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  2010 החברתי הסקר

  נחום בלס, שרון-דלית נחשון

  תקציר

שנתיות בתחושות -הסקר החברתי השנתי של המרכז מאפשר להצביע על מגמות רב

בשנה . הציבור ובעמדותיו בתחומים החברתיים וביחס למדיניות החברתית

מגמה זו משותפת לכל הציבור אך , "מדד טאוב"האחרונה נמצאה מגמת שיפור ב

לא , ממצאי הסקר מגלים. לים בין קבוצות שונות של האוכלוסייהממדיה נבד

כי בחברה הישראלית רמת ההכנסה ורמת ההשכלה של הפרט משפיעות , במפתיע

על ההבדלים בתחושת הביטחון החברתי ועל הבדלים ) ברמות שונות של עוצמה(

 כאשר, ישנם גם הבדלים לפי מידת הדתיות. בגישה לתחומים החברתיים השונים

לעומת " החרדים"בתחומים מסוימים ההבדלים מבליטים במיוחד את 

הדעה . אך באחרים מתגלה מדרג לפי מידת הדתיות ולא דיכוטומיה, "החילוניים"

אבל , שהפערים בחברה ממשיכים ומעמיקים, הרווחת בקרב הציבור בישראל היא

י תחושה זו איננה מביאה לתמיכה גורפת במדיניות של העדפה מתקנת כלפ

המובחנות , בחברה הישראלית מתבלטות שלוש קבוצות. אוכלוסיות חלשות בולטות

- זו מזו במערכות הערכים שלהן ובגישתן לבעיות המרכזיות שעל סדר היום החברתי

  . החרדים והעולים ממדינות חבר העמים לשעבר,  ערביי ישראל–כלכלי 

                                                      
   מרכז טאובחוקרת ב, שרון- דלית נחשון.  

  .מרכז טאוב בחוקר בכיר, נחום בלס

תודה  .תרמו לגרסה הסופית של הפרקשהערותיהם על  ליואל בלנקטולאיל קמחי ה תוד
על בדיקות , ההצגה הגרפיתעל , העיבודים על –תרומתה לעבודה על  רבה ליוליה קוגן

 בדיקותעריכת תודה מיוחדת לקיריל שרברמן על  .רותיהועל הע המובהקות הסטטיסטית
  .המובהקות הסטטיסטית של תוצאות הסקר
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  וסיכום מבוא. 1

 מתחושת הרווחה ומתחושת הביטחון הסקר החברתי של מרכז טאוב נועד להתרשם

גישתו בסוגיות חברתיות את וכן לסקור את עמדותיו ו, החברתי של הציבור בישראל

ח השנתי של "של המצב החברתי בהשלמה למוצג בדונוסף הסקר מציג ממד . 1שונות

   .המרכז בתחומים השונים

תפיסתו של הציבור לגבי התפתחותם של את הסקר מברר את הערכתו ו

כמו כן . הן באופן כללי והן לגבי השירותים שכל אחד מקבל, ירותים החברתייםהש

, פערים בחברהביחס ל, מצב החברתי הכלליביחס להוא בוחן את הערכת הציבור 

מדיניות הממשלה בפועל בתחומים את סדר העדיפויות הרצוי במדיניות הממשלה ול

קד הדיון הציבורי נכללו בסקר כמה נושאים שהיו במו, כבעבר, השנה. אלה

, השאלות החדשות מתייחסות למדיניות התמיכה באוכלוסיות חלשות. לאחרונה

ולשאלות , לשאלת הפערים בשכר, לתמיכה במשפחות עם ילדים באמצעות קצבאות

  .של שוויון ונגישות בתחומי החינוך והבריאות

יח כדי להבט, כמדי שנה נכללו בסקר מספר שאלות בניסוח זהה לשנים קודמות

רב תתקבל אינדיקציה למגמות  בהם נשאל הציבור לאורך השנים שבתחומים

הנוגעות ישירות במרכיבים , שש שאלות. או לשינויים שחלו בעמדותיושנתיות 

מהוות את הבסיס לחישובו של , הבסיסיים ביותר של תחושת הרווחה החברתית

,  החברתיתחושת הביטחוןאחרי המאפשר מעקב , לביטחון חברתי" מדד טאוב"

חישוב המדד לקבוצות  .2מעבר למה שניתן ללמוד מתשובות לשאלות בודדות

 ביןועל הבדלים  לפי השכלה, אוכלוסייה שונות מצביע על הבדלים לפי הכנסה

  .)2בהרחבה בסעיף (קבוצות בולטות באוכלוסייה 

הגבוה  נקודות והוא 65-המחושב לכלל האוכלוסייה גבוה השנה מטאוב מדד 

כאשר מגמת  –שהתחוללה השנה תפנית ה. 2001- באז הוחל במדידתוביותר מ

 –התחלפה במגמת שיפור , האחרונותשאפיינה את שלוש השנים , הירידה במדד

  .אוכלוסייהשונות של קבוצות אך ממדיה שונים בלכל הציבור משותפת 

                                                      
נערך במתכונת דומה כבר למעלה , הסקר החברתי, סקר דעת הקהל של מרכז טאוב  1

 Smithאיסוף הנתונים לצורך עיבוד תוצאות הסקר נערך באמצעות ). 1999משנת (מעשור 
Consulting –1,038השנה בוצע הסקר בספטמבר בקרב . מ"חלטות בע ידע למקבלי ה 

, ) ומעלה18בני , יהודים וערבים(כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל , ה/איש
  . אחוזים3.0וטעות הדגימה היא 

ידי יואל בלנקט לקראת פרסום תוצאות הסקר החברתי -מדד טאוב פותח במרכז על   2
). 11' עמ, "הסקר החברתי", 2005, מרכז טאוב(ז הסקר השישי שערך המרכ, 2005לשנת 

  . יוליה קוגן אחראית לעיבוד המדד מתוצאות הסקר
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, "המידע האובייקטיבי"סקר ובין ההעולה מההשוואה בין תמונת המצב 

שלציבור יש תחושה או ידיעה טובה למדי על , מלמדת, המצב בפועלעל , הכמותי

וצג לאורך מכפי שהדבר , הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים ועל התפתחותה

חברתיות לאורך -ומדד טאוב מיטיב לשקף את ההתפתחויות הכלכליות הפרק

פער בולט בין מה  שקיים ,מעידים על כך חלק מהממצאים , יחד עם זאת.השנים

 לגבי תרומת ,לדוגמא, כך הדבר. בין מה שסבור הציבורו" מומחים"סבורים הש

מידת , השוויון בתחום הבריאות-צמצום אילגבי , הממשלה לצמצום פערים

  .ועוד ,נושא ההישגים והפערים הלימודיים של חשיבותה

   התמונה הכללית. א.1

 באוכלוסייה החברתי של הציבור משותפת לכל הקבוצותבתחושת הביטחון העלייה 

אמנם הסקר מצביע על שיעורים גבוהים של מי שרמת ).  עוסק בכך בהרחבה2סעיף (

 בעיקר בקרב ,הכנסתם איננה מאפשרת להם לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

אך גם אצלן חל שינוי לטובה בהשוואה לעבר  ,השכבות החלשות באוכלוסייה

  .ובציפיות לגבי השנים הקרובות

נחשפה דאגה רבה בקרב הציבור , יפור הכללית ברמת החייםלמגמת השבמקביל 

, כמחצית מהציבור השיבו: באשר לביטחון הכלכלי הצפוי לעת הפרישה מעבודה

שהסדרי הפנסיה של האוכלוסייה אינם מספקים כלל או שהם מספקים במידה 

מספקים -כלל לא) של עצמם(כי ההסדרים שלהם , קטנה בלבד ושיעור דומה השיבו

  .) אחוז17(או במידה קטנה בלבד ) חוז א30(

שהפערים בחברה ממשיכים , בדומה לשנים קודמות, סבורבישראל רוב הציבור 

שיש ניגוד בין מדיניות המכוונת לצמצום פערים , הוא מצביע על כךומעמיקים ו

של גישתו עמדה זאת תואמת את . חברתיים לבין מדיניות המכוונת לעידוד הצמיחה

, יחד עם זאת.  במשקשיש להגביל את פערי השכרוהיא , רובה לכךבסוגיה ק ,רובה

 הדעה הרווחת בציבור על עומקם של הפערים איננה מביאה לתמיכה גורפת

וקרוב למחצית , בולטות חלשות במדיניות של העדפה מתקנת כלפי אוכלוסיות

 ,ושהוצגו בפני, )ערבים וחרדים (החלשותלקבוצות  שאין להעניק ,הנשאלים סבורים

  .העדפה כלשהי

, מה שנראה כמעט כמובן מאליומדי שנה את מאשש הסקר החברתי של המרכז 

על ) ברמות שונות של עוצמה(שרמת ההכנסה ורמת ההשכלה של הפרט משפיעות 

החברתיים תחומים בגישה לההבדלים בתחושת הביטחון החברתי ועל הבדלים 

לטים על רקע שני לאורך הפרק עומדת על ההבדלים הבו הסקירה. השונים
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ממצאי הסקר מצביעים בבירור על קו חלוקה נוסף , בנוסף לכך. המאפיינים האלה

. המתבטא בקיומם של הבדלים בתשובות לפי מידת הדתיות, של החברה בישראל

לעומת " החרדים"ישנם תחומים בהם ההבדלים מבליטים במיוחד את , מצד אחד

הממצאים מציגים מדרג לפי , וימיםאך בנושאים מס, ) בהמשךורא" (החילוניים"

   .מידת הדתיות ולא דיכוטומיה

  בחברה הישראלית בולטות קבוצות . ב.1

לערכיה ולגישתה ,  באופן כלליהחברה בישראל אל  הצצה מסוימתהסקר מספק

מתוך הבסיס הכללי הזה  .לכמה מהבעיות החברתיות שהועלו בשאלות הסקר

מערכות  זו מזו במובחנות ה,חברה בישראלב  קבוצותשלוש ייחודיבאופן מתבלטות 

הכוונה . כלכלי-על סדר היום החברתישמרכזיות ה לבעיות תןובגיש  שלהןערכיםה

אמנם הרחבה . לשעברולעולים ממדינות חבר העמים  לחרדים, לערביי ישראל

יחד , חורגת ממסגרתו של פרק זהאלה  קבוצות ם שלמאפייניה של יותר מעמיקה

 המייחדים כל אחת מקבוצות , הסקרממצאימהתרשם מכמה עם זאת קשה שלא ל

 בהמשך ורא( הןגביחשוב למקובל ל ממה ש בשונה–ולעיתים , אחרות אלה לעומת

  ).הפרק

 ישנם . כלכלית-חברתיתמבחינה מאופיינים כאוכלוסייה חלשה  ערביי ישראל

 לידי ביטוי באגם הזה פיון והִא נתונים אובייקטיביים רבים המעידים על כך

מתקשים לעמוד בצורכי  השיעור. על רמת החייםהסקר בתשובות שלהם לשאלות 

 46 (םכמעט מחציתמדובר ב – ערביי ישראל בקרב הקיום הבסיסיים גבוה במיוחד

  מפני ציבור זהשלהחשש .  היהודיםמבין ) אחוז22(כחמישית  לעומת )אחוז

,  זהפים לאור מצבםלמה שהיינו מצבניגוד  אולם, גבוה מצוקההאפשרות שייקלעו ל

 . לעתיד שלהםציפיותבהם אופטימיים 
פחות ביקורתיים כלפי הממשלה בעניין טיפולה בצמצום הפערים ערביי ישראל 

 חברתיתה סולידריותב ועקביות בשאלות שנגעומגלים עמדות חיוביות , ובנוסף לכך

גבוהה משל  בהעדפה מתקנתתמיכתם  .ובשביעות רצונם מהשירותים החברתיים

, כמתבטא, רה הישראליתבקבוצות אחרות חלשות בחמורחבת כלפי יהודים והיא ה

בהגבלת הגבוהה תמיכתם ב, אוכלוסייה החרדיתבתמיכתם במתן העדפה ל ,לדוגמא

 ובתמיכתם הגבוהה יחסית בהגדלת התקציבים לאוכלוסיות  במשקפערי השכר

  .חלשות בתחום החינוך
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זאת למרות אף ובולטת מאוד  שירותי הבריאותמגבוהה ה רצונםשביעות 

 באזוריובתוצאות הבריאות  שוויון בתשומותה-איל באשרממצאים אובייקטיביים 

, למשל( 3 הצפון והדרוםאזוריכמו , הצפופים יותר באוכלוסייה ערביתהארץ 

  .)2007, חורבואפשטיין 

  מתגלים בסקר כאוכלוסייה שרמת החיים שלה  מחבר העמים לשעברהעולים–

 המדווחים שיעור ( ובלתי משביעת רצוןמספקתבלתי  – בייקטיביותסו יםבעיני

 וגם אינם )יחסית מתקשים לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים גבוההם מתוכם ש

למרות החשש הגבוה שלהם .  יותרמגלים אופטימיות לגבי העתיד הקרוב או הרחוק

שלאחר שנים הצפוי להם במפני אבטלה ומפני , מצוקההאפשרות שייקלעו למפני 

 ."חופשיהשוק " בבמידה רבהתומכים  הם, הפרישה
הן  ,הציבור המתנגד ביותר להעדפה מתקנתם  ה לשעברהעמיםמחבר העולים 

בתחום פערי  ו;)בהתאמה,  אחוז מהם72- אחוז ו80 (כלפי חרדיםהן ו ערביםכלפי 

  .פערי השכרשאין להגביל את  ,יםסבור של מי שהם בולטים בשיעור הגבוה – השכר

איכות  שסבוריםם רובכאשר , נבדלת מכלל הציבורגישתם  החינוךבשאלות ם ג

הם אינם אך ,  ולא האלימותמרכזית של מערכת החינוךהבעיה זו ה ושכר המורים

לגבי . להפנות משאבים נוספים לצורך העלאת שכר המוריםבאופן גורף  מציעים

ווחים על הימנעות אינם מדגם העולים אינם חשים שחלה הרעה ו, שירותי הבריאות

 .משירות רפואי נחוץ בשל המחיר שעליהם לשלם בעבורוגבוהה 

 מקובל לשייך את החרדים לקבוצות החלשות מבחינה חברתית. החרדים-

על  של משקי הבית וות ההכנסרבים על רמתכלכלית ואינדיקטורים אובייקטיביים 

החרדים , ת החייםבשאלות על רמ, אולם בסקר המרכז. שיעורי העוני מעידים על כך

יותר   הבסיסיים לעמוד בצורכי הקיוםשהם מתקשים אינם מעידים על עצמם

 יםהבדלייתכן שיש אמנם . חשים שמצבם הורע בשנים האחרונותואינם  מאחרים

 את נועד לשקףצורכי הקיום הבסיסיים אך הסקר  בהגדרה של מגזרי החברה בין

פשרות שייקלעו למצוקה נמוך  מפני האהםגם החשש של . הסובייקטיביתהתחושה

בציפייה שיחול בחברה  מבין כל הקבוצותביותר אופטימיים מתגלים כהם  ויחסית

  .שיפור

                                                      
) בין יהודים וערבים בישראל(שירותי הבריאות אינם נפרדים לפי מגזרי האוכלוסייה    3

ראשוניים ושירותי המניעה ניתנים  רפואה שירותי,  עם זאת.להבדיל משירותי החינוך
מידת ההפרדה בין האוכלוסיות  ו,גרת היישובים ואזורי המגוריםלאוכלוסייה במס

 .גבוהה מאוד, לפי מגזרים, ביישובים



  2010כלכלה ומדיניות , החבר –ח מצב המדינה "דו  
 

350

הם ושהפערים בחברה גדלים ,  אחוז70,  במיוחד בשיעור גבוה,החרדים סבורים

 ,"צמצום העוני והפערים בחברה"ל,  בשיעור גבוה יחסית,בוחרים לתת העדפה

הסולידריות , ולםא.  סדרי העדיפויות במדיניות הממשלהכאשר הם נשאלים על

הם : צרכים החברתיים של המגזר שלהםל מתייחסת בעיקרהם החברתית של

 בחריפות מתנגדים אך 4"לעצמם "תומכים בשיעורים ניכרים בהעדפה מתקנת

גבוהים מהם רק העולים מחבר העמים לשעבר  (ערביי ישראל לשהעדפה מתקנת ל

במשפחות עם של המדינה באשר לתמיכה ). הערביםת ות להעדפבשיעורי ההתנגד

  . אחוז מתוכם השיבו שיש להגדיל את התמיכה95כאשר , גישתם צפויה, ילדים

להגדיל במיוחד שיש החרדים סבורים בשיעורים גבוהים , לגבי מערכת החינוך

 ,נשאלת השאלהאלא שלאור הנאמר לעיל , ) אחוז45(תקציבים לאוכלוסיות חלשות 

 גישתם של החרדים – באשר לתכנית הליבה ?בעיניהם האוכלוסיות החלשות ןמיה

 לימוד בשהמדינה איננה צריכה לחיי , אחוז מהם סבורים80כאשר , משמעית-חד

 בקיום אורח המותנה, תלמידיםמיון בתומכים ובשיעור דומה הם  בתחומי היסוד

 ).בוצות אחרותאצל קהשיעורים נמוכים בהרבה (חיים מסוים בבית התלמיד 

שמתשובותיהם עולה למרות , גבוהה משירותי הבריאותשביעות רצונם של החרדים 

 באופן מובהק לעומתשיעורי ההימנעות אצלם משירות רפואי נחוץ גבוהים ש

תם הגבוהה בהענקת תמיכ במתבלטיםהחרדים . 5) אחוז13 לעומת 21( הממוצע

 על צרכיה הדחופים של אוכלוסייה להצביעה עשויזו תמיכה ו, טיפול שיניים לילדים

  .זו בתחום רפואת השיניים

 מגלים בתחומים מסוימים סקרממצאי הפרט לשלוש קבוצות מובחנות אלה 

, עם זאת.  את תשומת הלבלכךלאורך הסקירה הפנינו  והבדלים לפי גיל המשיבים

החברה  "לגבי ,גילאי העשרים, חלק מהתשובות של קבוצת הצעירים בסקר

מגלים  בני העשרים. לתשומת לב ראוי, "רחוק-בעתיד הלאת הישראלי

כפי , אמנם". בלבול"מידה של אף ו חוסר עקביות אידיאולוגיתבתשובותיהם 

חשש ה אך  יחסית לקבוצות הגיל האחרותיםאופטימי הם עיריםצ מאנשיםהמצופה 

ביחס במיוחד  עמדות קיצוניות מביעיםהצעירים . איננו נמוךמפני אבטלה שלהם 

אין " ש, סבורים יותר מאחריםם ה–בתחום השכר ו, ערביםפי הלכלהעדפה מתקנת 

 ככל ,של קבוצה זאת מושפעות תשובותהש, חשוב לזכור. " אותוצורך להגביל

 מהקרבהוגם  )ערביםשל שיעור גבוה יותר של חרדים ו(הדמוגרפי  הרכבה מ,הנראה

  .ת הצבאישירותקופת הל) ם חרדיםשאינ(יהודים של צעירים היחסית 

                                                      
  ".אוכלוסייה חלשה מבחינה כלכלית"רלוונטית כה בשאלה ,כאמור, החרדים הוגדרו    4
והן  נבחנו ונבדקוהכוונה היא שתוצאות הסקר , כאשר מופיע בפרק כי ההבדל מובהק    5

 . אחוז95 טית ברמת מובהקות של סטטיסמובהקות
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מדד טאוב לתחושת ממצאי   מוצגים2סעיף ב:  בפרקהנושאיםלהלן סדר הצגת 

גישתו של הציבור בשאלות  לגביממצאים  3בסעיף  של הציבור והביטחון החברתי

 מוקדשים לשני תחומי השירותים 5- ו4 סעיפים .חברתית יותרוסולידפערים של 

וסעיף " החינוך לב"לבעיות ב ממקד את המבט 4סעיף כאשר , החברתיים המרכזיים

 רמת החיים של עלהממצאים  מוצגים 6סעיף ב ". ובריאותןבריות"מתייחס ל 5

לעת הפרישה  לרמת החיים באשר והציפיותמידת הביטחון בתעסוקה , הציבור

 בביטחונו של הציבור שחלו מתמקד בשינויים 7 סעיף . ובתחום הדיורמעבודה

  .אלימות בחברהלבהתייחס 

  לתחושת הביטחון החברתי" טאובמדד . "2

משקפות ה, סקר קבועות במאגד את התשובות לקבוצה של שאלות" מדד טאוב"

התשובות לשאלות אלה . מרכיבים בסיסיים של תחושת הרווחה החברתית

ובתוך כל  בין קבוצות אוכלוסייה שונות בנקודת זמן אחת – מאפשרות להשוות

מידת ב, שינויים ברמת החייםוגע לבנאת הערכת הציבור  – לאורך זמן קבוצה

המדד מוצג . חשש מפני אבטלההבסיסי והכלכלי הביטחון ה, חשיפה לאלימותה

והגרוע ביותר  100ידי הערך -כאשר המצב האופטימלי מוצג על, 100-ל 0בין שבטווח 

מאפשרת להתרשם מהשינויים שחלו אצל הציבור הצגה זאת . 0ידי הערך - על–

  .בות לשאלות בודדותתשומעבר להתרשמות מה

 גבוה ביותר ,  נקודות65.6 של ת שיאלרממטפס  2010 לשנת הכללי מדד טאוב

באופן .  המרכזסקרהשנים בהן נערך כל מוגבוה  שנה שעברהב נקודות מהמדד 9-מ

בתחושת הביטחון החברתי של על עלייה  2010מדד טאוב לשנת  מצביע הכללי ביותר

משקפת במידה רבה את מצב הכלכלה מדד היות של תהתנוד. הציבור בישראל

 ,התרחבות ה שלמגמ החלה 2003-ב – והביטחון ששררו בתקופות השונות בישראל

  נמשכה היא ו, כתוצאה מהמשבר העולמי 2009- וב2008-מה ב-שהופרעה במידת

  . התחושה של יציאה מהמשברות עם התחזק2010-ב
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הבדלים צד אחד את המחושף באוכלוסייה  המחושב לקבוצות שונותהמדד 

ומצד שני את הדמיון בין הקבוצות בתגובה , בתחושת הביטחון החברתיביניהן 

  .לשינויים הכלכליים המתחוללים במשק

,  בין הקבוצותיםברורהבדלים  מגלההכנסה   לפי רמותהחלוקה של האוכלוסייה

פער ה חושפים את וזה מעל זהמדורגים ה, מקביליםה מגמההקווי ב נראיםה

קיים , עם זאת .)2תרשים  ( בין הקבוצות ברמות ההכנסה השונותשת הרווחהבתחו

כל קבוצות העלייה במדד חלה השנה אצל דמיון בין קווי המגמה של המדד ו

אצל בעלי ההכנסות הגבוהות העלייה המתונה ביותר התרחשה מעניין כי  .ההכנסה

לשיאו א הגיע עדיין הגבוה ביותר והוהוא הם המדד שלאם כי  בהרבה מהממוצע

  .2009- ב72.6לעומת   נקודות74.4של  ברמה הגבוהה

, בעלי הכנסות גבוהות מעט מן הממוצע, המדד של הקבוצה הבאה ברמתה

 72-המדד עולה ל: מטפס השנה ומתקרב למדד של בעלי ההכנסות הגבוהות בהרבה

ממצאים אלה ). הקפיצה משמעותית ומובהקת( בשנה הקודמת 61נקודות לעומת 

שזכתה לתשומת לב רבה , שהתופעה של שחיקת מעמד הביניים, מזים על כךמר

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

  1תרשים 
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ככל , או לפחות התמתנה בשנה האחרונה, כך הורגשה-אולי לא כל, בכלי התקשורת

  .שמדובר בתחושות ציבור זה

  

  

  

 56-עלה לשהמדד שלהם , מהממוצעבעלי הכנסות הנמוכות מאוד , בקצה השני

רמת המדד .  נקודות47-49-כ ם ברמה נמוכה שלנקודות לאחר יציבות של כמה שני

בעלי ההכנסות הגבוהות בהרבה מהממוצע  והפער לעומת, היא הגבוהה ביותרהשנה 

מדד טאוב , שהשנה , מעניין לציין. נקודות18- ל25-מ, 2009 תמצטמצם לעומת שנ

גבוהות  הכנסות בעלי שנמדדה אצל  גבוה מהנקודה הנמוכה ביותרושל קבוצה ז

בעלי שנמדדה אצל וכמעט משתווה לנקודה הנמוכה ביותר , )2003 (ממוצע מהמעט

  .גבוהות בהרבה מהממוצע הכנסות

 .שנים שונות, רתיהסקר החב,  מרכז טאוב:מקור

  2תרשים 

  2001-2010, מדד טאוב לתחושת הביטחון החברתי
לפי רמת הכנסה

גבוהות הכנסות

הכנסות נמוכות

35

45

55

65

75

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

הכנסות גבוהות מאוד

הכנסות נמוכות מאוד

גבוהות הכנסות

הכנסות נמוכות

35

45

55

65

75

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

הכנסות גבוהות מאוד

הכנסות נמוכות מאוד



  2010כלכלה ומדיניות , החבר –ח מצב המדינה "דו  
 

354

ואיננה מגלה פערים גדולים מדד ה על כה מכריעההשכלה איננה משפיעה באופן 

דד של האקדמאים המ .)3תרשים  (בתחושת הביטחון החברתי כמו רמת ההכנסה

 נקודות אצל 60 לעומת  נקודות67עומד על , בר ביחס לעהגבוה ביותר, 2010לשנת 

  .65.6 –ממוצע הכללי של האוכלוסייה דומה ל והוא מאדבעלי השכלה נמוכה 

העולים מחבר המדינות , ערביי ישראל, מדד טאוב של קבוצות האוכלוסייה

. תומך ומחזק את מה שהוצג לגבי קבוצות אלה בראשית הפרק, לשעבר והחרדים

גבוה ,  נקודות68-הוא עלה השנה ל,  גבוה יחסית2010נת המדד של החרדים לש

המדד של ערביי ישראל נמוך ממנו בהרבה . לעומת השנים שעברו וגבוה מן הממוצע

והגם שהוא מציג עלייה משמעותית לעומת השנה הקודמת הוא נמוך  – נקודות 61 –

שהוא ולמרות , גם המדד של העולים מחבר העמים לשעבר נמוך. מהממוצע הכללי

מציג עלייה לעומת השנה שעברה יש פער בינו לבין המדד של הקבוצות החזקות 

  ).1לוח (יותר כלכלית באוכלוסייה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3תרשים 

  2010, מדד טאוב לתחושת הביטחון החברתי
 לפי רמת השכלה ורמת הכנסה

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור
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  2001-2010, הכל וקבוצות אוכלוסייה נבחרות-סך, מדד טאוב   .1לוח 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  
 הכל-סך  58  54  48  53  55  58  60  58  56  66

  חרדים  56  60 50 58 58 57 64 60  59  68

 םערבי  51  50 44 46 50 55 55 53  51  61
 עולים  54  47 50 49 48 55 57 51  51  61

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

אופן ב": חברתי- תחושת הביטחון הכלכליעל ישירה שאלהכולל גם סקר ה

את , כללי מגדיר  היית  הכלכליאיך  ן  הביטחו ושל - תחושת  שלך  חברתי 

מאשרות  לממצאי המדד ונוסףתוקף זו מעניקות שאלה  לעהתשובות  "?משפחתך

מגיע  טובה מאודטובה או תחושה שיעור המדווחים השנה על  :המשתקף ממנואת 

המדווחים על ושיעור ; )2008-2009( אחוז בשנתיים שעברו 39לעומת   אחוז48-ל

 17-19לעומת   אחוז14  עומד השנה עלכך טובה- או לא כלטובה-תחושה כלל לא

  .אחוז בשנתיים הקודמות

תחושת  אתפן כללי איך היית מגדיר באו": לשאלהם יהמשיבהתפלגות    .2לוח 
  )אחוזים( "?חברתי שלך ושל משפחתך- הכלכליהביטחון

 2007  2008  2009  2010  

  48  39 39 42 ה מאד או טובטובה

  38  44 42 43 בינונית   

  14  17 19 15 לל לא טובה או כ טובהכך-ללא כ

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

כאשר גם ,  על התחושה המדווחתבהשפעהדומיננטי הגורם ה היארמת ההכנסה 

שיעור המדווחים על , כך למשל .חלשה יותרהיא כיוון אך  להשכלה השפעה באותו

 עומד על  בהרבה מן הממוצעגבוהה עלי הכנסהבקרב ב טובה מאוד או תחושה טובה

גם .  בהרבה מן הממוצע אחוז בלבד בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה24 לעומת אחוז 87

 ,בקרב קבוצות אלה" טובה-לא"של המדווחים על תחושה ,  בקצה השניהשיעורים

 אחוז מבעלי ההכנסה מתחת לממוצע לעומת אחוזים בודדים 34 –נבדלים מאוד 

  ). הבדלים נמצאו מובהקים סטטיסטיתה (בעלי ההכנסה הגבוההבלבד בקרב 
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      חברתית סולידריותו פעריםמדיניות בתחום ה. 3

מדי שנה כולל הסקר שאלות על דעתו של הציבור בנושאים הקשורים למדינת 

התשובות . למדיניות הממשלה ולסדרי העדיפויות בתחומים החברתיים, הרווחה

 של המערכת הערכיתשונים ממדים מגלות  ,מעצם טיבן, לשאלות אלה

אותם  ב ביחס למדיניות הממשלהםהערכתאת ו, האידיאולוגית של משתתפי הסקרו

  .תחומים

   בחברה התרחבות הפערים. א.3

החברתיים", הייתהזה השאלה הראשונה בתחום  הפערים  לדעתך  - האם 

גדלו האחרונה, כלכליים  בשנה  כלל  ו  השתנ לא  או    .6"?הצטמצמו 

   הצטמצמו ,גדלו חברתיים-הכלכליים לדעתך הפערים האם"  .3 לוח
     )אחוזים( "?האחרונה בשנה או לא השתנו כלל

 2010  2009  2008  2003  2002  2001  2000  הפערים

  63  71  75  82  75  67  61  גדלו

  28  21  19  11  8  17  24  לא השתנו

  9  8  6  7  17  16  15  הצטמצמו

 .ונותשנים ש, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

והממצא עקבי לאורך השנים בהן )  אחוז63(רוב הציבור סבור שהפערים גדלו 

של הציבור ביחס למגמות " ידע החברתי"זו הפכה לחלק מה" תובנה. "נערך הסקר

השוויוניות בחברה ואף -הציבור ֵער לאי. המאפיינות את התפתחות החברה בישראל

שהעמקת הפערים איננה זוכה , כפי שנראה בתשובות לשאלה הבאה, ברובו, סבור

מעניין כי שיעור הסבורים שהפערים גדלים היה . לטיפול הולם במדיניות הממשלה

לצד השיעור , עם זאת. 2003 אחוז מכלל הציבור בשנת 80-גבוה בעבר והגיע ליותר מ

הולך ועולה שיעורם של מי שסבורים שהפערים לא , המצביע על כך שהפערים גדלו

ייתכן שהשינוי בגישתו של ). בשנה הקודמת אחוז 21עומת  אחוז ל28(השתנו 

                                                      
של הציבור בעניין והיא איננה " התובנה"ששאלה זו נועדה לברר את , חשוב להדגיש   6

, אין להניח שכל המשיבים הסבורים שהפערים גדלו, למשל, כך. מעידה על נקיטת עמדה
 או לגבי תרומת הממשלה להרחבת הפערים, גם בהמשך. רואים את התופעה כשלילית

  . עשויה להיתפס הן כרצויה והן כבלתי רצויה בעיני המשיביםתרומתה,  הפעריםלצמצום
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הציבור לנושא הפערים מבטא את תחושת השיפור ברמת החיים ובאופטימיות 

  .עליהם הצבענו

והיא  אוכלוסייהבשונות  קבוצות ביןנבדלת ההערכה לגבי העמקת הפערים 

ה  רמת ההשכלה השפיעה על התשוב.כלכלי של המשיב-החברתימעמדו  ממושפעת

, כאשר האקדמאים סבורים בשיעורים גבוהים יותר שהפערים גדלו ,במדרגות עולות

שיעור נמוך מתוכם סבורים שהפערים קטנו בשנה  –בקצה השני , ואף בהתאמה לכך

 בכמה נקודות אחוז בכל אחת מרמות ההשכלה השיעורים נמוכים השנה( האחרונה

  ).לעומת השנה הקודמת

 הבדל נמצא הפערים אך לגבי העמקתה כ בהערייםוחילונאין הבדל בין חרדים 

הסבורים שהפערים היהודים  שיעורכאשר , )ערביי ישראל (ערביםבין בין יהודים ו

 ערביי ישראלש, העובדה. )בהתאמה,  אחוז46לעומת   אחוז66( גדלו גבוה יותר

,  לכךמתתוא , שהפערים בחברה מעמיקים,סבורים בשיעורים נמוכים בהרבה

 שהפערים, יותר בהערכתן" מתונות"חלשות יותר באוכלוסייה הבוצות קה, שככלל

התשובות של את גם זה תואם שממצא , נקדים מעט את המאוחר באמירה .העמיקו

  .לגבי השפעתה של הממשלה על הפערים, הבאההקבוצות השונות לשאלה 

כי  ,ותמגל השפעת הממשלה על הפערים החברתייםהתשובות לשאלה בנוגע ל

פני השנים אם כי על ,  יעילהמדיניות הממשלה בתחום זהסבור ש איננו הציבור

. )4תרשים (מסתמנת ירידה עקבית בשיעור הסבורים שהמדיניות מגדילה פערים 

, שהממשלה מגדילה את הפערים,  אחוז מהציבור52חשבו ) 2010 (בסקר האחרון

השנה , מצד שני. 2005- אחוז ב75- ו2008- אחוז ב60, 2009 אחוז בשנת 55לעומת 

 אחוז מהציבור שהממשלה כן תורמת במדיניותה לצמצום הפערים 21 סבורים

הממצא מעניין לאור הדיווחים של הלשכה .  אחוז17-ובשנים הקודמות מדובר ב

האם . המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי על המשך התרחבות הפערים

דעת המומחים וקובעי "בין ל" דעת הקהל"אמנם מתגלים בתחום זה פערים בין 

שממצאים אחרים של ,  הנקודה מעניינת לאור העובדה?"מציאות"וה" מדיניות

בתחומים של ביטחון כלכלי ותעסוקתי משקפת " דעת הקהל"הסקר מגלים ש

הסבת תשומת לב לפער בין . במידה רבה של דיוק את השינויים המתחוללים במשק

כי , "צודק"ום הבעת עמדה באשר למי אין בה מש" דעת המומחים"ל" דעת הקהל"

  .7אם הפנית זרקור לתופעה מעניינת שהיא ככל הנראה לא ייחודית לישראל

                                                      
סוציולוגיה חינוכית באוניברסיטת מישיגן לפרופסור  ,)Brian Rowan( בריאן רואן 'פרופ    7

דעת "על הפער בין  העיר בהרצאתו בכנס, השנההאורח המרכזי של כנס ון ליר , ב"ארה
 ).2010נובמבר , ס ון לירכנ (דעת הציבורבין ל" המומחים
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הוא שבקבוצות החלשות יותר באוכלוסייה  , ממצא מעניין נוסף בהקשר זה

 –גבוהים באופן מובהק , שהממשלה תורמת לצמצום הפערים, שיעורי ההערכה

 12עד (בקרב בעלי השכלה נמוכה , 29ירים עד גיל השיעור גבוה מהממוצע בקרב צע

בקרב ערביי ישראל ובקרב בעלי הכנסות מתחת , בקרב חרדים, )שנות לימוד

סבורים )  שנות לימוד12עד (כרבע מבעלי השכלה נמוכה , לדוגמא, כך. לממוצע

 אחוז בקרב 27;  אחוז מן האקדמאים16לעומת , שהממשלה תורמת לצמצום פערים

 אחוז בקרב ערביי ישראל לעומת 30;  אחוז בלבד בקרב חילוניים13מת חרדים לעו

 אחוז בקרב 19 לעומת 20-29 אחוז בקרב בני 26-ו;  אחוז בממוצע אצל היהודים19

או הביקורתית פחות כלפי , האם הגישה החיובית יותר+). 30בני (כל יתר הבוגרים 

יבית או נובעת הממשלה בקבוצות החלשות מבוססת על ההתרשמות הסובייקט

הפרספקטיבה של המשיבים , ואולי? מתפיסתם הכוללת לגבי מדיניות הממשלה

  ? מהשכבות המבוססות מאפשרת ראייה אחרת של המציאות

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

   4 תרשים

  על  השפעת המדיניות הכלכלית של הממשלה
  2005-2010,הפערים החברתיים

מגדילה פערים

מצמצמת

11%לא משפיעה 23% 28% 28%

14%

17% 17% 21%

75% 60% 55% 52%

2005 2008 2009 2010

מגדילה פערים

מצמצמת

11%לא משפיעה 23% 28% 28%

14%

17% 17% 21%

75% 60% 55% 52%

2005 2008 2009 2010
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  עמדת הציבור ביחס לפערים בשכר. ב.3

, שאלת פערי השכר במשק או במגזר הציבורי חוזרת ועולה מעת לעת בתקשורת

העיסוק בכך התעצם בתקופת המשבר הכלכלי . בדיון הציבורי ואף אצל המחוקק

בפערי שכר  שחלקן מתאפיינות, מערכות כלכליות רבותבעקבות קריסה של  בעולם

" שיאנים"השוואות בינלאומיות בתחום זה מעמידות את ישראל בין ה. גדולים

 להשוות את מקובלן האלי, במיוחד בהשוואה למדינות אירופה, בתחום פערי השכר

  ."החברהוהכלכלה מצב "ישראל ואת ההישגים של 

 משתתפי הסקר על פערי השכר הרצויים במגזר הציבורי  נשאלו בשנים קודמות

השנה השאלה שהוצגה  .)338-340 'עמ, 2010, שרון-בלס ונחשון(באופן כללי 

והתמקדה ביחס בין השכר המקסימלי ובין שכר המינימום  התייחסה לכלל המשק

 35 כאשר, שיש להגביל את השכר, וז מהציבור סבורים אח60 ,ובכן .המשולם במשק

 משכר 10עד פי המקסימלי השיבו שיש להגביל את השכר ) הכל-מהסך (אחוז

בנוסף .  משכר המינימום50עד פי ו  שיש להגביל, אחוז השיבו15 המינימום ועוד

המציעות , יותוהתחלקו בין שתי האפשר כל הציבור- אחוזים נוספים מסך10, להם

השכר ביחס לשכר הנמוך באותו מקום עבודה ולא ביחס לשכר יל את להגב

  .המינימום הכללי במשק

 שאין צורך להגביל את השכר המקסימלי ,הציבור סבורים מ אחוז40 ,מצד שני

 שאין להגביל , שסברו בשנה שעברה, בלבד אחוזים9זאת לעומת  והמשולם במשק

אמנם חל . דרמטיהשל ממש לשינוי אין לנו הסבר . את פערי השכר בשירות הציבורי

פער בין דעת הציבור על הבדלי השכר בשירות האם האך , כאמור, בשאלה שינוי

  ?  כה גדולהציבורי לעומת הבדלי השכר במשק בכללותו

הגבלת השכר - באשר לאיאוכלוסייה הבין קבוצותלמדי   מתוניםישנם הבדלים

בעלי השכר הגבוה אולם , )ז אחו40 (סביב הממוצעהשיעורים נעים ו ,המקסימלי

.  אחוז66 –מתוכם שבחרו בקטגוריה זו  הגבוה  בשיעורים בולטבהרבה מן הממוצע

יחסית בין  בעלי ההכנסה הגבוהה בהרבה מהממוצע מהווים קטגוריה קטנה

 לייצוג חלקם באוכלוסייה ביחס לקבוצות ההכנסה כמותאם, משתתפי הסקר

  . סטטיסטיתא מובהקעם זאת הממצא בולט והוא נמצ, האחרות

  סדר עדיפויות במדיניות הממשלה . ג.3

מדיניות ל ובהתייחס לשאלות העוסקות בפערים בחברה ובפערי השכרבהמשך 

 דעתו של הציבורלהנושא ש מהמעניין לבחון , הממשלה לצמצום הפערים בחברה

איזה ", השאלה הוותיקה.  הממשלה סדרי העדיפויות במדיניותבראש צריך לעמוד
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הבאיםמבי התחומים  בראש, ן  שיעמוד  לדעתך  י  העדיפויות  ראו סדר 

הממשלה הועמדו בפני האפשרויות שהתוצאות לפי להלן נכללה בסקר ו "?של 

  . לבחירההציבור

סדר  ראוי לדעתך שיעמוד בראש, איזה מבין התחומים הבאים"   .4לוח 
  )אחוזים( 2006-2010 "?העדיפויות של הממשלה

 2006  2007  2009  2010  

  36 33 32 41 צמצום העוני והפערים בחברה

  36 35 47 34 ביטחון 

  12 16  13 13  צמיחה כלכלית

  8 13 5 9 הקטנת אבטלה

  8 4 0 3 אחר

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

אחריותה  – ממשלה לשל עדיפותמרכזיים  תחומים שני בין מתחלקהציבור 

צמצום העוני והפערים "כמתבטא ב, ן החברתילביטחואחריותה תחום הביטחון ול

נוספים ז  אחו12. על כל אחד מהתחומים הללוהשנה  אחוז הצביעו 36". בחברה

 דומהאך  שיעור נמוך לעומת השנה הקודמת, "צמיחה הכלכלית"העניקו עדיפות ל

וייתכן  השיעור ירד השנה ,לגבי הקטנת האבטלה .2006-2007לשיעור בשנים 

? "בחירה" מה משמעות ה.ל התחושה שהאיום בתחום זה פחתצביע ע משהממצא

מידת ההשפעה של המדיניות על רמת הפערים ו אם אמרנו שהתשובות לשאלות על

הרי , על עמדה ערכית ביחס לפעריםבהכרח אינן מעידות על הפערים הממשלתית 

 צמצום , שברמה ההצהרתית לפחות,מצביעות על כך  לשאלה הנוכחיתותהתשוב

 והוא משתווה ברמת החשיבות  שליש מהציבורמהווה נושא מרכזי בעיני הפערים

  . לנושא הביטחוןשלו

" צמיחה כלכלית"התמיכה בעדיפות לש ,מגלהבאוכלוסייה קבוצות לפי הבחינה 

והיא גבוהה גם בקרב בעלי ההשכלה ,  אחוז20- ל9-מ, עולה עם עליית ההכנסה

 14(" צמצום האבטלה"פות שניתנה לנמצא הבדל בין ערבים ויהודים בעדי. הגבוהה

ההבדל נמצא מובהק . ) בקרב היהודים אחוזים6 לעומת ערביי ישראל בקרב אחוז

בעוצמתה של האבטלה בקרב " אמיתי"הבדל   מעיד עלשהואתכן ויי סטטיסטית

  .שתי האוכלוסיות
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 שאלנו את הציבור, בהמשך לשאלה שהציגה לציבור את הבחירה בין עדיפויות

לבין מדיניות , גע לקיומה של סתירה בין מדיניות השואפת לצמצם פעריםדעתו בנול

  : המעודדת צמיחה כלכלית במשק

יש הטוענים שקיים ניגוד מהותי בין מדיניות השואפת לצמצום "  . 5לוח 
הפערים החברתיים לבין מדיניות המעודדת צמיחה כלכלית של 

  )אחוזים( 2003-2010, "?המשק

  2003 2005  2006 2007 2010 

  32  27  30  33  34  קיים ניגוד ויש להעדיף צמצום הפערים

  25  21  22  26  30  קיים ניגוד ויש להעדיף צמיחה כלכלית

 43  52  49  41  36  אין כל ניגוד בין שני קווי המדיניות הללו

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

  .י קווי המדיניות הללוסבור שיש ניגוד בין שנ ) אחוז57(רוב הציבור שמסתבר 

 להעדיף – אחוז 25-סבורים שיש להעדיף צמצום פערים ו) הכל-מהסך( אחוז 32

וכי יש להעדיף צמצום של הפערים נע בסביבות , השיעור הסבור שיש ניגוד. צמיחה

השיעור הסבור שקיים ניגוד וכי יש להעדיף . כשליש מכלל הציבור ברוב השנים

,  אחוז מהציבור חשבו השנה43, בהשלמה לכך. ציבורצמיחה מתכנס לכדי כרבע מה

שבחלק , מדובר בחלק נכבד מן הציבור .שאין ניגוד בין שני קווי המדיניות הללו

  .גבוה יותר מהשנים האחרונות היה

אם כי (לפי השכלה , לא מצאנו הבדלים גדולים בדעתו של הציבור לפי גיל

לפי דתיות ולפי , )ד שאין ניגואקדמאים מעט בולטים בשיעור מתוכם של הסבורים

ערביי .  לעומת זאת יש הבדל בין יהודים לערבים בתשובות לשאלה זאת.הכנסה

 כלכלית על פני צמצום הפעריםהצמיחה ל ה שהעניקו בולטים בהעדפישראל

פערים ומדיניות הממשלה בתחום   בנושא צמצוםלכך שהערכותיהםתואם  והממצא

גדול השיעור של ה השפעהשניכרת כאן הייתכן  .היהודים מהערכות" חיוביות"זה 

   .צמיחה כלכליתשיחול ב והם תולים את השיפור ,סובל מאבטלהה ,יותר מהם

  סולידריות חברתית. ד.3

תשובות לשאלות ב" נחשפת"של הסולידריות החברתית בארץ   או חולשתהמידתה

וכן , וטנקעל הממשלה ל הציפייה ביחס לסדרי העדיפויות שמןהן , שונות בסקר

  .משאלות נוספות
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 בודקות את גישתו של הציבור כלפי שתי השאלות הבאות בסקר, על רקע זה

. וחרדים) ערביי ישראל(ערבים , המזוהות כקבוצות חלשות כלכלית, שתי קבוצות

האוכלוסייה ": שתי השאלות הופיעו באופן דומה בשנה שעברה ושאלנו בהן

ברובההחרדית/הערבית כלכ   מבחינה  האם . חברתית- ליתחלשה 

י   פנ על  מתקנת  העדפה  של  במדיניות  כלפיה  לנהוג  יש  לדעתך 

אחרות הפערים, אוכלוסיות  את  ן  להקטי   ."?כדי 

כלל שאין לנקוט   סבורים, אחוז40- מלמעלה, חלק גדול מאוד בציבור, ובכן

מעט גבוה הכללי השיעור . בהעדפה מתקנת כלפי שתי הקבוצות האלה באוכלוסייה

  למעלה , עם זאת.  אחוז ביחס לחרדים42 אחוז לעומת 47 –לערבים יותר ביחס 

. בתנאים מסוימים" כן"אומרים ) לגבי שתי האוכלוסיות( אחוז מהציבור 50-מ

דומה כלפי שתי  ,שאיננה מציבה התניות להעדפה מתקנת, נכונותה כי מעניין

 18-20בשנה שעברה השיעור היה בסביבות . הקבוצות ברמה של כרבע מהציבור

  .אחוז

-כלכלית מבחינה חלשה ברובה החרדית/הערבית האוכלוסייה"  .6 לוח
 העדפה של במדיניות כלפיה לנהוג יש לדעתך האם. חברתית
  "?הפערים את להקטין כדי, אחרות אוכלוסיות פני על מתקנת

  )אחוזים(

  חרדים  ערבים  

  2009 2010 2009 2010 

  וקצבאות  הממשלתיים בכל השירותים ,כן

 ביטוח הלאומי ה  
  
18 

  
26  

  
20  

  
25  

  4  7  6 10)' וכד,בריאות, חינוך(רק במתן שירותים ממשלתיים , כן

  12  9  9 12 אך רק בתחומי תעסוקה וקבלה לעבודה, כן

  17  26  12 18 אך בתנאי שיסכימו להשתתף בשירות לאומי, כן

  42  39  47 43 החרדים/ םאין לנקוט בהעדפה מתקנת כלפי הערבי, לא

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:ורמק

 אחוז מהיהודים סבורים שאין לנקוט 54כי ,  מגלהערביםלהבחנה בין יהודים ה

המספרים .  אחוז כלפי החרדים45לעומת , במדיניות של העדפה מתקנת כלפי ערבים

.  אחוז בהתאמה56- ו44הם בלבד מקרב האוכלוסייה היהודית בקרב החילוניים 

ההתנגדות בקרב הציבור היהודי החילוני להעדפה מתקנת כלפי החרדים , דהיינו
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תוצאות אלה  (ערביםכלפי הלהעדפה מתקנת של ציבור זה גבוהה מההתנגדות 

 אחוז 19שבשעה שרק , בהקשר זה,  לצייןמעניין. )נמצאו מובהקות סטטיסטית

 גבוה השיעורו, מהיהודים תומכים בהעדפה מתקנת לערבים בכל תחומי השירותים

 אחוז מהערבים תומכים בהעדפה מתקנת 54הרי ,  אחוז25 – בקרב החילוניים

  .לחרדים בכל תחומי השירותים

בהתנגדות שלהם להעדפה  בולטים) 18-22 בני(  במשתתפי הסקרצעיריםה

הקבוצה השיעור גבוה באופן מובהק גם בקרב  . אחוז59 –מתקנת כלפי ערבים 

 להעדפה כלפי  אחוז מתוכה מתנגדים52- ש,18-29בני , הרחבה יותרהצעירה 

להעדפה מתקנת כלפי הערבים גבוהים של הצעירים  ההתנגדותי שיעור. הערבים

הממצא מעניין .  אחוז33 –חרדים ה שללהעדפה שיעורי ההתנגדות שלהם מ

ייתכן שהדבר מבטא . "חילוניים"אוכלוסיית הבהשוואה לממצא ההפוך ממש בקרב 

  .באוכלוסייה הצעירותגיל הם והחרדים בקבוצות גידול בחלקם של הדתיי

העולים מחבר העמים לשעבר הם המתנגדים הגדולים ביותר להעדפה מתקנת 

 הם גם אך,  אחוז מתוכם השיבו שלא לנקוט כלל העדפה מתקנת80 –כלפי הערבים 

.  אחוז72 גבוה של  בשיעור,חרדיםכלפי הלהעדפה מתקנת  מהמתנגדים הגדולים

 מבטאת התנגדות עקרונית להעדפה מתקנת שהם מגליםהתנגדות הרמת שייתכן 

) היהודים(גם החרדים והדתיים . חרדיםוה םערביפי הלכיותר מאשר אנטגוניזם 

 אחוזי 70(להעדפה כלפי הערבים בולטים בשיעורי ההתנגדות הגבוהים שלהם 

 ההתייחסות איננה מושפעת מרמת ההשכלה ). בקרב החילוניים44התנגדות לעומת 

 בהעדפה מתקנת לבני קבוצתם היו כמובן הערביםשיעורי התמיכה של  .או ההכנסה

  .גבוהים

הפוכה לרמת ההשכלה וכן למידת הדתיות של בחרדים הנכונות לתמוך 

 שיעורי ההתנגדות –מעניין כי הקשר הפוך גם ביחס לרמת ההכנסה . הנשאלים

  .עולים עם עליית ההכנסה

    באמצעות קצבאותתמיכה במשפחות עם ילדים . ה.3

 אף יש נטייה ונגד קצבאות הילדים מושמעות בציבור דעות כמעת לעתלמרות ש

)  אחוז61 ( בארץרוב הציבור, עידוד אנשים שלא לצאת לעבודהלייחס להן תרומה ל

 אחוז 28ועוד , שעל המדינה להגדיל את תמיכתה במשפחות עם ילדים, סבור

 אחוזים בודדים תמכו בהקטנת או רק .סבורים שיש להשאיר את המצב הקיים

הציבור איננו סבור שיש  ,זאתיחד עם . בהפסקת התמיכה במשפחות עם ילדים
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כמתבטא במתן קיצבה גדולה יותר ,  במשפחות הגדולותהגדיל את התמיכהל

 . לילדים שמקומם הסידורי במשפחה גבוה יותר
 בקרב בעלי ,בקרב נשים, התמיכה בהגדלת הקצבאות גבוהה יותר בקרב צעירים

. ובקרב חרדים) שיעורי התמיכה יורדים עם עליית ההשכלהכאשר ( השכלה נמוכה

ערבים תומכים כמו כן ה. התמיכה עולה במדרגות ענק עם עליית מידת הדתיות

 .  אחוז57 לעומת 81 –בשיעורים גבוהים בהרבה מן היהודים בקצבאות 
 אחוז אצל בעלי 77- מ,התמיכה בקצבאות ילדים יורדת עם עליית רמת ההכנסה

 אחוז בקרב בעלי הכנסות נמוכות מעט מן 68-ל, הכנסות נמוכות בהרבה מן הממוצע

 אחוז בקרב בעלי 40-כועד  אחוז בקרב בעלי הכנסות הדומות לממוצע 60, הממוצע

  .ההכנסות הגבוהות מן הממוצע
 שיש לתת קיצבה , אחוז סבורים64רוב משמעותי של : לגבי חלוקת הקצבאות

 אחוז סבורים שיש 21.5ועוד , שווה ברמתה לכל ילד ללא קשר למקומו במשפחה

שיעורי .  לילד האחרון במשפחה–לתת עדיפות גבוהה לילד הראשון ופחותה 

  .יורדת ככל שעולה מידת הדתיות" לאחרון"התמיכה בהעדפה לילד הראשון ולא 

   חינוךה "בלב" בעיות. 4

 על שאלותהכולל ,  של המרכז בסקר החברתיימרכז" אשכול" מהוויםך נושאי החינו

, בוחנתהסוגיה הראשונה . מדיניות הממשלה וסדרי העדיפויות בתחום החינוך

הבעיה המרכזית שעל מערכת  מהיאת הערכת הציבור , קודמות בהמשך לשנים

עדיפות להם ש לתת יש יעדים המהם, בהמשך לכך והחינוך להתמודד איתה

שנייה הסוגיה ה .משאבים נוספיםערכת החינוך בהנחה שיינתנו למ ,ראשונה

תוך , הספר- בתחומי היסוד הנלמדים בבתיהנהגת תכנית ליבהל התייחסה

 אמצעים בהם יש לנקוט כלפי מי שאינם מלמדים את מקצועות היסוד בהתמקדות

 עלהסוגיה השלישית עוסקת בדעתו של הציבור . כחלק מתכנית הלימודים שלהם

הישגים קודמים של : שונים מאפיינים לפי הספר-ים לבתיהתניה של קבלת תלמיד

תשלומי הורים מעבר גביית ו, קיומו של אורח חיים מסוים בבית התלמיד, התלמיד

  ).שלוש שאלות נפרדות(ידי משרד החינוך -למאושר על

    במערכת החינוךעדיפויות וסדר "בעיה המרכזית"ה. א.4

ועוד )  אחוז13 ("ההישגים בחינוך "בישראל מייחס חשיבות מעטה לבעיית הציבור

 5(בין קבוצות האוכלוסייה " הפערים הגדולים בלימודים"פחות מכך לבעיית 
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אנשי , וזאת בניגוד לעמדות שמבטאים ראשי מערכת החינוך בישראל, )אחוזים

, בדומה לשנה שעברה, הציבור סבור. פוליטיקאים ואנשי תקשורת, האקדמיה

. בעיית האלימותהיא  דד עמה במערכת החינוךשיש להתמו שהבעיה המרכזית

 אחוז נוספים 11, בנוסף לכך .)אחוז 46(כמעט מחצית מהציבור בישראל  במדובר

שני ף של צירוה .הספר-בבתיאיכות החיים שהבעיה המרכזית היא , השיבו

 שהבעיה העיקרית ,סבור  אחוז60כמעט של  רובש,  מעיד על כךהתחומים הללו

 ואיננו הספר בארץ- של בתיבצד הערכי והחינוכי וונה באווירהבמערכת החינוך טמ

שכר "בעיית . 8 את צד ההישגים הלימודיים או הפערים הלימודיים,כאמור, מדגיש

 ובין היכולת למשוך כוחות ה את הקשר בינשמקובל לראות, " ואיכותםמוריםה

 של מידת היוקרהבין ו הואת הקשר בינ, הוראה טובים יותר למערכת החינוך

שיש לטפל בה " בעיה המרכזית"כ  בלבדרבע מהציבורכצוינה אצל  ,המורים

  . )דומה לשנה שעברהשיעור (במערכת החינוך 

ההישגים של בסוגיית מדידת  הדיון המתמשך על רקע יםבולט ים הללוהממצא

  .הבינלאומיים, ההשוואתיים במבחנים הן על פני זמן והן, תלמידי ישראל

הבעיה המרכזית  קבוצות שונות באוכלוסייה בבחירה שליש הבדלים בין האם 

כמה תשובות לכך ממצאי הסקר מספקים  ?עמה יש להתמודד במערכת החינוך

 אצל בעלי  יותריםגבוהכבעיה מרכזית " אלימות"הבחירה בשיעורי כאשר , מעניינות

 לעומת ) שנות לימוד12מבין המשיבים שהשכלתם עד  אחוז 50מעל  (השכלה נמוכה

 בעלי אצל בעלי הכנסות מתחת לממוצע לעומת גם ו אחוז אצל האקדמאים37

" מרכזית"מוגדרת הבעיה עם זאת ). אחוז 38 לעומת 50( שמעל לממוצעההכנסות 

  .)5תרשים ( והממצא תואם לשנים קודמות הללואצל כל הקבוצות 

, הקבוצה החריגה באופן מובהק בעניין זה היא של ילידי חבר העמים לשעבר

 שיעור נמוך יחסית מתוכם הצביע על האלימות כבעיה המרכזית עמה יש שרק

קבוצה זו שונה ).  אחוז בממוצע46 אחוז לעומת 23(להתמודד במערכת החינוך 

שהבעיה , כאשר רוב העולים השיבו, בדפוסי הבחירה שלה משאר האוכלוסייה

ר גבוה והשיעו)  אחוז39(המרכזית של מערכת החינוך היא שכר המורים הנמוך 

  . באופן מובהק לעומת כל הקבוצות

  

  

                                                      
שמדובר , ספרית היא תופעה כאובה-בעיית האלימות במערכת החינוך והאווירה הבית    8

, גרינולד-פוגל, קורן, פיש-הראללמשל , עסקו בנושא בהרחבהרבים מחקרים . בה רבות
, שרוןו; 2006, ברי ואסטוראכס- חורי, בנבנישתי; 2008, ארהרד וברוש; 2009 ,דוד ונוה-בן

2006. 
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יון המשיבים לפי רמת הדתיות מצביע על הבדלים בהגדרת הבעיה המרכזית מ

 אחוז בקרב 38-מ, קיבלה דגש רב ככל שמידת הדתיות עלתה" האלימות: "בחינוך

, התמונה הפוכה בקטגוריה השנייה בגודלה.  אחוז בקרב החרדים57 ועד החילוניים

רדים עם הירידה ו לגביה שיעורי התמיכה הולכים וי–" רים ואיכותםשכר המו"

הדגש ).  אחוז בקרב חרדים17.5 אחוז בקרב חילוניים ועד 35-מ(הדתיות " סולם"ב

כבעיה הדחופה ביותר לטיפול במערכת , הרב על בעיית האלימות בקרב החרדים

). 347-348' עמ, 2010, שרון-בלס ונחשון(נידון בעבר ביחס לממצאי הסקר , החינוך

בקרבם מבעיות אלימות באופן , יחסית, הממצא בולט לעינינו לנוכח החשש הנמוך

על כך  ורא(היות שהם מגלים את מידת החשיפה לאלימות הנמוכה ביותר , כללי

שהם , דומה שיש כאן ביטוי לביקורת של החרדים כלפי מערכת החינוך). בהמשך

. במגזר החרדיהספר - ביטוי למתרחש בבתיאינם רואים עצמם חלק ממנה ואין בכך

אלימות של , םייהחרדהספר -ייתכן שהאלימות המתרחשת בבתי, מצד שני

תלמידים או אף של מורים כלפי תלמידים או אלימות כלפי כל התנהגות חריגה 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

   5תרשים 

  2010 ,שיעור הסבורים שהאלימות היא הבעיה העיקרית במערכת החינוך
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תשובותיהם ב כן נחשפתרחב אבל היא האיננה נחשפת דיה לציבור , מבחינה דתית

  . עיה המרכזית בתחום החינוךשל הב של החרדים בשאלה

 בולטים בהדגשה של בעיות מקרב ערביי ישראללסקר המרכז המשיבים 

 נמוכים מעט מהממוצע בכל והשיעורים אצלםהספר -האלימות ואיכות החיים בבית

 חמורה שבעיה זו למרותוזאת ,  ההישגים הלימודייםעל בעיית" הצבעה"הנוגע ל

  .9במיוחד במגזר זה

הממצאים מצביעים , העלאת איכות המורים ושכרםבעיה של הדגשת הבהקשר ל

גם ערביי ישראל  .של המשיבים עולה ככל שההשכלה וההכנסה  עלייה בתמיכהעל

בכל הקשור לאיכות ) בממוצע(כלכלית -בהתאם לרמתם החברתית, עונים כצפוי

 שיעור הסבורים בקרבם שזאת הבעיה המרכזית נמוך ,דהיינו –ולשכר המורים 

שנערכה לאחרונה , ממצא זה מתקשר לעבודה אחרת.  מזה שבקרב היהודיםבהרבה

בעלי מקצועות אחרים בהשוואה לבנושא של מיצובם היחסי של המורים , במרכז

ולהשפעת מיצוב ,  של היישוב בו הם מתגורריםכלכלית-החברתיתבהתייחס לרמה 

  ).2010, בלס ורומנוב(זה על הסטטוס החברתי שלהם 

שכול החינוך מאפשרת לציבור להצביע על היעדים שיש לתת השאלה הבאה בא

בהנחה שיינתנו למערכת החינוך ,  עדיפות ראשונה בהקצאת המשאביםלהם

הבעיה  "שבחר קודם מהי למי ,מאפשרתשאלה זו , לכאורה .משאבים נוספים

הנמצא בעדיפות ראשונה לקבל משאבים את התחום עתה  לבחור ,"המרכזית

משאבים  לתת עדיפות בהקצאת שיעור גבוה יחסית בחרש, רמסתבובכן . נוספים

 עם יכולה להתקשר בתודעת הציבורבחירה כזו .  אחוז42 – להקטנת הכיתות

בעיית ההישגים "לעם פיתרון אפשרי  אך גם הגוברת אלימותהפיתרון לבעיית ה

מהציבור רבע למעלה מ, בהמשך לכך .והצלחת הלמידה באופן כללי" הלימודיים

והשיעור )  אחוז28 ( לתלמידים מאוכלוסיות חלשותהקצות יותר משאביםל ובחר

מן התשובות על  כפי שעלה, "חיזוק החלשים"להדגשת הבעיה של גבוה בהשוואה 

 לבעיית מענה אפשריבבחירה זו יש שגם כאן ייתכן  .מרכזית של המערכתהבעיה ה

ודה והשכר של  בשיפור תנאי העבורבע בחרכעוד .  המדאיגה את הציבורהאלימות

  .שנה שעברהמאד לזו שנמצאה בדומה התפלגות ה ו) אחוז23 (המורים

. ) אחוזים4 (להגדיל תקציבים לתלמידים מצטיינים חרוב מאוד קטן שיעוררק 

הציבור בישראל ש, יחסית חשיבות הנמוכהאת ה, ככל הנראה, מבטא ממצאה

 בתשובה קרסה בתוצאותכפי שזה התבטא ,  ככללמייחס להישגים לימודיים

                                                      
מהמרכז הארצי , 2005, כהן ועמיתיה-מחקרם של קנתראו , אחת מני רבות, לדוגמא    9

שרמת ההישגים של התלמידים הערבים נמוכה מזאת , המצביע על כך, לבחינות והערכה
 .של התלמידים היהודים כמעט בכל אחד מלמעלה מחמישים מבחנים שנבדקו
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תוצאה זאת בהחלט מפתיעה ומעניינת לאור הדיון הרחב בסוגיית . לשאלה הקודמת

ההישגים במבחנים הבינלאומיים וגם לאור הדיווח של המנהלים בדבר החשיבות 

 כפי שהדבר ,הספר- לנושא ההישגים הלימודיים בבית, כביכול,שההורים מייחסים

  .)PISA 2009)OECD, 2007; OECD, 2010 -ו PISA 2006מתבטא בנתוני 

בחרו נשים : לפי מגדרמובהקים הבחירה בתוך תחום החינוך מגלה הבדלים 

הן תמכו ו –  אחוז38אחוז לעומת  46 – גברים מהבהקטנת הכיתה בשיעורים גבוהים

 אחוז אצל 27  אחוז אצל הנשים לעומת19 – בהעלאת שכר המוריםפחות מגברים 

כך של -לכאורה לאור הזיהוי המגדרי הבולט כלממצא מפתיע ה, מצד אחד. הגברים

 ושכרן של שכר הנשים בכללו נמוךש, ייתכן שהדבר נובע מכך,  אולםתחום ההוראה

  . בעיני הנשים גבוה יחסיתנחשבהמורות 

 מערכת של המרכזית שהבעיה, כך על שהצביעו – ילידי חבר העמים לשעבר

ושיעורם בלט מעל כל  )אמורכ,  מתוכםאחוז 39 (הנמוך המורים שכר היא החינוך

ייתכן שהם . העדפה לטיפול בשכר מורים  בשאלה זו"נותנים"אינם  – הקבוצות

 או שהדבר נובע שאיכות המורים היא פועל יוצא הכרחי משכרםאינם סבורים 

הדיון בשאלה , בהקשר זה, ורא( בסולם השכרשל המשיבים ממיקומם היחסי 

  חלשות לעומת אוכלוסיות חזקות יותראוכלוסיות הקודמת לעיל על התייחסות

נתנו  העולים, בדומה לקבוצות אחרות). מעמד המוריםלכלכלית לשכר ומבחינה 

 , יחסית,בלטו ובנוסף לכך ) מתוכם אחוז48 (העדפה בולטת להקטנת גודל הכיתה

 ממצא זה מחזק .לתלמידים מצטייניםנוספים משאבים שלהם להקצות בבחירה 

השבחת " בבחירהעם המתחברת " הקטנת גודל הכיתה"את התחושה שבחירה ב

הצביעו בשיעורים גבוהים  שהעולים ,תואמת לכךבהיותה " ההישגים הלימודיים

  . החינוךמערכתהנמוכים של בעיית ההישגים הצורך לטפל במהממוצע על 

כאשר התמיכה , הקטנת גודל הכיתהתמוך בל בנטייה השפעת ההשכלה ניכרת

, אחוז בקבוצת בעלי השכלה נמוכה 37-מ, ההשכלהעליית ם ע )באופן מובהק(עולה 

השפעת ההשכלה ניכרת באופן .  בקרב האקדמאים אחוז48ועד ,  שנות לימוד12עד 

 אחוז תמכו בכך בקרב 26 –גם במידת התמיכה בהעלאת שכר המורים  מובהק

שיעורי , מצד שני.  שנות לימוד12 אחוז בקרב בעלי עד 19האקדמאים לעומת 

מדובר  ו עם עליית ההשכלהיםחלשות יורדלוסיות פה של התקציב לאוכהעדה

בלבד   אחוז20-ל,  אחוז בקרב בעלי השכלה נמוכה30העולה על בירידה משיעור 

כמו בעלי הכנסות ,  גם אוכלוסיות חזקות אחרות,בהקשר זה. בקרב האקדמאים

 –ות חלשות  בשיעורים נמוכים יחסית בהגדלת תקציבים לאוכלוסיתומכות, גבוהות

 אחוז בקרב בעלי הכנסה נמוכה 38-מ, שיעורי התמיכה יורדים עם עליית ההכנסה

דומה לשיעור ב(מעל הממוצע   אחוז בקרב בעלי הכנסות20-כ-מאוד מן הממוצע ל



  2010  הסקר החברתי
 

369

 אלה מבטאים נאמנה את דעת הציבור ממצאיםאם אמנם  .10)אצל האקדמאים

ואולי גם (ולת הממשלה הרי שהדבר מנבא רעות באשר ליכ ,המשכיל והמבוסס

 בעניין זה .להמשיך במדיניות של העדפה מתקנת לאוכלוסיות החלשות) רצונה

 שיש להקדיש ,צעירים סבורים יותר מאחריםאפשר להבחין בנקודת אור בעובדה ש

 .) אחוז28ממוצע של ה לעומת  אחוז39(את הגדלת התקציבים לאוכלוסיות חלשות 

החרדים של  וערביי ישראלחלקם העולה של   ייתכן שממצא זה משקף אתאם כי

  . בחברהםצעיריקרב הב

  הספר-בתי תקצובו הלימודים בתכנית" ליבה". ב.4

 במקום מרכזי על סדר יומה  ניצבת היוםבמערכת החינוך" הליבה "שאלת לימודי

של המדינה כלפי כל אזרחיה  אחריותשאלת ה לתנוגעהיא  ושל החברה הישראלית

רחב יותר  בנושא נוגע" הליבה"נושא . אזרחותהעבודה וה, ויוןשוה, חינוךה בתחומי

את המידה בה חלקים הוא חושף .  הישראליתשל מה מבדיל ומה מחלק את החברה

מה , לצד השאלה, שונים של האוכלוסייה אכן מהווים או עשויים להוות חברה אחת

המידה בה ניתן לאפשר לתת קבוצות בחברה לחנך את ילדיהן לפי השקפת עולמן 

ששואפת לראות את עצמה , החינוך במדינה תכניל תנוגע" הליבה". ובאופן ייחודי

 להבטיח את העתיד של היכולתמידת לו, המתקדם, המודרני, חלק מהעולם החופשי

    . בעולם כזההדור הצעיר ואת המוכנות שלו לחיים

ציבור בהנהגת בהיקף התמיכה ל באשרבשנה שעברה הצגנו את ממצאי הסקר 

 אחוז 41, באופן כללי). 350-351' עמ ,2010, שרון-בלס ונחשון(תכנית ליבה 

 75- מבהיקף שלא יפחת שעל המדינה לקבוע תכנית מחייבת, סברומהמשתתפים 

שלא , מחייבת לקבוע תכנית שיש חשבוועוד כרבע מהנשאלים , אחוז מכלל השעות

שאין צורך שהמדינה  ,פחות מרבע מהציבור חשבו . מכלל השעות אחוז50-תפחת מ

סנקציות אשר יש לנקוט שאלנו רק לגבי ההשנה  .תקבע תכנית ליבה בתחומי היסוד

השאלה  והספר שלהם-כלפי מי שאינם מלמדים את מקצועות היסוד בבתי בהן

  ). להלןורא(   משנה שעברהניסוחהחזרה על 

                                                      
, ממדיניות של העדפה מתקנתרב הציבור בק" עייפות"הגם ייתכן שהדבר מצביע על    10

שהושקעו בהעדפה , שכל המאמצים והתקציביםהטוענים , פרסומים רבים בייחוד לאור
הקבוצות "וש, ושאין קשר בין ההשקעה להישגים, אינם נותנים פרי, מתקנת בעבר

  ."החלשות אשמות במידה רבה במצבן
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הספר -על המדינה לנקוט כלפי בתי, לדעתך, באילו אמצעים" . 7לוח 
, כגון מתמטיקה ואנגלית, שאינם מלמדים את מקצועות היסוד

   )אחוזים( "?כחלק מתכנית הלימודים שלהם

  2009 2010 

  33  22  ספר  - לפעול כבתיםרישיונשלילת 

  24  24ידי המדינה - עלספר והקטנת תקצובם-השארת רישיונם לפעול כבתי

  24  26 ידי המדינה  -ספר ומניעת תקצובם על-השארת רישיונם לפעול כבתי

 19  28  המדינה לא צריכה לחייב לימוד בתחומי יסוד 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

שליש ממשתתפי הסקר השיבו שיש לשלול את רישיונם של מי שאינם מלמדים 

נתון לא .  אחוז לעומת השנה שעברה50-גבוה בזה  שיעור .הליבהאת מקצועות 

 הוא התמיכה של עוד כחמישים –יכוח המתנהל בנושא זה ו לאור הו–פחות חשוב 

ספר שאינם מלמדים את תכנית ה-אחוז מהציבור בהטלת סנקציות כלכליות על בתי

, נגדיבקצה ה, בהשלמה לכך). מניעה מוחלטת של תקציבים או הקטנתם(הליבה 

 19- ל28-ירד מ" המדינה לא צריכה להתערב בתחומי היסוד" ש,יםסבורהשיעור 

- סגירת בתי"שליש מהציבור אינם מצביעים על -ששני, אפשר לומר, אמנם. אחוז

  תקצובםבהפסקה מוחלטת של תומכים , בדומה לשנה שעברה,אך כרבע" אלה ספר

בשל הסירוב  ,ידי המדינה- בהקטנת תקצובם עלרבע תומכים ועוד ידי המדינה-על

  .  בתכני הלימודתכנית הליבהלכלול את 

  ההשפעה הבולטת ביותר על דפוסהיא בעלתמידת הדתיות של הנשאלים 

יורד והולך עם " שלילת הרישיון"השיעור התומך ב: התשובות בעניין תכנית הליבה

הפוך . ם אחוזים אצל החרדי3 אחוז אצל החילוניים ועד 41-מ, עליית מידת הדתיות

 אחוז אצל החרדים ורק 78 תמיכה של –" מדינה לא צריכה כלל לחייב"לכך באשר ל

שבים שיש להשאיר את הרישיון וגם השיעור של מי שח.  אחוזים אצל החילוניים7

 4-מ,  עולה עם ירידה של מידת הדתיותמימוןה מהם אתהספר אך למנוע -לבית

  . ניים אחוז אצל החילו30אחוזים בקרב החרדים ועד 

   ספר בישראל-של תלמידים לבתינגישות שווה . ג.4

, לשמירתה כמערכת ציבורית נוגעת מערכת החינוך בישראלנגישות בהשוויוניות ב

, על רקע זה ועל רקע הביקורת הרבה על מערכת החינוך. בלתי ממיינתכללית ו
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בת כמה שאלות הנוגעות למידת התמיכה של הציבור בהצ לכלול בסקר השנהבחרנו 

  .במערכת החינוך הספר- של תלמידים לבתילקבלתםשונות התניות 

-התלמידים בקבלתם לבתי" מיון"שאלנו את משתתפי הסקר שאלות הנוגעות ל

ההישגים  )1:  שוניםשל קבלתם במאפיינים" התניה", או כפי שניסחנו זאת הספר

רד ידי מש-התניה בתשלומי הורים מעבר למאושר על) 2;  התלמידהקודמים של

שהוריהם אינם יכולים , ה של תלמידים הדרה ממשית שליציר,  כלומר–החינוך 

. של המשפחה "אורח חיים מסוים" )3-ו; להשתתף במימון ברמה הנדרשת

  :מוצגות להלןראשונה השאלה התשובות ל

  הספר בישראל להתנות את -יש לאפשר לבתי , לדעתך,האם"  . 8לוח 
  ה /מים של התלמידקבלת התלמידים אליהם בהישגים קוד

  ) אחוזים(   "?באיזה שלב חינוך, ואם כן

  50     יש לאסור לחלוטין בכל שלבי החינוך

  22     יסודי-יש לאפשר רק בחינוך העל

  3     יש לאפשר רק בחינוך היסודי

 25  יש לאפשר בכל שלבי החינוך 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

דים באופן מוחלט להתנות את קבלת התלמידים מחצית מן הציבור מתנג

 רמתכך שב איננו תומך ציבורהש, כלומר .בהישגיהם הקודמים בכל רמות החינוך

 של תםדחיית קבלבאמצעות " תובטח"או " תישמר" הספר-לימודים בביתה

על כל התלמידים , במילים אחרות, או. שאינם עומדים בדרישות כלשהןתלמידים 

בניגוד אבל . הספר-בכל בתי ת המענה לחינוך המתאים להםלמצוא את מקומם וא

שיתאפשר מיון של התלמידים לפי , כרבע מהציבור תומכים בכך, בקצה השני, לכך

 הדבר תלוי כמובן בעיני ?האם זה הרבה או מעט. הישגיהם בכל שלבי החינוך

תר ּושיתומכים בכך , או כמעט רבע נוסף,  אחוז22כי ,  נצייןבהשלמה לכך. המתבונן

 .יסודי-חינוך העלבעת קבלתם ללמיין את התלמידים על פי הישגיהם הספר -לבתי

מלמדת בעצם על ,  תומכים בהתניה רק בחינוך היסודי אחוזים3העובדה שרק 

   .התנגדות גורפת להתניה ברמת לימודים בשלב חינוך זה

 מלאהאמנם אין סדירות : התשובותרמת ההשכלה משפיעה במידה מסוימת על 

עולה עם " יסודי-עלחינוך הלאפשר מיון ב"אולם השיעור שבחר , בכל התשובות

.  יורד עם ההשכלה–" לאפשר מיון בכל הרמות" והשיעור שבחר; עליית ההשכלה
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 51 ,אבל עדיין רובם, יסודי-על חינוך מיון ב"להתיר" נוטים אקדמאיםש, כלומר

, בהקשר זה".  לחלוטיןסרייא "בחרו בכך שהמיון בכל רמות החינוך ,אחוז מהם

החרדים סולם שבין מטפס באחוז המבקשים לאסור מיון לחלוטין ש, מעניין, אגב

- הלאגם בקרב החרדים התמיכה בגישה , אך עם זאת,  אחוז52- ל42-מ, לחילוניים

  . ממיינת דומיננטית

  והם גםיותר נמוכהההתנגדות למיון לפי הישגים , ערביי ישראללפי גישתם של 

ייתכן שממצא זה .  אחוז37 –בשיעור הגבוה המתיר למיין בכל הרמות לטים בו

עליה הצביע בלס בפרק החינוך , בחינוך הערבימתגברת ההולכת ו,  לתופעהתואם

 במגזר זה ספר אליטיסטיים וממיינים-ה לבתייפנישל גידול ב, 2009לשנת ח "בדו

, ות בחברה הערביתהתרופפות הסולידריעשויה להעיד על התופעה גם . )2010, בלס(

 החינוך בתכנית מדיניות בדיון שהתקיים הסבע- אבואלד'חר "ידי ד-על כפי שתואר

על עמדות הציבור  המשפיעה, )17.11.2010-התקיים במרכז ב דיוןה (במרכז טאוב

  .הערבי בסוגיות החינוכיות

-התשובות היו חד ,כגורם ממיין הורים  תשלומישל, לגבי השאלה השנייה

רוב גדול בציבור מתנגד למיון תלמידים על פי היכולת של . הרבה במשמעיות

-בעניין זה הציבור איננו מצביע על הבדל בין החינוך היסודי והעל. ההורים לשלם

סבורים שיש מכלל הציבור  אחוז 16, עם זאת. חשוב מאודויסודי וזהו ממצא מעניין 

  : לן התפלגות התשובותלה. להתיר מיון המותנה בתשלומי הורים בכל שלבי החינוך

  הספר בישראל להתנות -יש לאפשר לבתי, האם לדעתך"  .9לוח 
  את קבלת התלמידים אליהם בתשלומי הורים מעבר למאושר 

  "?באיזה שלב חינוך, ידי משרד החינוך ואם כן-על

   )אחוזים (

  78     יש לאסור לחלוטין בכל שלבי החינוך

  4     יסודי-יש לאפשר רק בחינוך העל

  2     ש לאפשר רק בחינוך היסודיי

 16  יש לאפשר בכל שלבי החינוך  

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

 יותר ים ההתנגדות למיון גבוהישיעור: ההבדלים בין קבוצות האוכלוסייהלגבי 

 וכן בקרב ערביי ;בקרב גילאי הביניים ובקרב הקשישים מאשר בקרב הצעירים

גם כאן ייתכן שיש ביטוי להתרחקות של הציבור . ודיםישראל לעומת היה
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בעוד . הבאה לידי ביטוי דווקא בתחומי החינוך הערבי, מהסולידריות החברתית

רמת הרי הם שונים ב, למדי בכל רמות ההכנסהודומים אחוזי ההתנגדות גבוהים ש

 השתתפות פי עלמיון ב התמיכה ישיעורשם ,  הממוצעמןהרבה  הגבוהה בההכנסה

  . גבוהים יותר, בכל שלבי החינוך,הוריםה

  :סקר ב להלן התשובות– התלמידת לגבי ההתניה באורח החיים של משפח

  הספר בישראל להתנות את -האם לדעתך יש לאפשר לבתי"  .10לוח 
  קבלת התלמידים אליהם בקיומו של אורח חיים מסוים 

   "?באיזה שלב חינוך, במשפחות התלמידים ואם כן

  ) אחוזים (

  69     יש לאסור לחלוטין בכל שלבי החינוך

  2     יסודי-יש לאפשר רק בחינוך העל

  2     יש לאפשר רק בחינוך היסודי

 26  יש לאפשר בכל שלבי החינוך  

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

הציבור מתנגד באופן גורף למיון תלמידים בתנאי של קיום אורח חיים מסוים 

 להתנות את הקבלה נגדותהתמה מה פחותה אך העוצ, אחוז69 – ריםהוהבבית 

כי , מעניין. כאמור,  אחוז78 –) מעבר למאושר(בהשתתפות ההורים בתשלומים 

 אחוז תומכים בהתניה מסוג זה ולא היה הבדל ביחס לחינוך יסודי 26, שאר הציבור

   .יסודי-או על

כאשר שיעור , הבדל לפי גיליש מעט ? האם יש הבדלים לפי קבוצות באוכלוסייה

, בקרב צעירים מאודאחוז  54-מ, המבקשים לאסור לחלוטין מיון כזה עולה עם הגיל

 אחוז אצל בני 76 אחוז אצל כל גילאי הביניים ועד 72, 23-29 אחוז בקרב בני 65-ל

עובדה זאת יכולה לבטא ". לאפשר בכל שלבי החינוך", המדרג הפוך בקטגוריה+. 65

אך היא גם יכולה לבטא , קם של המשיבים הדתיים בקבוצת גיל זאתאת עליית חל

בחלוקה לפי . במערכת החינוךהגדלת הגיוון התגברות מגמות חברתיות התומכות ב

)  אחוז74(ההתנגדות הנחרצת ביותר למיון כזה נמצאה אצל האקדמאים , השכלה

לים עם  שיעורי ההתנגדות עו–והחלוקה לפי מידת הדתיות מגלה מדרג מסודר 

  אחוז בקרב החילוניים80ועד   אחוז בקרב חרדים16-מ, ירידת מידת הדתיות

את התנית התלמידים באורח לאפשר "מצב הפוך באפשרות שנמצא כי הכמובן ו

  ."בכל שלבי החינוךהחיים 
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   הבריות ובריאותן . 5

  שביעות רצון משירותי הבריאות. א.5

ומשירותי באופן כללי  הבריאות רמת שירותישביעות הרצון של משתתפי הסקר מ

 אחוז מהציבור 41. בשנה האחרונה עלתה המשפח ההבריאות העומדים לרשות

  ברמות אחוז מרוצים84-סבורים שחל שיפור ברמת השירותים שהציבור מקבל ו

מכלל הציבור סבורים אחוז  17 , עם זאת.משפחתםהם ושל שירותים שלהמ שונות

 ,)העוקבתבשאלה ( ענה ושיעור דומהופן כללי  באשחלה הרעה בשירותי הבריאות

 העלייה המתמשכת ברמת .שאיננו מרוצה משירותי הבריאות שלו ושל משפחתו

לדיווחים בתקשורת ובספרות מנוגדת הציבור משירותי הבריאות  שביעות הרצון של

באיכות שירותי שחלה הידרדרות על ההשוויון ו- באיעל הגידול המקצועית

קלים כאן בתופעה דומה לזאת שהצבענו עליה בדיון על סדרי אנו נת. הבריאות

  .תחום החינוך בידי הציבור-העדיפויות הרצויים על

בחוק  וחציעשור כ זכאי לו מעוגן כבר  בישראל שהציבור הבריאותסל שירותי

 כולל, החולים- תושבי ישראל זכאים לשירותים מקופות.ביטוח הבריאות הממלכתי

ורמת הבריאות נחשבת גבוהה למדי בהשוואה , ותבחירה ומעבר בין הקופ

 הרחיבו אתואף הגדילו את הנגישות השינויים שחלו בעקבות החוק  .בינלאומית

לשירותים המוגשים דרך ובמיוחד , זמינים לחלק מהאוכלוסיותההשירותים 

בקרב התשובות בנוגע לכך . אוכלוסייה החרדיתלאוכלוסייה הערבית והקופות ל

ה לאורך השנים האחרונות מעידות על תחושת השיפור הגבוהה שתי קבוצות אל

  .ןיחסית בקרב

נבחנה שביעות רצונו של הציבור ) 1999בשנת (מאז הסקר הראשון שנערך במרכז 

זהו אחד ו, והן ברמה הפרטית והמשפחתית הן ברמה הכוללת, משירותי הבריאות

הממצאים . יבוראחרי תחושות הצההתרשמות מעוגנת במעקב רציף התחומים בהם 

חל "הקטגוריה . השנה בשיאהנמצאת , שביעות הרצוןכי רמת , לאורך הזמן מגלים

 אחוז 32, 2007- אחוז ב31-ל, 2004- אחוז ב24-מ גדלה "מסוים או שיפור שיפור ניכר

" לא חל שינוי"הקטגוריה ,  זאתלעומת). 2010( האחרון בסקר אחוז 41 ועד 2009-ב

שיעור המצביעים על  –ולפיכך ,  אחוז40 בסביבות , בגודלהולא השתנתהכמעט 

  . הרעה נתון בירידה
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, שנתיים-בהשוואה למצב לפני שנה" :התפלגות התשובות לשאלה  .11 לוח
שמקבל הציבור  האם לדעתך חל שינוי ברמת שירותי הבריאות

        )אחוזים ("?בישראל

  1999  2000  2004  2009  2010  

  41  32  23  47  36  חל שיפור ניכר או מסוים

  42  44  40  41  44  לא חל שינוי

  17  24  37  10  20  חלה הרעה ניכרת או מסוימת

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

 וערביי ישראלהחרדים ? האם התחושה הזו משותפת לכל הקבוצות באוכלוסייה

 59ל וע  אחוז בקרב החרדים61מדובר על . בלטו במיוחד בין המדווחים על שיפור

תופעה זו ). אחוז 38 – גבוה בהרבה מן הממוצע ליהודים(אחוז בקרב הערבים 

שיעורים גבוהים כאלה לא . נמצאה בעבר בתוצאות הסקר לגבי שתי הקבוצות

שהממצא מעיד על שיפור , יש להניח. מופיעים אצל קבוצות אחרות באוכלוסייה

על פתיחות רבה ביותר הנגישים היום לאוכלוסייה החרדית וכן בשירותים אמיתי 

 ,לכך יש כאן הוכחה. ידי הקופות-אצלם כלפי השירותים המוצעים להם על

באופן כללי . שמדיניות נכונה יכולה להביא לשיפור של ממש במצבו של ציבור גדול

על קשר בין מידת הדתיות של הנשאלים לדיווח שלהם על הסקר מצביע גם השנה 

שיעור המדווחים על שיפור הולך ויורד עם  –שיפור ועל הרעה בשירותי הבריאות 

 אחוז בלבד בקרב 33ועד  בקרב החרדים, כאמור,  אחוז61-מ, מידת הדתיות

  . )הבדל ברור מאוד ומובהק סטטיסטית (החילוניים

,  לשירותי הבריאותההיזקקותהשימוש או במידת מאפיין חשוב , יל המשיביםג

הסקר . שיפור או ההרעה שחלה ועל התחושה ביחס למשפיע על שביעות הרצון

 אחוז בקרב 45-מ ( בשיעור המציינים שחל שיפור לפי גיל מובהקתמצביע על ירידה

עלייה לפי גיל על  –ובאופן תואם +) 65 אחוז בקרב גילאי 32-הצעירים מאוד ל

   אחוז מבני 25- אחוזים בקרב הצעירים ל5-מ (בשיעור המציינים שחלה הרעה

   +).65-ה

רותים שביעות הרצון מהשי את ,כאמור, בדקה באשכול השאלה השנייה

כפי . החולים שלהם-במסגרת קופתמשפחתם מקבלים משתתפי הסקר ובני ש

 תרשים (השנים הקודמות  גבוהה לעומת והיא שביעות הרצון גבוהה יחסית,שציינו

   2009 אחוז בשנים 78-79 אחוז לעומת 84-כל שיעור המרוצים עלה השנה ל-סך). 6

 51-לעלה השנה שיעור המרוצים במידה רבה ורבה מאוד , מתוך המרוצים ו2007-ו

 ולעומת שיעורים נמוכים מכך בהרבה באמצע  אחוז בשנה שעברה40 לעומת אחוז
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 מן  נמוך השיעור, מרוצים-הלאשל , בקצה השני, לעומת זאת. העשור ובראשיתו

לרמה  הוא ירדו, 2007- ל2009שהיה יציב בהשוואה של , השיעור בשנה שעברה

  . אחוז16.5לכדי , הנמוכה ביותר לעומת כל השנים הנכללות בהשוואה

לא מצאנו ירידה משמעותית בשביעות , לגבי הבדלים בין קבוצות האוכלוסייה

שיעור הבלתי . הכללית, הרצון עם עליית הגיל באותה עוצמה כמו בשאלה הקודמת

כלומר שתשובתם , מהממוצעבקרב הקשישים אף נמוך משירותי הבריאות מרוצים 

שביעות רצונם -אימ, לכאורה, של הקשישים על השאלה הקודמת לא נבעה

 ממצא זה .כללית שלהם הערכה ביטאה אלא מהשירותים שהם עצמם מקבלים

   .לאורך השניםבסקרי המרכז חוזר ומופיע 

  

 גם , כלפי שירותי הבריאות הגבוהים ההערכה בשיעוריאשר בלטו , החרדים

ושיעורי  ) אחוז56 ( ולמשפחתםמהשירותים המוגשים להםבמידה רבה  מרוצים

 חוזר ומחזק את התחושה אשרממצא . נמוכיםהבלתי מרוצים בקרבם מהשירותים 

אצל גם  .זה של האוכלוסייה" מגזר "לגבי שיפור אמיתי שחל בשירותי הבריאות של

רים אצל השיעולעומת גבוהים " במידה רבה "ןרצוהשביעות שיעורי הערבים 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

  6 תרשים

  2003-2010, שביעות רצון משירותי הבריאות
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אולי  ".בלתי מרוצים"יש בתוכם גם שיעורים גבוהים של  אם כי, )בממוצע(היהודים 

יש בכך להעיד על פערים בשירותי הבריאות לאוכלוסייה הערבית במקומות שונים 

  . בארץ

 – שירות רפואי נחוץ בשל המחיר שיש לשלם בעבורוהימנעות מ . ב.5
  נגישות לשירותי הרפואה

 אחת חושפת אתים חיוניים בשל הדרישה לשלם בעבורם ההימנעות משירות

על  בשל השפעתה התופעות המעוררות דאגה בתחום בריאות האוכלוסייה

 . ובעיקר אצל קבוצות החשות איום או קושי כלכליהידרדרות רמת הבריאות

באשר לדפוסי לאינדיקציה מקובלת  הפכו הימנעות משירות רפואי נחוץשיעורי ה

 .ת להשגה בשירותי הבריאותוהניתנ ,שוויוניותלנגישות ולבאשר  ובמיוחד שימושה

 ,השאלה שנשאלה היא ובסקר המרכז ברוב השנים נכלל המעקב אחר שאלה זו

י " מבנ מישהו  או  אתה  מקבלת האם  האחרונה  בשנה  נמנע  משפחתך 

נחוץ רפואי  רופא ,שירות  אצל  ביקור  ציוד  רכישת ,כגון  או  תרופות 

וכו המחיר  'רפואי  לשלםבשל  השירות שנדרשת     ".?עבור 

 לאורך היה יציב למדי באוכלוסייה םיהכלליעל שיעורי ההימנעות ממצא ה

שנאלצו לוותר על שירות רפואי ,  על כךדיווחו מהציבור  אחוז20-ככאשר , השנים

 .בשל הצורך לשלם, בתדירויות משתנות,  לעריכת הסקר האחרונהבמהלך השנה

השנים מכל נמוך והוא  אחוז 13לכדי ל האוכלוסייה השיעור הממוצע בכלירד  השנה

  ).12לוח  (הקודמות

ששיעורי , כלל כמה קבוצות חלשות יותר-מבין קבוצות האוכלוסייה בלטו בדרך

: היו גבוהים יותר, וכדומה, הוויתור שלהן על שירות רפואי או על רכישת תרופה

הכנסה נמוכה שרמת ה, מדובר בעיקר באוכלוסייה שרמת ההשכלה שלה נמוכה

גם אוכלוסיות אלה , עם זאת. תחרדיאוכלוסייה הבאוכלוסייה הערבית וב, מאוד

 7 תרשים. 12מדווחות השנה על הפחתת שיעורי ההימנעות כפי שניתן לראות בלוח 

לפי , לפי הכנסהבין הקבוצות במידת ההימנעות  על הפערים ממקד את המבט

  . לפי הלאום ולפי מידת הדתיות, השכלה
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קבוצות נבחרות : )לפחות פעם אחת( ויתור על שירות רפואי נחוץ  . 12ח לו
    ) אחוזים (באוכלוסייה

    2003  2006  2009  2010  

  13  19  21  20    הכל-סך

  10  19  24  29  +65בני   גיל

  רמת   22  41  35  37  תיכונית חלקית-יסודית

  10  16  17  16  אקדמית  השכלה

  מידת   21  24  39  20  חרדים

  7  12  15  18  לונייםחי  דתיות

  לאום   18  32  22  28  ערבים

  12  17  20  19  יהודים

  23  30  33  31  הרבה מתחת לממוצע

  11  17  24  24  מעט מתחת לממוצע

  11  18  15  18  דומה לממוצע

  8  16  15  10  מעט מעל הממוצע

  רמת 

  הכנסה 

  8  8  5  6  הרבה מעל הממוצע

 .תשנים שונו, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

באוכלוסייה הפחיתו + 65בני , כי לפי ממצאי הסקר של המרכז, מעניין להדגיש

 10- ל2003- אחוז ב29-מ, במהלך השנים את שיעורי ההימנעות שלהם באופן מרשים

שבלטו בכל השנים מעל הממוצע , גם בעלי ההשכלה הנמוכה. אחוזים השנה

אולם השיעור עדיין , חוז א22 של לשיעור  השנהיורדים, בשיעורי הימנעות גבוהים

יש להניח שבאוכלוסייה זו שיעור גבוה של מבוגרים מאוד . גבוה בהרבה מהממוצע

גבוהים אך הם עדיין שיעורי ההימנעות בקרב ערביי ישראל ירדו . ושל ערבים

  ).7 גם תרשים ורא(במובהק מהשיעור בקרב היהודים 
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גם  וגבוהים מן הממוצעטיפול רפואי נחוץ על  החרדיםשיעורי הוויתור של 

וייתכן ( גבוהים יחסית נמוכה מאוד מן הממוצע בעלי הכנסהשיעורי הוויתור אצל 

ויותר   אחוז30-השיעורים ירדו מכהגם ש, )שהחרדים מהווים בתוכם קבוצה ניכרת

ברמות אלה חושפים את החולשה הנמשכת של אוכלוסייה   שיעורים. אחוז20-לכ

  . הרפואה השוניםבשירותי הנדרשת ממנה שתתפותההלממן את ההכנסה הנמוכות 

המתגלה , ירידה בשיעורי הוויתור על פני השניםמגמת הלגבי , מעניין לציין

ברוקדייל על -וינט'ג-כי התופעה התגלתה בסקרים של מכון מאיירס, בסקר המרכז

). 2008, גרניברג וויצברג-ברמלי, גרוס (2007תפקוד שירותי הבריאות כבר בשנת 

הן לגבי הוויתור על תרופות מרשם , טיפול רפואיהימנעות מדה נמצאה הן לגבי הירי

  . תוצאות סקר מאוחר יותר טרם פורסמו.לרבות בקרב הקשישים, והן לגבי שניהם

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

  7 תרשים

     2010 ,על שירות רפואי נחוץשיעור המוותרים 
 לפחות פעם אחת
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   עדיפויות בתחום הבריאות. ג.5

 הבריאותת בהקצאת המשאבים לתחום יולגבי עדיפונשאלו השנה  משתתפי הסקר

  : לפי התשובות מוצגת להלןמשתתפי הסקרהתפלגות ו

הניתן לציבור מתוקף חוק ביטוח ,  סל שירותי הבריאותאם יוגדל"  .13לוח 
היית נותן עדיפות ראשונה  לאיזה תחום ,הבריאות הממלכתי

    ) אחוזים( "?המשאבים בהקצאת

  2010  

  53  או טכנולוגיות חדישות  / הרחבת סל התרופות ו

  19  )  הגדלת מספר מיטות אשפוז(ם החולי-הגדלת כושר הקליטה של בתי

  15  הטיפול הסיעודי בקשישים  

 9  רפואת שיניים לילדים  
  4  בריאות הנפש  

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

הקצאת משאבים להרוב הגורף הצביע על עדיפות להרחבת סל התרופות ו

כמה   על רקעןמעניי זה ממצא. להכנסת טכנולוגיות חדישות למערכת השירותים

 החוזרת ומתגלה מידי ,מצוקת האשפוזכמו , מצוקות במערכת שירותי הרפואה

רק בסקר המרכז ,  ובכן.אף את ראשי מערכת הבריאות" להדהים"ומצליחה , שנה

השיעור  ,עוד מעניין. שיש לטפל בו בדחיפות אחוז בחרו בכך כתחום מועדף 20-כ

שהתקבלה ההחלטה על רקע " יניים לילדיםרפואת הש"הנמוך של מי שבחרו לטפל ב

ובמיוחד לרפואת שיניים ,  תקציב מסל התרופות לרפואת שיניים להעביר,השנה

בולטת על רקע " סל התרופות"שהבחירה הגורפת ב, אפשר אף לומר .לילדים

 .בשיעור המדווחים על הימנעות מלקיחת תרופות בשל עלותןהירידה שמצאנו 

 למצוקה הגדולה בהעדפות הציבור ביחס" בריאות הנפש"של כך -מקום הנמוך כלה

ההחלטה בנוגע להסדרת השירותים לציבור נפגעי הנפש בחברה גם -בתחום זה ואי

האם , התשובות לשאלה זו בסקר מעוררת את השאלה. פליאההיא מעוררת 

שהציבור ער , מושפעות מהמצוקות הגדולות יותר בתחום הרפואההללו התשובות 

מסוימות בבעיות הבולט יותר העיסוק התקשורתי התשובות מוטות מהאם  או ןלה

  .מעסיקות את מערכת הבריאותמתוך כלל הבעיות ה
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  חיים וציפיות לעת הפרישה מעבודה הרמת . 6

מאגד את התשובות לקבוצה של , שהצגנו את עלייתו הדרמטית השנה, "מדד טאוב"

, יטחון הכלכלי הבסיסיבב, הבוחנות את השינויים שחלו ברמת החיים, שאלות

סעיף זה מפרק את המרכיבים . בחשש מפני האבטלה ובתחושת החשיפה לאלימות

  .ומצביע באילו מהתחומים אכן חל שיפור רב והיכן עדיין ניכרות מצוקות הציבור

  רמת החיים של הציבור. א.6

בדקה את היכולת של משתתפי הסקר " רמת החיים"השאלה הראשונה באשכול 

זאת התשובות לשאלה , גוד לממצא הכלליבני. רכי הקיום הבסיסייםלעמוד בצו

אם כי אפשר להצביע על ( לעומת שנה שעברה אינן מעידות שחל שיפור של ממש

, ציינו) פחות משליש( אחוז מהציבור 28). 2003-2005שנים שיפור יחסית ל

ך שהכנסתם מאפשרת לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים ללא קושי ואם מצרפים לכ

 אחוז 76-הרי מדובר ב, "במידה סבירה"את אלה אשר ציינו כי זה אפשרי 

שנפנה את  ולכן ראוי –מדובר בצורכי הקיום הבסיסיים , עם זאת. מהנשאלים

שהכנסתם , 2010 שנתלקראת סוף  אחוז מהציבור שציינו 26 אותם הזרקור אל

   . סיסייםאיננה מאפשרת כלל או מאפשרת רק בקושי לעמוד בצורכי הקיום הב

באיזו מידה רמת הכנסתך מאפשרת לך " :התפלגות המשיבים לשאלה  . 14 לוח
  )אחוזים ("?ולמשפחתך לעמוד בצורכי הקיום הבסיסיים

  200320042005200620072008 2009 2010 

  ללא קשיים מרובים או 
   ללא קושי

  
22 

  
23 

  
23 

  
27 

  
29 

  
30 

  
27 

  
28  

  48 47 45 47 41 41 43 47 במידה סבירה

  26 27 25 24 32 37 34 31או בקושי כלל לא מאפשרת

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

אוכלוסייה מגלות קושי גדול בהרבה להתמודד עם צורכי בקבוצות מסוימות 

 בעלי ; אחוז46 –באופן מובהק ערביי ישראל בולטים תוכם וב הקיום הבסיסיים

 33 –ילידי חבר העמים לשעבר ו;  אחוז33 –) ת לימוד שנו12עד (השכלה נמוכה 

  . אחוז
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רמת ההכנסה היא המשתנה הברור ביותר המסביר את ההבדלים ביכולת 

אך גם ,  והיא מגלה מדרג עולה שאיננו מפתיעלהתמודד עם צורכי הקיום הבסיסיים

שיעורים גבוהים  שה,ךבכמדובר . יש השפעה ברורה על התשובותרמת ההשכלה ל

)  אחוז49(מחציתם ש – )יסודית בלבד (מאודנמוכה  השכלה קרב בעליבה בבהר

כמעט ( אחוז 19גם .  שהכנסתם אינה מספקת לצורכי הקיום הבסיסייםהשיבו

 שיעור זה גבוה מהשיעור . השיבו באופן דומהמבעלי ההשכלה האקדמית) חמישית

. אופן דומה אחוזים ב10-אצלם השיבו כש, בקרב בעלי הכנסות גבוהות מהממוצע

היות שבקבוצת האקדמאים כלולים בעלי מקצועות , ההבדל שנמצא איננו מפתיע

וכן , ואחרים, עובדים סוציאליים, כגון מורים, שהכנסותיהם נמוכות יחסית, רבים

שלעיתים אף אינם מועסקים במקצועם , עולים רבים מחבר העמים לשעבר

בשיעור היכולים להתקיים נראית מגמה מסוימת של עלייה , עם זאת. האקדמאי

   . ללא קושי עם עליית ההשכלה

 אחוז מהחרדים והדתיים 20  כאשר,התשובות מדורגות גם לפי מידת הדתיות

 37( מהחילוניים 2לעומת כמעט פי " להסתדר ללא קושי"ציינו שהכנסתם מאפשרת 

רב השיעור גבוה בק: היכולת לעמוד בצורכי הקיום-של אי,  לגבי הקצה השני).אחוז

   . אחוז17 –  החילוניים ונמוך יחסית אצל  אחוז28  –  חרדים ומסורתיים

להשוואת רמת החיים של השאלה השנייה באשכול רמת החיים מתייחסת 

, אלה זו ניכר השנה שינוי גדולבש. שלוש שקדמו-הנשאלים לרמת חייהם בשנתיים

שיעור ה. שלוש- אחוז מהנשאלים מציינים שחל שיפור לעומת לפני שנתיים28כאשר 

גם שיעור המדווחים על . 2008- ו2007לעומת גם  עם נטייה לעלייה 2009גבוה לעומת 

 אחוז בשנה שעברה וכשליש 37 אחוז בממוצע לעומת 24-מדובר ב. הרעה ירד השנה

השיעור המדווח על כך שבשנה האחרונה חלה הרעה נמוך השנה מכל . 2008-ב

יעור המדווחים שחל שיפור הוא הגבוה וש, התקופות מאז שנערך הסקר במרכז

  .ביותר

אם תשווה את רמת החיים שלך ושל " :התפלגות המשיבים לשאלה   .15 לוח
  )אחוזים(  "?...האם, שלוש-שנתיים משפחתך היום לעומת לפני

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 28 19 26  26 21 19 12 8    חל שיפור  
 48 44 42 49 46 43 38 34   לא חל שינוי
  24  37 33 25 34 38 50 58    חלה הרעה 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור
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הנוגעת לציפיות הציבור לכך שיחולו , גם השאלה השלישית בתחום רמת החיים

 מגלה שיפור בתחושת הרווחה והביטחון, שינויים במצבו הכלכלי בעתיד הקרוב

ל האוכלוסייה המצפה שיחול שיפור ניכר או מסוים שיעור האנשים בכל. הכלכלי

שיעור דומה .  אחוז מהציבור46-מדובר ב. גבוה השנה לעומת כל השנים הקודמות

 אחוזים סבורים שתחול הרעה מסוימת או 7ורק )  אחוז47(סבור שלא יחול שינוי 

 10-שיעור זה הוא הנמוך ביותר זה שנים והוא נמוך לראשונה מ. רבה במצבם

האם כל , והשאלה היא, האופטימיות בקרב הציבור נתונה אם כן בעלייה. זיםאחו

  ? הקבוצות בציבור שותפות לתחושה זו

האם אתה צופה שמצבך ומצב משפחתך " :התפלגות המשיבים לשאלה . 16 לוח
  )אחוזים( "?ישתנה בשנה הקרובה

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  7  15 21 14  13  16  13   תחול הרעה

  47  56 54 57  47  58  58  לא יחול כל שינוי

  46  29 25 29  40  26  29   יחול שיפור

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

לעומת , כולל אצל גילאי הביניים, הציפייה לשיפור גבוהה בהרבה אצל צעירים

חוז בקרב  א38-מגיעים ל, 20-49 אחוז בקרב בני 50השיעורים עולים על (המבוגרים 

).  נמצאו מובהקים סטטיסטיתוההבדלים +65 אחוז בקרב בני 24- ול50-64בני 

" האופטימיות"בעוד שיעורי  – האופטימיות עולה במיוחד עם עליית מידת הדתיות

 אחוז בקרב דתיים ומסורתיים 45-הם יורדים ל,  אחוז62-בקרב החרדים מגיעים ל

  . ) מובהקיםההבדלים ("החילוניים" אחוז בקרב 40עד ו

 לחשש מפני השאלה הרביעית באשכול השאלות של רמת החיים התייחסה

מיוחד בירידה השיפור שחל השנה מתבטא ב. האפשרות של הידרדרות לעוני

  .  מכך שייקלעו למצוקה)רבה מאוד או במידה רבה(מאוד בשיעורי החוששים 
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מצב האם אתה מודאג מהאפשרות שאתה או משפחתך תיקלעו ל"  .17 לוח
  )אחוזים( "?של עוני או מצוקה כלכלית

 2004 2005 2006 2007 2008 20092010 

  12  18  20  18  18 27 31בה מאד או רבמידה רבה

  34  29  28 24  49 43 43במידה קטנה או מסוימת

  54  53  52  58 31 30 26 כלל לא

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור
  

או במילים , שר חיובי והדוק לרמת ההשכלהרמת החשש מעוני קשורה ק

. השכלה גבוהה יותר מעניקה לבעליה מידה גבוהה של ביטחון כלכלי, אחרות

ושיעור מי )  אחוז75(גבוה אצל האקדמאים של מי שאינם חוששים כלל  השיעור

לעומת כל בהשוואה )  אחוזים9(באופן מובהק נמוך שחוששים במידה רבה בקרבם 

    .להיתר קבוצות ההשכ

הקשר הברור לרמת ההכנסה ממשיך ומתגלה גם השנה בפערים במידת 

שיעור החוששים במידה . של הפרט ובמידת החשש שלו מפני מצוקה" חסינות"ה

 29-מ, רבה מאוד מפני האפשרות שייקלעו למצוקה יורד עם עליית ההכנסהאו רבה 

מות ההכנסה אחוז בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה מאוד לאחוזים בודדים בלבד בר

גם שיעור החוששים במידה מסוימת ובמידה קטנה קשור עם רמת . שמעל הממוצע

 אחוז בקרב בעלי הכנסה 35-העולה מ, "חוששים כלל-הלא"ההכנסה וכך גם שיעור 

 גם כאן . אחוז בקרב בעלי הכנסות גבוהות מהממוצע65-למעלה מנמוכה מאוד ועד 

המתבטא במידת ,  יהודים לערביםגם הפער בין. מתגלה צמצום מסוים בפערים

הצטמצם לעומת השנה שעברה אך שיעורי החשש , רבה מאודאו החשש במידה רבה 

 אחוז בקרב 10 אחוז אצל הערבים לעומת 19, בקרב הערבים עדיין גבוהים יותר

תופעה בולטת נוספת היא מידת החשש הגבוהה מאוד בקרב העולים . היהודים

משנות שהגיעו לארץ , ממדינות חבר העמיםעולים שליש מה –מחבר העמים לשעבר 

   .רבה מאוד מפני היקלעות אפשרית למצוקהאו התשעים חוששים במידה רבה 

  תחושת הביטחון בתעסוקה. ב.6

ה  ומעיד על עליינמוך יחסית בשנה האחרונהאבטלה פיטורין ומפני  החשש מפני

וימת בשיעורי בירידה מסהדבר מתבטא הן . רמת הביטחון בתעסוקה במסוימת

והן בשיעורי החשש במידה  ) אחוז השנה18לכדי (רבה מאוד או החשש במידה רבה 

ככל  ו,הממצא תואם.  אחוז60 כמעט של המטפסים השנה לשיא, כלל לא או קטנה
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לכל כמעט  פתמשותבתחום זה השיפור תחושת . דד טאובלשיפור במ, תורםהנראה 

ישראל מתמיד בשיעורים הגבוהים ערביי החשש בקרב  יש לציין ש אךהקבוצות

רמת לומתמידה ישנה השפעה משמעותית  ,כמו כן. יהודיםלעומת החשש אצל  יותר

בעלי ההכנסה הנמוכה חוששים יותר : ההכנסה של הנשאלים על תשובותיהם

 ) אחוזים אצל בעלי ההכנסות הגבוהות9  אחוז לעומת27(רבה מאוד  או במידה רבה

 75לעומת  44(כלל לא נמוך יחסית אצלם או ה קטנה  של החוששים במידשיעורהו

   ).בכלל המדגם, כאמור,  אחוז60אחוז אצל בעלי ההכנסה הגבוהה ולעומת 

  2006-2010, ומהאפשרות להיות מובטלפיטורין  מידת החשש מפני  .18לוח 
  )  אחוזים( *באוכלוסייה קבוצות נבחרותבסך הכל ו  

  2006  2007  2008  2009 2010 

          רבה מאודאו ידה רבה חושש במ

  18  22  22  18  26  הכל-סך

            לאום

  17  19  20  17  24  יהודים

  28  38  28  22  34  ערבים

            הכנסה 

  27  29  33  34  43  נמוכה מאוד מהממוצע

  9  6  11  13  10  הרבה מעל הממוצע

        חושש במידה קטנה או כלל לא

  59  43  54  53  50  הכל-סך

            לאום

  61  45  55  57  51  יהודים

  48  29  47  40  49  ערבים

             הכנסה

  44  30  39  37  33  נמוכה מאוד מממוצע

  75  82  73  67  69  הרבה מעל הממוצע

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

  .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור
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  הציפייה לשנים שלאחר הפרישה מעבודה. ג.6

הראשונה בחנה את דעתו של : הסקר כלל השנה שתי שאלות בנוגע להסדרי הפנסיה

של  הסדרי הפנסיה על–הציבור על הסדרי הפנסיה של כלל האוכלוסייה והשנייה 

חיים הצפויה ההציבור ביחס לרמת הערכת באופן כללי ביקשנו להתרשם מ. המשיב

  . לאחר הפרישה מעבודהלתושבי ישראל 

 הכלכלי של הציבור ביטחונו מן הסקר בתחום זה של הממצאים העולים

שהסדרי הפנסיה הנוכחיים ,  אחוז מכלל הציבור השיבו50. מעוררים דאגה רבה

 אחוז 40במדינה אינם מבטיחים רמת חיים נאותה לאוכלוסייה בגיל פרישה ועוד 

 אחוזים מכלל 10רק ". במידה מסוימת"רמת החיים הנאותה מובטחת רק השיבו ש

  . רבה מאודאו במידה רבה " טובים"שהסדרי הפנסיה במדינה , לים השיבוהנשא

שיעור הסבורים , בה הוצגה בסקר שאלה זהה, 2003לשנת  בהשוואה

 שיעור הסבורים ,יחד עם זאת . אחוז10- ל19-קטן מאף שההסדרים מספקים 

כאמור בסביבות מחצית ,  הוא פחות או יותר יציבשסידורי הפנסיה אינם מספקים

  .  מהציבור

באיזו מידה הסדרי הפנסיה במדינה מבטיחים רמת חיים נאותה "  . 19 לוח
  )אחוזים( 2010-ו 2003 ,"?לאוכלוסייה בגיל פרישה

  2003  2010  

  10  19   מאודאו רבה  רבה במידה

  40  27  מסוימת במידה

 49  54 כלל לא מספקים או במידה קטנה בלבד

 .ים שונותשנ, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

של " הסדרי הפנסיה הספציפיים"לברר את המצב של השאלה העוקבת ביקשה 

נושאים רבים בסקר החברתי ב. כאמור, תם הכלליתבהמשך להערכהנשאלים 

, כאשר עוברים לתשובות הנשאלים בשאלות המתייחסות למצבם כי ,מתגלה

הפנסיה זה  אולם במקרה של הסדרי. כלל החברה התמונה חמורה פחות מאשר לגבי

שהסדרי ,  מסתברתחזית האישית באשר לרמת החיים בעת פרישהב .איננו המצב

אין ספק שככל . ) אחוז46 (מהאוכלוסייהמחצית כהפנסיה אינם מספקים בעבור 

 העובדה . נושא זה יקבל משקל הולך וגובר,יעלהששיעור הגמלאים באוכלוסייה 

 אינם מבטיחים יה הקיימיםשהסדרי הפנס מהמשיבים סבורכך -ששיעור גבוה כל

שינויים שחלו בשנים האחרונות  גם אחרי –רמת חיים נאותה לעת הפרישה 
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חייבת לשמש תמרור אזהרה בפני קובעי  – בחקיקה ובהסדרים הפנסיוניים

   .המדיניות החברתית

 באיזו מידה הסדרי הפנסיה שלך מספקים את "  .20 לוח
     )אחוזים( "?בגיל פרישה צרכיך

  2000  2010  

  20  28   מאוד או רבה רבה במידה

  34  28  מסוימת במידה

  46  44  במידה קטנה בלבד או כלל לא מספקים

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור

    דיורמצוקה בתחום ה .ד.6

- ממאפייני הרווחה החשובים ואחד המודדים לביטחון החברתים הדיור הדפוסי

 אחוז 70כאשר , ל דיור נפוצה בישראל כדגם עיקריהבעלות ע. כלכלי של התושבים

 מכל עצום מאמץ מתחייבמצב זה  ובמהמשפחות מתגוררות בדירה בבעלות פרטית

עלייה הנמשכת במחירי הדיור בהדיון הציבורי  .םלהקים כאן את ביתהמבקשים 

גם הביא השנה " החלום הולך ומתרחק מיכולתם של רבים"והתחושה ש, בארץ

 את סוגיית הדיור תוך התייחסות אמנם בחנו. בסקר המרכזמחדש ה להעלאת הסוגי

הניסוח הכללי בשל , מהתפיסה הכללית יותר זאת ללא ניתוקה להיבט האישי אך

  ". אנשים במצבך "יותר

אפשרות למצוא של המשתתפים לגבי החוות דעתם השאלה נועדה לברר את 

לה זהה בסקר שנערך התשובות לשאהשווינו את התשובות לעומת  ודיור מתאים

  :ראשית העשורב

 -מה לדעתך האפשרות של אנשים במצב חברתי, באופן כללי" . 21לוח 
     )אחוזים( "?למצוא פיתרון דיור מתאים, כלכלי כמו שלך

  2000  2010  

  28  32  טובה או אפשרות טובה מאוד

  28  33  אפשרות סבירה

 44  35   אפשרות נמוכה מאוד או)אין אפשרות(בכלל לא ניתן 

 .שנים שונות, הסקר החברתי,  מרכז טאוב:מקור
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סבירה עד טובה "דיור מתאים השיב שהאפשרות להשיג )  אחוז56 (רוב הציבור

או " בכלל לא ניתן"ש,  אחוז מהציבור סבורים44-ש, אבל פירוש הדבר" מאוד

שיעור זה גבוה מהשיעור שנמצא . נמוכה מאוד שהאפשרות למצוא דיור מתאים

אצל  הפסימיות גבוהה יותר ). אחוז35(בראשית העשור ערך המרכז שבסקר 

מעבר לשיעור הגבוה של , הממצא הבולט ביותר ובאוכלוסייה הקבוצות העניות

רמת ההכנסה  – לפי רמות ההכנסה הוא המדרג, "הפסימיים" יתהחרדים בקטגורי

של השיעורים  :דיור מתאים" השגת"מגדירה את היכולת ואת הציפיות בתחום 

 אחוז בקרב בעלי הכנסה נמוכה 71-מ, הולכים ויורדים" בכלל לא ניתן"הקטגוריה 

 אחוזים בלבד בקרב בעלי הכנסה גבוהה בהרבה 7ועד ) הרבה מתחת לממוצע(מאוד 

  . מן הממוצע
 75 –החרדים כאמור בולטים עם השיעור הגבוה ביותר של הפסימיות בתחום זה 

השיעור גבוה למדי גם . להשיג דיור מתאים" בכלל לא ניתן"אחוזים מהם השיבו ש

 ייתכן שממצאים אלה תומכים בזעקה בתחום הדיור ). אחוז56 (ערביי ישראלבקרב 

, בכלל וייתכן שהם מבליטים את הקושי הספציפי של מגזרי אוכלוסייה אלה

  . הגואיםשהבנייה המתאימה להם איננה מספיקה בכדי לענות על הצרכים

  רמת הביטחון האישיחשיפה לאלימות ו. 7

נושאי האלימות והביטחון האישי אינם יורדים מסדר היום של החברה בישראל  

השנה כמה שאלות לבירור תחושותיו של גם והסקר החברתי של המרכז כלל 

  . הציבור ביחס לרמת הביטחון האישי שלו וביחס לאפשרויות להתמודד עם הבעיה

  מידת החשיפה לאלימות . א.7

במידת החשיפה  המפתיעים ביותר בסקר הנוכחי הוא השיפור שחל אחד הממצאים

 בתקשורת על מקרי אלימות רבים השוטף והרב למרות הדיווח וזאת, לאלימות

  . ספר ובמרחב הציבוריה-בבתי, במשפחה

מידת החשיפה לאלימות ולמעשי עבריינות נתפסת בסקרי המרכז כמרכיב 

לאורך השנים ).  בחישוב מדד טאובוכמרכיב(כלכלי של הפרט -בביטחונו החברתי

האחרונות התוצאות התאפיינו במגמת עלייה במידת החשיפה לאלימות עד לשיא 

 אחוז מהציבור השיבו שהם חשופים לאלימות במידה 70כאשר , בשנה שעברה

כלל לא "השיבו כי הם   אחוז מהציבור56כאשר , השנה חלה תפנית גדולה .כלשהי



  2010  הסקר החברתי
 

389

במידה "שיעורי החשיפה ". ת אלימה ומעשים פלילייםחשופים לפגיעה של עבריינו

" במידה קטנה בלבד" אחוז ובתוכם חלק הארי בקטגוריות של 44- ירדו ל"כלשהי

מעניין כי הממצא ). הכל- אחוז מהסך13 ("במידה מסוימת"ו) הכל- אחוז מהסך24(

נעו ) במידה כלשהי(בו שיעורי החשיפה לאלימות , השנה חורג לעומת כל העשור

  . אחוז70- ל60טווח של בין ב

אבל שיעורי , שיעורי החשיפה לאלימות כלשהי דומים בקרב ערבים ויהודים

החשיפה של ערבים לאלימות במידה רבה או רבה מאוד גבוהים יותר באופן מובהק 

 ממצא זה תואם לממצא משנה שעברה אם כי בשתי האוכלוסיות חלה ירידה –

המדווחים על חשיפה לאלימות , הערביםגם שיעור . במידת החשיפה לאלימות

 אחוז 74(נמוך במובהק מהשיעור בקרב היהודים , "לא-במידה מועטה או כלל"

כי קיים קשר הפוך בין דיווח על חשיפה , עוד נמצא).  אחוז אצל היהודים81לעומת 

כאשר החרדים בולטים בתחושת הביטחון שלהם , לאלימות ובין מידת הדתיות

ושיעורים נמוכים מאוד בקרבם מדווחים על , צות האוכלוסייהלעומת כל יתר קבו

כאשר , ההבדל נמצא מובהק(לא -כך שהם נחשפים לאלימות במידה מועטה או כלל

  ).  אחוז אצל החילוניים79 לעומת ז אחו91השיעור אצל החרדים הוא 

  

  

   

 .שנים שונות, סקר החברתיה,  מרכז טאוב:מקור

    8 תרשים

   2000-2010, תחושת החשיפה לאלימות
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  ?האם החשש מפני אלימות משפיע על ההתנהגות או ההרגלים . ב.7

שינה ", שתתפי הסקרשאלנו את מ משפחתך  י  מבנ מישהו  או  אתה  האם 

אלימות לגילויי  מלהיחשף  להימנע  כדי  התנהגותו   אחוז 74. "?את 

ואחרים בחרו בקטגוריות לפי מידת השינוי בה נקטו " כלל לא"השיבו כי מהציבור 

, האם רבע מהציבור, השאלה היא). במידה רבה מאוד עד במידה קטנה בלבד(

כדי להימנע מחשיפה , ם על שינוי בהרגלים או בהתנהגותשמדווחי, בממוצע

, בה נשאלה שאלה זהה, 2005השוואה לעומת שנת ? זה הרבה או מעט, לאלימות

 אחוז לפני חמש 65-מ, "כלל את התנהגותם שלא שינו"מלמדת שחלה עלייה בשיעור 

מעניין אם .  מצביעה על שינוי לטובהזותשובה גם .  אחוז השנה74 שנים ועד

שיפור הרב שחל במצב  יש נגיעה וקשר להמדווחת השנהלתחושת הביטחון 

 הירידה הדרסטית בפיגועי הטרור השפיעה על תחושת הביטחוןש ,דהיינו, הביטחוני

למעקב בממצאי ראוי כי הוא שהשינוי איננו מוסבר דיו ו, יש לומר. של הציבור

אם אכן חל שינוי ו אחר ההתפתחות בתחום זהפנינו בשיוכל להצביע , הסקר הבא

  .במגמה
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  מקורות

הצגת , שוויון בבריאות ובמערכת הבריאות-אי). 2007(ליאון וטוביה חורב , אפשטיין
מרכז טאוב לחקר : ירושלים. הבעיה וקווים למדיניות להתמודדות עמה

  ).ספטמבר(המדיניות החברתית בישראל 

התמודדות  ,"חדתחליפה מיו"ל" אין בעיה"מ" ).2008(רחל וזיוה ברוש , ארהרד

 ).ח"תשס( 46, דפים, "מערכת החינוך עם אלימות תלמידים
 ח"דו). עורך(דן , דוד-בתוך בן".  מבט פנים–מערכת החינוך . ")2010(נחום , בלס

מרכז טאוב לחקר : ירושלים .2009ומדיניות כלכלה , חברה: מצב המדינה

  . המדיניות החברתית בישראל

דן , דוד-בתוך בן". 2010 –הסקר החברתי " . )2010( שרון-נחשוןדלית נחום ו, בלס

מרכז טאוב : ירושלים .2009 כלכלה ומדיניות,  חברה:ח מצב המדינה"דו). עורך(

  . לחקר המדיניות החברתית בישראל

על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת . )2010( רומנובנחום ודמיטרי , בלס
 קר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לח: ירושלים. יתר השכירים

  .)אוקטובר(

לימות במערכת החינוך א. )2006(אסטור רון וכסאברי -חורימונה , מיר, בנבנישתי
האוניברסיטה העברית : ירושלים. דוח ממצאים מסכם: ה"תשס –בישראל 

  .לעבודה סוציאלית בית הספר, בירושלים

דעת הציבור על רמת ). 2009(רותי וייצברג וגרניברג -שולי ברמלי, רויטל, גרוס

ח "דו.  והשוואה לשנים קודמות2007-השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב

מרכז סמוקלר לחקר מדיניות ,  ברוקדיילמכון-וינט'ג-מאיירס: ירושלים. מחקר

  .09-541-דמ, הבריאות

נוער  .)2009(דוד ושני נוה -יפעת בן, גרינולד-חיה פוגל,  ליאת קורן,וסיי, פיש-הראל
סיכום . רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות בסיכון, בריאות, ראלביש

 1994-2006ניתוח מגמות בין השנים , )2006(ממצאי המחקר הארצי החמישי 

אילן בשיתוף משרד הבריאות ומשרד -אוניברסיטת בר. והשוואה בינלאומית

  ).דצמבר(החינוך 

יעקב , בתוך קופ. "חברתיהסקר ה" . לחקר המדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב

מרכז : ירושלים. שנים שונות, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים .)עורך(

 . טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
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השוואת הישגים במגזר היהודי . )2005( אורןוכרמל  כהןיואב  ,תמר, כהן-קנת

,  ירושלים.לקט ממצאים: בשלבים שונים של מערכת החינוך, ובמגזר הערבי

    .המרכז הארצי לבחינות והערכה

, מאפיינים: הספר בישראל- אלימות בבתי–מאלימות להלימות ). 2006(דן , שרון
נייר , מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: ירושלים. רעיונות, סיבות

  ).יולי(מדיניות 

OECD (2007). PISA 2006, Science Competencies for Tomorrow’s World. 
(Volume I: Analysis). 

— (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can do –Students 
Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I). 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264091450-en. 

— (2010). PISA 2009 Results: What makes a school successful? (Volume IV).  
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