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נגיף השמירה על כללי ההתנהגות הנדרשים לצורך מניעת הדבקה והתפשטות סוגיית מידת 

מתחילת המשבר, וככול שהוא מתמשך השאלה רק כמעט הקורונה מלווה את החברה בישראל 

ת מסכות, הימנעות מהתקהלות ושמירה על יריחוק חברתי, עטי. הכללים המתבקשים הם מחריפה

על כך בעתונות רבות נכתב  ע"י הרשויות בישראל.המשתנים לעתים, שנקבעים הכללים 

מכך,  יתרה. שהונחועל הכללים להקפיד פחות נוטים שהישראלים, בניגוד לעמי אירופה למשל, 

בתוך החברה (או "שבטים") של קבוצות שונות ההקפדה על הכללים בישראל כרוכה בהתנהגויות 

 דית והערבית. הישראלית, כדוגמת החברה החר

 פסיכולוגייםוהדמוגרפיים המנבאים מהם ההשאלה בדקנו את , זה בנושאבעקבות הדיון 

מחקר שאספנו לבמסגרת הנתונים  שנמדדוכפי , להתנהגות של שמירה על הכללים המובהקים

צוות משולב מהמרכז . המחקר נערך על ידי במהלך מגפת הקורונה אורך (שלוש מדידות חוזרות)

בית הספר , הדחק והחוסן במכללה האקדמית תל חי והחוג לניהול מצבי חירום ואסוןלחקר 

עורך מחקרים . הצוות אביב-לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, באוניברסיטת תל

 . המגפה, לאורך בישראל כמו גם במדינות נוספות בעולם

את נושא "חוסן ודחק בימי קורונה" בקרב מדגם  בחן הצוותבמסגרת המחקר המתמשך 

(היציאה "מהגל ראשון" של  2020מייצג של החברה בישראל. מדידה ראשונה נערכה בחודש מאי 

החמרת  אודות(החרפת מצב התחלואה ותחילת הדיונים  2020הקורונה), מדידה שנייה בחודש יולי 

לאוקטובר (לקראת הנחיה להפעלת  12-14-צעדי המנע על האוכלוסייה), ומדידה שלישית נעשתה ב

מסגרת ב .804מספר הנחקרים שענו על השאלון בכול שלוש המדידות עמד על  סגר שני מלא). 

 שהונחו הכללים על לשמורה /מקפידה /את כמה עד": הבאהפריט נשאל מדידה השלישית ה

. מאד במידה רבה=5לא ל  בכלל=1נעו מ  האפשריות התשובות "כיום? המגפה התפשטות למניעת

  .1לוח ב על שאלה זו מוצגת ותהתפלגות התשוב

 התפלגות ההקפדה על כללי ההתנהגות: 1לוח 
 

עד כמה את/ה מקפיד/ה לשמור על 
הכללים שהונחו למניעת התפשטות 

 כיום? המגפה

  3מדידה 

 )20(אוקטובר 

 אחוזים משיבים

 2 14 . בכלל לא1
 2 15 במידה מועטה .2
 9 75 בינוניתבמידה . 3
 41 328 במידה רבה .4
 46 372 במידה רבה מאד. 5

 (SD=.84) 4.28 (סטיית תקן) ממוצע
 



על כך שהם מקפידים או מקפידים מאד דיווחו ) 87%הממצאים מצביעים על כך שרוב גדול (

 .כלל חלקי או לא מקפידיםבאופן מקפידים טענו שהם ש 13%לעומת על הכללים, 

 משתנים דמוגרפיים הכללים על ידי עלההקפדה ניבוי 

ההקפדה על כללי מובהק את מידה אופן במשתנים דמוגרפיים מנבאים אלו בדקנו 

. לולה משתניםהכל אחד משל  המשקל היחסיבעזרת רגרסיה המאפשרת לבחון את  ,ההתנהגות

בשלב ראשון, הכנסנו את כול המשתנים למשוואת הרגרסיה, ולאחר מכן השארנו רק את 

משתנים  ארבעה. )2(לוח  תמובהק את ההקפדה על כללי ההתנהגואופן בהמשתנים שניבאו 

: הנדרשים בתקופת הקורונה ל הכלליםע מובהק את ההקפדה באופן דמוגרפיים נמצאו כמנבאים

עמדות פוליטיות (בעלי עמדות פוליטיות יותר ימניות  ,יותר מקפידים)(ככל שיותר מבוגרים גיל 

רמת דתיות (ככל שפחות דתיים יותר  מקפידים יותר מבעלי עמדות פוליטיות שמאליות), 

 13%מסבירים ביחד המשתנים הללו ארבעת  .מגדר (נשים מקפידות יותר מגברים)מקפידים) ו

המנבא הטוב יותר הוא הגיל ). בינוניקטן/ודל אפקט מהשונות של ההקפדה על כללי ההתנהגות (ג

מובהק לניבוי באופן משתנים הדמוגרפיים הבאים לא הוסיפו הואחריו העמדות הפוליטיות. 

משפחה, מצב ן בעצמי או של הכנסה, קשיים כלכליים, בידוד רמת ההקפדה על הכללים: השכלה, 

 ילדים.המשפחתי ומספר 

 (מגבוה לנמוך) דמוגרפיים משתנים הכללים על ידיהשמירה על : ניבוי 2לוח 

 B SE β משתנה
 ***270.  002. 015. גיל

 ***219.  036. 215. עמדות פוליטיות
 ***186.- 032. 162.- דתיות
 ***136.  056. 229. מגדר 

   R2=.133*** 
                              ***p<.001 

 פסיכולוגיים משתניםעל הכללים על ידי ההקפדה ניבוי 

(לוח  ההקפדה על כללי ההתנהגותמידת כמנבאים של  ,משתנים פסיכולוגייםבהמשך בדקנו 

יון החוסן בשונה מצשל החוסן הלאומי ( )הגורמיםהמרכיבים (ארבעת בניתוח זה הכנסנו את  . )3

ניתוחים סטטיסטיים קודמים שהצביעו על הבדלים בין גורמים  , בהתבסס עלהלאומי הכולל)

את מידת מובהק אופן במשתנים פסיכולוגים שמנבאים  חמישהעל אלה. הממצאים מצביעים 

רמת פטריוטיזם יותר גבוהה, רים דווחו על קככול שהנחעל כללי ההתנהגות הנדרשים: ההקפדה 

שהם מאמינים יותר במוסדות הציבוריים ככול שהם מאמינים פחות בחברה הישראלית, ככול 

וככול שהם את השימוש בסגר בשל התפשטות הקורונה, יותר ככול שהם מצדיקים  בישראל, 

. חמשת על כללי ההתנהגות הנדרשיםיותר כך הם מקפידים בעלי תחושות סכנה גבוהות יותר, 



מהשונות של מידת ההקפדה על כללי ההתנהגות הנדרשים.  13% -כ יםמסבירהללו המשתנים 

חוסר המנבא הטוב ביותר, מבין המשתנים הפסיכולוגיים הוא מידת הפטריוטיזם ואחריו מידת 

 האמון בחברה הישראלית. 

(מגבוה  ע"י משתנים פסיכולוגיים ההקפדה על כללי התנהגות במשבר הקורונה : ניבוי3לוח 

 לנמוך)

 B SE β משתנה
 ***199.  029. 135.  1פטריוטיזם

 ***169.- 034. 135.- 1אמון בחברה הישראלית
 ***141.  029. 113.  1אמון במוסדות המדינה

 ***134.  022. 134.  הצדקת הסגר לאור התפשטות המגפה
 ***133.  038. 144.  תחושות סכנה

   R2=.132*** 
 p<.001***   גורמים מתוך שאלון חוסן לאומי1

 
 

 גם יחד דמוגרפיים ופסיכולוגיים על הכללים על ידי משתניםההקפדה ניבוי 

 יחדהנ"ל בהדמוגרפיים והמשתנים והפסיכולוגיים  הכנסנו אתבניתוח נוסף לבסוף, 

. בניתוח זה מצאנו , כדי לבחון את החשיבות היחסית של כול אחד מהםלמשוואת הרגרסיה

שהמנבא הטוב ביותר הוא המידה בה הפרט מצדיק את הטלת הסגר למניעה הפצת המגפה ולאחר 

לא גורם 'אמון במוסדות המדינה' ל. מבוגרים יותר מקפידים על הכללים יותר מצעירים :גילהמכן 

מהשונות של  21% -כול המשתנים שנבדקו מסבירים כזה. לניבוי בניתוח תוספת מובהקת נמצאה 

 ההקפדה על כללי ההתנהגות (גודל אפקט בינוני).מידת 

 
 (מגבוה לנמוך) ודמוגרפייםע"י משתנים פסיכולוגיים ההקפדה על כללי התנהגות : ניבוי 4לוח 

 B SE    β   משתנה
 ***229.  022. 138.  הצדקת הסגר לאור התפשטות המגפה

 ***215.  002. 012.  גיל
 ***189.- 033. 165.- דתיות

 ***186.  030. 125.  1פטריוטיזם
 ***123.  054. 207.  מגדר

 ***111.  037. 120.  תחושות סכנה
 **111.- 034. 089.- 1אמון בחברה הישראלית

 *096.  038. 096.  עמדות פוליטיות
 039.  030. 032.  1אמון במוסדות המדינה

   R2=.209*** 
 

 דיון

כלל או מדווחים שאינם מקפידים  מהנחקרים )4%מצביעים על כך שרק מיעוט ( הממצאים

זאת, צריך לזכור ם ע. בלבד בינוניתמקפידים במידה  9%,  ועוד כללי ההתנהגותעל במידה מועטה 

יכולה מהאוכלוסייה הבוגרת מעמידה את כלל האוכלוסייה בסיכון ו 13% -כ שאי הקפדה מצד



מילים אחרות, גם אחוז קטן יחסית של אנשים שאינם מקפידים, להתפשטות המגפה. ב לתרום

 מקטינים מאד את היכולת להילחם בהתפשטות הקורונה.

 'עמדות פוליטיות'המשתנה  ,התנהגותמבין המשתנים המנבאים את ההקפדה על כללי ה

על  בעלי עמדות פוליטיות יותר ימניות, מדווחים על הקפדה רבה יותרהוא הפחות צפוי: אנשים 

. ניתן להסביר ממצא זה בכך שבעלי עמדות ימניות נוטים יותר לתת אמון בהנהגת הכללים

הוא הקשר שנמצא בין מרכיבים של . הממצא הלא צפוי הנוסף הממשלה המדינה ובמדיניות

החוסן הלאומי לבין מידת ההקפדה על כללי ההתנהגות הנדרשים במהלך המגפה. לדוגמא, נמצא 

פחות בחברה הישראלית, כך הוא מקפיד יותר על כללי ההתנהגות. ההסבר ין מאמככול שהפרט  כי

הם  ,סומכים על "האחרים" שמקפידים על כללי ההתנהגותאינם המוצע הוא שכאשר אנשים 

ממצא זה מצביע על החשיבות  .משפחתםבני ועל  טים במשנה זהירות כדי לשמור על עצמםקנו

 רמת הפרט.בת ויגם בהתייחס להתנהגושל החוסן הלאומי 

 סיכום

כללי של מצד אחד על כך שרוב הנחקרים מדווחים על הקפדה מצביעים ממצאי המחקר 

להיענות להנחיות הריחוק  מיעוט "מדאיג" שאינו מקפידכך שקיים ת ומצד שני על ההתנהגו

. בנוסף, ניתן לראות, בדומה לממצאים קודמים שפרסמנו, עד כמה החברתי או עטיית המסכות

בריאות הציבור והקפדה על כללי לרבות על הפוליטי עמוק ומשפיע על תחומי חיים רבים, הנושא 

גם הפעם ניתן לסכם  .משבר הקורונה הנוכחיכמו  חסר תקדיםו גלובלי במשבר בריאותי ,התנהגות

 ממצאים אלה מחייבים המשך בדיקה ובעיקר דיון מעמיק של מקבלי ההחלטות.ולהגיד ש


