
סקר "בוחרים כלכלה" של קרן ברל כצנלסון

מה חושב הציבור
הישראלי בנושאי

חברה וכלכלה?
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הקדמה
נהוג לומר כי ישראלים מגדירים את עצמם מבחינה פוליטית לפי השקפת עולמם המדינית. אולם, כפי 
שהולך ומתבהר בישראל שלאחר המחאה החברתית, בה השיח הציבורי על חברה וכלכלה ביקורתי 

ומעמיק יותר מבעבר, פוליטיקה היא גם עניין של כלכלה.

באופן היסטורי ובמידה רבה גם היום, מפלגות השמאל בישראל ובעולם תומכות במעורבות גדולה 
בכלכלה.  המדינה  של  מעורבות  בפחות  תומכות  הימין  מפלגות  ואילו  בכלכלה,  המדינה  של  יותר 
פערים אידיאולוגיים אלה אמנם באים לידי ביטוי בדיון הציבורי סביב סוגיות אקטואליות שונות - מגובה 
המס שמשלמים תאגידים ועד לזכות השביתה של עובדים - אבל בכל זאת, נדמה שבעוד שהציבור 
הישראלי יודע מהם ההבדלים בין שמאל לימין בנוגע לשאלת השטחים, שאלות כמו "מה לעשות עם 
עודפי הגבייה ממסים?" או "כיצד מבטיחים לדור הצעיר דיור ראוי?" נתפסות עדיין כסוגיות כלכליות 

"לא פוליטיות", המנותקות מהשקפת עולם רחבה ומהעדפות ערכיות.

זאת בדיוק הבעיה. בשנים האחרונות אנחנו הישראלים קוראים יותר, מעורבים יותר וביקורתיים יותר 
ביחס לנושאים כמו יחסי הון-שלטון, מבנה שוק העבודה ומצבן של המערכות החברתיות שלנו. אנחנו 
יוצאים יותר לרחובות ומנסים יותר לשנות. אולם אנו עדיין לא תופסים את אותן סוגיות כחלק מהאופן 

שבו אנו מגדירים את השקפת העולם הפוליטית שלנו, וכמניע מרכזי להצבעה בבחירות.

את הפער הזה ביקשנו לבחון בסקר שלפניכם. באמצעות חברת "מדגם" ערכנו סקר שבודק לעומק 
הוא  הסקר  מן  שעולים  הבולטים  הדברים  אחד  וחברה.  כלכלה  בנושאי  הרחב  הציבור  עמדות  את 
אזרחיה.  על  המדינה  אחריות  בהרחבת  תומך   - ומחנות  מפלגות  חוצה  באופן   - הישראלי  שהציבור 
עמדה זו באה לידי ביטוי ביחסו של הציבור למגוון רחב של סוגיות שנמצאות על סדר היום החברתי-
כלכלי בישראל. הדבר עולה בקנה אחד עם תוצאות של שלושה סקרים קודמים שערכה הקרן בשיתוף 
המכללה החברתית-כלכלית, עם סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה ועם הסקר שערך "גלובס" עבור 

ועידת ישראל בשנת 2018 ושדן בשאלות דומות.

סביב  קונצנזוס  עדיין  ישנו  המחלוקות  עמוסת  בישראל  כי  נראה 
עיקרון אחד - על המדינה להרחיב את אחריותה על אזרחיה. גם אם 
עיקרון זה טרם בא לידי ביטוי באופן בו אנשים מגדירים את עצמם 
על  הרבה  ללמד  כדי  בו  יש  הצבעה,  בדפוסי  או  פוליטית  מבחינה 
לראות  מצפה  הישראלי  שהציבור  החברתיים-כלכליים  המהלכים 

את המדינה יוזמת ושיכולים להצית את דמיונו ולזכות לתמיכתו.  

בברכה,
רמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון
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מה חושב הציבור 
הישראלי בנושאי 

חברה וכלכלה? 
הסקר נערך במהלך חודש נובמבר 

2018 על ידי חברת "מדגם ייעוץ ומחקר 
בע"מ" באמצעות האינטרנט והטלפון 

בקרב 600 אנשים, המהווים מדגם מייצג 
של כל האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

להלן התוצאות המרכזיות של הסקר 
וממצאים מעניינים שעלו מפילוח התשובות 

לפי קריטריונים שונים.
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שירותים חברתיים
והמסים שמממנים אותם

בו,  ביותר שעל הממשלה לטפל  ראשית, שאלנו את הציבור הישראלי מהו הנושא החשוב 
וציינו מספר אפשרויות שנדונות רבות בשיח הציבורי. למעלה ממחצית מהנשאלים השיבו 
שחיזוק השירותים הציבוריים הוא הנושא שצריך להעסיק את הממשלה יותר מכול. בציבור 
שבציבור  בעוד  המפלגות,  כל  מצביעי  בקרב  ביותר  החשוב  בתור  נתפס  זה  נושא  היהודי, 
שחיזוק  הסוברים  שיעור  יותר.  חשוב  כנושא  נתפסת  המינימום  שכר  העלאת  הערבי, 
השירותים הציבוריים הוא המשימה החשובה ביותר גבוה במיוחד בקרב הורים לילדים )60% 
 44% בקרב הורים לילדים סברו כי זה הנושא הכי חשוב לטיפול על ידי הממשלה, לעומת 

מקרב הנשאלים ללא הילדים(. 
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גם כאשר הצגנו בפני הנשאלים את השאלה הקשה יותר - האם יש לחזק את אותם שירותים 
של  מכריע  רוב  מסים,  העלאת  של  במחיר  גם   ,0 מגיל  חינם  חינוך  דרך  למשל  חברתיים, 
הישראלית  בחברה  בוודאי  מסים,  לשלם  אוהב  לא  אחד  אף  שכן.  השיב   )76%( הציבור 
שבה כל קבוצה חושבת שהיא "מממנת" קבוצה אחרת, אך מסתבר שכאשר מציעים לנו 
הישראלים שירותים חברתיים נדיבים יותר תמורת יותר מסים, ומספרים לנו לאן בדיוק ילכו 

המסים שנשלם, אנחנו משיבים בחיוב.

השנים  בחמש  שנרשמו  ממסים  הגבייה  עודפי  את  לנתב  צריך  לאן  שאלנו  נושא,  באותו 
האחרונות: האם לחיזוק ולשיפור השירותים הציבוריים או דווקא להורדת המסים, המדיניות 
להשקפת  בהתאם  חצויים  הסקר  משתתפי  זו  בסוגיה  הממשלה.  על-ידי  בפועל  שננקטה 
 73% דמוקרטים,  כסוציאל  עצמם  המגדירים  אלו  מקרב  הכלכלית-חברתית.  עולמם 
סבורים שעל המדינה להשקיע את עודפי הגבייה בשירותים חברתיים. לעומת זאת, מקרב 
לעומת  מסים,  בהורדת  מעוניינים   56% קפיטליסטים,  עצמם  המגדירים  הסקר  משתתפי 
41% המעדיפים השקעה בשירותים חברתיים. מצביעי ש"ס הם התומכים הנלהבים ביותר 
בהורדת מסים )68%(. פרשנות אפשרית לכך  היא שחלק מהשירותים החברתיים של המגזר 

החרדי, ובראשם חינוך, הם פרטיים. 
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ההוצאה  החברתיים,  בשירותים  יותר  רבה  בהשקעה  הציבור  של  הרחבה  התמיכה  אף  על 
שהדרך  לטעון  המדיניות  מקובעי  חלק  הובילה  בישראל  עליהם  נמוכה  היחסית  הציבורית 
לשפר את אותם שירותים עוברת בשילוב הסדרים פרטיים בתוכם. דוגמא מובהקת לכך היא 
סוגיית שירותי הרפואה הפרטיים )שר"פ(, ששבה ועולה בדיון הציבורי. מול הטענה כי מדובר 
תנציח  רק  ציבוריים  חולים  בבתי  פרטיים  רפואה  שירותי  הפעלת  כי  נטען  במיעוטו",  ב"רע 
את המחסור התקציבי במקום לפתור אותו, ותיצור מצב בו רמת בריאותם של אנשים תלויה 

במצבם הכלכלי.
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קרוב  הישראלי.  בציבור  מחלוקת  ניטשת  שלגביה  בסוגיה  מדובר  כי  עולה  הסקר  מתוצאות 
חולים  בבתי  פרטיים  רפואה  שירותי  מתן  לאפשר  שיש  סבורים  הסקר  ממשתתפי  למחצית 
ציבוריים, בעוד ששיעור דומה סבור שאין לאפשר זאת. נתון מעניין אך לא מפתיע הוא ששיעור 
הסבורים שיש לאפשר שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ציבוריים עולה ככל שמדובר בבעלי 
בקרב   54% ועד  מהממוצע,  נמוכה  הכנסה  בעלי  בקרב  מ-40%  )החל  יותר  גבוהה  הכנסה 

בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע(.
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חלוקת ההון והצלחה כלכלית
חלוקת  על  הביקורת  גוברת  בישראל,  החברתית  והמחאה  העולמי  הכלכלי  המשבר  מאז 
ההכנסות בחברה, המביאה לריכוז עושר רב בידי מעטים. חוקרים כמו תומאס פיקטי ופול 
קרוגמן טוענים כי הדרך היעילה ביותר לצמצם את אי השוויון היא באמצעות מיסוי גבוה יותר 
על בעלי ההכנסות הגבוהות, בעוד אחרים טוענים כי דווקא הפחתת מסים תסייע לחלחול 

העושר מלמעלה למטה. 
שאלנו את הציבור הישראלי באיזו מידה הוא תומך או מתנגד למיסוי גבוה יותר על בעלי ההון 
ובעלי הכנסה גבוהה. גם בקרב מצביעי מפלגות ימין, המתנגדות באופן מוצהר לצעד כזה 
ומובילות מדיניות הפוכה, נרשמה תמיכה חזקה בעמדה זו. כך, למשל, 66% מקרב תומכי 
מפלגת הליכוד, כמו גם 70% מכלל תומכי הבית היהודי, סברו כי יש למסות יותר בעלי הון 

ובעלי הכנסות גבוהות.
55 ומעלה  שיעור התמיכה בעמדה זו גבוה יותר בקרב המגזר היהודי )74%(, בקרב גילאי 

)84%(, ובקרב יהודים חילוניים )77%( ומסורתיים )80%(.
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כי  נראה  גבוהות,  הכנסות  בעלי  על  יותר  גבוה  במיסוי  הנרחבת  הציבורית  התמיכה  לצד 
ועבודה  התמדה  בעזרת  כלכלית  להצלחה  להגיע  ליכולתם  ביחס  אופטימיים  הישראלים 
קשה. בישראל של השנים האחרונות אנחנו רואים מצד אחד עלייה במוביליות החברתית, 
יותר  נמוכים  לעשירונים  המשתייכות  למשפחות  שנולדים  אנשים  שגם  כך  על  המעידה 
קשר  על  מצביעים  רבים  מחקרים  שני  ומצד  הכלכלי,  הסולם  במעלה  להתקדם  מצליחים 
הדוק בין המעמד אליו אדם נולד לבין הישגיו הכלכליים. שאלנו את הנשאלים מה משפיע 

יותר על הצלחה כלכלית - מעמד או עבודה קשה. 
והן   )61%( דמוקרטית  סוציאל  גישה  עם  יותר  המזדהים  אלו  מקרב  הן  הישראלים,  מרבית 
אחוז  השנייה.  באפשרות  בחרו   ,)65%( קפיטליסטית  גישה  עם  יותר  המזדהים  אלו  מקרב 
הנשאלים הגבוה ביותר שטוען את ההפך - שהצלחה כלכלית תלויה יותר במעמד הכלכלי 
אליו נולד אדם - נמצא בקרב תומכי הרשימה המשותפת )50%(; זאת, לעומת 27% בלבד 
מתומכי הבית היהודי, לדוגמה. פער משמעותי זה מלמד על התפיסות השונות של יהודים 
הממצאים  זאת,  עם  יחד  כלכלי.  ממעמד  במנותק  להצליח  לסיכוי  ביחס  בישראל  וערבים 
הכלליים מעידים  כי הציבור הישראלי מאמין בכך שעל אף הקשיים הרבים, התמדה ועבודה 

קשה מתורגמות לרוב גם להצלחה כלכלית.
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איגודי עובדים
אחד הנושאים העומדים במרכז המחלוקת בין השקפות עולם חברתיות-כלכליות שונות, הוא 
היחס לאיגודי עובדים. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנים האחרונות חלה עלייה 
באחוז העובדים המאוגדים בישראל - זאת לאחר ירידה עקבית בשלושים השנים הקודמות. 

זה.  תהליך  בחיוב  רואים   )84%( הישראלים  של  המוחץ  הרוב  כי  מראות  הסקר  תוצאות 
תשובה זו חצתה מפלגות ומחנות. 89% מקרב מצביעי מפלגת השלטון רואים בהתאגדויות 
המחנה  תומכי  מקרב   94%  - ו  עתיד  יש  תומכי  מקרב   92% לצד  חיובית,  תופעה  עובדים 
הציוני. האחוז הגבוה ביותר של הרואים בצעד זה תופעה שלילית נמצא בקרב מצביעי הבית 

היהודי )20%(.

נובמבר  עובדים בענף הבניין. בתחילת חודש  נהרגו קרוב לארבעים   2018 מתחילת שנת 
איים יו"ר ההסתדרות כי המשק יושבת אם לא יימצא פתרון למחדל. מנגד, נשמעה ביקורת 
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רבה על כך שמדובר בשביתה שחורגת מהמנדט של ההסתדרות ושישנן דרכים מועילות יותר 
לפתרון בעיה זו. אולם מממצאי  הסקר, עולה כי הציבור תמך במהלך זה של ההסתדרות.

 )69%( גדול  רוב  דמוקרטית,  סוציאל  גישה  עם  יותר  המזדהים  הסקר  משתתפי  בקרב 
בקרב  התאונות.  ריבוי  בשל  המשק  את  להשבית  ההסתדרות  באיום  תומכים  שהם  השיבו 
ישנו כמעט שוויון בין  יותר עם השקפת עולם קפיטליסטית,  אלו שהגדירו עצמם כמזדהים 
התומכים והמתנגדים, כאשר 50% השיבו שהם תומכים באיום ההסתדרות בעוד 47% ענו 
שהם מתנגדים לו. ממצא זה מלמד כי זכות השביתה וגבולותיה הם נושאים שאכן עומדים 
במחלוקת. בפילוח לפי מפלגות, ההתנגדות הגדולה ביותר למהלך של ההסתדרות נרשמה 

בקרב מצביעי הבית היהודי )44%(. 
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משאבי טבע
גוברת  האחרונות  בשנים  בישראל.  הטבע  ממשאבי  חלק  הופרטו  התשעים  משנות  החל 
הביקורת הציבורית על תהליך זה, שהגיעה לשיאה במחאות נגד מתווה הגז וממשיכה גם 
צריכה  המדינה  כי  טענה  נשמעת  מנגד,  החשמל.  מחירי  התייקרות  נגד  המחאה  עם  היום 
הציבור  את  שאלנו  בשוק.  לשחקנים  הוגנים  משחק  כללי  ובקביעת  ברגולציה  להסתפק 
רובם  המדינה.  לידי  שהופרטו  טבע  משאבי  להשבת  מתנגד  או  תומך  הוא  האם  הישראלי 
הגדול של הנשאלים הביעו תמיכה בהחזרת המשאבים למדינה, הן בקרב מפלגות ימין והן 

בקרב מפלגות השמאל.
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ולסיום, שאלנו את משתתפי הסקר ישירות מהן עמדותיהם החברתיות-כלכליות. 
השקפת עולם סוציאל דמוקרטית נוטה לתמוך בשירותים חברתיים נרחבים הממומנים על 
ידי מסים ובמעורבות משמעותית של המדינה בכלכלה. השקפת עולם קפיטליסטית תעדיף 
הורדת מסים והפחתת מעורבות המדינה בכלכלה. ביקשנו מהנשאלים לומר עם איזו גישה 

הם מזדהים יותר.

שיוכם  או  המדינית  לעמדתם  קשר  ללא   ,)69%( הישראלים  שמרבית  עולה  מהתוצאות 
המפלגתי, מזדהים יותר עם הגישה הסוציאל דמוקרטית. 

בפילוח לפי מפלגות, 69% מתומכי הליכוד, 74% מתומכי יש עתיד ו- 75% מתומכי מפלגת 
כולנו מזדהים יותר עם גישה סוציאל דמוקרטית. אחוז המזדהים הגבוה ביותר  עם הגישה 

הקפיטליסטית נמצא בקרב מצביעי ש"ס )32%( והבית היהודי )31%(.



14

קונצנזוס  עדיין  ישנו  והמחלוקות  השסעים  עמוסת  בישראל  כי  נראה  ולסיכום, 
סביב עיקרון אחד - על המדינה להרחיב את אחריותה על אזרחיה. לשם כך, עליה לבנות 
את  מחדש  ולחלק  חברתיים,  פערים  לצמצם  שמצליחות  מקיפות  חברתיות  מערכות 
המשאבים כדי ליצור צמיחה שמגיעה לכולם. גם אם עיקרון זה טרם בא לידי ביטוי באופן 
בו אנשים מגדירים את עצמם מבחינה פוליטית או בדפוסי הצבעה, יש בו כדי ללמד הרבה 
יוזמת  המדינה  את  לראות  מצפה  הישראלי  שהציבור  החברתיים-כלכליים  המהלכים  על 
יותר, ישראל כמדינה עשתה  ושיכולים להצית את דמיונו ולזכות לתמיכתו. בתנאים קשים 
דברים גדולים ופורצי דרך. היא יכולה לשוב ולעשות זאת גם היום. זה לא רק מה שהציבור 

רוצה, זה גם מה שדרוש.
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