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.IPS, הסקר נערך עבור המכון למדיניות ואסטרטגיה



מתודלוגיה

כל אזרחי ישראל הבוגרים: "אוכלוסיית המחקר"

מדגם :N=501 .הוצא בשיטת השכבות מגזר
שאר  , ע"מחמואילך 90-עולי שנות ה, ערבים)

קובץ הנתונים שוקלל  . מחוז מגורים ומגדר, (היהודים
דתיות והצבעה  , לתיקון הטיות דגימה מבחינת גיל

.2015לכנסת בבחירות 

שאינם  44צעירים יהודים עד גיל : ביצוע הראיונות
עונים לטלפון קווי רואיינו באמצעות האינטרנט  

.שאר הנדגמים רואיינו באמצעות טלפון קווי, (39%)
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  ניתוח הנתונים במגזר היהודי נערך לכלל המדגם
עולים  , גיל, מגדר)דמוגרפים -ולפי מאפיינים סוציו

רמת דתיות והצבעה בבחירות  , לעומת ותיקים
במצגת להלן נתייחס למאפיינים  (. 2015לכנסת 

.שיש קשר מובהק ביניהם לבין העמדה הנדונה
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שסעים בחברה הישראלית

שאתה מרגיש  האם הפערים החברתיים  ממה "

במדינת ישראל הולכים ומצטמצמים או הולכים 

"?ומתרחבים

מדיניות/ פערים בעמדות בכלל פערים חברתיים

במהלך מבצע צוק איתן הרגשת התקרבות בין  האם "

הקבוצות בישראל או שהרגשת בהתרחבות 

"?המחלוקות

60%

29%

11%

מתרחבים מצטמצם לא משתנה

14%

71%

15%

התרחבות התקרבות לא יודע

.מחלוקות מדיניות הצטמצמו, הפערים החברתיים מתרחבים•

.חברתי הוא המסוכן-אין פלא שהשסע הכלכלי; גם כיום השסע העדתי רלוונטי •

.אין קשר עם רמת הכנסה•

ותיקים יותר מעולים    –הפערים מתרחבים •
יותר יהודים מערבים           , (57%-יותר מ71%)
(.  13%לעומת 69%)

יהודים יותר מערבים   -התקרבות •
(.18%לעומת 80%)



שסעים בחברה הישראלית
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שסעים בין אשכנזים למזרחים

השנים היו בארץ שסעים בין קבוצות  במהלך "

האם בימינו השסע בין האשכנזים  . שונות

"?למזרחים רלוונטי או לא רלוונטי 

54%

37%

9%

רלוונטי לא רלוונטי לא יודע

(.64%)חושבים יותר מאחרים שהשסע העדתי רלוונטי 34צעירים עד גיל •



שסעים בחברה הישראלית
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איזה מבין השסעים הבאים מסוכן יותר לעתידה  

השסע הכלכלי חברתי  -ישראל של 

?השסע בעמדות בתחום המדיניאו 

השלכות מדיניות הממשלהאיזה שסע מסוכן יותר

האם מדיניות הממשלה בישראל תורמת לאיחוי  

השסעים בחברה הישראלית או מעמיקה  

?אותם

57%

34%

9%

כלכלי חברתי מדיני לא יודע

55%

20%
11% 14%

מעמיקה אין השפעה תורמת לאיחוי לא יודע

ותיקים יותר מעולים          : כלכלי חברתי•
(.  43%לעומת 61%)

מותיקיםעולים יותר –מדיני •
(.33%לעומת 40%)

חילוני וחרדים                 : הממשלה מעמיקה•
(.  בהתאמה59%-ו65%)



7%

לא 
יודע

11%

12%

בטוח

חושב

43%

27%

בטוח
חושב

קיפוח וגזענות
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?האם נתקלת או לא נתקלת בגילויי גזענות

גזענות האם המחאה מוצדקת

האם המחאה של יוצאי אתיופיה שהתעוררה  

?לאחרונה מוצדקת או לא מוצדקת

50% 50%

נתקל לא נתקל מוצדקת

23%70%

לא מוצדקת

,                   +55החל מגיל , עם הגיל•
.ירידה בדיווח על גילויי גזענות

ותיקים יותר מעולים              –המחאה צודקת •
(.41%לעומת 77%)



קיפוח וגזענות

אפליה מגדרית

האם בחברה הישראלית יש שוויון או קיים אי  

?שיוון בין גברים לנשים

(.56%לעומת 66%)נשים יותר מגברים –שוויון לטובת הגברים •

(.8%לעומת 42%)ערבים יותר מיהודים –שוויון לטובת הנשים •

.55%חרדים טוענים יותר מאחרים –יש שוויון •

54%

14%

30%

2%

אי שוויון לטובת הגברים אי שוויון לטובת הנשים

יש שוויון לא השיבו
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מיסוי

האם אתה בעד או נגד מיסוי שונה לעניים  

ולעשירים כך ששיעור המיסים המוטלים על  

?של העשיריםעניים יהיה נמוך יותר מאשר 

.דמוגרפיים אחרים-אין קשר עם רמת הכנסה או עם מאפיינים סוציו•

79%

17%
4%

בעד נגד לא השיבו

כיצד להתמודד עם השסעים
מיסוי דיפרנציאלי-כלים כלכליים . א
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(.14%-ו58%, 70%, 82%)קשר הפוך עם קרבה לדת •

כיצד להתמודד עם השסעים
שימוש בחוק. ב

11%

לא 
יודע

12%

8%

בטוח

חושב

47%

22%

בטוח
חושב

לקיים

20%69%

לבטל

חוק שוויון בנטל

בנטל  שיויוןהאם צריך להמשיך לקיים את חוק 

?או שצריך לבטל את החוק
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קשר הפוך עם הקרבה לדת              : חיוב•
(85% ,65% ,47%20%.)

כיצד להתמודד עם השסעים
שירות לאומי/ חיוב שירות בצבר . ב

6%

לא 
יודע

26%

21%

בטוח

חושב

26%

21%

בטוח
חושב

האם צריך או לא צריך לחייב את אזרחי ישראל  

?הערבים לשירות צבאי או לאומי

לחייב

47%47%

לא לחייב

ערבים

5%

לא 
יודע

16%

13%

בטוח

חושב

23%

43%

בטוח
חושב

חרדים

האם צריך או לא צריך לחייב את החרדים  

?לשרת בצבא גם אם זה יביא לפירוק הממשלה

לחייב

29%66%

לא לחייב

קשר הפוך עם הקרבה לדת              : חיוב•
(58% ,62% ,48% ,10%.)

(.12%לעומת 54%)יהודים יותר מערבים •
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צריך לשמור על מערכת משפט עצמאית  האם 

כפי שהן היום  או שצריך  צ "בגועל סמכויות 

?צ"את סמכויות בגלצמצם 

מחנה המרכז שמאל רוצים לשמור על מערכת המשפט יותר מאחרים  –שמירה על כוחה •
(85%.)

(                22%, 39%, 61%, 72%)עם הקרבה לדת ירידה בתמיכה בשימור מערכת המשפט •
(.69%, 38%, 26%, 18%)ועליה בדרישה לצמצום כוחה 

25%

58%

17%

לצמצם לשמור לא יודע

מערכת המשפט

שמירה על כוחה/ עצמאותה 
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תדמית הגושים הפוליטיים

שמאלימין

59%

5% 9%

27%

שלילי ניטרלי חיובי לא יודע

.בולט משמעותית לגבי השמאל; מאזן התדמית של שני הגושים שלילי•

37%

6%

33%
24%

שלילי ניטרלי חיובי לא יודע
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תוצאות הבחירות

שביעות רצון מתוצאות הבחירותהאם הכנסת מייצגת את האזרחים

יהודים יותר מערבים         -שביעות רצון •.אין הבדלים בין יהודים לערבים•
(.  18%לעומת 49%)

האם אתה מרוצה או לא מרוצה מתוצאות  

?הבחירות האחרונות לכנסת

10%

לא 
יודע

14%

36%

לגמרי משקף

די משקף

17%

23%

די לא משקף
…לגמרי לא  

הנוכחי של כנסת ישראל משקף או  האם לדעתך ההרכב 

?לא משקף את הרכב האוכלוסייה הישראלית

50%40%

4%

לא 
יודע

14%

30%

לגמרי מרוצה

די מרוצה

30%

22%

די לא מרוצה
…לגמרי לא  

44%52%



!תודה רבה
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