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 בפריפריה החסמים כלפי השמאל הציוני

 דו"ח מסכם –והגיאוגרפית החברתית 

 חינוכי קרן ברל כצנלסון-מוגש למרכז הרעיוני

 ד"ר אופיר עבוד"ר אורית גלילי צוקר ו :מאת

 פרק א: מבוא

עמדות ה פענוחבעבודה זו, קיבלנו לבצע משימה בעלת שלושה מרכיבים: האחד, 

ת( כלפי השמאל הציוני בפריפריה החברתית אשר מייצרות תפישות )פרספציו

והגיאוגרפית. השני, אבחון החסמים שעמדות אלה מייצרות כלפי השמאל הציוני. 

יכול מאל הציוני הש השלישי, ניתוח האופנים שבהם ניתן לפרק את החסמים האלה ואיך

 .הפריפריהלבנות גשרים אל ליבם ומוחם של אנשי 

בפנינו ועל מנת להציג אותו בצורה פרקטית בחרנו כדי להתמודד עם היעד שהוצב 

 שמחולקת –התפישות של הציבור בפריפריה  יהוילתאר תהליך שמתרחש על פני רצף: ז

השמאל הציוני/תנועת העבודה. בשלב  כלפי –במחקר זה לשני סוגים כפי שיפורט בהמשך 

השלישי, לאחר . בשלב שנוצרו בתהליך ארוך שנים מחנה זהלפי כח החסמים והשני, פענ

. אלההחסמים ה פרק אתהמלצות וכלי עבודה ל יבושג ,בידינו פענוח של החסמים ששי

 :משקף את מהלך המחקר שלנוהתרשים זרימה תהליכי  להלן

 

 

 פרקהמלצות כיצד ל

החסמים כלפי  את

ערכי השמאל הציוני 

בקרב אנשי 

 פריה החברתיתהפרי

פענוח החסמים 

 הקיימים כלפי

השמאל הציוני 

בקרב אנשי 

 הפריפריה החברתית

 אבחון העמדות 

של אנשים 

בפריפריה 

 כלפיהחברתית 

 השמאל הציוני
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: סקר דעת לאיסוף נתונים שיטות לושכדי להתמודד עם מטרות המחקר שילבנו ש 

וקבוצת ילים בפריפריה החברתית עם מנהיגים, מובילי דעת קהל ופעקהל וראיונות עומק 

ולהציג בפניה את שאלות המחקר  יעדה תכדי להגיע לאוכלוסיי 1ה בבאר שבע.כדיון שנער

 רמת הכנסה ממוצעת ומטה )ביחס להכנסה ממוצעת אחד,קבענו שלושה קריטריונים: ה

שנמדדת במספר  רמת השכלההשני,  ;נפשות( 4נטו לחודש למשפחה בת  ₪ 10,000 של

 –שילוב שלושת המשתנים  2כלכלי.-מעמד חברתילעצמי ך ושי ,השלישיו ;מודשנות לי

ם בעזרתש ((cluster analysisיצר לנו אשכולות ניתוח  –הכנסה, השכלה ושיוך מעמדי 

, : קבוצה אחתהחברתית והגיאוגרפית של ישראל פריפריהבקבוצות -תתיהגדרנו שתי 

אוכלוסיית המדגם והיא כוללת אנשים אחוז מ 40מונה  ,רכה פריפריהאותה אנו מכנים 

ובים כלכלי שווים או קר-שרמת הכנסתם, רמת השכלתם והשתייכותם למעמד חברתי

אחוז מהמדגם( כוללת את אלה  60פי המוגדר בסקר זה. הקבוצה השנייה )-על ממוצעל

באופן משמעותי כלכלי נמוכים -שרמת ההכנסה, רמת ההשכלה ושייכות למעמד חברתי

שתי קבוצות הפריפריה כוללות בתוכן פריפריה קשיחה. בוצה זו אנו מכנים . קממוצעהמ

 ישראל. אחרים בנשאלים מהערים הגדולות כמו גם מיישובים 

הפילוח הממוקד במסגרת מחקר זה של אוכלוסיית הפריפריה הניב תובנה מעשית 

ו הך היינ יאה בערים הגדולות וביתר היישוביםומשמעותית חשובה ביותר: הפריפריה 

                                                           
בין האנשים שרואיינו לצורך מחקר זה: יהודה אלוש )פעיל חברתי מבאר שבע(, יעל בן יפת )מנכ"לית  1

נשים בישראל(, נורית  למען – הקשת הדמוקרטית המזרחית(, שולה קשת )מנכ"לית תנועת "אחותי"

שלים(, נילי חג'ג' )לשעבר מנכ"לית הקשת הדמוקרטית המזרחית(, שלמה וזאנה )פעיל חברתי מירו

אנחנו כמובן מודים לכולם על הזמן ועל התובנות המרתקות שחלקו  אהרון )פעילה חברתית מירוחם(.

 עמנו. 
למשפחה עם ארבע נפשות משמשת כרף העליון של ההכנסה במחקר זה.  ₪ 10,000של  ההכנסהרמת  2

ה שהיא מעט מתחת דיווחו על הכנס 34% -מהנשאלים דיווחו על רמת הכנסה כזו, בעוד ש 28%רק 

בחודש. המשתנה של מעמד  ₪ 10,000 -דיווחו על הכנסה שהיא הרבה מתחת ל 38% -להכנסה זו ו

 גבוה.-נמוך, בינוני ובינוני-כלכלי הינו בעל ארבע קטגוריות: נמוך, בינוני-חברתי



 2016פברואר 

 

3 
 

-מבחינת פעולה תנועתית, ניתן לפנות אל שתי תתימבחינת המאפיינים. המשמעות היא ש

אנשים  . כלומר, הכלים שישמשו את התנועה בפנייה אלשיטות ןבאות הקבוצות אל

יכולים להיות אותם הכלים שישמשו את  שעונים על מאפייני הפריפריה בערים הגדולות

ערים חלש במוהעמדותיהם כלפי השמאל הציוני,  מבחינת. יתר היישוביםגם ב התנועה

 ממצא חשוב ווזה יישובים קטנים יותרב מתגוררחלש שמושווה במאפייניו ל הגדולות

. מדובר גם ערים הגדולותב רכז מאמץמבחינה לוגיסטית ומעשית קל יותר למכיוון ש

ישובים בילהזניח את הפריפריה  ששיה אמיראין כאן עם זאת, . יםיותר גדול היקפיםב

 .יש לדעת היכן לרכז מאמץ המשאבים המוגבלים לא שבהינתןא קטנים יחסית

 סה"כ ולפי הקהלים  –נתוני החלוקה הגיאוגרפית של המרואיינים 

-אביב-ל: ירושלים, תהערים הגדולות 14 -באחת מגרים ( אחוז 48)מכלל המשיבים  כחצי

נתניה, חולון, בני ברק, בת ים,  יפו, חיפה, ראשון לציון, אשדוד, פתח תקווה, באר שבע,

 חולון ואשקלון.

 שילוב של  מקום מגורים ושייכות לקבוצה : 1טבלה 

 סה"כ 

 30% בערים הגדולות רכה פריפריה 

 30% ביתר הישובים רכה פריפריה 

 18% בערים הגדולות פריפריה קשיחה 

 22% ביתר הישובים פריפריה קשיחה 
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 פרק ב: מבנה המחקר

והוא כולל את  הפרק הראשון הוא המבואמחולק לחמישה פרקים.  מחקר זה

כפי שנעשה בו שימוש  המושג פריפריה הגדרתשאלות המחקר, את שיטת העבודה ואת 

העבודה עליו  אשר –. ברצוננו לציין כי הייחודיות והחשיבות של מחקר זה במחקר זה

קשיים של השמאל ה. על נו על הפריפריהזרקור שהטלאלומת הבהינו  –נמשכה כחצי שנה 

זהו המחקר הראשון נבדק רבות, אך הנושא אף בעשורים האחרונים נאמר רבות ו

כלפי השמאל הציוני. פריפריה ל אוכלוסיית ההעמדות שאת לעומק  להערכתנו אשר בוחן

לא פעם ייצרים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית מ תשדפוסי התמיכה הפוליטי מאחר

לוקות  ,"מגיעות מהבטן"לטעמנו  תומכי השמאל הציוני אשרבקרב מנהיגי ו תגובות

, חשיבותו של באופן מספק על ממצאים אמפיריים מהימניםמבוססות  רוב אינןבבורות ול

 . רבה מאדמחקר זה הינה 

. היה לנו חשוב לארגן את הממצאים הרבים הפרק השני מתאר את מבנה המחקר

ות עם האנשים בשטח בצורה קריאה שאספנו הן באמצעות הסקר והן באמצעות השיח

לעצב תכנית עבודה עבור השמאל יוכל  –סופו של דבר מי שירצה בעל מנת שומובנת 

 הציוני ותנועת העבודה בפריפריה החברתית.

כלפי את החסמים  יםמתאר םוה עומדים בלב המסמך הרביעיוהפרק השלישי 

 החברתית והגיאוגרפית.כפי שבאו לידי ביטוי בקרב אנשי הפריפריה השמאל הציוני 

שהיא מתודולוגיה מרכזית  ,grounded theory)) "התיאוריה המעוגנת בשדהבאמצעות "

מדיני, -החסם הראשון הוא ביטחוניאיתרנו ארבעה חסמים עיקריים:  3,איכותניהמחקר ב

המדינה והחסם הרביעי הוא  אופיחברתי, החסם השלישי הוא -החסם השני הוא כלכלי

                                                           
שדה  פוליטיות. היא לוקחת נתוני-התיאוריה המעוגנת בשדה נמצאת בשימוש בחקר תופעות חברתיות 3

 .אמפיריים והופכת אותם לקטגוריות מחקריות
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נראית -הבלתי חומהים את הבנמהמרכזיים אשר החסמים  הם אלהדעתנו, להשמאל. זהות 

בפרק השלישי התמקדנו בפילוח של . השמאל הציונילבין  ת הפריפריהייבין אוכלוס

, הקטגוריות של הפריפריה: פריפריה "רכה" ופריפריה "קשיחה"-החסמים לשתי תתי

דמוגרפיים שונים. -ם סוציושל החסמים לפי מאפייני פילוח נווספהבפרק הרביעי בעוד ש

  אוכלוסיית הפריפריה.ל חסמים ביחסשל ה ניתוח מעמיק יותרל הגיעבכך התאפשר לנו ל

שילבנו גם ממצאים מתוך סקר  השלישי והרביעי יםבפרקלציין שלנו חשוב 

הבדלים כדי לבחון  (2015הבחירות של פרופ' מיכל שמיר מאוניברסיטת תל אביב )מארס 

השתמש בסקר בגללן בחרנו לש ותהסיבלרמת הפריפריה.  ההמדינ תרמ בין וקווי דמיון

קהל המופיעים בתקשורת רמת המהימנות הגבוהה שלו לעומת סקרי דעת ה ןה זהבחירות 

ד ביחס וחפוליטית, ביי-של המציאות החברתיתג נכון וייצכושלים בבדרך כלל  ואשר

ומגוון  משיבים( 1500) לפריפריה כפי שקרה בבחירות האחרונות, גודל המדגם שלו

 לצרכים מדעיים. והשאלות המופיעות בו אשר נועד

בשיטות מחקר במדעי החברה מוכר המונח . י הוא פרק ההמלצותחמישהפרק ה

. אנחנו מציעים במסגרת פרק זה כמה המלצות ((action researchבשם מחקר פעולה 

שיכולות  –ת העבודה הזרוע האידיאית של תנוע שהוא –למכון הרעיוני של בית ברל 

 הפריפריה בישראל.  עם היחסים להוות אתחול מחדש של מערכת 

 : החסמים שזיהינו במחקר'גפרק 

-ניתוח הסקר, הן ברמת ההתפלגויות והן ברמת הפילוח על פי משתנים סוציו

דמוגרפיים,  מעלה שיש ארבעה נושאי על שמגלמים בתוכם את החסמים כלפי השמאל 

 : פריה החברתית והגיאוגרפיתבקרב הפרי הציוני
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 מדיני -א. הנושא הביטחוני

 כלכלי -ב. הנושא החברתי

 ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית של  אופייהג. 

 של השמאל  זהותד. ה

 

 תמדיני-תביטחוניה הראשון: הזירההחסם  .1.ג

מדיניות השונות העומדות על סדר -עמדת השמאל הציוני בסוגיות הביטחוניות

( היא אבן נגף רצינית ביכולת שתינאיםאשן כמובן הסכסוך המתמשך עם הפלהיום )ובר

פענחנו מדיני -הביטחוניאת החסם לבצע חיבור עם אוכלוסיית הפריפריה.  מחנה זה של

תוך ניתוח של תשובות לכמה מהשאלות המרכזיות במחקר, כמו למשל השאלה על האם 

יכה בהסדרים מדיניים בינינו לבין השאלה על תמישראל נמצאת תחת איום קיומי כלשהו, 

השאלה על המשך הסכסוך עם הפלשתינאים והשפעתו על אופייה של שכנינו הערבים, 

תשתיות ביהודה ת הממשלה בושאלה על השקעהישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכן 

 . ושומרון

תחושת האיום הקיומי היא התפישה הרווחת ברוב  מהסקר עולה התובנה הבאה:

הווה מכשול מ תחושה זופריפריה, ב נשים ונשיםעבור אבקרב אוכלוסיית המחקר.  גדול

סיכוי לשכנע אנשים ה, נכון לרגע זה. ציוניה שמאלהעולם של התפישת  רציני בפני אימוץ

ביטחוני הוא קלוש עד בלתי -במישור המדיני בימין לאמץ את הרעיונות של השמאל הציוני

ביטחוני אז אין לנו ספק שאם רוצים -זדהים עם המדיניאחוז מ 51במחנה הימין . אפשרי

אלא לדבר אתם אחרת דרך  אין –לייצר תמיכה מתוך מחנה הימין לרעיונות מחנה השמאל 

ביטחוני. לא ניתן לעקוף את הנושא הזה. אם ידברו אתם על כלכלי -על הנושא המדיני

ויה בשנים האחרונות( חברתי מבלי להתייחס למדיני ביטחוני )זאת הייתה אסטרטגיה שג
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לא יקבלו את הקשב שלהם. לא בטוח שתהיה הצלחה אבל אין מה לבוא אליהם בגישה 

שאתה יכול להיות יותר קיצוני מהימין בתחום הביטחוני כי לא יקנו את זה. על השמאל 

חברתי שאכן מקבלת עדיפות בפריפריה על משנת -להציג את משנתו בנושא הכלכלי

זל באינטליגנציה של אוכלוסיית הפריפריה בנוגע למשנה הימין, אבל אסור לזל

 מדיני. -אלטרנטיבית של המחנה בתחום הביטחוני

צריך יהיה להשקיע את המאמץ במי שמגדיר את עצמו ימין מתון מבחינת התועלת 

. גם בתוך הקהל הזה צריך לא מעטריפריה וזה ומרכז. מדובר על שליש האוכלוסייה בפ

אחוז ולמי שמגדיר את  20 –שונה למי שמגדיר את עצמו מרכז  יהיה לבנות סט מסרים

אחוז. נעבור כעת על מאפייני החסם הזה כפי שעולה מתוך  16 –עצמו מרכז נוטה ימין 

 שאלות שהוזכרו:

 כלפי מדיני-הביטחוני חסםמה משמעותי נדבך הווהמ הקיומי האיום תחושת 

 נמצאת שישראל חשים הכולל מהמדגם אחוז 63 .הציוני השמאלעמדות וערכי 

משתתפים מה שליש משני פחות זה עדיין, גם אם מדובר ברוב. קיומי איום תחת

 איום תחת איננה שישראל סבור פריפריהב ציבורהמ משליש יותר, כלומר. מדגםב

 אותו לשכנע ולנסות אותו לאתר יכול הציוני שהשמאל ציבור זהו. קיומי

 60: הבא לנתון מתחבר הזה הנתון. מדיניים מהלכים שלהאסטרטגית  םבחשיבות

 עם הסכסוך שהמשך (רבה ודי רבה במידה) טוענים בפריפריה אחוז

 יהודית כמדינה ישראל של קיומה המשך את בסכנה מעמיד הפלשתינאים

נמצאת תחת ישראל קיים מתאם בין אלה המאמינים שמתנראה ש. ודמוקרטית

כסכנה לקיומה  שתינאיםהפל המשך הסכסוך עםאיום קיומי לבין אלה שמזהים את 
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להלן כמה מאפיינים של תחושת האיום . של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 הקיומי:

 נמצאת ישראלש המאמינים האנשים שיעור", הקשיחה הפריפריה" בקבוצת 

 מאשר יותר גבוה היהשתינאים הפל עם הסכסוךתחת אתגר ו קיומי איום תתח

 (.בהתאמה 52% -ו 55% מול 63% -ו 68%" )הרכה הפריפריה" בקבוצת

 השכלה, הכנסה) כלכלית-חברתית מבחינה יותר מוחלשתה הפריפריה ,כלומר

. יותר ותגבוהוסיכון  איום תותחוש על שמדווחת זו גם היא( מעמדי ושיוך

 כאן גם, השנים במרוצת הישראלית החברה על שנעשו רבים למחקרים בדומה

-קיומי איום לתחושת כלכלי-רתיחב איום תחושת בין מתאם לזהות ניתן

 בגורלם לשלוט ויכולת תעסוקתיחסרי ביטחון  שאנשים מכיוון, בטחוני

 לממד ביחסיותר  ניציות תעמדו לאמץ נוטים הכלכלי הקיום מבחינת

-הכלכלי האיום תחושת את נצלמ הימין מחנה הזה באופן. מדיני-הביטחוני

, לנושאים המדיניים חסבי ניציות בעמדות התמיכה את להגדיל כדי חברתי

. המוחלשות השכבות בקרב בעיקר והאלקטורלי הפוליטי כוחו את גבירמ כךבו

 יותר גבוהה הקשיחה הפריפריה קבוצת של הקיומי האיום תחושתש לציין יש

 שלפיגועים לעובדה קשור שזה וייתכן, היישובים ביתר מאשר הגדולות בערים

 קטנים ביישובים מאשר ותרי גדולות בערים להתרחש נטייה יש גדולים

 .בפריפריה

 סבורים אחוזים 41 אחר או כזה מחנה עם מזדהים שהם שאמרו האנשים מכלל 

 שחשובה אחוז 26 לעומת ,ביטחוני-המדיני הנושא הוא ביותר החשוב הנושאש

 שבעיקר מה את לדעתנו מבטא הזה הפער. חברתית-כלכלית עולם תפיסת להם
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תמיכה מסייעת לחסם הזה נמצאת בשאלה על . הפריפריה אוכלוסיית את מעסיק

בנושא הסדרים מדיניים רמת המקובלות של הרעיונות השונים של שני המחנות. 

הימין מחנה אחוז תומכים ברעיונות  51 –עם שכנינו הערבים )כולל הפלסטינים( 

 פורטקרו הממה סקראחוז בלבד אשר תומכים ברעיונות מחנה השמאל.  29מול 

 אביב תל מאוניברסיטת שמיר מיכל' פרופ ידי על 2015 בחירותקראת ל שנערך

 ולהחזיק להמשיך צריכה ישראל לדעתך האם השאלה על: שלנו הממצא את מחזק

 השיבואחוז  27.7 רק. ביטחון משיקולי בחיוב השיבו אחוז 40 – ושומרון ביהודה

 21.7 רק .הארץ על מזכותנו נובעת ושומרון ביהודה ישראל של השליטה שהמשך

 . הודה ושומרוןבי ולהחזיק להמשיך צריכה לא שישראל אמרואחוז 

  ,לחצי קרובסקר של פרופ' מיכל שמיר, אותו לציין שלפי ראוי לצד הנתון הזה 

שעל ישראל להסכים להקמת מדינה פלסטינית  חושבים( אחוזים 48.8) מהנשאלים

 שלטישה הנהמשמעות היא ש ביהודה שומרון וחבל עזה במסגרת הסדר קבע.

לרעיונות הימין להשתלט  ביטחונית על ידי השמאל הציוני אפשרה-המדינית הזירה

מדיניים עדיין -באופן ברור ומובהק על זירה זו. מאחר שהנושאים הביטחוניים

הבריחה ממאבק רעיוני ואידיאולוגי בזירה  עומדים בראש סדר היום הציבורי,

 עבור רוב הישראלים א רלוונטיללהשמאל הציוני ביטחונית הפכה את -המדינית

 . לל ובפריפריה בפרטכב

 הממשלה השקעות של העדיפויות סדר לגבי בסקר הנשאלים של היחס גם 

 המדינהש מבחין בפריפריה הרוב אמנם. מדיני-הביטחוני החסםאת  לדעתנושקף מ

 במרכז גם מהנדרש רבות השקעות לצד ש"ביו מהנדרש רב באופן משקיעה

, תשתיות ביהודה ושומרוןב ההשקעה היקףל בנוגעם ג אבל, אביב ובתל
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בלבד אחוז  29אחוז לעומת  52, עם מובהק באופן מקובלים הימין רעיונות

 בשיח ממוסגרות ההתנחלויות – שלנו ההסבר. התומכים ברעיונות מחנה השמאל

יש לציין בהקשר הזה שהשמאל הציוני . הימין של הצלחה וזאת ביטחוני כעניין

 גושימה שמכונה "לכל ההתנחלויות, אלא רק לאלו הנמצאות מחוץ ל אינו מתנגד

 םמושג זה, היכן גושית" )נדמה לנו שלציבור גם לא ברור מה הכוונה בההתנחלויו

ציבור בכלל ובפריפריה בפרט אינו בקי בפרטים ה. ממוקמים ומהו שטחם( אלה

ת מחוצה מבחינים בין התנחלויות שנמצאות בתוך הגושים לבין אלו שנמצאוש

)כמו שלי יחימוביץ בבחירות להם. לפיכך, ומאחר שגם דמויות בשמאל הציוני 

השתכן ההתנחלויות מפעל תנחלויות, הלעמדה ניטרלית ביחס ות אמצמ( 2013

בתוך הקונצנזוס של הציבור הישראלי. כנראה שגם לכך יש לקשור את עמוק 

 . בקרב הפריפריה התמיכה הגבוהה בהשקעה בהתנחלויות

 חברתי-החסם השני: הנושא הכלכלי .2.ג

-בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ישנה העדפה ברורה להשקפה סוציאל

דמוקרטית אשר רואה בהתערבות הממשלה במשק דבר מבורך. קרוב לחצי מהנשאלים 

( סבורים שלממשלה צריכה להיות השפעה מכרעת או גבוהה על הכלכלה ואילו אחוז 42)

מהנשאלים חשבו שלמגזר  אחוז 15יכה להיות השפעה קטנה. רק למגזר הפרטי/עסקי צר

העסקי/פרטי צריכה להיות השפעה מכרעת או גבוהה יותר על עיצוב הכלכלה בישראל 

הפריפריה "הבדל בין  , לא מצאנוושל הממשלה. בנוגע להשקפה זלעומת השפעתה 

 . זה ממצאמוסיף לחשיבותו של מה שעוד  ,"הפריפריה הרכה"לבין  "הקשיחה

שלנו בפריפריה.  ה שעלה מהסקרמבהממצאים ברמת המקרו המדינתית תומכים 

 חיים ורמת עבודה תהיה אדם שלכל לדאוג צריכה שהממשלה שביםוח אחוז 71.1 דוגמה,ל
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כמו . בכלכלה תרבועא צריכה להיות מל ממשלההש חושבים אחוז 6.5 רקבעוד ש, סבירה

 יותר גישה אמץל צריכהממשלה הש חושבים (אחוז 55.9רוב הנשאלים ) ,כן

י המצב הכלכלש אחוז( טענו 52) יותר מחצי מהנשאליםכמו כן,  .לכלכלה סוציאליסטית

חוז אמרו שהמצב הכלכלי א 12רק במדינה בשנתיים האחרונות נעשה גרוע יותר, בעוד ש

אחוז השיבו  54.4הכלכלי האישי:  דווקא השתפר. כאשר הנשאלים נשאלו לגבי מצבם

אחוז העידו  19אחוז השיבו שמצבם נהיה גרוע יותר ורק  24.4א השתנה, שמצבם ל

 ת הפריפריהכלכליות ברמ-הלימה בין העמדות החברתיותאם כן,  נה,יששמצבם השתפר. 

 ה. מדינלבין העמדות ברמת ה

בחברה הישראלית בכלל ובציבור חברתיות -עולה שהתפישות הכלכליות כאןמ

שמוביל הימין  ליברלית-ניאוה ה אחד עם האידיאולוגיהנהפריפריה בפרט אינן עולות בק

חברתיות והמשמעות -תיה הכלכליותעמדואיננה ימין ב אוכלוסיית הפריפריה. הישראלי

 .אתולעבוד בהחלט מצא מפתיע לטובה שניתן זהו מהיא שאפשר להגיע לקהל הזה. 

-הכלכליים האם מחנה השמאל מסוגל לדאוג לאינטרסיםתשובות לשאלה מה

השמאל של רעיונות זוכים ה חרף התמיכה הגבוהה יחסית שלהעולה ש רתיים שלךחב

-הכלכליותאין אמון שמחנה זה יכול לממש את התכניות , כלכלי-החברתי מישורהציוני ב

תתי נושאים בתוך התחום הכלכלי חברתי כמו דיור ומיסוי אמנם שלו. יש חברתיות 

המחנה נתפש אבל בעיקרון  לפי המחקר. בפירוש מובילים, כךהציוני שרעיונות השמאל 

. יש לזה סיבה ר יגיע לשלטוןשאשלא יבצע את המדיניות עליה הוא מצהיר כ כזהכ

גם מדובר לדעתנו  אבל – קבלת ההחלטותהריחוק רב השנים ממוקדי  –אובייקטיבית 

 צורך לעבוד.  שבחסם תדמיתי שעליו י
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פניו יהיה חייב להוכיח שהוא אם השמאל הציוני רוצה לקרב את הפריפריה אליו, 

ת בעיואחת הפי שולה קשת, -על .במעשים בעיקרלצדק חברתי לא רק בהצהרות, אלא 

בין האידיאה למעשה, בין הנרטיב הבלתי נסבל הפער החריפות של השמאל הציוני היא "

שמאל אשכנזי יקבל את הכוח וימשיך להיות פטרוני כלפי יש פחד שאותו  לעשייה ולכן

הכרה ]לפחות[ מאז ימי מנחם בגין יש .. מין לפחות רואים את המזרחים.בי .המזרחים

אחד הדברים המיידים שהשמאל יכול לעשות ואשר ישנה ללא הכר את יחס . "במזרחים

הפריפריה אליו זה תמיכה בלתי מסויגת בשינוי שטחי שיפוט בין יישובי הפריפריה 

 על הנושא הזה, ראו כאן: )עוד למועצות האזוריות

http://www.themarker.com/markerweek/1.1940791 .) בקבוצת הדיון שקיימנו

בבאר שבע אמרו לנו: "מהשמאל אנחנו כל הזמן שומעים על עקרונות אוניברסאליים של 

יום שלנו. -זכויות אדם ושוויון, אבל אותנו מעניינים פתרונות מוחשיים לבעיות היום

בפריפריה לא מתחילים מאותה נקודת מוצא  השמאל לא מבין שתנאי החיים שלנו כאן

שבה מתחילים תנאי החיים במרכז". תמיכה בשינוי שטחי השיפוט בין ערי הפריפריה 

לבין  שמאלבין מנהיגות הבלתי נמנעת להתנגשות ככל הנראה וביל למועצות האזוריות ת

. אבל, מועצות האזוריותואף מנהל את ה ם מתגוררחלקששל מחנה זה תומכיו המסורתיים 

כי ]ביחס לשמאל הציוני[ עניין הקרקעות יהיה המפנה של המזרחים שלמה וזאנה, " פי-על

 ."רק כשהמזרחי יהיה עם העצמה אמיתית הוא יתחיל להתדיין על הסוגיות האמיתיות

דש חשיבה מח , אם כן,פריצה של השמאל הציוני אל תודעתם של קהלים חדשים מחייבת

רה בעיוותים החברתיים ההיסטוריים שעדיין קיימים בראש ובראשונה, הכשכוללת, 

 בחברה הישראלית. 
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 אופי המדינההחסם השלישי: . 3.ג

הזהות ת חזקה יותר מיהודיהזהות ה ,פריפריהקרב אנשי הבפי הסקר שלנו, -על

 עצמם את הגדירו שלנו הכולל במדגם נשאלים חמישה מתוך שלושה הציונית/ישראלית.

" יהודים כל קודם" עצמם את הגדירו אחוז 63 "הקשיחה" ריהבפריפ. יהודים כל קודם

 מקבוצת מהנשאלים שליש, זאת לעומת. "הרכה" הפריפריה מקבוצתאחוז  54 לעומת

 מקבוצת רבע רק לעומת" ישראלים כל קודם" עצמם את הגדירו הרכה הפריפריה

, דתית הותז דווקא לאו) לאומית-אתנו כזהות ליהדות מתייחסים אם. הקשיחה הפריפריה

 כזהות ולישראליות"( יהודים כל קודם" עצמם הגדירו במדגם מהחילוניים אחוז 41 שכן

 לזהותם ופחות הישראלית לזהותם יותר מחוברים יהיו שאנשים לומר שניתן הרי, אזרחית

 זיקה לפתח נוטים אנשים: כמובן וההיפך, יותר איתן בחברה שמעמדם ככל היהודית

. יותר רופף בחברה שמעמדם ככל אזרחית לזהות ופחות לאומית-אתנו לזהות יותר עמוקה

 נתקל נתפש מנוכר למסורת היהודיתש הציוני השמאל מדוע להסביר יםעשוי אלה נתונים

 שמים, שראינו כפי, יותר המוחלשת בפריפריה. בפריפריה עביר בלתיכמעט  במחסום

 . היהודית הזהות על דגש יותר

הציוני הערכים של השמאל ארגז היא שבתוך המעשית של הממצאים המשמעות 

אנושות נפגע השמאל הציוני . תיהודימהמסורת הצורך לשלב באופן עמוק אלמנטים  שי

 ,ולפיכך גם כחילוני ,הניסיון להצטייר כמודרני, ליברלישהתרחק מעיסוק ביהדות. מכך 

ת. כמו גם כלפי נושאיה בחברה הישראלי ,לידה כלפי המסורת היהודיתסכהתפרש 

ת היהודית צר נתק חריף בין מי שמזהים את עצמם בשמאל לבין מי שהמסורנוזה בתהליך 

קר שלנו סהנשאלים בכך למשל (. ת הפריפריהאוכלוסייזוהי בעיקר וקרובה ללבו )

יתר  מאשר לתומכי הימין. הציוני סבורים שמסורת ישראל פחות חשובה לתומכי השמאל
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רת היהודית הגביר את הניכור כלפיו בקרב אנשי על כן, יחסו של השמאל הציוני למסו

השמאל הזה  :ו בביתנזה מה ששמעהפריפריה, כפי שתיאר זאת בפנינו יהודה אלוש: "

בגלל המשקעים האלה המזרחיות חוזרת אבל עם  עובד עלינו, דואג לרפד את עצמו.

ם היה המסר גההורים.  רצון לנקום את העלבון שלהאוריינטציה ימנית כשחלק מזה זה 

השמאל הציוני שבשביל לשרוד ולהשתלב אתם המזרחיים צריכים לוותר על המסורת". 

-דתי-אפשר לימין הלאומני, ולמעשה להזירה של הזהות היהודית במדינת ישראאת הפקיר 

 להטעין אותה בתכנים משלו. להשתלט עליה ומשיחי 

נות מכלילה, לשוב לזירה זו ולהיאבק על פרשהשמאל על מחנה כעת מוטלת חובה 

המסורת היהודית היא מסורת מגוונת של המסורת היהודית. יותר שוויונית ונאורה 

ובמסגרתה ניתן לקדם פרשנות שנטועה בערכים של פלורליזם מחשבתי, צדק חברתי 

: שוויון מהמקורות היהודיים להלן כמה דוגמאותעל מנת לקבל מושג כללי ביותר, ושוויון. 

יהיה לאזרח, ולגר הגר בתוככם" ]שמות יב, מט[(; זכויות בפני החוק )"תורה אחת 

המיעוט )"כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ 

)"גר יתום  ותחלשבאוכלוסיות  תמיכהלד[(; -מצרים, אני ה' אלוהיכם" ]ויקרא יט, לג

הים אחרים לא תלכו לרע ואלמנה לא תעׁשקו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה, ואחרי אלו

משפט הוגן )"כה אמר ה' עשו משפט וצדקה והצילו גזול מיד עשיית לכם" ]ירמיהו ז, ו[(; 

עשוק, וגר יתום ואלמנה אל ּתנו אל תחמסו ודם נקי אל תשפכו במקום הזה" ]ירמיהו כב, 

 ג[(; וצדק חברתי )"לא תעשוק שכיר עני ואביון, מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך"

  ]דברים כד, יד[(.

ליהדות יכולה להוות פלטפורמה עבור השמאל הציוני להתחבר  המסורתיתגישה ה

 למצוות למקום אדם שבין מצוות בין מבחין אינו המסורתי .מחדש אל המסורת היהודית

 אדם מבחינתו, יםילוניולח מצוות לשומרי העולם את מחלק אינו גם הוא. לחברו אדם שבין
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 מאדם בשונה, בחברה חלשיםמוה לצד לעמוד בעיקר אומר וזה" יםשמי ירא" להיות צריך

 שיג ושיחכאיזשהו  מדינהיחסי דת ו בישראל יםמנוהל, ומתמיד מאז". אלוהים לו ןאי"ש

 ניכר חלקש העובדהמ התעלמות תוך, חרדיוה הדתיהציבור  ביןחילוני לציבור הה בין

 ישראלב היהודים רוב 4.מסורתיים״כ״בכלל  עצמם את מגדירים היהודים המדינה מאזרחי

 מזוזה קובעים, פסח בסדר משתתפים, כיפור ביום צמים, באלוהים הנואמצהירים על מ

  5.םהלבני מילה ברית ועורכים הבית בפתח

 מתנגד אך, היהודיים הערכים של בחשיבות המכיר, הדומם הרוב הם המסורתיים

 רעיונית מסגרת בחילוניות רואה לא אך, והשכלה עבודה, קדמה שבעד הרוב; דתית לכפיה

. הללו הערכים שבין המתח בתוך לאזן בצורך יומי-יום באופן נתקל המסורתי. מחייבת

 מדינההו דתה תסוגיו אתלמסגר מחדש תאפשר הבנת עומק של משמעות המסורתיות 

יהדות בגישה המסורתית התייחסות ל .השוניםבין האינטרסים  המאזנת צודקת בצורה

 ביחסה של הפריפריה החברתית למחנהדרסטי ינוי הביא לשלואמיתי עשוי  באופן כן

 . השמאל הציוני

חלק מהדיון על הזהות היהודית במדינת ישראל מתקשר במישור הפוליטי גם 

המחלוקת , פי הנשאלים בסקר שלנו-עללאחר האולטימטיבי של היהודים, קרי הערבים. 

. המחלוקות קת בין ערבים ויהודיםשהכי מסכנת את החברה הישראלית היא המחלו

ערבים נמצאת עם ההבאות בדירוג הן בין ימין ושמאל ובין דתיים לחילוניים. המחלוקת 

)אמיתי או  מבחינתם מדובר באיוםמכיוון ש מהפריפריה בראש סדר הסכנות של הנשאלים

. הצבתה כסכנה ראשונה במעלה בקרב כמדינה יהודית ישראלשל  הזהותמדומה( על 
                                                           

אחוז  17אחוז מהנשאלים בפריפריה הצהירו על עצמם שהם מסורתיים )רק  36פי הסקר שלנו, -על 4

אחוז בהתאמה(. מבחינת חלוקה  14 -אחוז ו 3מהנשאלים בפריפריה הצהירו על עצמם חרדים ודתיים, 

אחוז  27ירו על עצמם שהם מסורתיים, בעוד שרק אחוז מהפריפריה הקשיחה הצה 42גיאוגרפית, 

אחוז מאלה המתגוררים  43מהפריפריה הרכה עשו כן. בתוך קבוצת הנשאלים מהפריפריה הקשיחה, 

 אחוז מאלה שמתגוררים ביתר היישובים. 41בערים הגדולות הצהירו על עצמם כמסורתיים, לעומת 
5 http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201019211  

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201019211
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מעסיק הגדול ביותר ההזהותי חשש שם קוד כולל ל ינוה יבים נובעת מכך ש"ערבים"המש

 בפרט.  בפריפריהבכלל ואת הישראלים 

אחוז  53 :רעיונות מחנה הימין מנצחים בגדול ,מדיניות כלפי ערביי ישראלביחס ל

זהו חסם משמעותי ביותר שאף נוצל  הציוני. לרעיונות של השמאלבלבד אחוז  30לעומת 

גם בסוגיית  מערכת הבחירות האחרונה בשעות האחרונות שלפני ההצבעה ולא במקרה.ב

אמירה ברורה, משכנעת ונבדלת  של בהצגתנכאזרחי ישראל, השמאל הציוני  הערבים

באופן מובהק מזו של הימין. השמאל הציוני מסתפק לרוב בביקורת על מדיניות הימין, 

יהודים -ללאיהודים היחסים בין אזרחים להסדרת משלו ן אסטרטגי אבל לא מציע חזו

אמץ משיך לבמדינת ישראל. התוצאה היא שהשמאל נתפש כלא רלוונטי בזמן שהציבור מ

  . הציבורי בשיחבקווי מדיניות וגם אותן הוא מקדם בחקיקה, ש ,את עמדות הימין

בין שני מרכיבי זהותה המתקיים המתח  סוגיה שלה כמובן מצטרפת נאמר לעילל

חושבים  (אחוז 54) יותר מחצי מהנשאלים בפריפריה. : יהדות ודמוקרטיהינהשל המד

פי מדד הדמוקרטיה -עלשישראל צריכה להיות יהודית ודמוקרטית במידה שווה. 

 אחוז   26.7 רק בציבור הכללי 6מיסודו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015הישראלית 

מכאן נראה שאיזון בין היסוד היהודי  מאמינים במדינה יהודית ודמוקרטית במידה שווה.

ליסוד הדמוקרטי של המדינה הוא משמעותי יותר עבור אוכלוסיית הפריפריה מאשר עבור 

פני על עדיין עדיפות ליהודית יש עבור הנשאלים שלנו, עם זאת,  כלל הציבור.

אחוז  19בעוד שרק יותר יהודית, ם רוצים שישראל תהיה מהאחוז  27הדמוקרטית: 

ממצא זה מתכתב עם הסקר של פרופ' מיכל גם יותר דמוקרטית. ם שישראל תהיה רוצי

                                                           
6 5.pdfhttp://www.idi.org.il/media/4254068/democracy_index_201  

http://www.idi.org.il/media/4254068/democracy_index_2015.pdf


 2016פברואר 

 

18 
 

כי חשוב זה מדינה עם רוב השיבו שה (אחוז 33.6) כשליש מהנשאלים בסקר שלה שמיר:

 השיבו שהכי חשוב זה מדינה דמוקרטית. אחוז  30.9 -יהודי, בעוד ש

צאים שלנו על בממגם כפי שברמה הארצית יש העדפה ליהודית, כך זה הופיע 

הפריפריה וזה מחזק את טענתנו שאין סיבה להציג את הפריפריה כיותר נחשלת ופחות 

מודעת לחשיבות אופייה הדמוקרטי של המדינה. אמנם הפער בין יהודית לדמוקרטית גדול 

זק את הדיון הקודם שלנו לגבי הזיקה לזהות וזה מחיותר בפריפריה מאשר ברמה הארצית 

ברמה הארצית והפריפריאלית יש הכרה בחשיבות האופי  –ני המקרים אבל בש, היהודית

ות ראש חץ של הנושא הזה בעבודה נכונה ויכול לה שמאל הציוניהדמוקרטי של המדינה וה

השמאל הציוני, כפי שהתווה אותם ברל מאחר שאחד מערכי . מותאמתובאריזת מסרים 

ה ראנהדמוקרטי של המדינה, איזון בין היסוד היהודי ליסוד ל חתר תמיד כצנלסון,

צריך לחזור אל זירת המאבק על הזהות היהודית על מנת שיוכל לבצע  הציוני שהשמאל

היהודית מהווה מרכיב חשוב  המסורתהפריפריה החברתית, שאנשי לבין חיבור בינו 

 . במרקם הזהות שלהם

 השמאלשל  זהות: ההרביעיהחסם . 4.ג

סוציולוגי  פרופילריה החברתית יש מה שעולה בבהירות מהסקר הוא שלפריפ

אין . בוסס מבחינה כלכליתמממוצא אשכנזי ומשכיל  של מיהו שמאלני: חילוני ברור

הבדלים בין שתי קבוצות הפריפריה ביחס לדימוי השמאל. מהמחקר עולה שלעומת קבוצת 

שמו דגש רב יותר על ההיבט ההיסטורי  הקשיחה, בקבוצת הפריפריה הרכה הפריפריה

הסכמה רחבה לגבי הקיפוח של המזרחים בידי תנועת  גם בראיונות העומק:ו זיהינו אותש

 יהודה אלושבראיון איתו,  לגבי הניצול של עיירות הפיתוח בידי הקיבוצים.גם והעבודה 

בזמן שהקיבוצים היו המעסיקים של תושבי עיירות הפיתוח הם " הדגיש את הנקודה הזאת:
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לעניין זה הוסיף שלמה . "עבר לגדר, שאנחנו לא שותפיםאת התחושה שאנחנו מלנו נתנו 

ידיים  –את התיאומים מול עדות המזרח עשתה תנועת העבודה לצרכיה בלבד וזאנה: "

 ."עובדות וידיים בקלפי

הציוני יש דימוי סוציולוגי מובחן לגבי מה  שמאלבעיני אנשי הפריפריה, ללפיכך, 

. במילים בוטות, השמאל הציוני נתפש המחנהת התומכים והמנהיגים של בירמאפיין את מ

 לפי שולה קשת, . כאשכנזי במהותו ידי אנשי הפריפריה-על

יש חוסר אמון בפריפריה כלפי השמאל הציוני והוא מושרש כתוצאה מחוויות 

אמיתיות. דוגמא מדרום תל אביב: יש פה תיעוב טוטאלי כלפי כל ארגוני זכויות 

רוסים. לאורך השנים א מצד מזרחים, אתיופים, האדם שמגיעים לכאן. התיעוב הו

אשכנזי חילק את העוגה באופן לא שוויוני, יצר פערים עצומים בין הממסד ה

אתני ולאומי ואותו שבט לבן שרמס וגזל מהשכבות המוחלשות  קבוצות על בסיס

מסר אוניברסאלי כוזב כי  יששמאל הציוני ... לנתן לעצמו עדיפות בתרבות וחינוך

ת על הכל מובן מאליו, מקום של פריבילגיית יתר ויש גם תחרובו ממקום ש בא ואה

שוויון,  בשבילי, המהות של השמאל היא .מנצחיםה , בסופו של דבר,משאבים שהם

צדק חלוקתי, כבוד לרב תרבותיות, נראות לכל הקהילות וסיום הכיבוש. לא משנה 

  ת העצמאות.שכתוב במגיל כמו –מוצא, צבע, ללא הבדל דת גזע ומין 

ה פוליטיקעל מנת לשנות את התפישה שהשמאל הציוני הוא נציגו של "השבט הלבן" ב

הישראלית, עליו לנקוט במהלכים שיגבירו את הייצוג של קבוצות מודרות בחברה 

פורמלי אלא רק . חשוב שהייצוג יהיה לא "רוסים"מזרחים, אתיופים ו :הישראלית, כגון

. כאשר אלו של קבוצות מודרות לאינטרסיםי וחשמביטוי  י, במובן זה שיינתןגם מהות

למצוקות, שנותן מענה שמחנה השמאל מהווה עבורן בית אמיתי יחושו  אלוקבוצות 
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שלהן, או אז המפה החברתית והפוליטית בישראל תשתנה מן הקצה אל  שאיפותלצרכים ול

הפרד ומשול בין הישראלית על ידי את השליטה שלו בחברה  בססבעוד שהימין מ  הקצה.

. ולידריות שמחברת ביניהןת השונות, השמאל הציוני חייב להציע תפישת סקבוצות הזהו

קבוצות המודרות בחברה הישראלית מודעות לעובדה שהן הלציין שמאחר שלנו חשוב 

נטועים בהסדרים חברתיים  םששורשיה לשוליות תרבותיתוהן  לקיפוח מעמדיהן נתונות 

להתמקד בשני הממדים  צריכה, בניית הסולידריות ביניהן מדינהכמעט מקום השקיימים 

 . לצד זהזה  חייבים ללכתהללו גם יחד. במילים אחרות, צדק חברתי וצדק תרבותי 

מעבר לפרופיל הסוציולוגי של מצביעי השמאל, רצינו גם לקבל מושג לגבי היחס 

רופ' מיכל שמיר במחקר המקרו של פכלפי העמדות הפוליטיות של השמאל. בפריפריה 

, אוהב שתיניתנמצא כי הציבור תופס את השמאל כמי שמוכן לפשרה מדינית, למדינה פל

-ערבים, נגד כיבוש, תומך בפינוי התנחלויות ורוצה שלום. בעוד שבמישור החברתי

כלכלי, הציבור לא רואה את השמאל כמי שמעוניין לדאוג לעניים, לשכבות החלשות, כמי 

הפריפריה הנשאלים מ, ם מדינת רווחה. אבל בניגוד לנהוג לחשובלקדבאמת שמעוניין 

אנטי ציונים וגם כאלה שביטחון ישראל חשוב  הינםשמאלנים ש אינם סבורים החברתית

להם פחות מאשר לימניים. אלה נקודות חשובות וחיוביות: "שמאלן" נתפס כמי שמעוניין 

על ציוני ו וררין על היותואין עלית עם הערבים, אך גם כמישהו שבפשרה טריטוריא

דברים חיוביים נוספים שעלו מהסקר ביטחון ישראל. החשיבות שהוא או היא מייחסים ל

על דמותו של "השמאלן" שהוא יותר מציאותי בנוגע לפתרון הנכון לעתיד המדינה, שהוא 

נאיבי ומוכן למשא ומתן אבל לא יודע בעצם מה הוא רוצה, שהוא לגיטימי ודעתו היא 

 ו. זכות
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שהשמאל הציוני אינו זקוק למיתוג הוא ללמוד מהממצאים האלה  מה שניתן

. אפילו בפריפריה אין מה להתחנף בפני יחיד או קבוצה כלשהי את ציוניותו רשיאשר

אנחנו אומרים כאן יותר מזה: בראיונות העומק שעשינו היחס ולהתנצל בהיבט הזה. 

מפלגת מ ם שוניםא מיוצג על ידי דובריי מכפי שהותהרבה יותר סלחני ואמפהיה לשמאל 

. התרשמנו שיש פתיחות לעמדות של שמאל ההשלטון ומפלגות הלוויין הימניות של

הציבור ששאכן נתקלות בחסמים שציינו כאן, אבל לצד זה מצאנו  ביטחוני-בתחום המדיני

 של נציגיואת הציניות לצרכים אלקטוראליים מבין היטב את הפופוליזם גם בפריפריה 

יוניות איננה עומדת בסתירה  ,לסיכוםפתוח להקשיב לרעיונות מתונים.  בהחלט והוא ימיןה

לציונות או ביטחוניזם. לפיכך, אין שום סיבה להימנע או לחשוש מלהציג תפישה 

מדינית יונית, גם כאשר מדובר בפנייה לאוכלוסיית הפריפריה. לפי המחקר -ביטחונית

אינו מהווה כשלעצמו חסם בפני גיוס  מחנה השמאל ך השלום שבו דוגלהמוצג כאן, ער

מדינית -תומכים בפריפריה החברתית. השאלה הגדולה היא איך מנסחים תכנית ביטחונית

העיקרון של לוותר כהוא זה על שתספק מענה לחששות הביטחוניים של הציבור מבלי 

 .שליטה בעם אחרסיום ה

ה של "שמאל", יש להטעין במקביל לכך שאין צורך להתנצל ולהתכחש לקטגורי

האלטרנטיבה . שתינאיםאותה במשמעויות נוספות שחורגות מהעיסוק בסכסוך עם הפל

שהשמאל הציוני צריך להציע לחברה הישראלית חייבת להתכתב עם השינויים החברתיים 

המתרחשים בארץ ובעולם, ועליה להקיף בו זמנית את כל התחומים הרלוונטיים: שלום 

 וכלכלה, אופייה של המדינה והגיוון התרבותי של החברה בישראל. וביטחון, חברה 
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-מאפיינים פוליטיים וסוציובפריפריה החברתית על פי  החסמיםפילוח  :דפרק 

 דמוגרפיים 

-פי מאפיינים פוליטיים וסוציו-סמים עלציג ניתוח של ארבעת החבפרק זה נ

דרך החקירה של  .לו בסקרשאלות השונות שנשאלידי ביטוי במענה ל ובאדמוגרפיים ש

הכנסה, רמת רמת דתיות, מוצא אתני, רמת השכלה, , מין, גיל כגון: –מאפיינים שונים 

ניתן יהיה למקד יותר את הפנייה  – וגם מיקום  על המפה הפוליטית כלכלי-חברתי מעמד

שונים בתוך אוכלוסיית הפריפריה. העבודה לקהלים  תנועתהשמאל הציוני והמפולחת של 

על סטטיסטית ות שמעמ בעלישהיו וננו לציין כי העלינו על הכתב רק את המאפיינים ברצ

 רו מחוץותנסטטיסטית ות שמעמ ללאמנת שניתן יהיה לעשות בהם שימוש. מאפיינים 

 לדו"ח. 

 מדיני-הביטחוני החסם. 1.ד

לה עדמוגרפי של העמדות כלפי תחושת האיום הקיומי מ-ניתוח סוציו: תחושת איום קיומי

הבדל מגדרי: גם יש  .יורדת הקיומיחילוני כך תחושת האיום מתקרבים לקוטב הל ששככ

ככל שהגיל עולה כך תחושת האיום קטנה יותר  .נשים חשות יותר מאוימות מאשר גברים

, מה שאומר שהמבוגרים יותר, גם בפריפריה, אינם לעומת הגילאים הצעירים יותר

ימין בשנים המוביל שיח האיומים שנראה ש, אולםמתרגשים משיח האיומים של הימין. 

גילאים שבהם ב בעיקר מכיוון שמדוברהוא בעל השפעה מכריעה על צעירים, האחרונות 

 קל להשפיע על עיצוב העמדה. 

יש תחושת איום קיומי  ישכנזנשאלים ממוצא אלפי הסקר שלנו, נראה ש-על

בדומה לנאמר לעיל, . אין הבדל בין ותיקים לעולים. זו של נשאלים ממוצא מזרחימפחותה 
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מבחינת רמת של איום קיומי. ה יותר חזקביטחון תעסוקתי יש תחושה  חסריאנשים ל

 ₪ 10,000קבענו )ש רף הגבוהכנסה עולה, קרי יותר קרובה לככל שרמת הה –ההכנסה 

ככל שרמת , כצפויקטנה. הולכת ו , כך תחושת האיום הקיומילמשפחה של ארבע נפשות(

בין רמות  למדי קטנים האיום יותר קטנה אבל ההבדלים ההשכלה עולה כך תחושת

יש חיבור ברור בין חוסר  אופן כללי,. כך גם לגבי המיקום המעמדי. בההשכלה השונות

 של איום קיומי.חזקה יותר לתחושה  חברתי-ביטחון כלכלי

שת איום גבוהה יותר לאנשים בימין הקשה יש תחומבחינת השתייכות פוליטית, 

מרכז נוטה לשמאל עד למאד עמדותיהם הפוליטיות נעות מהואילו קרוב לחצי מאלה ש

, צריך להגיע לאלה כאמור לעיללהם יש תחושת איום קיומי נמוכה יותר.  –שמאל 

שמגדירים את עצמם מרכז ולהציג להם חזון ברור, משכנע ונבדל באופן מובהק מזה של 

  הימין.

הפער כך  ,גילעם העלייה ב :יים בינינו לבין שכנינו )כולל הפלסטינים(הסדרים מדינ

ככל שיורדים הולך ומצטמצם. הציוני בין התמיכה ברעיונות הימין לאלה של השמאל 

. מתקרבים לקוטב החילוני(, כך עולה התמיכה בהסדרים מדיניים ,ברמת הדתיות )קרי

 בקרב אשכנזיםהימין בקרב מזרחים ו מחנה פער גדול לטובת רעיונות עדתי:מוצא ל באשר

. תמיכה בקרב עולים וותיקים ברעיונות מחנה הימין. מי פער גדול לטובת רעיונות השמאל

שמגדיר את עצמו מרכז נוטה לתמוך ברעיונות השמאל. את הפעילות צריך למקד במגזר 

 המפולח הזה שמגדיר את עצמו מהמרכז ועד לשמאל. 

דמוגרפיים. בקרב גברים יש נטייה לימין, -ם סוציוחסמיבפילוחים אנחנו מזהים 

. מבחינת רמת דתיות, מסורתיים יכולים להוות קהל יעד בגילאים צעירים יש נטייה לימין

 הסכסוך המשךלגבי . ברדמה לכמעט חרדים אין ועל דתיים  עבור השמאל הציוני, אבל
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 נשים ,דמוקרטיתו יהודית כמדינה ישראל מדינת של קיומה המשך את בסכנה כמעמיד

 אחוזים 62: המוצא של בהיבט. הגברים לעומת גדול ברובמביעות דאגה מהסוגיה הזאת 

 שאין מאחר. מהאשכנזים אחוז 56 לעומת זאת טוענים מהמזרחים( רבה ודי רבה במידה)

 של ולעניין המגדרי לעניין לב לשים הראוי מן ,פוליטית עולם השקפת של בהיבט הבדל

 .המוצא

בהצלבה בין סוג הפריפריה לבין מיקום : ביהודה ושומרון ותתשתישלתית בהשקעה ממ

יתרון קל לרעיונות מחנה הימין כפי שאפשר יש  יישובים הקטנים יותרווקא בד, גיאוגרפי

כמו כן, בפריפריה "הקשיחה" יש שיעור גבוה של תשובות "אין  .שלהלן 2לראות בטבלה 

הידע של הציבור, בעיקר זה המוחלש, ביחס  דעה", מה שכנראה מעיד על הבלבול וחוסר

בפריפריה החברתית אין עיסוק בכיבוש. יפת, "-פי יעל בן-עלביהודה ושומרון.  נעשהל

פשוט אין. זה לא נמצא בסדר היום שלהם. הם לא יודעים על מה מדובר. מה שהם יודעים 

ניין אותם רק על הכיבוש זה מה שהם שומעים מצבי יחזקאלי ומאהוד יערי. זה מתחיל לע

כשהם צריכים להסתכל מעבר לכתף שלהם כשהם בסכנה ואז במצבים האלה התיווך 

הפריפריה ה"רכה" מפוצלת בין רעיונות השמאל  ."לאומני-בתקשורת מאד ימני, לאומי

לרעיונות מחנה הימין ביחס להשקעה בתשתיות ביהודה ושומרון: בערים הגדולות יש פער 

אחוזים לטובת מחנה  7בעוד שביתר היישובים ישנו פער של  אחוזים לטובת השמאל, 8של 

השמאל הציוני לספק לציבור את המידע על פערי ההשקעה הממשלתית בין הימין. על 

כמה נחוץ שינוי סדר עד יישובי הפריפריה לבין היישובים ביהודה ושומרון ולהדגיש 

 .ברחבי הארץ העדיפויות ביחס להשקעות הממשלה

ברעיונות של המחנות השונים ביחס להשקעה בתשתיות ביהודה ושומרון : תמיכה 2טבלה 

 לפי סוג הפריפריה וחלוקה גיאוגרפית
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 פריפריה "קשיחה" פריפריה "רכה" 

 מחנה הימיןטובת רעיונות ל 1% מחנה השמאללטובת רעיונות  8% ערים גדולות

 (ללא דעה 31%)

 מחנה הימיןטובת רעיונות ל 5% טובת רעיונות מחנה הימין ל 7% יתר היישובים

 (ללא דעה 24%)

   

מאחר שהשמאל אינו מבטא עמדה ביקורתית אחידה ומוסכמת כנגד מפעל        

אבל הפער הולך בסוגיה זו פער גדול מאד לטובת רעיונות מחנה הימין ההתנחלויות, גילינו 

תמיכה ומצטמצם ככל שעולים ברמת ההשכלה. עם זאת גם ברמות ההשכלה הגבוהות יש 

כהכרח ביטחוני ואין מסר כאמור ברעיונות מחנה הימין כי ההתנחלויות מתויגות 

 64. ככל שעולים בגיל התמיכה בימין מצטמצמת. מגיל מאלאלטרנטיבי של מחנה הש

אחוזים לטובת רעיונות  10שמאל. בקרב החילונים פער של התמיכה ברעיונות ואילך 

פער משמעותי לטובת רעיונות שם נמצא יים מסורתהדתיים והחרדים, , לעומת ההשמאל

לטעמנו, יש להבחין בין החרדים והדתיים שרואים ציווי דתי בשמירה על מחנה הימין. 

 , לעומת המסורתיים שהתמיכה שלהם בהשקעה בהתנחלויות נובעת"ארץ ישראל השלמה"

 מתגוררים בהתנחלויות. המהעובדה שיש להם בני ובנות משפחה  ככל הנראה

פער עצום בקרב מזרחים וצברים לטובת רעיונות מחנה ה זו מצאנו גם בסוגי

תיקו. בקרב ותיקים ועולים פער גדול לטובת רעיונות איתרנו הימין. בקרב האשכנזים 

מחנה הימין. בנוגע לסטטוס תעסוקתי אזי יש תמיכה גורפת ברעיונות מחנה הימין למעט 
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אחוז לטובת הרעיונות של  18של גמלאים. בקרב מי שמגדירים עצמם מרכז יש פער 

  מחנה השמאל. שוב חיזוק לכך שמומלץ לנסות ולהשפיע על הקהל הזה.

 דמוקרטיה?-או סוציאל ליברליזם-ניאו כלכלי:-החסם החברתי .2.ד

 יותר לתמוך נוטים מזרחיםמצאנו ששלנו  סקר: במעורבות של הממשלה במשק

 משיכה יש: חשוב ממצא זהו .אשכנזים מאשר במשק שלהמהמ של גבוהה במעורבות

 המקרו ברמת. כלכלית-החברתית ברמה הציוני השמאל של לרעיונות מזרחים בקרב

 זה את כשפורטים אבל קשיחה היא( אשכנזים-מזרחים) הזהות פוליטיקת כמה עד רואים

 .הציוני השמאל שלמזרחים לכיוונו  בקרב ניידות/מוביליות הוותלהת יכולה לסוגיות

ככל שרמת ההשכלה עולה כך התמיכה ברעיונות של מחנה  :החברתיים הפערים צמצום

. הגברים יורדת התמיכה ברעיונות מחנה הימיןסביב סוגיה זו עולה בעוד שהשמאל 

בפריפריה נוטים לתמוך יותר ברעיונות השמאל בנוגע לצמצום פערים חברתיים. ככל 

צמצום פערים חברתיים בנוגע להציוני התמיכה ברעיונות של השמאל כך שהגיל עולה 

ברעיונות השמאל לגבי צמצום  ברורהפלוס יש כבר תמיכה  65. בגילאי בהתאם עולה

ותיקים נוטים לתמוך יותר ברעיונות השמאל ביחס לצמצום פערים פערים חברתיים. 

מבחינת השתייכות פוליטית חברתיים בהשוואה לעולים. בקרב מי שמגדיר את עצמו מרכז 

חרדים ודתיים תומכים  חוז לטובת הרעיונות של מחנה השמאל.א 55פער של קיים 

ברעיונות הימין בנוגע לצמצום פערים חברתיים. בקרב מסורתיים יש גם תמיכה ברעיונות 

 תמיכה גורפת ברעיונות השמאל , לעומת זאת,. אצל החילונייםיותר הימין אבל קטנה

, אם כי אצל אשכנזים זה הפוך. מזרחים יותר מזדהים עם רעיונות מחנה הימין והציוני

תמיכה בפער גדול לאין שיעור מהתמיכה בשמאל לעומת הימין בקרב אשכנזים הפער ב
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על האחרונים והמשמעות היא שאפשר להשפיע  ,בקרב המזרחים שמאללעומת ה ימיןב

  .להתקרב יותר לרעיונות השמאל

יים בקרב לטעמנו, הנטייה לתמוך ברעיונות הימין ביחס לצמצום פערים חברת

 דתייםבעלי השכלה נמוכה יחסית, חרדים,  קבוצות אוכלוסייה מגוונות )מזרחים,

( נובעת בחלקה מהאמון הדל שיש לקבוצות אלו בהצהרות של השמאל הציוני ומסורתיים

ערים בין ביחס לשוויון חברתי וביכולתו להוציא אל הפועל את תכניותיו לצמצום פ

לפריפריה את כוונותיו הציוני יצטרך להוכיח . השמאל קבוצות בחברה הישראלית

מהלכים מעשיים, בראש ובראשונה, התייחסות תוך כדי נקיטת  והגיאוגרפית החברתית

 לעוול ההיסטורי של חלוקת הקרקעות בין ערי הפריפריה לבין המועצות האזוריות. 

רוב אל ובגילאים האלה קשמומעלה יש פער לטובת רעיונות ה 55מגיל  :הדיור בעיית

בקרב האשכנזים יש תמיכה ברעיונות של לרבע מהנשאלים אומרים: אף אחד מהמחנות. 

מחנה השמאל. אצל ותיקים פער לטובת מחנה השמאל. בקרב מי שמצהיר על עצמו מרכז 

רעיונות בם תומכידתיים וחרדים אחוז לטובת התמיכה ברעיונות השמאל.  46יש פער של 

חרדים חשוב להבין כי בת הרעיונות של מחנה השמאל. של מחנה הימין. חילוניים הם לטו

 ברעיונות הימין גם בנוגע לדיור. ותתומכ ןה כאלוכו יאליותסקטורקבוצות  םהדתיים ו

המגזור )חלוקה למגזרים( של החברה הישראלית הוא עיקרון מפתח באידיאולוגיה 

יש את  ,ת זאתלעומ ,לחילוניםהשמרנית של הימין הישראלי בשני העשורים האחרונים. 

חלק רואה את עצמו  –הם נמצאים במשבר זהות , אך הרצון באוניברסאליות של המדינה

להפוך את ישראל למדינת  שואף בעוד שחלק אחר ,ייםולכן דורש משאבים ייחוד כסקטור

בקרב הפיצול הזה . (2011)בעיקר, יוצאי המחאה החברתית של  רווחה אוניברסלית

לכן על קרן ברל כצנלסון לשקול קמפיין ה בשמאל הציוני. מורחפגיעה  החילוניים מהווה
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של סקטוריאליזציה כי זה משרת את  נתיבב לא ללכתשמופנה לחילונים בקריאה 

 התפקיד של תנועת העבודה הוא לחזור ולומר .ליברלי-הניאו הימיןהאינטרסים של 

ונהפוך אותה  אחריות על החברה כולה גלהבואו נ ,: בואו לא נתגדרלציבור החילוני

 ., שוויונית יותר וצודקת יותרסרית יותרמומופת לחברת 

אחוז  12פער של  נויש "הרכה"בפריפריה  :לפריפריה מרכז בין המשאבים חלוקת

יש חוסר כמי שמשקיע יותר בפריפריה והימין נתפש לטובת הרעיונות של מחנה הימין כי 

השכלה גבוהה יש פער לטובת בקרב בעלי . פעל בצורה דומהי הציוני שהשמאלאמון 

אחוז לטובת הרעיונות של  14ער של נמוכה קיים פהשכלה  קרב בעליב מחנה השמאל.

זהו כשל של השמאל הציוני מכיוון שהפריפריה המוחלשת צריכה להוות קהל מחנה הימין. 

יעד עיקרי עבור מחנה שדוגל בערכים כמו שוויון וצדק חברתי. לפי הממצאים הללו, 

מבחינה  עבודה רבה במציאת ערוצים אל אוכלוסיות מוחלשותנכונה יוני לשמאל הצ

-מישור הפרלמנטרי והחוץ. לצורך כך, יש לנקוט באמצעים )בחברתית וכלכלית

יו של השמאל ( שיוכיחו לאוכלוסיות אלו מעל לכל ספק את רצינות כוונותפרלמנטרי

תי והכרה לוק, צדק חיחברת על ערכים של שוויון תהמבוסס הציוני בקידום מדיניות

 תרבותית. 

. בקרב צעירים יש פער עצום לטובת יים ביחס לסוגיה זומגדרלא מצאנו הבדלים 

רעיונות מחנה השמאל.  היא לכיווןה נטייומעלה ה 55התמיכה ברעיונות מחנה הימין. מגיל 

 אצלאילו דתיים ומסורתיים תמיכה ברורה ברעיונות מחנה הימין ו ,בקרב חרדיםכצפוי, 

אחוז פער לטובת התמיכה ברעיונות  12. הציוני החילונים תמיכה ברורה ברעיונות השמאל

אחוז פער לטובת רעיונות מחנה השמאל בקרב אשכנזים.  14מחנה הימין בקרב מזרחים. 

אחוז פער בתמיכה לטובת הרעיונות של מחנה הימין. בקרב עולים  18 –בקרב הצברים 
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הרעיונות של מחנה הימין. עצמאים תומכים ברעיונות  אחוזים בתמיכה לטובת 9פער של 

כך גם גמלאים ועקרות בית. לשכירים ולבלתי מועסקים יש נטייה לתמוך  ,מחנה השמאל

תמיכה ברעיונות  ה מביעיםמגדירים את עצמם מרכז ושמאלהברעיונות מחנה הימין. אלה 

 מחנה השמאל. 

-ההבדלים הסוציו מאחורי ותעומדסיבות שההסביר את ל שתי אפשרויות

הימין באמת נתפש כמי שמחלק את  ,אחתה: סוגיית חלוקת המשאביםדמוגרפיים ביחס ל

השנייה היא שהעמדות ביחס , בעוד שהמשאבים בין מרכז לפריפריה בצורה יותר שוויונית

בכל השתייכות פוליטית, כלומר שיקוף של התפלגות בין ימין ושמאל. בתלויות  זו סוגיהל

לעשות. היתרון של מחנה הימין בקרב צעירים, מזרחים ומסורתיים אינו  מקרה, יש מה

 , כפי שהוזכר לעיל,ולםלטובת השמאל. א דול ויש אפשרות לאזן ואפילו להטות את הכףג

 כולל. , מוסדי וארגונישינוי תודעתילדרש השמאל הציוני יילצורך כך 

יונות מחנה השמאל. בקרב פער בקרב גברים לטובת רע :העליונים העשירונים על מיסוי

הנשים פער יותר קטן. תמיכה בקרב כל הגילאים. בקרב חרדים ודתיים פער קטן לטובת 

לטובת השמאל. אצל הצברים גדול וברור רעיונות מחנה השמאל ואצל חילונים יש פער 

זאת סוגיה שכדאי לשים והאשכנזים פער לטובת השמאל ובקרב המזרחים כמעט שוויון. 

. גם בקרב ותיקים ועולים יוחד כמקפצה לדיון במצב החברתי במדינת ישראלעליה דגש מ

אחוז  19במרכז נוטה ימין יש פער של אפילו יש פער לטובת רעיונות מחנה השמאל. 

לטובת רעיונות השמאל. אולי דרך הנושא הזה ניתן יהיה לפרק חסמים גם בנושאים 

שמאל. הומשהו אחוזים לטובת  30פער של  –אחרים. בקרב מי שמגדיר את עצמו מרכז 

 60רוב הנשאלים )הממצא הזה מקבל חיזוק משמעותי בסקר של פרופ' מיכל שמיר. 
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שאנשים עם הכנסה גבוהה צריכים לשלם יותר  ם בהחלטמימסכי אום מימסכי (אחוזים

 . מסים ממה שהם משלמים היום

 החסם של הזהות: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .3.ד

 פי הסקר שלנו,-על: את החברה הישראליתבצורה החריפה ביותר מסכנת המחלוקת ש

בקרב כל רמות הדתיות  במעלה הראשונה המחלוקת היא המחלוקת בין יהודים לערבים

 הוא השני בחשיבותו אחרי ושמאל ימין בין הקיטוב, דתייםו חרדים עבור. השונות

 עצמם את מזהים ודתיים םחרדי: מזה למדים אנחנו מה. ערביםל יהודיםבין  המחלוקת

בעוד שהדתיים  .דתי אנטיכו יהודי כאנטי השמאל את ותופשים ימיןכחלק ממחנה ה

דתיים  בין שסעה ,החילוניםמבחינת שמאל הרי ש-והחרדים רואים סכנה בשסע ימין

הנתק שמאפיין את  מצא זה מגלם אתהשסע השני בחשיבותו. מדווקא הוא ים יחילונל

השפעה על למעשה על  וויתר הזחלקים ניכרים בציבור : ישראלב ציבור החילוני כיוםה

, אופייה ביטחוןשלום ו) שאלות היסוד של החברה הישראליתעיצוב סדר היום ב

שמור על ים זה לבקשמהם וכל מה ש ,(כלכלי-הדמוקרטי של המדינה, הסדר החברתי

 חלקת האלוהים הקטנה שלהם. 

המחלוקת השנייה ו מאד ימין, גם בקרב אנשים המזהים את עצמם כימין א

המחלוקת  ,מאד שמאל אושמאל אנשים המזהים עצמם כשמאל. עבור -בחריפותה היא ימין

לתודעה של נוספת דתיים וחילוניים. זה נותן המחשה )שוב( השנייה בחריפותה היא 

רוב ה של ודעת: משעבר טרנספורמציה שיש לתת עליה את הדעת השמאל בישראל

לתודעה של  ,שהשפיע בעבר על עיצוב המוסדות המדינתיים ואופיים, )אמיתי או מדומה(

. נראה שעיצוב פניה של החברה החילוני סקטור שכל מה שחשוב לו זה להגן על אורח חייו

השמאל בישראל  ,תהיסטורימבחינה חשוב לציין ש. קבוצה הזאתכבר לא מעניין את ה
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 חל אצלו רפיון הליטית התפוגגובמערכת הפוהגמוניה שלו בחברה צמח כממסד וכאשר ה

; אדאג רק לעצמי העם לא רוצה אותי אז לא צריך אם –משהו בנוסח : אידיאולוגי

 .ולצרכיי

דמוגרפי של התשובות -ניתוח סוציו: יותר יהודי או יותר ישראלי –הגדרה עצמית 

שככל שרמת ההשכלה שלך עולה, כך החיבור שלך לזהות יהודית יורד והחיבור  מעלה

לישראליות יותר לזהות הישראלית עולה. ככל שאתה משכיל יותר אתה מתחבר שלך 

דווקא ולהדגיש את הזהות היהודית יותר  , כך נוטיםכזהות אזרחית. ככל שאתה צעיר יותר

פלוס יש כמעט שוויון בין הזהות היהודית לזהות הישראלית. זה  65 קבוצת הגיל שלב

ו קודם על שיח האיומים( וההשפעה שלו על שאמרנ פי)כ הימיןקשור בשיח היהודי של 

הצעירים. חילוניים בתוך הפריפריה רואים את עצמם קודם כל כישראלים ואחר כך 

ככל שהביטחון התעסוקתי כלכלי: -במישור החברתיכיהודים. אצל המזרחים זה הפוך. 

לזהות הקמאית, בעוד שמי שאין לו חששות תעסוקתיים יותר חלש יותר כך אתה פונה 

ימין מאד וימין רואה את עצמו במישור ההשתייכות הפוליטית:  ותר קרוב לישראליות.י

. החל ממרכז שמאל ועד למאד המפה קודם כל יהודי, כך גם לגבי אלה שנמצאים במרכז

  רואים את עצמם קודם כל כישראלים. שם –שמאל 

כך  ככל שרמת ההשכלה עולה: יותר יהודית או יותר דמוקרטית –המדינה  אופי

אחוז בקרב אלה שהשכלתם נמוכה  36 -מ –בישראל יותר יהודית הולכת וקטנה  התמיכה

ו לאחוז בקרב אלה שיש להם תואר ראשון ומעלה. היחיד ממשתני הרקע שיש  25 -ל

גם רוב ו (אחוז 57רוב הנשאלים ממוצא מזרחי )הוא המוצא. סטטיסטית ות שמעמ

. ת ישראל יהודית ודמוקרטית במידה שווהרוצים א (אחוז 58הנשאלים ממוצא אשכנזי )

רוצים שישראל תהיה  ,אחוז מהאשכנזים 17רק , אך אחוז מהמזרחים 34 יחד עם זאת,
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המזרחים רוצים מבלבד אחוז  10אחוז מהאשכנזים לעומת  25 -ש , בעודיותר יהודית

 דמוקרטית.יותר שישראל תהיה 

ויכוח שבין מדינה והבהקשר הזה כדאי שנתמקד בסוגיה אחת שעומדת במוקד 

 . כצפוי,גירושין במדינת ישראלהנישואין והסוגיית יהודית למדינה דמוקרטית, וזוהי 

ככל שעולים  אולם, ברמות ההשכלה הנמוכות יש פער לטובת הרעיונות של מחנה הימין.

פער גדול לטובת רעיונות מחנה השמאל. ככל  ישנו – תיכונית ואקדמית-על – בהשכלה

אחוז  50עולה. פער של הציוני הפער לטובת התמיכה ברעיונות השמאל  שעולים בגיל

לטובת רעיונות מחנה הימין בקרב חרדים ודתיים. בקרב מסורתיים כמעט שוויון ובקרב 

אחוז לטובת רעיונות מחנה השמאל. בקרב האשכנזים יש תמיכה  36החילונים פער של 

אחוז לטובת מחנה הימין. בקרב  13 . בקרב המזרחים יש פער שלהציוני ברעיונות השמאל

בקרב אלה השמאל. מחנה הצברים שוויון. בקרב עולים וותיקים פער לטובת רעיונות 

 שמגדירים את עצמם מרכז יש פער גדול לטובת התמיכה ברעיונות מחנה השמאל.

באמצעותו השמאל הציוני יכול נראה שיש מיאוס מהרבנות הראשית וזה נושא ש

בעבודה הסברתית נכונה, אפשר להעביר יותר מסורתיים . ת הפריפריהלהתחבר לאוכלוסיי

גם כאן אנו מוצאים חיזוק בממצאי סקר המקרו של לתמיכה בשמאל הציוני בסוגיה זו. 

אם לדעתך ממשלת ישראל  פרופ' מיכל שמיר שנערך לפני הבחירות האחרונות. לשאלה

נה יתנהלו על פי המסורת הדתית צריכה או לא צריכה לדאוג לכך שהחיים הציבוריים במדי

אחוז השיבו שלא ובשום אופן לא מתפקידה לדאוג לכך. לשאלה באיזו  63.4 –יהודית ה

מידה אתה מסכים או לא מסכים שיש להנהיג נישואים אזרחיים בנוסף לנישואים דתיים 

בהחלט או השיבו שהם מסכימים  (אחוז 64.6קרוב לשני שלישים מהנשאלים )–בישראל 

 . שמאל הציוניאתגר ל כאןיש  מים לכך.מסכי
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 השמאל של התדמית: הדימוי של החסם. 4.ד

יותר אנשים נוטים  –בפריפריה ככל שרמת ההכנסה עולה באופן מפתיע למדי, 

כלכלי עולה יש יותר נטייה -ככל שהמעמד החברתיאולם, ם מחנה הימין. להזדהות ע

חשוב לציין יורד. הוא גם ה עד אללהנשאלים  שיעור ןוכ הציוני להזדהות עם השמאל

, כנראה המחנותשאנשים במעמד הנמוך בפריפריה אינם משייכים עצמם לאף אחד מ

, קרי גם הימין וגם השמאל לא בכלל שחק הפוליטימחוץ למשהם  יםשח הםש מכיוון

מחנה עם  כך מתגברת ההזדהותהשכלה בה לייעעם ה. מדברים לאנשים מהמעמד הנמוך

צעיר יותר אתה מזדהה עם הימין. אותו הדבר עם רמת הדתיות וגם  שמאל. ככל שאתהה

אחוז מאלה שהצהירו  55שמאל.  –זרחי אתה ימין, אם אשכנזי עם המוצא. אם אתה מ

שיש להם עמדות מרכז מרגישים שמחנה השמאל מייצג את האינטרסים שלהם במידה רבה 

כדי לשכנע אותם בקשר שבין יותר לעומת מחנה הימין. צריך להגיע באופן ממוקד אליהם 

ופתרון , צדק תרבותי תויהדגישה המסורתית להתקרבות לרמת המעורבות במשק, 

 הסכסוך עם הפלשתינאים. 

 פרק ה': סיכום והמלצות  

זיהינו את התפישות כלפי השמאל הציוני בקרב  זה בפרקים הקודמים של מסמך

פענחנו את החסמים כלפי תפישות אלו,  פי-עלו ,הפריפריה החברתית והגיאוגרפית

 המלצות כיצד ניתן לפרק אתציע בקשים להאנו מזה פרק ב השמאל הציוני בפריפריה.

ברמה העקרונית, אנו סבורים שהשמאל הציוני התרחק מעיסוק בשאלות . הללו םהחסמי

ות את החברה הישראלית: גבולות הקבע של מדינת ישראל והסכסוך טרידהיסוד אשר מ

שוויון וממדי העוני; יהדות מול דמוקרטיה; וריבוי התרבויות -רי האיעם הפלסטינים; פע

הציוני כשל בהצגת חזון  בחברה הישראלית. בעשרים השנים האחרונות, השמאל
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. כתוצאה מכך, השמאל הישראלי נמצא בנסיגה מתמדת אלו כל אחת מסוגיותבאסטרטגי 

נראית הימין מחנה של  אם תפישת עולמוואילו כוחו של הימין רק הולך ומתגבר. גם 

שבה הוא  ישראל, הוא לפחות מביא אותה לידי ביטוי הן במדיניותמסוכנת לעתידה של 

והן בשיח שהוא מקדם. השמאל, לעומת זאת, נראה חיוור והוא למעשה נגרר אחרי  נוקט

הימין. אם השמאל חפץ חיים, יהיה עליו להציג חזון אסטרטגי ברור, משכנע ונבדל מהחזון 

  מין בכל אחת משאלות היסוד של החברה הישראלית.  של הי

מחקר זה, זיהינו ארבעה חסמים עיקריים בפנייה של השמאל הציוני אל ב

ביטחוני, הנושא -: הנושא המדינילהלןהפריפריה החברתית והגיאוגרפית שניתן לתארם כ

ש בשנים האחרונות, השמאל הציוני נטכלכלי, אופי המדינה וזהות השמאל. -החברתי

ביטחונית. עמימות אידיאולוגית, תמיכה בתכניות נסיגה -את הזירה המדיניתבמידה רבה 

הביאו לסחף ימינה בקרב הציבור. צדדית ועמדות אפולוגטיות הינן בין הגורמים אשר -חד

ן. לא להציג אסטרטגיה ברורה, משכנעת ונבדלת באופן מובהק מהימי ךצרי השמאל הציוני

ביטחוניים. יש הבנה בפריפריה -מדינייםיפריה על הנושאים הלדבר עם הפר צריך לחשוש

ישראל כמדינה יהודית אופייה של את  עמיד בסכנהם הפלשתינאים מהסכסוך עשהמשך 

ציג אסטרטגיה ברורה לה להיגרר אחר הימין אבל יש צורך ודמוקרטית. אין צורך

וא שליטה נצחית לחשוף את היעד האסטרטגי הסופי של הימין שה צורךגם ומשכנעת ויש 

 . עם אחרעל 

ביטחוני -המדיני םזיקה בין התחומצוא את הדרך לייצר למומלץ לשמאל הציוני 

הסדרים מדיניים ככאלה שיביאו שגשוג כלכלי לכלל ולהציג חברתי -לתחום הכלכלי

כמו כן, צריך להציג לציבור את . החברה הישראלית, ולא רק לאליטות כלכליות כלשהן

משלתית בין ערי הפריפריה לבין ההתנחלויות בשטחים ולדבר בכנות פערי ההשקעה המ
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אנחנו  אלו ותחיזוק להמלצעל הסכנות האורבות לכלכלה הישראלית בהיעדר הסדר מדיני. 

סקר של פרופ' מיכל שמיר שם נשאל הציבור האם אתה מסכים או לא מסכים מקבלים מה

 56.1 :תיים כמו חינוך ובריאותלכך שיש להעביר כספים מתקציב הביטחון לנושאים חבר

לא רוב גדול שתומך . נכון שזהו או מסכימים בהחלטאחוזים השיבו שהם מסכימים 

על "הפרה הקדושה" ושמה עדיין מעיד בהעברת תקציבים מביטחון לחברה וכלכלה והנתון 

שאם זאת העמדה ברמה המדינתית גם ונכון  ;ביטחון שהוטמעה בעוצמה בקרב האזרחים

 אבל –כפי שהראו הממצאים שלנו קיצוני יותר בפריפריה ביטחוני מסגור לצפות לאזי יש 

 יש כאן תשתית לעבודה ולא הכל אבוד.נראה שבכל זאת 

על שהצהרות על צדק חברתי ולה ושלנו עמן המחקר  ,כלכלי-לגבי החסם החברתי

אמנם  .בלבד לא יביאו את השמאל הציוני להתנחל בלבבות אנשי הפריפריה חברה צודקת

ת יותר על אוכלוסיית הפריפריה ומקובלהשמאל הציוני  ת שלוחברתי-תוהכלכלי העמדות

של אנשי הפריפריה היא באמצעות  ביר את התמיכההדרך להג של מחנה הימין אבל ומאל

ידי תנועת -שחלקם נוצרו על היסטורייםובתיקון עיוותים חברתיים מהותית תמיכה 

פריה למועצות האזוריות. שטחי שיפוט בין ערי הפריהנושא של  . אחד מהם הואהעבודה

הכרה עבור אנשי הפריפריה, שינוי שטחי השיפוט יביא לתיקון עוול היסטורי ויעניק להם 

שיאפשרו  םייכלכל יםותגמולמחד בתרומתם ההיסטורית למפעל הציוני סימבולית 

סוף סוף וכיח זה ימהלך כ. לרשויות מקומיות מוחלשות בפריפריה שגשוג כלכלי מאידך

גם באמת שוויון וצדק חברתי על כל הזמן פריפריה שאלה שמדברים ה וכלוסייתלא

מכיוון שמהלך של  חשוב במיוחדהוא היבט הסימבולי הכפי שראינו לעיל, . מתכוונים לכך

שהם לאנשי הפריפריה שהם בתוך הזרם המרכזי של הציונות ו שינוי שטחי שיפוט יבהיר
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 הקיבוציםנים האמיתיים" שהם אנשי ידי מה שנקרא "הציו על לא נדחקים לשוליים

 . והמושבים

בשנים האחרונות הימין המתנחלי בנוגע לחסם הקשור באופי המדינה נאמר כי 

השמאל אילו זהות לאומנית, גזענית, שוביניסטית וקנאית וכ את הזהות היהודית הגדיר

 ת עצמו כחילוני וככזהא השמאל תופס. ברח בעצם מהעיסוק בזירה של הזהות היהודית

הרי שהוא לא מתעסק בדת. הבריחה הזאת יצרה נתק בין השמאל לבין מי שהמסורת 

לחזור צריך אנשי הפריפריה. השמאל הציוני מקרב אלה להיהודית חשובה לו ובעיקר 

לתוך הזירה הזאת ולהטעין את הזהות היהודית בערכים נאורים, מתונים ומתקדמים. 

את הזהות בסיועה גדיר ייהדות ולקדם גישה מסורתית נכון אם י יעשההשמאל הציוני 

ים שווה מסורתי, אחוז הבפריפריה הקשיחהפי הנתונים שבידינו, -על. מחדש היהודית

בין . השמאל הציוני חייב לעבוד על התקרבות לאוכלוסיית המסורתיים. לאחוז החילוניים

משים את מחור לעצמם איך הם מיש המון אנשים שרוצים לב הדתיים/חרדים לחילוניים,

ויה של הפריפריה כפייה דתית. בחו ואהיהדות שלהם. הם לא רוצים כפייה חילונית 

. צריך להיאבק על הזהות השמאל הציוני ניסה לכפות עליהם חילון, ולכן יש כלפיו ניכור

ת רתייותר פשוט ויותר קל. לפי הגישה המסוגם יהיה היהודית ואז החיבור עם הדמוקרטיה 

יותר להסכים לשוויון גם לא צמוד להלכה. אז אם אתה בא עם עמדה מתונה קל  יהודיה

הימין הוא זה שפעיל כל בזירת הזהות היהודית, בחלוקת משאבים מול הציבור הערבי. 

 . פסיבי ובכך מעניק לימין יתרון עצוםהשמאל אילו הזמן ו

רופיל סוציולוגי לתומך השמאל הקלאסי יש פשעוד עלה המחקר מבמקביל לכך, 

מבוסס כלכלית. כך רואים את וכיל שחילוני, אשכנזי, מהוא  בעיני הפריפריה: ברור

קבוצות המנהיגים שלו. השמאל צריך לתת גישה וביטוי ל השמאל וגם את התומכים ואת
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 יןארוסים. צריך להיות ברור ש: מזרחים, אתיופים, , כגוןמודרות בחברה הישראלית

מדובר בייצוג מהותי שבו השמאל הציוני לוקח בחשבון את לי בלבד. מדובר בייצוג פורמה

כמו בנושא של שטחי האינטרסים, את הצרכים ואת השאיפות של האוכלוסיות הללו. 

של משאבי תרבות. גם אם תל אביב תישאר יחסית שיפוט כך צריכה להיות הקצאה 

על  לפריפריהתרבות  של משאביהמרכז התרבותי של ישראל, עדיין צריכה להיות הקצאה 

אף  חייב קבוצות מודרותפי קריטריונים של הוגנות וצדק חלוקתי. נושא הגזענות כלפי 

לות יסוד . כל הדברים האלה הם בגדר שאבמשנה של השמאל הציוני לקבל ביטויהוא 

 בסוגיות של צדק ושיוויון. בייחוד הובלה בהן, שהשמאל הציוני צריך לקחת את ה

לאוכלוסיות "בית" מאל, העובדה שהשמאל לא משמש בהקשר של זהות הש

לא מרגישה בבית פשוט עלה בעוצמה בראיונות העומק. אוכלוסיית הפריפריה מוחלשות 

הדרך לעשות זאת היא בשום אופן לא "מלמעלה  עם ערכי השמאל הציוני ועם נבחריו.

חברתית (. ניכור בקרב קבוצה bottom up( אלא "מלמטה למעלה" )top downלמטה" )

מצד אחד, חשוב שתהיה הכרה סימבולית  :כלפי מחנה מסוים פותרים על ידי מהלך כפול

אפשר גישה בצרכים ובנרטיב של הקבוצה שאותה מנסים לגייס ומצד שני, הכרחי ל

נשים מהפריפריה אל המוסדות ומוקדי ההשפעה של המחנה וגם לאפשר להם נשים ואל

הדרך לעשות זאת היא ביצירת קשר בגובה העיניים ברמה הארגונית, . ולעצב את סדר יומ

בין מייצגי הרעיונות האלה במרכז לבין קאדרים של מנהיגות מקומית בפריפריה. נכון 

אחוז בלבד  33אחוז יש העדפה למחנה הימין לעומת  50-שרואים בבירור בסקר של

ם הנשאלים הצהירו שאינחמישית מיותר אבל בפריפריה המוחלשת  ,למחנה השמאל

משתייכים לשום מחנה והמשמעות היא שהם מחכים לשיוך. עם עבודה נכונה אפשר לתת 

 להם בית במחנה שלך.
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מזהים את השמאל הציוני כמי  ינםאאנשי הפריפריה שגילינו מחקר במהלך ה

ביטחוני -שחותר תחת קיומה של מדינת ישראל אלא כמי שיש לו עמדה בנושא המדיני

לפיכך, פריפריה אבל היא לא עמדה מוקצית מחמת מיאוס. אולי לא מקובלת על רבים בש

מדיניות כמו -זוהי טעות אסטרטגית שהשמאל הציוני בורח מעיסוק בשאלות הביטחוניות

מבחינת הציבור, הן במרכז והן בפריפריה, שמאל זה קודם כל תפישת עולם . מאש

ידה אתה לשאלה באיזו משמשמעותה היא תמיכה בפשרה טריטוריאלית עם שכנינו. 

בלי להחזיר שטחים שתינאים מסכים או לא מסכים שאפשר להגיע להסדר שלום עם הפל

לא מסכים, כלומר ברמת המקרו המדינתית  אואחוזים השיבו בהחלט לא מסכים  68.8 –

הציבור מבין בדיוק מהי הבעיה המדינית ומהו מחירה ועל כן זה צריך להיות מוצג כך גם 

השמאל בישראל, בהיפוך למה חשוב להבין ש מאל הציוני.בפריפריה ללא חשש מצד הש

כלכלית המיטיבה עם פשוטי -שקורה בעולם, כמעט ולא נתפש כמחנה בעל משנה חברתית

קריטי הינו לדעתו שמעוניין בתהליך מדיני עם הפלשתינאים ובהסדר ש חנה פוליטימהעם. 

עם אנשי פריפריה. אין  ון, לנסות לשכנע גם במפגשיםלעתיד ישראל צריך לנהל על כך די

עלבון נתפש כאותה כי זה  סור לעמעםמכך שלא מקבלים את עמדתו וא מה לחשוש

לאינטליגנציה. בעניין זה אי אפשר לעבוד על אנשי הפריפריה. הם יעדיפו אמת מולם ללא 

 מסכות של הסוואה והסתרת העמדה הרעיונית שלך. 

ם פשוטים, אבל מאידך אפשר מחד החסמים שעולים מהסקר אינלסיכום נאמר כך: 

להציג השקפה  מה צריך לעשות?ו. אלי היכנסשניתן ל מרחב פעולהבהחלט לזהות 

לפתרון הסכסוך עם הפלשתינאים יחד  ברור ומשכנעדמוקרטית שמחוברת באופן חברתית 

. והכרה בגיוון התרבותי של החברה הישראלית עם גישה חיובית יותר למסורת היהודית

כן שנדרש לפירוק החסמים. הוא בהחלט מאתגר, אבל לא בלתי אפשרי. התורובע זהו מ
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שמאל התרחק משיוך ליהדות והעדיף באופן ברור -טענתנו היא שאם בעבר מחנה המרכז

ואפילו מתריס מעטפת של חילוניות שמבטאת רציונאליות, הרי שהיום יש מקום לפירוש 

חשב מסלול מחדש בנוגע לתפיסת באותה צורה יש לשל ערכי מחנה השמאל.  ,יהודינוסף, 

"כור ההיתוך" של מפא"י ולאליטיזם של תנועת העבודה ההיסטורית ולעבור לגישה רב 

ל שהאלטרנטיבה שאם כך להדגיש לנו חשוב לא בתיאוריה אלא במעשה.  –תרבותית 

מארבעה נושאי מפתח: בו זמנית  תלהיות מורכבצריכה מול מחנה הימין הציוני השמאל 

ום השליטה שלנו בעם אחר, צמצום אי השוויון וצדק חלוקתי, כבוד למסורת חתירה לסי

היהודית והכרה במגוון התרבויות בחברה הישראלית. כל הנושאים האלה צריכים 

להתקיים בתודעתו של השמאל הציוני בכפיפה אחת, במקום לשים דגש על נושא אחד או 

 שניים. 

רכי תנועת העבודה כפי שהמכון אנחנו סבורים שכמעט כל עשרת העיקרים של ע

הרעיוני של קרן ברל כצנלסון ניסח אותם יכולים להיארז בהקשר יהודי ואין שום סיבה 

לתת למחנה הימין להיות היחיד בשטח שמטעין בפירוש משלו את המונח יהדות. מחנה 

-יהבו בשנים האחרונות על ההתמודדות במגרש החברתיעיקר השליך את  הציוני השמאל

. לפי נתוני המחקר, ההתמודדות במגרש הזה אינה מספיקה. יתר על כן, מאחר כלכלי

שההתמודדות בין מחנה הימין לבין מחנה השמאל היא ביסודה התמודדות ערכית 

עיני נתפס במרחב הפוליטי בלבד של האו שניים ואידיאולוגית, התמקדות במישור אחד 

ואת כוח המשיכה של מחנה את האמינות  הפחיתמ אשררבים כבריחה מפני בשורה 

 מאל לא רק בעיני הפריפריה אלא בעיני הציבור הכללי. שה

בים של תושבי המדינה ואין תנועת העבודה הקיפה תחומי חיים רבאופן היסטורי, 

הפוך לתנועה של נושא אחד. לכן עליה לשוב למקורותיה אבל באופן אותה לם זה הול
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בדרך  בניית תחושה של קהילההוא  אם כן, ,האתגר של קרן בית ברל. 2016 -מעודכן ל

"ההיררכיות הגלויות . בפריפריה חשים, כפי שנאמר לנו, את של העצמה אוטונומית

לאחר יישום ההמלצות עם סוכני הערכים מהמרכז. סמכותי שמתקיים והסמויות" בדיאלוג 

אחר  המוצעות במסמך זה, אנו סבורים שקרן ברל כצנלסון תעשה נכון אם תמשיך לעקוב

העמדות כלפי השמאל הציוני בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. מהלך של היזון חוזר 

להלן( יסייע רבות במעקב אחר האפקטיביות של הפעולות בהן  1)כפי שמתואר בתרשים 

 . לזיהוי ופירוק החסמים כלפי השמאל הציוניתנקוט הקרן 

ריכוך חלק מנהיגות מקומית תסייע בפירוק השסעים המצטלבים ותביא ל

די והאוטומטי כמעט בין ימהחסמים. לאור הממצאים אנו רואים אתגר בשבירת הקשר המי

אנחנו  בהתגבשותהלנו שמנהיגות מקומית, ש ילצורך כך ברופריפריה ומחנה הימין ה

יהיה עליה לקבל ייצוג ואפילו  ., לא תינטש ותונצח ב"גטו" של הפריפריהרואים הכרח

. את ההעדפה הזאת תוך המוסדות של השמאל הציוניתח בהעדפה בייצוג בעמדות מפ

צעירים ומוצלחים שנמצאים בימין שאותם פגשנו במהלך המחקר. בקלות, כך כיום חשים 

 .התרשמנו, הם היו יכולים למצוא את עצמם במחנה של השמאל הציוני

  

 : תיאור הפעילות של הקרן בנושא המחקר בעתיד 1תרשים 



 2016פברואר 

 

41 
 

 


