת=1.06( רמת אמון 
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נמוכה יותר מזו של בעלי רמת השכלה על־תיכונית לא אקדמית )ממוצע=3.98, ס"ת=0.97; 
 F)2, 731(=7.46,( גם ברמות האמון האופקי ברמה האישית נמצא הבדל מובהק .)pAdjust=.048
יותר  נמוכה  אמון  רמת  ס"ת=1.23(  )ממוצע=3.99,  אקדמית  השכלה  רמת  לבעלי   :)p<.01
מזו של בעלי רמת השכלה עד 12 שנות לימוד )ממוצע=4.32, ס"ת=1.17( ועל־תיכונית לא 

אקדמית )ממוצע=4.36, ס"ת=pAdjust<.01 ;1.09, לכלל ההשוואות(. 

טבלה 6: הבדלים בין קבוצות רמת השכלה ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון

עד 12 שנות לימודמשתנה
ממוצע

)סטיית תקן(

על־תיכונית לא אקדמית
ממוצע

)סטיית תקן(

אקדמית
ממוצע

)סטיית תקן(

F הבדל

df

p

4.27פחד פנים־חברתי
)1.16(

4.18
)1.17(

4.09
)1.13(

0.93
)731 ,2(.39

פחד מפני גורמים 
חיצוניים

4.98
)0.98(

4.91
)1.09(

4.92
)0.98(

0.41
)731 ,2(.66

4.91פטריוטיות
)1.06(

4.94
)1.03(

4.65
)1.15(

5.45
)731 ,2(< .01

4.63מיליטנטיות
)1.32(

4.54
)1.20(

4.09
)1.58(

11.39
)731 ,2(< .01

3.95אמון אנכי 
)1.03(

3.98
)0.97(

3.75
)1.06(

3.83
)731 ,2(.02

4.39אופטימיות 
)1.03(

4.42
)0.88(

4.27
)0.95(

1.78
)731 ,2(.17

אמון אופקי 
ברמה האישית

4.32
)1.17(

4.36
)1.09(

3.99
)1.23(

7.46
)731 ,2(< .01

אמון אופקי 
ברמה הקהילתית

3.48
)1.42(

3.60
)1.34(

3.42
)1.44(

1.01
)731 ,2(.36

מוכנות נפשית 
ברמה האישית

4.17
)1.19(

4.23
)1.03(

4.09
)1.05(

0.86
)731 ,2(.42

מוכנות פיזית 
ברמה האישית

4.02
)1.99(

3.59
)2.07(

3.84
)2.08(

2.44
)731 ,2(.09

3.59מוכנות קהילתית
)1.31(

3.58
)1.22(

3.41
)1.26(

1.66
)731 ,2(.19
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איור 3: השוואה בין רמות השכלה ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

הבדלים בין קבוצות דתיות ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון
כדי לבחון את ההבדלים נערכו מבחני ניתוח שונות חד־כיווני, כאשר המשתנה הבלתי תלוי היה 
"רמת דתיות" והמשתנים התלויים כללו את כל משתני "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון". 
)ממוצע=4.44,  לחרדים   :)F)3, 741(=7.17, p<.01( הפטריוטיות  ברמת  מובהק  הבדל  נמצא 
ס"ת=1.08( רמת פטריוטיות נמוכה יותר מזו של דתיים )ממוצע=4.94, ס"ת=1.14(, מסורתיים 
)ממוצע=4.96, ס"ת=1.16( וחילונים )ממוצע=4.85, ס"ת=pAdjust<.01 ;1.00, לכלל ההשוואות(. 
נמצא גם הבדל מובהק ברמת האמון האנכי )F)3, 741(=24.47, p<.01(: לחרדים )ממוצע=3.35, 
מסורתיים  ס"ת=0.96(,  )ממוצע=4.68,  דתיים  של  מזו  יותר  נמוכה  אמון  רמת  ס"ת=1.17( 
 pAdjust=.04, pAdjust<.01, ס"ת=0.84;  )ממוצע=4.18,  וחילונים  ס"ת=1.05(  )ממוצע=3.92, 
 F)3, 741(=5.83,( המיליטנטיות  ברמת  מובהק  הבדל  נמצא  כן,  כמו  בהתאמה(.   ,pAdjust=.01
p<.01(: לחילונים )ממוצע=4.14, ס"ת=1.39( רמת מיליטנטיות נמוכה יותר מזו של דתיים 
)ממוצע=4.55,  וחרדים  ס"ת=1.49(  )ממוצע=4.54,  מסורתיים  ס"ת=1.31(,  )ממוצע=4.64, 
ס"ת=pAdjust=.02, pAdjust<.01, pAdjust=.01 ;1.37, בהתאמה(. גם רמות האמון האופקי ברמה 
)ממוצע=4.55, ס"ת=1.18( רמת  )F)3, 741(=5.64, p<.01(: לחרדים  נמצאו מובהקות  האישית 
אמון אופקי ברמה אישית גבוהה יותר מזו של מסורתיים )ממוצע=4.06, ס"ת=1.11( וחילונים 
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)ממוצע=4.13, ס"ת=pAdjust<.01 ;1.16, לכלל ההשוואות(. עם זאת, נמצא הבדל מובהק ברמת 
אופטימיות  רמת  ס"ת=1.00(  )ממוצע=4.57,  לחרדים   :)F)3, 741(=3.08, p=.03( האופטימיות 

 .)pAdjust=.04 ;0.96=גבוהה יותר מזו של חילונים )ממוצע=4.30, ס"ת

טבלה 7: הבדלים בין קבוצות דתיות ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון

חרדימשתנה
ממוצע

)סטיית תקן(

דתי
ממוצע

)סטיית תקן(

מסורתי
ממוצע

)סטיית תקן(

חילוני
ממוצע

)סטיית תקן(

F הבדל

df

p

פחד פנים־
חברתי

4.22
)1.19(

4.07
)1.16(

4.16
)1.20(

4.16
)1.09(

0.36
)741 ,3(.78

פחד מפני 
גורמים חיצוניים

4.77
)0.97(

4.82
)1.06(

5.04
)1.03(

4.98
)1.00(

2.55
)741 ,3(.054

4.44פטריוטיות
)1.08(

4.94
)1.14(

4.96
)1.16(

4.85
)1.00(

7.17
)741 ,3(< .01

4.55מיליטנטיות
)1.37(

4.64
)1.31(

4.54
)1.49(

4.14
)1.39(

5.83
)741 ,3(< .01

3.35אמון אנכי 
)1.17(

3.68
)0.96(

3.92
)1.05(

4.18
)0.84(

24.47
)741 ,3(< .01

4.57אופטימיות 
)1.00(

4.26
)1.04(

4.31
)0.90(

4.30
)0.96(

3.08
)741 ,3(.03

אמון אופקי 
ברמה האישית

4.55
)1.25(

4.28
)1.18(

4.06
)1.11(

4.13
)1.16(

5.64
)741 ,3(< .01

אמון אופקי 
ברמה הקהילתית

3.62
)1.50(

3.29
)1.40(

3.60
)1.34(

3.44
)1.41(

1.73
)741 ,3(.16

מוכנות נפשית 
ברמה האישית

4.19
)1.15(

3.92
)1.09(

4.20
)1.10(

4.19
)1.07(

2.05
)741 ,3(.11

מוכנות פיזית 
ברמה האישית

3.60
)1.89(

3.60
)2.10(

3.89
)2.14(

3.99
)2.01()741 ,3(.16

3.64מוכנות קהילתית
)1.46(

3.49
)1.16(

3.52
)1.22(

3.49
)1.25(

0.49
)741 ,3(.69
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איור 4: השוואה בין רמת דתיות ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

הבדלים בסטטוס מצב משפחתי ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון 
המשתנה  כאשר  תלויים,  בלתי  מדגמים  לשני   T מבחני  נערכו  ההבדלים  את  לבחון  כדי 
הבלתי תלוי היה "מצב משפחתי" – הרווקים, הגרושים והאלמנים אוחדו לקבוצה אחת )"לא 

נשואים"( – והמשתנים התלויים כללו את כל משתני "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון".
רמת  בעלי  היו  ס"ת=1.43(  )ממוצע=4.22,  נשואים  לא  כי  עולה  הנתונים  מניתוח 
 ,)t)737(=-2.27, p=.02 ;1.41=מיליטנטיות נמוכה יותר מזו של נשואים )ממוצע=4.47, ס"ת
ולא נשואים )ממוצע=3.27, ס"ת=1.40( היו בעלי רמה נמוכה יותר של אמון אופקי ברמה 
הקהילתית מזו של נשואים )ממוצע=3.58, ס"ת=t)737(=-2.78, p<.01 ;1.41(. בנוסף, נמצא 
כי ללא נשואים )ממוצע=3.39, ס"ת=1.27( הייתה רמה נמוכה יותר של מוכנות קהילתית מזו 

 .)t)737(=-1.98, p=.048 ;1.27=של נשואים )ממוצע=3.59, ס"ת
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טבלה 8: הבדלים בין נשואים ללא נשואים ברמת תפיסת המוכנות למצבי חירום

לא נשואיםמשתנה
ממוצע

)סטיית תקן(

נשואים
ממוצע

)סטיית תקן(

T הבדל

df

p

4.13פחד פנים־חברתי
)1.09(

4.17
)1.18(

-0.44
)737(.66

4.87פחד מפני גורמים חיצוניים
)1.07(

4.95
)0.99(

-0.90
)737(.24

4.78פטריוטיות
)1.14(

4.82
)1.09(

-0.36
)737(.72

4.22מיליטנטיות
)1.43(

4.47
)1.41(

-2.27
)737(.02

3.95אמון אנכי 
)0.98(

3.85
)1.05(

1.22
)737(.22

4.33אופטימיות 
)0.98(

4.36
)0.96(

-0.32
)737(.75

4.16אמון אופקי ברמה האישית
)1.89(

4.23
)1.18(

-0.76
)737(.45

3.27אמון אופקי ברמה הקהילתית
)1.40(

3.58
)1.41(

-2.78
)737(< .01

4.07מוכנות נפשית ברמה האישית
)1.13(

4.19
)1.08(

-1.29
)737(.20

3.73מוכנות פיזית ברמה האישית
)2.10(

3.87
)2.10(

-0.88
)737(.38

3.39מוכנות קהילתית
)1.27(

3.59
)1.27(

-1.98
)737(.048
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איור 5: השוואה בין נשואים ללא נשואים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

הבדלים בין יהודים ללא יהודים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון
כדי לבחון את ההבדלים נערכו מבחני T לשני מדגמים בלתי תלויים, כאשר המשתנה הבלתי 
תלוי היה "דת"  – נוצרים, מוסלמים ודרוזים אוחדו לקבוצה אחת )לא יהודים( – והמשתנים 

התלויים כללו את כל משתני "מדד אריאל לחוסן ולמוכנות לאסון".
גורמים  מפני  פחד  יותר של  נמוכה  רמה  )ממוצע=4.88, ס"ת=1.01(  ליהודים  כי  נמצא 
ליהודים   ;)t)746(=-2.34, p=.02 ס"ת=1.01;  )ממוצע=5.10,  יהודים  לא  של  מזו  חיצוניים 
)ממוצע=4.95, ס"ת=1.00( רמת פטריוטיות גבוהה יותר מזו של לא יהודים )ממוצע=4.24, 
מיליטנטיות  רמת  ס"ת=1.27(  )ממוצע=4.62,  ליהודים   ;)t)189.64(=6.03, p<.01 ס"ת=1.34; 
גבוהה יותר מזו של לא יהודים )ממוצע=3.44, ס"ת=t)197.46(=8.44, p<.01 ;1.59(; ליהודים 
)ממוצע=4.93, ס"ת=1.12( רמה גבוהה יותר של אופטימיות מזו של לא יהודים )ממוצע=4.33, 
ס"ת=t)194.45(=4.76, p<.01 ;1.45(; ליהודים )ממוצע=4.31, ס"ת=1.14( רמה גבוהה יותר של 
 t)208.74(=4.17, יהודים )ממוצע=3.82, ס"ת=1.29;  אמון אופקי ברמה החברתית מזו של לא 
מזו  קהילתית  מוכנות  של  יותר  גבוהה  רמה  ס"ת=1.24(  )ממוצע=3.58,  ליהודים   ;)p<.01
)ממוצע=3.66,  ליהודים   ;)t)746(=2.50, p=.01 ס"ת=1.35;  )ממוצע=3.29,  יהודים  לא  של 
ס"ת=1.31( רמה גבוהה יותר של אמון אופקי ברמת הקהילה מזו של לא יהודים )ממוצע=3.25, 
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ס"ת=t)208.96(=3.12, p<.01 ;1.49(; וליהודים )ממוצע=4.21, ס"ת=0.90( רמה גבוהה יותר של 
.)t)746(=2.47, p=.01 ;0.83=אמון אופקי מזו של לא יהודים )ממוצע=4.01, ס"ת

טבלה 9: הבדלים בין יהודים ללא יהודים ברמת תפיסת המוכנות למצבי חירום

יהודיםמשתנה
ממוצע

)סטיית תקן(

לא יהודים
ממוצע

)סטיית תקן(

T הבדל

df

p

4.18פחד פנים־חברתי
)1.14(

4.08
)1.17(

0.92
)746(.36

4.88פחד מפני גורמים חיצוניים
)1.01(

5.10
)1.01(

-2.34
)746(.02

4.95פטריוטיות
)1.00(

4.24
)1.34(

6.03
)189.64(< .01

4.62מיליטנטיות
)1.27(

3.44
)1.59(

8.44
)197.46(< .01

3.89אמון אנכי 
)1.01(

3.85
)1.12(

0.38
)746(.70

4.37אופטימיות 
)0.97(

4.26
)0.97(

1.24
)746(.21

4.31אמון אופקי ברמה האישית
)1.14(

3.82
)1.29(

4.17
)208.74(< .01

4.48אמון אופקי ברמה הקהילתית
)1.39(

3.50
)1.49(

-0.11
)746(.91

4.14מוכנות נפשית ברמה האישית
)1.12(

4.20
)1.02(

-0.60
)243.97(.55

3.88מוכנות פיזית ברמה האישית
)1.96(

3.66
)2.33(

1.07
)203.37(.28

3.58מוכנות קהילתית
)1.24(

3.29
)1.35(

2.50
)746(.01
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איור 6: השוואה בין יהודים ללא יהודים ברמות תפיסת החוסן והמוכנות לאסון – משתנים מובהקים

איור 7: פילוח זמינות מרחב מוגן לאזרחים

כפי שניתן לראות באיור 7, כ־65% מכלל אוכלוסיית המדגם ציינו שיש להם נגישות למרחב מוגן.
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איור 8: מעגלי הסיוע בזמן אסון מנקודת מבטם של הנדגמים )מספרים מוחלטים; היה ניתן לסמן 
יותר מאפשרות אחת( 

מנתוני איור 8 עולה כי מעגלי הסיוע בזמן אסון נסמכים בעיקר על המשפחה הקרובה )87.6%(, 
ולאחר מכן על גופי החירום )43.9%( ועל שכנים )43.7%(. בקצה השני של מעגלי הסיוע נמצאת 
אוכלוסייה קטנה שמרגישה שאין מי שיכול לסייע לה )2.8%(, וכן נמצא שקהילות וירטואליות 

)חברים ברשת; 13.2%( ומקום העבודה )15.9%( אינם נתפסים כמעגל תומך בזמן אסון.

סיכום: מסקנות ראשוניות

תקופות  בין  השוואתי  מחקר  וכן  מדידות,  מעט  לא  מאפשר  אריאל  מדד  של  הנתונים  מסד 
שונות ומחקר השוואתי בין חלק מן הנתונים שעולים גם במדדים אחרים בארץ ובעולם. להלן 

יובאו כמה מסקנות מיידיות שעולות מן המדד הנוכחי. 

מסקנות כלליות על כלל אוכלוסיית המדגם
המשתנה שנמצא ברמה הגבוהה ביותר בכלל האוכלוסייה הוא פחד מפני גורמים חיצוניים 	 

)4.93(. גורם פחד זה נמצא במקום גבוה הרבה יותר ביחס לפחד הפנים־חברתי )4.16(.
פטריוטיות נמצאת במקום גבוה יחסית )4.81(, ואילו מיליטנטיות, על אף שהיא קשורה 	 

במהותה לפטריוטיות, נמצאת דווקא בדירוג נמוך באופן יחסי )4.39(. ממצא זה מעורר 
פליאה, והוא בהחלט ראוי למחקר בפני עצמו.
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המקומית 	  הרשות  בהנהגת  האמון  מן  גבוה   )3.88( הלאומית  ברמה  הפוליטי  האמון 
)3.58(. ייתכן שהסיבה לכך היא המודעות לפער בכמות המשאבים בין שתי מסגרות 

המעטפת השלטונית הללו.
לעומת המוכנות הפיזית ברמה הלאומית )4.95( והמוכנות הקהילתית )5.53(, המצויות 	 

במידה  מהן  נמוכה   )3.13( האישית  ברמה  הפיזית  המוכנות  ביותר,  גבוהות  ברמות 
ניכרת. גם המוכנות הנפשית ברמה האישית )4.15(, על אף שהיא גבוהה במידה ניכרת 
מן המוכנות הפיזית ברמה האישית, נמצאה נמוכה הרבה מתחת למוכנות במסגרות 

החברתיות הרחבות יותר.
שיעור האמון האופקי ברמה האישית )4.17( כתכונת אופי כללית דומה מאוד לשיעור 	 

האמון האופקי ברמה הלאומית שיש לאנשים בפועל כלפי אוכלוסיית כלל המדינה 
החברתית  הקבוצה  כלפי  החברתי  האמון  מן  ניכרת  במידה  גבוה  הוא  אך   ,)4.21(
)3.48(. זהו נתון שדורש מחקרים נוספים, וייתכן שהוא נגזר  שמרכיבה את הקהילה 
מכך שאמון ברמה הלאומית מבטא גם רכיבים של פטריוטיות, שיש להם ניקוד גבוה 
אצל כלל האוכלוסייה, ואילו למעשה – בייחוד אצל תושבי הערים – אמון קהילתי 

שייך למסגרת המקומית, ופעמים רבות היא חלשה יותר בממדיה החברתיים.

הבדלים בין גברים לנשים
נמצא שרמת החרדה של נשים גבוהה יותר מזו של גברים בשני גורמי הפחד הנמדדים: 	 

לגברים )ממוצע=4.06( פחד פנים־חברתי נמוך יותר מזה של הנשים )ממוצע=4.26(, 
וגם הפחד מפני גורמים חיצוניים של הגברים )4.82( נמוך יותר מזה של הנשים )5.02(.

רמת הפטריוטיות של הנשים )4.83( הייתה מעט יותר גבוהה מזו של הגברים )4.79(. 	 
זניחים, אך הם עומדים בקנה אחד עם ממצאים של סקרים דומים  אומנם ההבדלים 

בארץ ובעולם שמודדים נתון זה לאורך שנים.
רמת המיליטנטיות של הגברים )4.54( הייתה גבוהה יותר מזו של הנשים )4.24(. 	 
ברמה הלאומית לנשים יש יותר אמון במוסדות הביטחון )3.97( מאשר לגברים )3.79(, 	 

נמוכה  והיא  זהה,  נמצאה  והנשים  הגברים  האמון של  רמת  הקהילתית  ברמה  כי  אם 
במידה ניכרת מן האמון ברמה הלאומית. ייתכן שאחת הסיבות לפערים אלו היא רמת 
האמון הגבוהה כלפי מוסדות הביטחון, הגלומה בנתוני האמון האנכי ברמה הלאומית 
אך נעדרת ברמה הקהילתית. כמו כן, יש לבדוק נתון זה על פי השוני שניתן למצוא 
בין מועצות ועיריות שונות, שוני שפעמים רבות נובע מן ההבדלים בהנהגה המקומית, 

בתרבות המקומית וברמת המשאבים שיש לכל רשות מקומית.
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ברמה האישית נמצא שהמוכנות הנפשית של גברים )4.21( גבוהה יותר מזו של נשים 	 
.)4.09(

הבדלים בין קבוצות גיל 
 	 24–18 בני  ביותר,  הצעירה  הגיל  מקבוצת  ירידה  במגמת  נמצא  פנים־חברתי  פחד 

)4.20(, עד לקבוצת הגיל הבוגרת, בני 55–64 )4.08(, אך יש לו תפנית בקבוצת הגיל 
הבוגרת ביותר, בני 65 + )4.25(.

לעומת זאת, נמצא שבמשתנה "פחד מפני גורמים חיצוניים" יש במידה מרובה מגמה 	 
ולאחר מכן מגמת   ,)5.07(  44–35 בני  ביותר, אצל  כי מתונה  הפוכה: התחזקות, אם 

נסיגה אצל קבוצת הגיל הבוגרת ביותר, בני 65 + )4.83(.
הפטריוטיות נמצאת במגמת עלייה ביחס לגיל: רמת הפטריוטיות גבוהה יחסית בנקודה 	 

הפתיחה של בני 18–24 )4.79(, מתחזקת בגילים שלאחר מכן ומתייצבת ברמה גבוהה 
זה עומד בקנה אחד עם ממצאים של סקרים  )5.00(. ממצא   54–45 בני  בעיקר אצל 

אחרים, בארץ ובעולם, שמדדו רמת פטריוטיות.
הממוצע 	  בין  ניכרים  פערים  עם  שיטתית,  עלייה  מגמת  נמצאה  האנכי  האמון  ברמת 

ובין הממוצע הגבוה ביותר, בקבוצת בני   ,)3.48(  34–25 הנמוך ביותר, בקבוצת בני 
.)3.77( + 65

רמת האופטימיות גבוהה יחסית. הקבוצות בעלות שיעור האופטימיות הגבוה ביותר 	 
הן קבוצות הצעירים ביותר, בני 18–24 )4.35(, והמבוגרים ביותר, בני 65 + )4.46(.

מוכנות נפשית ברמה האישית נמצאה במגמת עלייה, החל בקבוצת הגיל הצעירה, בני 	 
18–24 )3.99(, וכלה בקבוצה הבוגרת, בני 65 + )4.27(. לעומת זאת, המוכנות הפיזית 
תנודתית יותר: היא מתחילה מנקודת שיא מסוימת בקבוצת בני 18–24 )4.11(, לאחר מכן 
צונחת ועולה שוב רק בקבוצת בני 45–54 )4.12(, ומשם יורדת שוב. הקשר בין המוכנות 
הנפשית למוכנות הפיזית ברמה האישית הוא בהחלט ממצא שראוי לחקור אותו בעתיד.

הבדלים בין קבוצות רמות השכלה 
ברוב המדדים יש לקבוצת ההשכלה "עד 12 שנות לימוד" ממצאים דומים לאלו של 	 

קבוצת ההשכלה "על־תיכונית לא אקדמית". במובן זה הפערים הניכרים במדידות הם 
למעשה בין חברי קבוצת ההשכלה ה"אקדמית" ובין חברי כל הקבוצות האחרות.

לחסרי 	  השכלה  בעלי  בין  שונים,  בשיעורים  ניכרים,  פערים  התגלו  המדדים  בכל 
על   )4.91( מובילים  חסרי השכלה  הפטריוטיות, שבו  מדד  במיוחד  בולטים  השכלה. 
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ביחס לבעלי   )4.63( יותר  )4.65(; חסרי השכלה מיליטנטיים  בעלי השכלה אקדמית 
השכלה אקדמית )4.09(; והם אופטימיים יותר באופן מובהק ברמה הלאומית – חסרי 
השכלה )5.01( לעומת בעלי השכלה )4.60(. יש לציין שהפערים במדד זה אינם זניחים 
כלל וכלל, הם חוצים את כל המדדים במגמה אחידה, ועומדים גם הם בקנה אחד עם 

הממצאים המוכרים לנו ממדידות דומות בארץ ובעולם לאורך שנים. 

הבדלים בין קבוצות מידת דתיות
בפחד מפני גורמים חיצוניים יש דמיון בין חרדים )4.77( לדתיים )4.82(. לעומת זאת, 	 

מסורתיים )5.04( דומים יותר לחילונים )4.98( במדד זה.
ברמת הפטריוטיות יש הבדל ניכר בין רמה פחות גבוהה אצל החרדים )4.44( ובין רמות 	 

גבוהות יותר אצל הדתיים )4.94(, המסורתיים )4.96( והחילונים )4.85(.
ברמת המיליטנטיות דווקא הקבוצה החילונית היא בעלת הניקוד הנמוך ביותר )4.14(, 	 

לעומת החרדים )4.55(, הדתיים )4.64( והמסורתיים )4.54(.
בכל הנוגע לאופטימיות ייתכן שיש משמעות לאמונה הדתית, שכן רמת האופטימיות 	 

של החרדים )4.57( גבוהה במידה ניכרת מזו של הדתיים )4.26(, המסורתיים )4.31( 
והחילונים )4.30(. עם זאת, ייתכן שהממצא הזה נובע מחיי הקהילה הסגורים יותר של 

החרדים, שכן רמה אמונית־רוחנית יש גם לדתיים לא חרדים.
רמת האמון האנכי ברמה הקהילתית נמצאה גבוהה במידה ניכרת בקבוצות החרדים 	 

)3.74( והדתיים )3.71( ביחס למסורתיים )3.43( והחילונים )3.55(. גם כאן ייתכן מאוד 
שלמסגרת הקהילתית השלטת במקום המגורים יש השפעה ניכרת.

הבדלים בין נשואים ללא נשואים
אישי, 	  חוסן  של  יותר  גבוהות  רמות  עקיב  באופן  נשואים  גילו  המדדים  בכל  כמעט 

באמון  לדוגמה,  נשואים.  ללא  ביחס  הרמות,  בכל  מוכנות  של  וכן  ולאומי,  קהילתי 
)3.39(. גם המוכנות  )3.59( לעומת לא נשואים  האופקי ברמה הקהילתית – נשואים 
הפיזית  המוכנות  נשואים:  הלא  של  מזו  יותר  גבוהה  נמצאה  הנשואים  של  האישית 
של הנשואים )3.87( לעומת המוכנות הפיזית של הלא נשואים )3.73(, וכן המוכנות 

הנפשית של הנשואים )4.19( לעומת המוכנות הנפשית של הלא נשואים )4.07(.
נמצא בבדיקת האמון האנכי ברמה הלאומית: 	  בין שתי הקבוצות הללו  הממצא החריג 

שיעור האמון הפוליטי של הנשואים )3.85( דווקא נמוך יותר מזה של הלא נשואים )3.95(.
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הבדלים בין יהודים ללא יהודים
בפחד הפנים־חברתי נמצא שרמת החרדה של יהודים )4.18( גבוהה ביחס לזו של לא 	 

יהודים )4.08(, פער שניתן להסבירו על ידי העובדה שלא יהודים אינם תופסים את 
עצמם בהכרח כחלק מן הקבוצה החברתית של היהודים, ולכן גם האיום הפנים־חברתי 
על הקבוצה כולה מדאיג אותם פחות. לעומת זאת, בכל הנוגע לפחד מפני איום חיצוני 
מתהפכים הממצאים: רמת החרדה של לא יהודים )5.10( גבוהה במידה ניכרת מזו של 

היהודים )4.88(.
מדדים שבהם נמצא פער ניכר בין הקבוצות, עם רמות גבוהות במידה ניכרת לטובת 	 

)4.24(; מיליטנטיות –  )4.98( לעומת לא יהודים  היהודים, הם פטריוטיות – יהודים 
)4.93( לעומת לא  יהודים  )3.44(; ואופטימיות  –  יהודים  )4.62( לעומת לא  יהודים 
כיוון ששלושת הרכיבים הללו קשורים במהותם לעניין הלאומי של   .)4.33( יהודים 
הנשאלים, אין מקום להיות מופתעים מן הממצאים הללו, והם עומדים בקנה אחד עם 

מדידות אחרות של הקבוצות האלה לאורך שנים.
של 	  מזה  במעט  רק  גבוה  נמצא   )3.89( היהודים  אצל  הלאומית  ברמה  האנכי  האמון 

הלא יהודים )3.85(, אך ברמת הקהילה נמצא פער מסוים: היהודים )3.66( בעלי אמון 
פוליטי גבוה במידה ניכרת מזה של הלא יהודים )3.25(. 

ובמדד 	  יהודים,  הלא  של  מאלו  יותר  גבוהות  תוצאות  היו  ליהודים  המוכנות  במדדי 
המוכנות הפיזית ברמה האישית היה ליהודים )3.88( ניקוד גבוה יותר מזה של הלא 
יהודים )3.66(. מעניין לציין שדווקא במידת המוכנות הנפשית ברמה האישית התהפכה 
באופן מפתיע מגמה זו, וזהו כמעט המדד היחיד שבו התוצאות של הלא יהודים )4.20( 

היו גבוהות יותר מאלו של היהודים )4.14(.
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על המחברים

ד"ר אבי זיגדון הוא חוקר ומרצה במחלקה לניהול מערכות בריאות בבית הספר למדעי הבריאות, וראש 

המרכז לחקר נסיבות אסונות פתע רבי נפגעים, באוניברסיטת אריאל. שימש בתפקידים מבצעיים בחיל 

הרפואה, והיה שותף לפיתוח תורת הלחימה של הרפואה בפיקוד העורף עם הקמתו. סיים את שירותו 

הצבאי בדרגת סא"ל.

ד"ר איל לוין הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון ומדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. 

לתארים  ותלמידים  מרצים  משתתפים  ובה  הלאומי,  החוסן  בחקר  העוסקת  מחקר  קבוצת  מנחה 

מתקדמים באוניברסיטת אריאל.   


