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 חברה ופוליטיקהסקר בנושא הנדון: 

 רקע

-העמותה לכלכלה בתסקר לבקשת נערך ע"י מכון שריד  23-24/2/2015בתאריך בתאריכים 

והשפעתם האפשרית על החלטות בוחרים בהצבעה  , חברה ופוליטיקהסביבה י, בנושאקיימא

 .בבחירות

משיבים. מרווח  512. גודל המדגם 18הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של הציבור היהודי מעל גיל 

 , למעט בשאלות בהן צוין אחרת.95%, ברווח בר סמך 4.4%±הטעות עד 

  .חברה ופוליטיקהשאלות בנושאי  6הסקר כלל 

 

 תוצאות הסקר

 המרכזי ג( כמדד"הגולמי )תמ הלאומי לתוצר להתייחס מקובללמרואיינים הוצג ההסבר הבא: 

 המדד על יש אולם. חברתית לרווחה כמדד אליו מתייחסים ולעיתים, במדינה חיים רמת להערכת

 לידי בו באים לא וכד' חברתיים פערים, חיים איכות של משמעותיים שהיבטים כך על ביקורת

 .ביטוי

 שמודדים, בעולם המקובלים נוספים מדדים תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם .1

 שתצביע בסיכוי שינוי יהיה האם, לאומי וחוסן חיים איכות יותר ואמינה טובה בצורה

 ?למפלגה

 מספר משיבים אחוז משיבים  תשובה

 158 30.9%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 22 4.3%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 214 41.8%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 26 5.1%   להצעה מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא

 92 18.0%   יודע לא

 512 כ”סה 

 

 .מהציבור טוענים שהדבר לא ישנה את הצבעתם למפלגה והם תומכים בהצעה 42%-כ

 

  

http://www.sarid-ins.co.il/


 5מתוך  2עמוד   

 04-8422016פקס.     04-8413030טל.    קרית חיים. 33שד' משה שרת   משרד ראשי:

 ins.co.il-http://www.saridאתר:  8455455-050 נייד. 6998593-03 גן: טל.-סניף רמת

 יש תאגיד( או אדם י")ע במשק המבוצעות שונות לפעילויותההסבר הבא הוצג למרואיינים: 

 מזהם מפעל למשל כמו ,עליהם לשלם נדרשים לא הפעולה מבצעי שלעיתים שליליות השלכות

 שחלק יוצא כך. מאחרים מזהמים יותר לאוויר שפולט רכב נהג או, התושבים בריאות על המשפיע

 .המבצעים י"ע ולא הציבור י"ע משולמות מהעלויות

 

 העלאת )ללא משלם המזהם כדוגמת ירוק מיסוי תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם .2

 ?למפלגה שתצביע בסיכוי שינוי יהיה האם, הכללי( המס נטל

מספר  אחוז משיבים  תשובה
 משיבים

 216 42.2%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 20 3.9%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 185 36.1%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא
 להצעה

  4.9% 25 

 66 12.9%   יודע לא

 512 כ”סה 

 

 מהציבור טוענים שהדבר יגדיל את הסיכוי שיצביעו למפלגה. 42%-כ

 

 
 ביוקר בירידה, המשק פריון בשיפור התווך מעמודי אחד הינו התחבורה מערכת יעילות שיפור

 איכותית ציבורית תחבורה. דלקים ובייבוא וירוהא זיהום נזקי ובהפחתת הדיור בהוזלת, המחיה

 .לפריפריה המרכז ובין השונים המגזרים בין השוויון להגדלת גם חיונית

 
 האם  ,אופניים ותחבורת ציבורית תחבורה לעודד תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם .3

 ?למפלגה שתצביע בסיכוי שינוי יהיה

 

 מספר משיבים אחוז משיבים  תשובה

 226 44.1%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 12 2.3%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 220 43.0%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא
 להצעה

  1.8% 9 

 45 8.8%   יודע לא

כ”סה   512 
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 תלויים נהיה ובעתיד לעלות עלול מחירו, העיקריים הזיהום ממקורות אחד הוא חשמל יצור

 זרות.  ממדינות אנרגיה במקורות

 

 ,אנרגטית והתייעלות מתחדשת אנרגיה לעודד תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם  .4

 ?למפלגה שתצביע בסיכוי שינוי יהיה האם, ירוקה בנייה כדוגמת שונים ופתרונות

 מהציבור טוענים שהדבר יגדיל את הסיכוי שיצביעו למפלגה. 44%

אחוז   תשובה
 משיבים

מספר 
 משיבים

 219 42.8%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 16 3.1%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 213 41.6%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא
 להצעה

  2.7% 14 

 50 9.8%   יודע לא

 512 כ”סה 

 

 

 "מחלחלים" ואינם בציבור מצומצמת שכבה בידי מרוכזים הכלכלית הצמיחה פירות עיקר

 .הנמוכות לשכבות

 ירוקה תעסוקה בתחומים ותימדינ וכלי פתרונות תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם .5

 ?למפלגה שתצביע בסיכוי שינוי יהיה האם, מקומית וכלכלה חלשות לאוכלוסיות

אחוז   תשובה
 משיבים

מספר 
 משיבים

 245 48.3%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 14 2.8%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 171 33.7%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא
 להצעה

  3.4% 17 

 60 11.8%   יודע לא

 507 כ”סה 

 
 מהציבור טוענים שהדבר יגדיל את הסיכוי שיצביעו למפלגה. 50%-כ
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 בנייה: כגון שונים בתחומים ירוקות משרות של תעסוקתי מגזר בישראל נולד האחרונות בשנים

 .וקלינטק מים ומיחזור שימור, מתחדשת אנרגיה, ירוקה

 

 לכלכלת צמיחה כמנוע כאלה תחומים לעודד תציע להצביע שוקל אתה אליה המפלגה אם .6

 ?למפלגה שתצביע בסיכוי שינוי יהיה האם, ישראל

 

אחוז   תשובה
 משיבים

מספר 
 משיבים

 199 39.1%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יגדיל

 12 2.4%   למפלגה שאצביע הסיכוי את יקטין

 232 45.6%   בהצעה תומך ואני הצבעתי את ישנה לא

 11 2.2%   להצעה מתנגד שאני אף על הצבעתי את ישנה לא

 55 10.8%   יודע לא

 509 כ”סה 

 

תומכים בהצעה, אך מציינים שהדבר לא  45%-מציינים שהסיכוי שיצביעו למפלגה יגדל, כ 40%-כ

  ישנה את הצבעתם.
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 נתוני רקע דמוגרפי

 מגדר
 52.4% נשים

 47.6% גברים

 השכלה

 0.4% יסודית

 22.4% תיכונית

 21.8% על תיכונית

 54.9% אקדמאית

 0.4% אחר

 מצב משפחתי

 27.6% רווק

 63.5% נשוי

 0.8% פרוד

 6.5% גרוש

 1.6% אלמן

מידת דתיות 
 )יהודים בלבד(

 51.4% חילוני

 28.8% מסורתי

 13.9% דתי

 5.9% חרדי

הכנסה ביחס 
 לממוצע

 17.8% הרבה מתחת

 21.0% מעט מתחת

 29.6% ממוצעת

 24.5% מעט מעל

 7.1% הרבה מעל
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