
  2008 –הסקר החברתי 

להתרשם בעיקר  נועד, הנערך מדי שנה, הסקר החברתי של מרכז טאוב
, מתחושת הרווחה ומתחושת הביטחון החברתי של הציבור בישראל

 תוספת חשובההסקר מהווה . ומעמדותיו בסוגיות חברתיות שונות
 ,כמדי שנה .1ח השנתי של המרכז" בדוהמוצגת, תמונת המצב החברתיל

כדי להבטיח , מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמותהוצגו  גם השנה
לעקוב ניתן יהיה , בהם נשאל הציבור כמה וכמה פעמים, שבתחומים אלה

ישירות  הנוגע ,שאלותהחלק מ . בעמדותיוהשינויים החליםאחר 
 בסיס המהוו ,במרכיבים הבסיסיים ביותר של תחושת הרווחה החברתית

 ת אתּכֵמהמ, מדד מספרי, טחון חברתי לבי" טאובמדד" לחישובו של
מעבר למה שניתן ללמוד מתשובות לשאלות , הביטחון החברתיתחושת 
במדד כזה להשוואה על פני זמן ולהשוואה בין קבוצות השימוש  .בודדות

את  ומעשיר מרחיב, בנפרדלהן מחושב  המדדש, מתוך האוכלוסייה
  . )משךבהראה  (הציבורההתרשמות מעמדותיו ותחושותיו של 

   : בולטות מגמותשתיממצאי הסקר מצביעים השנה על , באופן כללי
 בתחושת הרווחה והביטחון הרעה לעומת השנה הקודמת חלה , האחת

 ועמד אז 2007שהיה בשיאו במאי  ,"טאובמדד . " של הציבורהחברתי
 )2008מאי  (100-  ל0 בטווח שבין  נקודות58- נקודות ירד ל62על 
בתקופה האחרונה את ההאטה המסתמנת ה חוו הציבורכי  ,נראהו

 פוגעת ברמת איננהההאטה עדיין גם אם . במשק הישראלי והעולמי
מצאנו כי  .החיים הנוכחית היא כבר גורמת לחששות מפני העתיד

אצל קבוצות האוכלוסייה , כמצופה, גדולים יותר חששות אלה
 . בעלי ההכנסות הנמוכותאצל החלשות ובייחוד 

                                                      
נערך במתכונת דומה בתשע ה, ר דעת קהלהסקר החברתי של מרכז טאוב הוא סק  1

איסוף הנתונים . בחודש מאי, באביבהסקר השנה ערכנו את . השנים האחרונות
 ידע למקבלי – Smith Consultingתוצאות הסקר נערך באמצעות  לצורך עיבוד

כמדגם מייצג של האוכלוסייה וטעות , הסקר בוצע בקרב אלף איש. מ"בע החלטות
  .זים אחו3.1הדגימה היא 
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  שסוגיית,  על כךרחבהציבורי הקונסנסוס מתבטאת ב ההשנייהמגמה 
, מרכזית של החברה הישראליתהבעיה היא ההפערים החברתיים 

להופיע בסדר עדיפות גבוה מאד של כל צריכה  עמהההתמודדות ו
 ,מצד אחד ,שאפשר, על כך הסכמה כי יש  מסתבר.בישראל ממשלה

 החברתיים השוויון והפערים- להקטין באופן משמעותי את רמת אי
המדינה ומוסדותיה ש ,מוסכם, ומצד שני, והכלכליים בישראל

אפילו  –ולמעשה , לצמצום הפערים  היוםים תורמםלענפיהם אינ
  .  להגדלתםיםתורמ

, חברתי- במוקד הדיון הציבוריאשר, נושאיםהתייחסנו השנה לכמה מן ה
 תנציג בסעיף הראשון א להלן .הפערים החברתיים הממד של תוך הדגשת

 עוסק אחריו הסעיף הבא. כלכלי- לתחושת הביטחון החברתי"מדד טאוב"
 וביחסו,  בישראלשוויון-בהעדפות הציבור ובעמדותיו בנושאי פערים ואי

 של הפרק הסעיף השלישי. בעיההכדי להתמודד עם , מדיניות הנדרשתל
 האוכלוסייה ולגבי כל הצגת הממצאים לגביתוך , עוסק ברמת החיים

חלשות יותר קבוצות , םהערבים והחרדי, כהמתו רותנבחקבוצות 
אשר , )להלן העולים (העולים מחבר העמים לשעברו ,כלכלית-חברתית

 תוצאות הסקר מצביעות על שוני בינם לבין שאר האוכלוסייה
הביטחון תחושת שינויים בלמוקדש ) 4(הסעיף האחרון  .יהםבעמדות

  .בשנה האחרונה של הציבור בתעסוקה

  לתחושת הביטחון החברתי" אובמדד ט. "1

כאשר המצב , 100- ל0מוצג בטווח של בין טאוב  מרכזהמדד שפותח ב
 .0ידי הערך - על – והגרוע ביותר, 100די הערך י-האופטימלי מוצג על

 הביטחון החברתיתחושת להציג את , כאמור, המדד המספרי מאפשר לנו
, שוואה על פני זמןאת הה –וכן , של הציבור או של קבוצות נבדלות בתוכו

 מאגד" מדד טאוב". מעבר למה שניתן ללמוד מתשובות לשאלות בודדות
, הנשאלות בכל הסקרים בסגנון זהה,  התשובות לקבוצה של שאלותאת
. נוגעות ישירות במרכיבים בסיסיים של תחושת הרווחה החברתיתו
 את ,במשולב, תשובות לשאלות אלה מאפשרות לבחון לאורך זמןה

בביטחון , חשיפה לאלימותב, שינויים ברמת החייםהציבור בדבר הערכות 
  . ובחשש מפני אבטלה, כלכלי בסיסי
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 58  על, אוכלוסיית הסקרכל לחושבהמ, "מדד טאוב"עמד  2008 במאי
שחלה לאחרונה ירידה ה. 20072 בספטמבר נקודות 60-  לנקודות בהשוואה

ככל , צביעהמ היא .2003ה מאז יילטת לעומת מגמה רצופה של עלוב
תחושת  על ההתפתחויות הכלכליות האחרונותההשפעה של  על ,הנראה

  לידי ביטויעוד לפני שהן באות, הביטחון החברתי של הציבור
 משקבמחושבים או  הנמדדים ,חברתיים שונים-באינדיקטורים כלכליים

  .)1ראה איור (
אוכלוסיית הסקר מייצג את  המודד הכללי שהצגנו, יחד עם זאת

הבדלים גדולים ברמת הביטחון החברתי בין קבוצות  לותה ומסתירבכל
המעידה על , האוכלוסייהקבוצת המדד המחושב עבור . אוכלוסייה שונות

 73על  2008  עמד בשנת,"הרבה מעל הממוצע "שרמת הכנסתה צמהע
הרבה  "התהכנסרמת ש ,בו בזמן שהנתון עבור האוכלוסייה, נקודות

-ו 70היו המספרים  2007- ב .נקודות בלבד 48  הגיע לכדי,"מתחת לממוצע
קבוצות האוכלוסייה בין שתי שהתרחב הפער ש, יש לציין. בהתאמה 50

  .  )1 ולוח 2ראה איור  (2007- גדול גם בהיה  בשנה האחרונה
,  השכלהבחלוקה לפי רמות, ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייה

ה  נראית מגמ)ךבהמש (1 לוחמ .אך המגמות דומות הרבה פחות בולטים
תחושת הביטחון של בעלי ההשכלה שאפיינה את ,  עלייהה שלפרצו

כאשר חלה ירידה , 2008-ב השתנתהמגמה זו  .2007- ו2003 ביןהנמוכה 
אצל בעלי ההשכלה .  נקודות51לכדי  ,תחושת הביטחון של קבוצה זאתב

 ההאקדמית רמת המדד גבוהה בכל נקודה ונקודה ואמנם גם לגביהם חל
  .  יותרמתונהאך , בשנה האחרונהה הרע

בשנים האחרונות בלטה " מדד טאוב"מגמת השיפור הנמדדת ב
והיא קצת פחות מרשימה לגבי , במיוחד לגבי האוכלוסייה החרדית

אצל העולים מחבר העמים לשעבר . )2ראה לוח  (האוכלוסייה הערבית
ונה אך מגמה זו השתנתה לאחר, על פני השנים נראתה עלייה משמעותית

  . והמדד מצביע על ירידה חדה, ונראה כי תחושת הביטחון החברתי נפגעה
  

                                                      
 של  מתייחסת לסקרים,בשנים בהן נערכו שני סקרים ומעלה,  לאורך שניםהההשווא    2

  .2007וספטמבר , 2006יולי , 2005יולי 
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איור 1. מדד טאוב לתחושת הביטחון החברתי
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   2008-2003, לפי השכלה והכנסה, מדד טאוב. 1 לוח

20082008  2007 2006 2005 2004 2003     

  :רמת השכלה         

51  53 50 46 45 43  יסודי או תיכון חלקי 
61 62 59 58 55 50  אקדמית 
10 9 9 12 10 7  בנקודותהפער  

  :רמת הכנסה        

48 50 49 44 45 41  נמוכה בהרבה מהממוצע 
73 70 68 69 65 59  גבוהה בהרבה מהממוצע 
24 21 19 25 20 18  הפער בנקודות 

קבוצות שלוש  אצלבולטת  2008-בבתחושת הרווחה הירידה 
במיוחד אצל   חריפההירידה .נבדלצביע באופן נעליהן , האוכלוסייה

רמת הביטחון המחושבת בעבור החרדים כאשר , םהחרדיאצל ו העולים
השינוי הנראה אצל הערבים מתון יותר  .גבוהה יותרהייתה לכתחילה 

 לאורך יותראך רמת הביטחון המחושבת בעבורם נמוכה , בשנה האחרונה
  .כל השנים האחרונות

  2008-2003 ,לפי קבוצות אוכלוסייה נבחרות,  מדד טאוב.2 לוח

20082008  2007 2006 2005 2004 2003   

  חרדים 50 58 58 57 64 60

 ערבים 44 46 50 55 55 53
 עולים 50 49 48 55 57 51

איך , אופן כלליב" – לשאלות הסקר הוספנו שאלה כלליתשעברה שנה ב
 – "?חברתי שלך ושל משפחתך-היית מגדיר את תחושת הביטחון הכלכלי

התוקף לבחון את שאלה זו  הנועד, במידה מסוימת.  גם השנה עליהחזרנוו
 ,על כךאמנם  על השאלה הישירה מצביעותהתשובות . ממצאי המדד של

יחד אולם , מתרכז בקטגוריות של תחושה בינונית וטובהשרוב הציבור 
  טובה מאד וטובההםשיעור המשיבים שתחושת הביטחון של, עם זאת

 לא םגשת שהר,ואילו שיעור המשיבים,  אחוז39- ל 42- מ,מה-  במידתירד
כי , עם זאת, יש לציין . אחוז19-ל 15- עלה מ,טובה-כך טובה וכלל לא-כל
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באשר להרעה שחלה בתחושת מן הסקר התחושה המסתמנת למרות 
גדול עדיין  מאד הטובה תחושההבעלי שיעור  הרי, 2008- בהציבור 

שיעור בעלי , לכך במקביל ו,טובה כלל-הלא התחושהמשיעור בעלי 
 2008- ב2.5-ופי למעלה מ 2007-בפי שלושה  ולגד הטובה התחושה
  .כך טוב- לא כלהחשיםמשיעור 

  באופן כללי איך היית מגדיר " : לשאלההתשובות התפלגות   .3לוח 
  – "?חברתי שלך ושל משפחתך-את תחושת הביטחון הכלכלי

  ) אחוזים( כל האוכלוסייה

  2007          2008 

 8 9 טובה מאד
 31 33 טובה   
 42 43 יתבינונ
 13 11 כך טובה-לא כל
 6 4 טובה-כלל לא

והן " מדד טאוב "על פיהן (אם כן , מצביעים 2008 לשנת  הסקרממצאי
 מגמהב שינוי שחלעל  ,)הישירה, הכללית יותרהתשובות לשאלה מ

מגמה ,  של הציבורחברתי-הרציפה של שיפור בתחושת הביטחון הכלכלי
 בעלי ,באורח לא מפתיע. 2007-ו 2003שבין שאפיינה את תקופת השנים 

  . תר הם בעלי ההכנסה הגבוהה ביותרההרגשה הטובה ביו
שלה רצון השביעות ש, לשעבר בולטים כקבוצההעולים מחבר העמים 

ממצאי . נמוךבקרבם כלכלי -נמוכה ושיעורם של בעלי הביטחון החברתי
 כלכלי- שביטחונם החברתי ,עוליםגבוה של  שיעורהסקר מצביעים על 

 בעלי ההכנסהבקרב ו קרב הערביםב השיעורעולה על זה  ושיעור, נמוך
שלמרות שאפשר להצביע , הרושםמתקבל . ממוצעהנמוכה בהרבה מן ה

יותר חשופה  ת העוליםקבוצהרי , על תהליכים של התערות וקליטה
אף ייתכן שבקרב . לתנודות במצב הכלכלי הכללי מקבוצות אחרות
)  הגבוההההשכלה רמת בשלגם ( יותררבה ת ומודעהעולים קיימת 

 החיים ועללהשפעות השליליות האפשריות של הנסיגה הכלכלית על רמת 
   . התעסוקתיןטחויבה

, לגבי תחושת הביטחון החברתי, הבודדת, בתשובה לשאלה הישירה
-אשר בלטו בשנה שעברה בתחושת ביטחון חברתי, החרדיםמצאנו ש

כפי שגם נראה , בתחושה זוידה ביטאו בסקר האחרון יר, כלכלי גבוהה
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אצל הערבים לא מצאנו בתשובות , לעומת זאתו; באמצעות חישוב המדד
גם המדד המחושב עבורם איננו . לשאלה הבודדת שינוי במגמת הביטחון

   ).4 כפי הנראה בלוח(אם כי חל שינוי במגמה , מבטא שינוי חריף מאוד
 מתוכן ארבע כי מסתבר. מדד טאוב מורכב כאמור משש שאלות שונות

עתיד הכלכלי שאלות אלה התייחסו ל. מדדבהשפיעו יותר על הירידה 
.  של משתתפי הסקר הצפויההכנסה הכספיתלובעיקר , והתעסוקתי

היכולת להסתדר עם , כמו למשל(הווה ה שכוונו אל ות שאל,ת זאתלעומ
. כאמור, שנראתה במדד המשולב  פחות לירידהותרמ, )ההכנסה הנוכחית

  .אף הצביעה על שיפור מסוים החשש מאלימותלגבי  השאלה

   איך היית מגדיר ,באופן כללי" : לשאלה*התפלגות התשובות  .4 לוח
 – "?חברתי שלך ושל משפחתך-את תחושת הביטחון הכלכלי

    )אחוזים( קבוצות שונות

 2007  2008  

טובה-לא טובהובהט-לא טובה 

       :השכלה
 17 43 15 44 בעלי תואר אקדמאי 
 30  30  21  27  בעלי השכלה נמוכה  

      : הכנסה

  3 77 7 86 ממוצעההרבה מעל  

 38 17 34 19 הרבה מתחת לממוצע 
          :קבוצות נבחרות

 40  14 35 19 עולי חבר העמים לשעבר 
 21 36 15 49 חרדים 
 27 32 37 14 ערבים 

משלימה את , תכלכלי כבינוני-הגדירה את תחושת הביטחון החברתיש, קטגוריהה  * 
  .100- ההתפלגות ל
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   שוויוןה- ואיים החברתיים בישראלפערה. 2

ואת אידיאולוגיות -  של כמה סוגיות ערכיותהסקר כולל מידי שנה בחינה
השנה התמקדנו . מדיניות הממשלהביחס לם של משתתפי הסקר הערכת

נושא שהמרכז הקדיש לו עיסוק מיוחד ,  החברתייםבסוגיית הפערים
, ידי נשיא המדינה- אשר הוקם על, המשימהבמסגרת כוח הן , לאחרונה

והן במסגרת הבחינה השוטפת , 3בשיתוף עם שר הרווחה וחוקרי המרכז
   .של התפתחות השירותים בתחומי הרווחה המרכזיים

 על קונסנסוס ציבורי רחבכי קיים , מגמה בולטת המתגלה בסקר היא
כזית של החברה מרהבעיה היא ה הפערים החברתיים שסוגיית, כך

להופיע בסדר עדיפות גבוה מאד צריכה  עמהההתמודדות ו, הישראלית
מצד  ,שאפשר, על כך כי יש הסכמה  מסתבר.בישראל של כל ממשלה

השוויון והפערים החברתיים -להקטין באופן משמעותי את רמת אי, אחד
המדינה ומוסדותיה לענפיהם  ש,מוסכם, ומצד שני, והכלכליים בישראל

 יםאפילו תורמ –ולמעשה , לצמצום הפערים  היוםיםתורמ םאינ
לת דהמצביעים על הג, האובייקטיבייםדומה שהממצאים . להגדלתם

המוצגת , המשתקפים באופן ברור בסדרת האיורים (הפערים בישראל
  . חלחלו לתחושת הציבור ולמודעות החברתית שלו, )בפתח הספר

  הערכת המצב הקיים. א

  : המצב הקייםאתהערכת הנשאלים י ללמוד על כד, כמה שאלות שאלנו
 או לא  הצטמצמו,חברתיים גדלו-הפערים הכלכלייםלדעתך  האם .1

   ? בשנה האחרונההשתנו כלל
 פירות הצמיחה הכלכלית בשנים האחרונות מתחלקיםכיצד לדעתך  .2

  ?בין קבוצות האוכלוסייה
אם היית מדרג את קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל לפי מצבן  .3

 ?איזו מהן נמצאת לדעתך בתחתית הסולם, כלכלי- חברתיה
האם לדעתך כל קבוצות האוכלוסייה נהנות מרמה פחות או יותר  .4

  ?שווה של שירותי בריאות

 הכולל, ציבורב טרוב מוחל כי, בהתייחס לשאלה הראשונה לעיל, מסתבר
 בשנה חלקו  עלוהוא עולה בהרבה שהפערים גדלו, סבור,  ממנו אחוז75

                                                      
ח כוח המשימה הוגש לנשיא המדינה ולשר הרווחה והשירותים החברתיים בסוף "דו    3

 .2008אוקטובר 
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מצביע הן על בולטות הבעיה השיעור הגבוה  .אחוז 61 – 2007 ,הקודמת
אמנם קיימים , יתירה מזאת. התפתחותהוהן על ההסכמה באשר לכיוון 

 , אך הם לא גדולים באוכלוסייה בין הקבוצות השונותההבדלים בהערכ
,  באוכלוסייהחלשות יחסית שתי קבוצות כי אצל ,מצאנו, לדוגמא. יחסית
 כי חלה הסבוריםשיעור , ובעלי השכלה נמוכהלשעבר חבר העמים  יעול

 שהם ,ייתכן, כמובןאולם  .לדעתם המצב לא השתנהיותר והחמרה נמוך 
בעלי אצל  ,לעומת זאת .סבורים שהוא גם לא היה טוב יותר לכתחילה

בולט השנה שיעורם הגבוה של מי  ,הרבה מתחת לממוצעש ,ההכנסה
גילאי אצל בולטים גבוהים הרים השיעו .שהפערים גדלו בהרבה שסבורים

 81 ,סבורים יותר מאחרים שהפערים גדלוה, )64-30(העבודה העיקריים 
  . בממוצע הכללי אחוז75לעומת 

 מפירות הצמיחה הכלכלית של השנים מי נהנה", לשאלהבאשר 
 שהאוכלוסייה העשירה היא, מהציבור סבורים  אחוז73 "?האחרונות

סבורים  מתוכם אףוכשלושים אחוז ( ההנהנית העיקרית מפירות הצמיח
 םנהניעניים הם השה  סבוראחוז אחד ורק )היא הנהנית הבלעדיתש

קבוצות משנה פי  המשיבים למבחינים בין כאשר .)3ראה איור  (ייםהעיקר
 מבעלי ההכנסה הנמוכה בהרבה מתחת לממוצע  אחוז83- ש ,מתברר
 כמחצית ורק,  שהנהנים העיקריים הם האוכלוסייה העשירה,סבורים

 דומים התגלו בין בעלי הבדלים. מבעלי ההכנסה הגבוהה סבורים כך
ם ובין צעירים יבין חרדים לחילונ, השכלה גבוהה לבעלי השכלה נמוכה

   .למבוגרים
שבסופו של דבר פירות "כלומר ,  בעניין זהלגבי הציפייה לעתיד

ים מהמשיב כחמישית  שרק,מסתבר, " האוכלוסייהכלל יחלחלו הצמיחה
 והקבוצות החלשות בלטו במיוחד בחוסר התקווה שלהם סבורים כך
 – בחרו באפשרות זונמוכים מאוד לעומת הממוצע שיעורים . בעניין זה
)  אחוז13(בעלי ההכנסה הנמוכה בהרבה מהממוצע , ) אחוז15(הערבים 

 מקרב בעלי כמעט מחציתלעומת זאת . ) אחוז12(ובעלי ההשכלה הנמוכה 
 כי בהמשך יחלחלו פירות הצמיחה ,סבורים)  אחוז46(ה ההכנסה הגבוה

   .לכל שכבות האוכלוסייה
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איור 3. הערכת הציבור על התחלקות פירות הצמיחה 
הכלכלית בין קבוצות אוכלוסייה, 2008

האוכלוסייה הענייה 
היא הנהנית 
העיקרית

1%

רוב חלקי 
האוכלוסייה נהנים 

באופן שווה 
6%

העשירים נהנים 
בשלב הראשון אך 
עם הזמן תחלחל 

הצמיחה לכל  
21%

האוכלוסייה 
העשירה ביותר 
בלבד נהנית 

29%

האוכלוסייה 
העשירה היא 

הנהנית העיקרית
43%

  
אם היית מדרג את קבוצות האוכלוסייה השונות : "באשר לשאלה הבאה

בתחתית איזו מהן נמצאת לדעתך , כלכלי-בישראל לפי מצבן החברתי
 ידי-כלכלי על- בתחתית הסולם החברתיהנמצאיםדירוג  "?הסולם

עובדים בשכר נכללו הראשונה ב: ר הצביע על כמה קבוצותמשתתפי הסק
 ;)סבורים שהם הקבוצה החלשה ביותרמכלל המשתתפים  אחוז 30 (נמוך

תושבי עיירות הפיתוח ושכונות , המובטלים,  הערבים– בקבוצה השנייה
; )יהם הצביעו עלממשתתפי הסקר  אחוז16- ל13בין כאשר (המצוקה 

 הצביעו  אחוזים10- פחות מ(העולים החרדים ו – ובקבוצה השלישית
  ). כנמצאים בתחתית הסולםעליהם

מהם אחוז  42כאשר ,  חרגו מהכלל בבחירה שלהםהחרדיםמעניין כי 
 כלתוך  מ אחוזים10 הקבוצה החלשה ביותר לעומת הצביעו על עצמם כעל

שהערבים הם  ,סבוראחוז אחד מתוכם  רק ,עם זאת. האוכלוסייה
או , מצד שני.  בכללותוהציבור אחוז מ16לעומת  ,הקבוצה החלשה ביותר

שהם הקבוצה החלשה סבורים  כמעט שליש מהערבים, בהשלמה לכך
 הקבוצה החלשה כעלהחרדים  מתוכם הצביעו על אחוזים 6 ורק ביותר
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נוטים  ואקדמאים בעלי השכלה גבוההמצאנו כי , פרט לערבים. ביותר
 כל בשיעור גבוה יותר מ, שמצבם של הערבים הוא הגרוע ביותר,להעריך

 שיעור הסבורים , שמבין היהודים,ין לצייןמעניעוד  .האוכלוסייה
 מאלה 3גבוה פי  שהאוכלוסייה הערבית בתחתית הסולם החברתי

    .4) אחוזים4 לעומת 12 (הסבורים שהחרדים בתחתית הסולם
, לגבי המצב הקיים, בהשלמה לתמונה המתקבלת משאלות אלה

 התשובות. שוויון בשירותי הבריאות- איקיומו של י לגב ,כאמור, שאלנו
או  שקיימים הבדלים גדולים ,ים אחוז מהציבור סבור61 כי, מעידות
.  הניתנים לחלקים שונים של האוכלוסייהבשירותי הבריאותמאד  גדולים

מעניין  . אחוז סברו כך53אז , 2007שיעור זה עלה באופן משמעותי לעומת 
השוויון בשירותי הבריאות איננה עולה דווקא -  איכי התחושה לגבי, לציין

אלא מתשובותיהם של הנמנים על הקבוצות , מתוך הקבוצות החלשות
 מבעלי ההשכלה כרבע, כך לדוגמא). הכנסה והשכלה(החזקות יותר 

  אחוזים8הנמוכה סבורים שרמת שירותי הבריאות שווה לגמרי לעומת 
בממוצע לכלל , בלבד  אחוזים10. בלבד מבעלי ההשכלה האקדמאית

,  שיעור כפול כמעט לעומת, סבורים שהרמה שוויונית,יהודיםה
מבעלי ההכנסה  אחוז 16גם . מבין החרדים ומבין הערבים, כחמישית
 בלבד מבעלי  אחוזים2לעומת סברו שהשירותים שוויוניים הנמוכה 

ביחס , הבדלים אלההאם ,  כמובן מתעוררת השאלה.ההכנסה הגבוהה
 פוגשותנן אימכך שהשכבות החלשות  נובעים, וויון בשירותיםלשאלת הש
 ומהעובדה שהן בכלל לא מגיעות למגע עם שירותי , מציאותאת אותה
כך דורשת  לעהתשובה ?  המוענקים באופן פרטי לבעלי אמצעים,בריאות

  . מן הסקר שערכנושניתןהעמקה מעבר למה 

  השפעת הממשלה על המצב הקיים. ב

איך לדעתך משפיעה המדיניות הכלכלית של ",  הסקרשאלנו את משתתפי
 , לדעתך,באיזה מידה", וכן שאלנו" ?הממשלה על הפערים החברתיים

   ".?בחברה הישראליתמשפיעה על צמצום פערים מערכת החינוך 
 .שאלות אינן מחמיאות כלל למדיניות הממשלה ההתשובות לשתי

הכלכלית של  מדיניותה ש, מהנשאלים סבורים אחוז60 כי, מסתבר
  אחוז17ורק , או מועטה את הפערים/הממשלה מגדילה במידה רבה ו

                                                      
יק העדפה מתקנת למגזרים בנכונות הציבור להענ, ראה בהקשר זה את הדיון בהמשך   4

   .החלשים בחברה
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לתשובות בהשוואה , יחד עם זאת. פעריםסבורים שהיא מצמצמת את ה
 ה שלנראה כי חל שיפור בהערכ, 2005- לשאלה דומה בסקר שנערך ב

אחוז מהציבור היו  75 ,שנה  באותה. בתחום זהמדיניות הממשלה
 שהיא – אחוז 14ת הממשלה מגדילה פערים ורק  שמדיניו,סבורים
בין הקבוצות השונות בתשובותיהם לשאלה שמצאנו ההבדלים . מצמצמת

  .זאת לא היו גדולים במיוחד
מצאנו שהציבור ,  מערכת החינוך על צמצום פעריםה שלהשפעלגבי ה

שלוש תוך כל אחת מהן בחרה באחת מש, שוות מתחלק לשלוש קבוצות
לפני כחמש שנים שאלנו  .מגדילהאו  אינה משנה, מתמצמצ: האפשרויות
שמערכת סברו  כרבע מהציבור כי ,)2003-ב(ואז מצאנו  שאלה דומה

ייתכן . אותםמצמצמת  שהיא – אחוז 37-החינוך מגדילה פערים ו
על  מעיד, בהתפלגות תשובות הציבור בשאלה זוהנראה , שהשינוי

צמצום הפערים יתנת לבעדיפות הנ ירידה שאכן חלה ,הרווחת התחושה
חבר  מיוצאי  אחוז45-שכ, מעבר לכך בולטת העובדה. במערכת החינוך
 שמערכת החינוך מגדילה את ,סבורים החרדיםמ והעמים לשעבר

 אחוז מהחרדים וכשליש מהעולים סבורים שהיא 40-כש בו בזמן, הפערים
   . על תחום זהאינה משפיעה כלל

  הממשלהמדיניות . ג

,  שנועדו להתרשם מעמדתם, הסקר כמה שאלותשאלנו את משתתפי
 בכמה מן התחומים ,ביקורתם או תמיכתם במדיניות הממשלה

מיקדנו את . המעסיקים את הדיון הציבורי ,החברתיים המרכזיים
 בתחומיהן  והן בשכר, מםחתירה לצמצו וההשאלות לנושא הפערים
, מיםמוטיבים דו נו עלחזרחלק מהשאלות ב .השירותים והשימוש בהם

  .  ההתרשמות מדעתם של משתתפי הסקר בסוגיות אלה להעמקתשכוונו
האם , השוויון-השאלות התייחסו לעצם האפשרות להקטין את אי

תפקידה של מ ש,סבוראם הציבור הו? לדעתו של הציבור ניתןהדבר 
שאלנו בנפרד לגבי ההעדפה שיש עוד  ?למען מטרה זוהממשלה לפעול 

וכן , סייה בהקצאת משאבים ממשלתייםלתת לקבוצות מתוך האוכלו
. ביטויה של העדפה כזושאלנו לגבי השימוש במערכת המיסוי לצורך 

וכן לגבי הפערים ,  דעתו של הציבור בנוגע להטלת מס ירושהביררנו את
   .גבוה במגזר הציבורישכר הנמוך להכר שההרצויים בין 

ביעות ש-אימעידים על " אידיאולוגיות"הממצאים במקבץ השאלות ה
 ,הציבור, עם זאת. התרחבות הפערים בישראלביחס לרצון בקרב הציבור 



 267   2008 –הסקר החברתי 
 

 מבטא אתאיננו , אלה  נרתע מלבטא את עמדותיו בסוגיותאיננוש
 משמעותית בהקצאת להעניק עדיפות בנכונות חברתיתהסולידריות ה

בייחוד כאשר ,  לקבוצות החלשות יותר בחברה)המשותפים(המשאבים 
  .  מוגדלמסיםנותו לשאת בנטל הוא נשאל בדבר נכו

במידה רבה או רבה מאד להקטין  שניתן ,סבור)  אחוז57(רוב הציבור 
  ועוד ,  בישראלחברתייםוהפערים הכלכליים הבאופן משמעותי את רמת 

 85-כ של, שרוב עצום, כלומר. מסכימים לכך במידה מסוימת אחוז 30-כ
- חברתייםשאפשר לצמצם את הפערים ה ,ים סבוראחוז מהציבור

 מצאנו כי בקרב העולים מחבר העמים. כלכליים בחברה הישראלית
כמעט  כאשר , יחסית לכלל הציבור,גבוהה יותר הפסימיותמידת לשעבר 

 40-כורק ,  שאפשר לצמצם את רמת הפעריםסבוריםאינם רבע מהעולים 
שאר קבוצות  .כך במידה רבה או רבה מאדל מסכימים אחוז מתוכם
 לממוצע הכללי ונטו לבטא אופטימיות באשר ו בדומההשיבהאוכלוסייה 

  .  יכולת לפעול לצמצום הפעריםעצם הל
 של הממשלההמרכזי תפקידה בסקר מתגלה הסכמה גורפת לגבי 

 אחוז סבורים שזהו 90-כ. )4ראה איור  (בפעולה לצמצום הפערים בחברה
סבורים שזהו תפקידה המרכזי ועוד מתוכם שליש ,  של הממשלהתפקידה

כלל  אחוזים מ9רק . שזהו אחד מתפקידיה המרכזיים –שליש - כשני
מעניין .  שזה איננו מתפקידיה המרכזיים של הממשלה,סבוריםהמשיבים 

בשיעורים ,  שהעולים לשעבר בולטים לעומת יתר הקבוצות,לציין
 שזה איננו תפקידה של הממשלה או ,הגבוהים יותר של מי שסבורים

      .ני בתחום זהלשאת רק בתפקיד מששעליה 
צמצום הפערים למדיניות  באשר ,משתתפי הסקרתם של בהמשך לגיש

מעניינות התשובות ,  הממשלתית בענייןוהבחירה הגורפת במעורבות
 בהקשר.  מתוך האוכלוסייהשיש לתת לקבוצות החלשותבאשר להעדפה 

  זהותן שלכאשר התבקש להצביע על,  הציבורהערכת יש לזכור את ,זה
סבורים )  אחוז49 (ממשתתפי הסקרכמחצית , ובכן.  החלשותהקבוצות

 – אחוז 11-  ולעובדים בשכר נמוך ,ראשונהבבראש ו ,שיש לתת העדפה
 אחוז סבורים 17, בהשלמה לכך. יישובי פיתוח ושכונות מצוקהלתושבי 

 עובדים :הוצעו הקבוצות הבאותבשאלה  (שאין לתת העדפה לאף קבוצה
תושבי יישובי פיתוח , גמלאים, עולים חדשים, םחרדי, ערבים, בשכר נמוך

  .)אין לתת העדפה לאף קבוצה, מובטלים, ושכונות מצוקה
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איור 4. הערכת החשיבות של תפקיד הממשלה לפעול 
להקטנת אי-השוויון ולצמצום הפערים

2008, אחוזים

5
4

29

62

כו, זה תפקידה
המרכזי

כן, אחד מתפקידיה
החשובים

כן, כגורם משני
בלבד

לא מתפקידיה של
הממשלה

  
  

כל קבוצה נתנה לעצמה עדיפות גבוהה יותר מאשר כי , עוד מתגלה
 העדפה התגלתהאוכלוסייה האך בכל קבוצות , לקבוצות חלשות אחרות

פה גבוהה בין קיימת חפיאמנם . ברורה לקבוצת בעלי השכר הנמוך
השתייכות לקבוצת  מסוימות בחברה לבין השייכות לקבוצות חלשות

של נכונות להעדפה ברורה של  ביטוי מצאנואך לא , מקבלי השכר הנמוך
, כי בשנה שעברה, מעניין להזכיר. הקבוצות המוגדרות כחלשות יותר

מצאנו כי , כאשר בדקנו את עמדתו של הציבור ביחס להעדפה מתקנת
 חלוק בדעתו ביחס לצורך לנקוט בהעדפה מתקנת כלפי המגזרים הציבור

כמחצית מהציבור הביעו התנגדות להעדפה מתקנת . החלשים בחברה
ושיעור התנגדות היה ; הערבים והחרדים, כלפי שני המגזרים החלשים

  .  גבוה יותר כלפי החרדים מאשר כלפי הערבים
 בבואה לפעול, היא אחד המנגנונים בידי הממשלה מסיםהמערכת 

שאלנו את משתתפי הסקר כמה .  בהתחלקות ההכנסותלצמצום פערים
על השאלה איזו , ראשית.  של הממשלהמסיםות הימדינל בנוגעשאלות 

 ) אחוז46(כמעט מחצית ממשתתפי הסקר ,  צריך להעדיףמסיםמדיניות 
 שיש לנקוט במדיניות המשלבת הקטנת מיסוי על שכבות הביניים ,השיבו
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שעדיף , כרבע מהציבור השיבו עוד ;על השכבות המבוססותה והגדל
 שראוי להגדיל , השיבו אחוז15-ו לצמצם את המיסוי על שכבות הביניים
 , השיבו אחוז מהמשתתפים16 רק .את המיסוי על השכבות המבוססות

שהמיסוי אינו כלי מועדף לצמצום פערים או שבכלל לא רצוי לצמצם 
שבעלי ההכנסות הגבוהות בהרבה מהממוצע , לצייןמעניין עוד  .פערים
לשימוש במיסוי כמכשיר לצמצום פערי  ,יחסית, בשיעור גבוה, התנגדו
  .  אחוז בממוצע לכלל המשיבים12 לעומת 22 – הכנסה
אשר , "מס ירושה ",מס ספציפישהתייחסה ל ,שאלהצגנו השנה ה

ון השווי-ם העברת איולצמצאפשרית טמונה בו יכולת תרומה משמעותית 
באופן כללי הציבור בישראל נוטה להתנגד להטלת ש, מסתבר. דור לדורמ

 לאפשרות של בשלילההשיב  ) אחוז71(רוב הציבור . מס על כספי הירושות
שיעורים . בשלילה מוחלטתאף השיבו מתוכם   אחוז57-ו, הטלת מס כזה

בעלי הכנסה גבוהה אצל ו 64-50גילאי גבוהים של התנגדות נמצאו אצל 
 אחוז מהמשתייכים לקבוצות אלה הביעו 80 –ה מהממוצע בהרב

, גדולה יותר התגלתה תמיכה הערבים כי אצל ,מעניין לציין. התנגדות
 אחוז הסכימו במידה רבה 17 (מס ירושההטלת אפשרות של ב, יחסית

, בהתאמה,  אחוז16-  ו10לעומת ,  אחוז הסכימו במידה מסוימת27ועוד 
   . )אצל היהודים

 ה הראשונה עליה נשאלו משתתפי הסקרסוגיה :שכר הפערילגבי 
השנייה ו ;)סימוםקמשכר שכר מינימום ו(שכר הגובה הגבלת להתייחסה 

 שהציבור מעדיף ,מסתבר.  בין שני הקצוותהפרשי השכר הרצוייםל –
 אחוז מהציבור 40 כמעט .גבלות לחזקיםהתמיכה בחלשים יותר מאשר 

,  בלבד שסברו אחוזים7ום לעומת  שיש להעלות את שכר המינימ,סבורים
 אחוז 40, יחד עם זאת. שיש להגביל את גובה השכר במגזר הציבורי

כלל  שאין , אחוזים סבורים5רק  . שיש לשלב את שני האמצעים,סבורים
  .  בישראללצמצם את פערי השכרצורך 

הפער הרצוי בין השכר הגבוה ביותר לנמוך ביותר במגזר לגבי 
, 2צריך להיות פי שהפער , סבורים  אחוז מהציבור28 מצאנו כי, הציבורי

   כי,  עוד מעניין לציין.5פי שהפער יכול להגיע ל,  אחוז סבורים26ד ווע
" הפער הרצוי"בתשובה לגבי ,  או יותר10 אחוז נקטו בשיעור של פי 22-כ

 ןמעניי(שאין כל צורך להגביל את הפער ,  אחוז מהציבור השיבו12ורק 
שלא צריכים להיות בכלל פערי , מה היה בדעה הקיצוניתששיעור דו, גם

שהפער בין בעלי השכר הנמוך ביותר בהינתן , ובכן). שכר במגזר הציבורי
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הרבה מעבר לפי ב עולהבשירות הציבורי לבין בעלי השכר הגבוה ביותר 
  . בפני קובעי המדיניותדעת הציבור בנידוןלהציג את חשוב אולי , 10

צעדים לצמצום התמקדה ב" האידיאולוגי"ול השאלה האחרונה באשכ
 הציבור התבקש לבחור באחת מתוך כמה. פערים בתחום הבריאות

רוב מצאנו כי ". בראש ובראשונה"המבטאת את הבחירה שלו , אפשרויות
 48(להרחיב את השירותים הנכללים בסל הבריאות  המשיבים מבקש

את   ולתגברלחזקכרבע מהציבור מבקש .  בתור בחירה ראשונה)אחוז
לבטל  –  אחוז מהציבור15-וכ, חלשותקבוצות אוכלוסייה להשירותים 

 כלאת ההשתתפות בתשלום עבור תרופות ושירותים רפואיים ל
מצדד בהטלת של הציבור מיעוט קטן רק ,  בהשלמה לאלה.האוכלוסייה

הקו גם כאן מתגלה .  כבחירה הראשונה שלומגבלות על הרפואה הפרטית
שאכן , ן בעיקר בתוספת שירותיםיימעונ ה,שת הציבורהמאפיין את גי
מבלי שצעד זה יחייב , כלומר.  מצידוויתור אך לא תחייב, תוחל על הכל

 כגון ,תופעות המגדילות פעריםהתפתחותן הנמשכת של הטלת מגבלות על 
 ,העמיםיוצאי חבר גם כאן יש לציין ממצא בולט לגבי . הרפואה הפרטית

אחוז אחד רק (ת מגבלות על הרפואה הפרטית  בהתנגדותם להטלשבלטו
  ).אלהכהטלת מגבלות בחר באפשרות של  מתוכם

   של האוכלוסייהחייםהרמת . 3

ידו באופן -כפי שהיא נתפסת על, רמת החיים של הציבורהתרשמות מ
מבוססת זו התרשמות . בסקרי המרכז קבועחלק  מהווה ,סובייקטיבי

 ביחס התחושהאת  בטאותהמ ,שאלות לעל תשובות הנשאליםבעיקר 
. ציפיותיו לעתידלבהתייחס ו בהשוואה לעבר הקרוב,  בהווההחייםרמת ל

בין ההבדלים או הפערים המתגלים דגיש את בהצגת הממצאים השנה נ
   .) בהמשך6- ו5איורים  (אוכלוסייהשל ה קבוצות שונות

   כל האוכלוסייה. א

 שרמת, בהווהלגבי רמת החיים  ,מדווח  של האוכלוסייהרוב מכריע
הכנסתו מאפשרת לו לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים ברמה סבירה 

מעקב על פני  התחושה מתחזקת כאשר .)רבעים מהציבור-שלושה (ומעלה
- לכדי שלושה, שלישים-מרוב של שני,  שחלהעלייההעל  מצביעזמן 
, רמת החייםבשביעות הרצון מהתרחש שינוי , בנוסף לכך. רבעים

 ,הסבורות שיעור המשפחותב, 2003מאז , חלהמתבטא בעלייה שכ
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חלה  –במקביל ו,  רבקיום ללא כל קושי או ללא קושי שהכנסתן מאפשרת
או מאפשרת  כלל לא מאפשרת ן שהכנסתשחשו ,המשפחות שיעורב הדייר

,  שנים4במשך , 2006עד  .לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים, רק בקושילהן 
שיעור  היה גדול מקה כלכליתמצואשר דיווח על , שיעור המשפחות

, 2008-2007 ,בשנתיים האחרונותאולם , רווחה דיווח על אשרהמשפחות 
  . תחושת רווחה גבוה יותרעל  המדווח שיעור המשפחות: התהפך המצב

באיזה מידה רמת הכנסתך  ":התשובות לשאלההתפלגות   . 5 לוח
– "?מאפשרת לך ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

  )אחוזים( אוכלוסייהכל ה

  2003 2004 2005 2006 2007 2008

כלל לא מאפשרת או 
  מאפשרת בקושי

  
31 

  
34 

  
36 

  
32 

  
24 

  
25 

 45 47 41 42 43 47 מאפשרת במידה סבירה
מאפשרת ללא קשיים 

   ושיקמרובים או ללא כל 
  
22 

  
23 

  
22 

  
27 

  
29 

  
30 

 ות לשאלות בתשובמופיעה איננה שביעות הרצון ביחס למצב בהווה
. או עוסקות בציפיות לעתידבעבר את המצב המציגות , האחרות

, ) שקדמו שניםשלוש-שנתייםביחס ל (השוואה לעומת העבר הקרובב
 ,רמת חייהםלהצביע על שיפור או נסיגה בהתבקשו כאשר הנשאלים 

 הכלכלי מצבב המדווחים על שיפורהגידול בשיעור מגמת ש, התברר
הסבורים שמצבם שיעור ש ,הראו 2007 לשנתבעוד שהממצאים  .נבלמה
 עלהשוב  2008-הרי ב, שמצבם הורע המדווחים שיעור עולה על השתפר
 שיעור הסבורים שמצבם לעומתורע ה הסבורים שמצבם ם שלשיעור

  .2006-2003שנים ה לעומתנמוך בהרבה עדיין אם כי ההפרש , וטבה

 החיים שלך אם תשווה את רמת ":התשובות לשאלההתפלגות   .6 לוח
האם  ,שלוש-שנתיים היום לעומת לפני משפחתךושל 

  )אחוזים (כל האוכלוסייה – ...":לדעתך

   2003 2004 2005 2006 20072008 
 26 27 21 19 12 8  מסוים או שיפור ניכרחל 

 42 48 46 43 38 34 לא חל כל שינוי
 32 24 33 38 50 58 רבה או הרעה מסוימתחלה 
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 ,תומך במגמהביחס לרמת החיים  הציבורלעתיד של ות ציפי הלשביטוי ה
חשש  לגלות ךשהציבור ממשי ,דהיינו, בשנה שעברההסתמנה כבר אשר 
 את נהשאפיי ,הצמיחהנראה כי  .מהרעת המצב הכלכלי בעתידגובר 

,  ונראית במודדים אובייקטיביים שוניםבשנים האחרונותהמשק בישראל 
 אופטימיתהערכה לטוחה דיה קרקע במשתתפי הסקר איננה מספקת ל

  .החיים הצפויה להםרמת לבאשר 

האם אתה צופה שמצבך ומצב " :התשובות לשאלההתפלגות   . 7 לוח
  )אחוזים (כל האוכלוסייה – "?משפחתך ישתנה בשנה הקרובה

  2004 2005 2006 2007 2008 
 21 11 13 16 13  מסוימת אותחול הרעה רבה 
  54  61 47 58 58 לא יחול כל שינוי

 25 28 40 26 29   ניכר אויחול שיפור מסוים 

, עתיד הכלכליהמתייחסת ל, בסקרגם תשובות הציבור לשאלה נוספת 
האם אתה מודאג מהאפשרות שאתה או משפחתך תיקלעו למצב של "

מגמת במסוימת פגיעה  שישנה,  מלמדת,"?עוני או מצוקה כלכלית
 שיעור גבוה יותר של. 2007נמשכה עד ש , בתחושה של הציבורהשיפור

של היקלעות אפשרות פני מ , בעת שנערך הסקר,גילה דאגהאנשים 
אינם ש ירד שיעור האנשיםוכן ,  לעומת השנתיים שקדמו,למצוקה

  .מודאגים כלל

 שאתה או ,האם אתה חושש" :התשובות לשאלההתפלגות   .8 לוח
   – "?משפחתך תיקלעו למצב של עוני או מצוקה כלכלית

  )אחוזים (יהכל האוכלוסי

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  20  18  20 20 27 31  במידה רבה או רבה מאד

  50 46  49 48 43 43 במידה קטנה או מסוימת

  30  36 31 32 30 26 כלל לא

  שאיננו רואה שיפור מצביע על ציבור2008לשנת החברתי דומה שהסקר 
ציפיותיו לעתיד ש, וכן, בהשוואה לשנים קודמות,  שלורמת החייםב

האם תחושה זאת , נשאלת השאלה, כמובן. חששומעידות על דאגה 
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בכל שכבות הציבור או שהיא אופיינית לקבוצות בעוצמות דומות רווחת 
  נבחרותקבוצותלגבי כמה לבחון זאת להלן ננסה ? כותו במסוימות

בפני עצמן , כלכלית-חברתיתחלשות בעיקר קבוצות , אוכלוסייהב
  . האוכלוסייהכלובהשוואה ל

   האוכלוסייה החרדית. ב

. נמוכה משל האוכלוסייה הכלליתביחס לרמת חייהם החרדים  הערכת
שהכנסתם מאפשרת קיום , הממצא עולה הן משיעורם של אלה החשים

וכן ; ) אחוז30 לעומת 25(הנופל מהשיעור הכללי באוכלוסייה , ללא קושי
להם תם מאפשרת כי הכנס, שיעורם הגבוה בהרבה של המדווחיםמ

  ).  אחוז25 לעומת 38" (בקושי"קיום ולמשפחתם 
   נראות,בשנים האחרונות  ביחס לרמת החיים שלהם,בדיווחי החרדים

 של  האוכלוסייה ניכרת מגמה ברורהכלאצל :  במגמת ההתפתחותתנודות
מאז  שהכנסתם מספקת לקיומם ללא קושי ,המדווחיםעלייה בשיעור 

 כי ,עוד נראה. )9 ראה להלן בלוח (לו תנודותאך אצל החרדים ח, 2003
מתרחש , שעלה בשנה האחרונה, "קיום ללא קושי"שיעור המדווחים על 

  ". קושיבאך "אלה שהכנסתם מאפשרת קיום של עלייה בחלקם תוך כדי 

באיזה מידה רמת הכנסתך " : לשאלה*התשובותהתפלגות   : 9 לוח
 – "?בסיסייםמאפשרת לך ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום ה

  )אחוזים(חרדים וכל האוכלוסייה 

2008 2007 2006 2005 2004 2003  
  "ללא קושי"הכנסה מאפשרת קיום    

30 29 24 22 23 22  האוכלוסייה כל   

25  17  12 13 17 21    חרדים 
  "בקושי"הכנסה מאפשרת קיום         
25 24 32 36 34 31  האוכלוסייהכל   

38  22  45 43 33 42   חרדים 
  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "ההכנסה מאפשרת קיום במידה סבירה", הקטגוריה* 

 כי, מתחזקת ההערכה, הקרובלעומת העבר העכשווי המצב  תהשוואב
שיעור , ראשית. החרדיתחברה ה שהפערים מתרחבים בתוךייתכן 

שלוש האחרונות - הורע לעומת השנתייםושמצב, החרדים המדווח על כך
בשנה יתר עלה בחריפות  זה שיעור.  האוכלוסייהכלר בגבוה מהשיעו
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לאחר שגם אצל החרדים , זאת.  האוכלוסייהכלמאשר ביותר , האחרונה
עד  השנים 4 במשך מצבהת עניכרה מגמת ירידה בשיעור המדווחים על הר

על שיפור  נמשכת עלייה אצל החרדים בשיעור המדווח, מצד שני .2007
 אולם , האוכלוסייהכללעומת ם ברמתם אמנם השיעורים נמוכי, מצבב

 לממצא ,תמיכה בכךייתכן שיש . 2008- המגמה נמשכת ואף לא נעצרה ב
להם  שהכנסתם מאפשרת ,החרדים שהשיבובשיעור שהראה עלייה 

  .  רמת חיים בסיסית ללא קושילקיים

  תשווה את רמת החיים שלך " : לשאלה*התשובותהתפלגות   .10לוח 
   – "שלוש-שנתיים מת לפניושל משפחתך היום לעו

  )אחוזים ( האוכלוסייהוכלחרדים 

2008 2007 2006 2005 2004 2003  
  המצב הורע לעומת העבר הקרוב   

33 24 34 38 49 58  האוכלוסייה כל   

44  23  43 46 46 57    חרדים 
  המצב שופר לעומת העבר הקרוב        
26 27 21 19 13 8  האוכלוסייהכל   

21  18  16 13 13 9   חרדים 
  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "לא חל כל שינוי", הקטגוריה* 

 ,המסתמןהציפיות לעתיד אצל החרדים ממשיכות להצביע על הקו הכללי 
הממצא .  ומפני פגיעה ברמת החיים בעתידשל חשש מפני הרעה נוספת

החשש מפני "לשאלה על של החרדים בתשובותיהם במיוחד בולט 
, בעוד ששיעורם של החרדים ".מצוקה כלכלית ועוניהאפשרות להיקלע ל

 האוכלוסייה כלמהממוצע למעט  היה נמוך 2007- שדיווחו על חשש רב ב
,  ממצא התואם גם בשנים קודמות לגישה אופטימית,) אחוז18 לעומת 16(

 כל התהפכה המגמה ושיעור החוששים גבוה לעומת 2008-הרי ב ,יחסית
  ). בהתאמה, ז אחו20 לעומת 26(האוכלוסייה 

  תערביהאוכלוסייה ה. ב

 שינוילא חל  ביחס לרמת החיים בהווה תחושת האוכלוסייה הערביתב
האוכלוסייה ואף לגבי כל  לגבי בשונה מהממצא ,מהותי בשנה האחרונה

אשר השיבו שהכנסתם מאפשרת , שיעורם של הערבים. לדוגמא, החרדים
 ברמה של כחמישית ,תבכל השנים האחרונו, יציב למדי, קיום ללא קושי
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, מעודדשיעור  זה איננו אמנם). התנודות היו קלות מאוד( מכלל הערבים
 אחוז מן הערבים איננה משביעת רצון 80 שרמת החיים של, בהעידו על כך

, שיעור הערבים,  זאתעם. במיוחד ואיננה מאפשרת חיים ללא קושי
מה של יותר  והגיע לר2006שנטה לעלות עד , "בקושי"על קיום  המדווח
 אחוז ואף 40-לכדי כ, ירד בשנתיים האחרונות)  אחוז52( םממחצית

מהשיעור המקביל בהרבה גבוה עדיין שיעור ה. 2008-המשיך וירד מעט ב
  ). אחוז22(ומהשיעור בקרב היהודים )  אחוז25( אוכלוסייהכלל הב

באיזה מידה רמת הכנסתך " : לשאלה*התשובותהתפלגות   .11לוח 
 – "?ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום הבסיסייםמאפשרת לך 

  )אחוזים( וכל האוכלוסייה ערבים

2008 2007 2006 2005 2004 2003  
  *"ללא קושי"הכנסה מאפשרת קיום    

30 29 24 22 23 22  האוכלוסייה כל   

18  18  15  19  16  17   ערבים   
  "בקושי"הכנסה מאפשרת קיום         
25 24 32 36 34 31  סייה האוכלוכל  

38  41  52 55 46 44  ערבים  
  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "ההכנסה מאפשרת קיום במידה סבירה", הקטגוריה* 

 מצביעה על שני כיווני התפתחות לעומת העברשל רמת החיים ההשוואה 
, שיפורתחושה מסוימת של , מצד אחד: אוכלוסייה הערביתב מנוגדים

 שיעורם עלה בהתמדה מאז – רשיעור המדווחים שמצבם שופהניכרת מ
אמנם חל שינוי במגמה בשנה .  האוכלוסייהכל יותר מהעלייה אצל ,2003

הממוצעת אך הוא פחות בעוצמתו לעומת הירידה , האחרונה
מגמת : לגבי אלה המדווחים על הרעת המצב, מצד שני. אוכלוסייהב

בדומה וזאת , נבלמה ושינתה כיוון, 2007שאפיינה את השנים עד , הירידה
בולטים לעינינו השיעורים הגבוהים ו,  האוכלוסייהכללתנועה שחלה אצל 

לעומת שליש , 2008-ב במצבם ה על הרעיםהערבים מדווח כמחצית מ–
 אין . האוכלוסייה ולעומת רבע מתוך הערבים שדיווחו על שיפורכלבקרב 
 הולכת רמת החיים שלהםחשים ששמדובר בשיעור גבוה של אנשים , ספק
  . עתונפג
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איור 5. המידה בה רמת ההכנסה מאפשרת למשפחה 
לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

2008, אחוזים
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איור 6. השוואת רמת החיים בהווה יחסית לעבר
2008, אחוזים
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   מחבר העמים לשעברעוליםה. ג

שהגיעה , תחושתם של העולים ביחס לרמת החיים הייתה במגמת עלייה
הדבר מתבטא בעלייה בשיעור המדווח על יכולת הקיום . 2006-לשיאה ב

ובמקביל , אוכלוסייהב הכללי לגידולשעלתה מעבר , "ללא קושי"
דווח על יכולת הקיום  האוכלוסייה בשיעור המכלהצטמצם הפער לעומת 

הפגיעה ברמת , בהמשך לכך, אולם. 2006-עד לאותה רמה ב, "בקושי"
כעולה מתחושותיהם , החיים של העולים בשנתיים האחרונות

כאן גם . אוכלוסייהבממוצע לכל החמורה מן המדווח , הסובייקטיביות
המתקיים " עלייה בשיעור –וח והקצוות של הדיבשני השינוי מתרחש 

 בשיעורוירידה , 2008-  האוכלוסייה בלממוצע שלמעבר , "בקושי
  ".המתקיים ללא קושי"

באיזה מידה רמת הכנסתך  ":לשאלה *התפלגות התשובות  .12 לוח
 – "?מאפשרת לך ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

   )אחוזים( האוכלוסייה וכלעולים 

2008 2007 2006 2005 2004 2003  
  "ללא קושי "יוםמאפשרת ק הכנסה   

30 29 24 22 23 22  האוכלוסייה כל   

22  24  30 18 13 18  עולים   
  "בקושי "הכנסה מאפשרת קיום        
25 24 32 36 34 31  האוכלוסייהכל   

35  28  32 49 50 36  עולים  
  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "ההכנסה מאפשרת קיום במידה סבירה", הקטגוריה* 

 משלימה אתאצל העולים עבר יים לעומת השל רמת החההשוואה 
שיעורם של .  עליההם מדווחיםשהשינוי לגבי תחושת , ההתרשמות

ל הרעה ברמת חייהם גבוה מהשיעור העולים המדווחים בשנה האחרונה ע
היו שנים של  (2003אוכלוסייה מאז בנמוך מהשיעור  ואוכלוסייהב

שיעור העולים , ומצד שני). אוכלוסייהל הנתון הכלליהשוואה עם 
שנטה בשנים האחרונות להיות גבוה מהשיעור , המדווחים שמצבם שופר

והוא נמוך ,  אחוז20-  ל32- ירד באופן חד בשנה האחרונה מ, באוכלוסייה
  .  באוכלוסייה26 אחוז לעומת 20: מהשיעור באוכלוסייה

שחלקם אמנם כבר ותיקים למדי , אין ספק שאוכלוסיית העולים
 ה נוט,) ואילך1989שהגיעו משנת , בר העמים לשעברהעולים מח (בארץ
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 ,לעתיד  בציפיותהמשתקפת גם, תחושה של פגיעה ברמת החיים לבטא
שיעור :  אפשרית גבוההמפני מצוקה כלכליתשלהם מידת הדאגה ו

החוששים מאוד מפני מצוקה והיקלעות לעוני גבוה בשנה האחרונה 
ושיעור אלה , וכלוסייהבקרב העולים לעומת השיעור הכללי בא) 2008(
לא ניכרת , עם זאת. נמוך מהשיעור לכל האוכלוסייה" אינם חוששים"ש

לא נראית עלייה , כלומר. 2007החמרה רבה בשיעורים אלה לעומת 
כמתבטא בשיעורי המדווחים על חשש רב מאוד , במידת המצוקה

מהיקלעות למצוקה כלכלית אך יש הקטנה מסוימת של שיעורם של 
  ".  יםלא חושש"ה

אם תשווה את רמת החיים שלך " : לשאלה*התשובותהתפלגות   .13 לוח
   –  "?שלוש-שנתיים ושל משפחתך היום לעומת לפני

  )אחוזים( האוכלוסייה וכלעולים 

20082008  2007 2006 2005 2004 2003   
  חלה הרעה ברמת החיים      
    האוכלוסייהכל 58 49 38 34 24 33
 םעולי 55 45 38 29  24  41

  חל שיפור ברמת החיים      
    האוכלוסייהכל 8 13 19 21 27 26
 עולים  9 18 19 24  32  20

  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "לא חל כל שינוי", הקטגוריה* 

 עליהם, לפי השכלה, מעניין לציין את ההבדלים ברמת החיים, לבסוף
ן ובהערכתן בגישותיה, הנבדלות זו מזו, הקבוצות שהצגנו. מצביע הסקר

אפשר , בהקשר זה. הכנסהלפי לפי השכלה ונבדלות זו מזו גם , למצבן
 , באופן יחסי"משכילים"עתירת , לדוגמא, אוכלוסיית העוליםכי , לציין

  הנמוכה בקרבההששיעור בעלי ההשכל, להבדיל מן האוכלוסייה הערבית
  .גבוה בהרבה
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מת החיים שלך אם תשווה את ר ": לשאלה*התשובותהתפלגות   :14לוח 
   – "?שלוש-ושל משפחתך היום לעומת לפני שנתיים

  )אחוזים (לפי השכלה, כל האוכלוסייה

20082008  2007 2006 2005 2004 2003   
 חלה הרעה ברמת החיים      
   השכלה אקדמית 62 47 35 31 22 27
 השכלה נמוכה 67 65 62 49  31  50
 חל שיפור ברמת החיים      
   השכלה אקדמית 8 13 21 23 32 31
 השכלה נמוכה 8 1 7 13  22  17

  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "לא חל כל שינוי", הקטגוריה* 

בקרב נקטעה השנה הן תחושת השיפור ברמת החיים , אופן כלליב
בקרב האוכלוסייה והן  ,)אקדמית( שהשכלתה גבוהה האוכלוסייה

, ההשכלה הנמוכהבבעלי הפגיעה גבוהה יותר , אולם. שהשכלתה נמוכה
בשנה  (מכשליש למחצית, שם גדל שיעור המשיבים שמצבם הורע

הפגיעה .  ירדברמת החייםושיעור המדווחים על שיפור ; )האחרונה
 על המצביעהיא ו, באוכלוסייה בעלת ההשכלה הנמוכה מדאיגה ביותר

 על שיפורהמשיבים  שיעור, מנגד. אל שולי החברהתה הבולטת דחיק
 כמעט בהשוואה  כפול,קרב בעלי ההשכלה האקדמאיתב, ברמת החיים

הוא יותר ,  שמצבם הורע,המשיבים  ושיעור;בעלי ההשכלה הנמוכהל
  .בעלי ההשכלה הגבוההל בהשוואה, בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה כפולמ

  ביטחון בתעסוקה בקרב הציבורממדים של . 4

יו חיי העבודה של הפרט הם אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בחי
 .כלכלית וחברתית, המקור לביטחונו האישי והמשפחתי, כלל-ובדרך

היא קובעת , העבודה מאפשרת לפרט לפרנס את עצמו ואת משפחתו
 על באופן מכריעוהיא משפיעה , במידה רבה את הסטטוס החברתי שלו

תחום התעסוקה הוא התחום הראשון . איכות חייו ועל הערכתו העצמית
ו של משבר כלכלי אך השיפור בו הוא איטי ראשיתהנוטה להיפגע עם 

בדומה , גם השנה. גם כאשר המצב של המשק מתחיל להשתפר, יחסית
פיטורין או  הציבור לגבי החשש מפניחזרנו ושאלנו את , לשנים קודמות
   .ים מובטלויישארו עבודה ימצאו שלא מפני האפשרות
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מבני  אתה או מישהו האם ": לשאלה*התשובותהתפלגות   . 15 לוח
חושש מפיטורין או מכך שלא ימצא עבודה ושיהיה משפחתך 

  )אחוזים (לפי הכנסה,  כל האוכלוסייה– "?מובטל

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

  מאודרבה או חושש במידה רבה 
  11  13  8  15  15  28  בעלי הכנסה גבוהה

  35  34  39  52  46  56  בעלי הכנסה נמוכה

  מעטה או כלל לאחושש במידה 

  73  67  77  62  58  59  בעלי הכנסה גבוהה

  41  41  37  29  30  25  בעלי הכנסה נמוכה

  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "חושש במידה מסוימת", הקטגוריה* 

ונראה  קטנים 2007 לעומת 2008- בבמידת החשש מפני פיטורין השינויים 
כחמישית מכלל  – תחושות הציבורכי לא חלו שינויים משמעותיים ב

 שהם חוששים מפיטורין במידה רבה או רבה ,השיבו)  אחוז22(בור הצי
, בהשלמה לכך).  אחוז18 (2007לעומת שיעור מעט גבוה יותר המאוד ו

השיבו שהם חוששים רק במידה )  אחוז55(למעלה ממחצית הציבור 
  .בשנה הקודמת דומה ושיעורםמועטה או כלל לא חוששים מפיטורין 

:  מתקבל אותו הרושםלאת באוכלוסייה בחינה של הקבוצות השונוב
אצל בעלי הכנסה ) פי שלושה(החשש מפיטורין גדול בהרבה , למשל, כך

ושיעור אלה שאינם , נמוכה לעומת שיעורו אצל בעלי הכנסה גבוהה
 אצל בעלי 2גבוה כמעט פי ) או רק במידה מועטה(חוששים כלל מפיטורין 

תי הקבוצות הללו המגמה כי אצל ש, מעניין לציין. ההכנסות הגבוהות
של ירידה בשיעור החשש במידה רבה מפני פיטורין ושל , 2003דומה מאז 

  .עלייה בשיעור מי שאינם חוששים כלל או רק במידה מעטה
ובעלי ,  השכלהעםביטחון תעסוקתי משתנה -מידת החשש מאי

ההשכלה הגבוהה ביטאו תחושת ביטחון ברמה גבוהה יותר וביטחונם 
גם בביטחונם  .ך והשתפר במאוד על פני השנים האחרונותהתעסוקתי הל

 אולם, התעסוקתי של בעלי ההשכלה הנמוכה ניכרת עלייה מסוימת
 מאשר 2גבוה כמעט פי , 2008בשנת  , בקרבםשיעור החוששים מאבטלה

ושיעור אלה החשים בטוחים במקום , השכלה האקדמיתהבקרב בעלי 
גבוה בהרבה עדיין הוא  גם השכלה האקדמיתהעבודתם בקרב בעלי 

  .הנמוכהההשכלה  בקרב בעלי ומשיעור
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 אתה או מישהו מבני האם" : לשאלה*התשובותהתפלגות   . 16לוח 
חושש מפיטורין או מכך שלא ימצא עבודה ושיהיה משפחתך 

  )אחוזים( לפי השכלה,  כל האוכלוסייה– "?מובטל

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

  ה מאודרבאו  חושש במידה רבה
  18  16  23  27  27  37  השכלה אקדמית

  34  48  50  51  49  42  השכלה נמוכה

  חושש במידה מעטה או כלל לא
  57  56  55  45  44  35  השכלה אקדמית

  47  31  36  35  29  39  השכלה נמוכה

  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "חושש במידה מסוימת", הקטגוריה* 

אפשר להבחין , ה כלכלית מבחינבאוכלוסייהבאשר לקבוצות החלשות 
מידת  .במגמת שיפוראצלן הייתה שכבר , בפגיעה בתחושת הביטחון

במידה (כאשר ערבים מגלים שיעורים גבוהים יותר של חשש , החשש שונה
שיעורי , עם זאת. העולים והחרדיםלעומת , מהאפשרות של אבטלה) רבה

הנוטים , נמוכים יותר אצל העולים) או כלל לא(החוששים במידה מועטה 
  . שכבר הצבענו עליה, לבטא דאגה רבה

 אתה או מישהו מבני האם":  לשאלה*התשובותהתפלגות   . 17לוח 
חושש מפיטורין או מכך שלא ימצא עבודה ושיהיה משפחתך 

  )אחוזים( קבוצות שונות – "?מובטל

  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

  מאודרבה או חושש במידה רבה 
  22  19  26  45  39  42  עולים

  18  10  18  20  23  39  חרדים

  29  22  38  45  44  48  ערבים

  חושש במידה מעטה או כלל לא
  42  57  36  27  40  33  עולים

  53  67  54  52  48  36  חרדים

  48  43  51  36  32  27  ערבים

  .100-משלימה את ההתפלגות ל, "חושש במידה מסוימת",  הקטגוריה* 
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