
ערכים פוליטיים בישראל:
לקראת מפת דרכים חדשה

תוצאות ראשונות מתוך סקר רב-שנתי



יוצרים מחנה משותף:
סוציו-כלכלי

בעקבות המחאה החברתית



האם תמכת או לא תמכת במחאות החברתיות של קיץ 2011?

מאד תמכתי 43.0%

קצת תמכתי 28.7%

התנגדתי 16.8%

ככה ככה 2.9%

לא ענו 8.6%

התמיכה בעקרונות המחאה החברתית עדיין דרמטית וחוצה מגזרים



מתוך הרשימה הבאה, נא ציינ/י מה היה עבורך המרכיב העיקרי של המחאה

מרד נקודתי על יוקר 
המחיה 38.3%

ביקורת על כל השיטה 
הכלכלית 27.5%

החזרת כח לאזרחי 
המדינה 12.5%

השמאל נגד ממשלת 
הימין 9.9%

לא יודע/ת - מסרב 11.8%

בעוד שמרבית העונים על הסקר ראו במחאה כעוסקת "רק" ביוקר המחייה, חלקים רבים – מעמדות 
פוליטיות שונות – חשבו שהיא עוסקת בטווח רחב יותר של סוגיות 



בישראל כיום פועל שוק חופשי במעורבות ממשלתית הולכת ומצטמצמת. 
האם לדעתך:

צריכים לחזור למדינת הרווחה, 
מותאמת לימינו. 15.0%

צריכים גישה חדשה: כלכלה דמוקרטית 
יותר שבה המדינה משקיעה ביצירת שיוויון 

הזדמנויות לכל 61.7%

לא יודע/ת 9.7%

השיטה הנוכחית היא לרוב בסדר 
אם יהיו כמה תיקונים 13.6%

על פי מרבית העונים, יש צורך בגישה כלכלית חדשה



יוצרים מחנה משותף:
דת ומדינה



תאר/י לעצמך שחבר או חברה שלך רוצים להתחתן בישראל מחוץ לרבנות לפי מצפונו/ה, אפשרות 
שאינה קיימת היום. האם לדעתך אפשרות כזאת: )יהודיי ישראל(

חיונית 26.2%

לא יודע/ת - מסרב 6.4%

כלל לא מקובלת 32.4%

רצויה 14.6%

מקובלת 20.4%

בעזרת המחשה, יש מקום לחשיבה מחודשת על הסטטוס –קו



מה דעתך על הרעיון שאופייה המיוחד של השבת תישמר על ידי שבתון של רוב המסחר ,סגירת קניונים, 
אך יותר אירועי תרבות ותחבורה ציבורית לאזורי תרבות ופנאי? האם אפשרות זו:

חיונית 18.4%

לא יודע/ת- מסרב/ת 6.6%

כלל לא מקובלת 32.7%

רצויה 21.1%

מקובלת 21.2%



יוצרים מחנה משותף:
החברה הערבית בישראל



באופן כללי: האם אתה אוהב/ת או לא אוהב/ת את החיים בישראל 
)ערביי ישראל(

מאד אוהב/ת 55.7%

קצת אוהב/ת 23.5%

קצת לא אוהב/ת 6.8%

מאד לא אוהב/ת 9.4%

לא יודע/ת - מסרב 4.6%



אני מרגיש שייך לחברה הישראלית או אני מרגיש/ה מנוכר/ת מהחברה 
)ערביי ישראל(

אני מרגיש/ה שייכ/ת 
לחברה הישראלית 56.7%

אני מרגיש/ה מנוכר/ת 
מהחברה 31.2%

שניהם באותה מידה 1.4%

לא יודע/ת - מסרב/ת 10.8%

למרות הניכור הכפול בקרב החברה הערבית בישראל, רבים מרוצים מחייהם בה ומרגשים שייכות לחברה הישראלית 



מה הדבר הכי חיובי בקשר לחיים במדינת ישראל

השגשוג הכלכלי 21.4%

הדמוקרטיה לעומת 
מדינות ערב 25.5%

כל התשובות 5.4%

לא יודע/ת - מסרב/ת 6.2%

התרבות הפתוחה 
והמדורנית 22.7%

החיים במולדת שלי 16.1%

אף אחד מהם - אחר 2.6%

רוב ערביי ישראל מעריכים את הדמוקרטיה הישראלית ואת החיים בה



תחשוב כעת על הנושא של שירות לאומי-אזרחי. האם את/ה בעד או נגד 
בתנאים הבאים )ערביי ישראל(

נגד כל סוג של 
שירות 41.9%

נגד שירות במסגרת 
משרד הבטחון 9.5%

לא יודע/ת - מסרב/ת 6.4%

בעד שירות בערים ובמועצות 
ערביות בלבד 13.6%

בעד שירות לכל אזרח במסגרת 
מעורבות יהודים וערבים 28.6%

נושא שנוי במחלוקת בתוך החברה – אחוזים דומים בעד ונגד



יוצרים מחנה משותף:
ערכים דמוקרטיים



תאר/י לעצמך שישראל מוגדרת כמדינה יהודית והכוונה היא שמירת לוח החגים היהודים, סמלים יהודים 
ויחס מיוחד ליהודים בעולם, אך זכויות שוות לכל האזרחים במדינה ללא קשר לדת ומגזר. האם מצב זה:

)יהודיי ישראל(

חיוני 31.1%

לא יודע/ת - מסרב/ת 6.1%

כלל לא מקובל 12.9%

רצוי 21.1%

מקובל 28.9%

כאשר הצביון היהודי מובטח, מרבית העונים בקרב החברה היהודית תומכים במתן זכויות שוות לכלל אזרחיה



האם את/ה מאמין/ה שאזרחים יכולים לחולל שינוי חברתי, או שאינם יכולים?

כלל אזרחי המדינה, כמשתקף בסקר – כולל אזרחים ערבים, מרגישים שהם יכולים לחולל שינוי חברתי בחברה הישראלית 
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 סקר טלפוני של 40 שאלות עבור 800 משקי בית – נערך מה-3 עד ה-13 ביולי, 2012.	 

 כולל 200 משקי בית דוברי ערבית, בשפה הערבית, עם סדרת שאלות המיועדת רק להם.	 

 הסקר הוא החלק הראשון בסקר רב-שנתי המיועד לזהות קבוצות סוציו-חברתיות ותרבותיות 	 

שאינן ממפות בטבעיות על המפה הפוליטית העכשווית, ופותח כיוונים חדשים לשיח הפוליטי 

ולשיח המדיניות בישראל.

 הסקר נערך על-ידי מכון הסקרים "הגל החדש" בפיקוחה של דליה שיינדלין.	 

 ניתוח הממצאים נערך ע"י דליה שיינדלין, ד"ר אילון שוורץ ועמיתי שחרית.	 

 הסקר הרב – שנתי נתמך ע"י קרן היירך בל סטיפטונג, על מנת  לקבל תמונה רחבה על המגמות 	 

בחברה הישראלית.


