המרכז הפוליטי ומצביעי "יש עתיד"
תוצאות מסקר מולד ( 2013חלק א׳)

עיצוב :יוסף ברקוביץ'
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סקר :המרכז הפוליטי ומצביעי "יש עתיד"

מאוכזבים קשות מתקציב המדינה האחרון ,מתנגדים לברית
הפוליטית עם בנט ,תומכים בחלוקת ירושלים במסגרת הסכם
שלום ורואים במתנחלים קבוצת לחץ סקטוריאלית בעלת
השפעת-יתר .סקר מולד  2013משרטט קווים לדמותם
האידאולוגית של מצביעי "יש עתיד" ,וחושף את הפער ההולך
וגדל בינם לבין המפלגה שעבורה הצביעו
על הסקר :סקר מולד  2013נערך באוקטובר האחרון בעברית ,רוסית וערבית באמצעות ראיונות
טלפוניים בקרב  1,200ישראלים ,מתוכם  1,000המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית,
בתוספת  200איש המהווים דגימת-יתר של מצביעי מפלגת "יש עתיד" .התוצאות הסופיות
שוקללו מחדש על-מנת למנוע ייצוג-יתר של מצביעי "יש עתיד" במדגם הכללי ,והן משמשות
מדגם מייצג את האוכלוסייה הישראלית .הסקר נערך על-ידי ג'ים גרשטיין מחברת הסקרים
האמריקאית  ,GBA Strategiesמטעם מרכז מולד.

עיקרי הממצאים
מאפייני מצביעי "יש עתיד"
רובם בגילאי הביניים (הכי הרבה מכל המפלגות בקבוצת הגיל  ,)64-40אשכנזים (- 16%
מזרחיים חוץ ממרצ) ,חילונים ( 80%חילונים  16% +מסורתיים) ,בעלי הכנסה גבוהה (בפער
ניכר מול האחרים  )47/13 -ובעלי השכלה גבוהה.
הזדהות מובהקת כמרכז פוליטי וכמעמד ביניים.
מהו יחסם של מצביעי "יש עתיד" למפלגה כיום?
אכזבה ניכרת מהמפלגה בקרב המצביעים" .43/55 :יש עתיד" היא המפלגה היחידה
בישראל שיותר בוחרים שלה מצהירים שהם מאוכזבים מביצועיה מאשר מרוצים מהם.
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השוואה מול סיעות הקואליציה
שאלה :כשאתה חושב על המפלגה שבה בחרת ,האם אתה מרוצה או לא מרוצה
מביצועי המפלגה מאז הבחירות?

100
לא מרוצה

מרוצה

66

59

80

66

55

43

41
26

60
40

24

20
0
הבית היהודי

התנועה

יש עתיד

הליכוד ביתנו

השוואה מול מפלגות האופוזיציה
שאלה :כשאתה חושב על המפלגה שבה בחרת ,האם אתה מרוצה או לא מרוצה
מביצועי המפלגה מאז הבחירות?
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מדוע מצביעי "יש עתיד" הצביעו עבורה?
הסיבה העיקרית ,בפער ניכר" :כדי לתמוך במעמד הביניים" ( ;)36%הסיבה השנייה
בחשיבותה" :כדי להביא שינוי בכיוון של ישראל" ()19%
בניגוד לעיסוק הפוליטי והתקשורתי הרב של יו"ר המפלגה בנושא ,השגת שוויון בנטל
נמצאת רק במקום השלישי מבחינת המצביעים ( .)14%בניגוד לדעה הרווחת ,רק שני אחוזים
הצביעו למפלגה בגלל אהדה אישית ליאיר לפיד (אם כי בהחלט ייתכן שחלק מהמצביעים
נבוכים בתנאים הנוכחיים מאהדתם ללפיד ,ושינו את עמדתם בדיעבד).
ממי גרפה "יש עתיד" מצביעים?
"יש עתיד" משכה יותר מצביעים המזדהים כ"שמאל" מאשר מצביעים המזדהים כ"ימין".
"יש עתיד" משכה יותר מצביעים ממפלגות המרכז-שמאל (עבודה ,מרצ ,קדימה ,התנועה)
מאשר ממפלגות הימין (הליכוד-ביתנו ,הבית היהודי).41/28 ,
גישות פוליטיות של מצביעי "יש עתיד":
מאוד עוינים את הטייקונים ("החברות הגדולות") ומונעים על-ידי שאיפה להוגנות
בכלכלה.
מרבית מצביעי "יש עתיד" מאמינים שתקציב המדינה האחרון משרת את העשירים ופוגע
במרבית הישראלים.
מתנגדים מאוד להתנחלויות ,ומאמינים שהללו מקבלות תקציבים גדולים מדי ,מחלישות
את ביטחון המדינה ,ושלמתנחלים יש סדרי עדיפויות שונים משלהם.
תומכים בהסכם קבע עם הפלסטינים כולל חלוקת ירושלים.
תומכים באופן גורף בהתנתקות מרצועת עזה.
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מסקנות עיקריות
למצביעי "יש עתיד" עמדות שמאל-מרכז ולולא "יש עתיד" ,רובם היו מצביעים למפלגת
שמאל-מרכז.
הנושאים החשובים להם ביותר הם חיזוק מעמד הביניים ושינוי סדר העדיפויות,
שלתפיסתם לא משרת את האינטרסים שלהם במצב הנוכחי.
האכזבה מהמפלגה היא בשני המישורים  -התקציב נתפס באופן שלילי מאוד ,ככזה
שממשיך את ההעדפה של בעלי ההון על חשבון מעמד הביניים .החבירה לימין המתנחלי
גם היא נתפסת כ"מכירה" של מעמד הביניים לטובת קבוצת לחץ בעלת אינטרסים
סקטוריאליים.

תוצאות מפורטות
מאפיינים דמוגרפיים

 17%מתחת ל 48% 30-בני  25% 49-30בני 64-50
 80%חילוניים  16%מסורתיים

2%

9%

מעל 64

בני 64-50

מתחת להכנסה
 48%מעל ההכנסה הממוצעת  29%ההכנסה הממוצעת
 13%הממוצעת1
 56%בעלי השכלה על-תיכונית
 89%מזדהים כמעמד ביניים

עמדות פוליטיות
"האם אתה חושב שדברים בישראל מתקדמים בכוון הנכון או שאתה מרגיש
שדברים מתקדמים בכיוון הלא נכון?"
 31%הכיוון נכון  47%הכיוון לא נכון
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"איזו מפלגה הייתה בעדיפות שנייה מבחינתך?"
 22%מפלגת העבודה  19%הליכוד-ביתנו

8%

קדימה

3%

9%

הבית היהודי

8%

מרצ

התנועה

 42%סה"כ מפלגות מרכז-שמאל  28%סה"כ מפלגות ימין

הסיבות להצבעה ל"יש עתיד״:
 36%לחזק את מעמד הביניים  19%שינוי כוון פוליטי

2%

 14%שוויון בנטל

אוהב את יאיר לפיד

אילו מבין שתי ההצהרות הבאות מתאימה יותר לעמדתך?

39%

"תקציב המדינה שאושר באחרונה על-ידי הממשלה הוא תקציב אחראי ,שעושה את מה שצריך כדי
להפחית את הגרעון שלנו ושם את המשק הישראלי חזרה על המסלול הנכון"

54%

"תקציב המדינה שאושר באחרונה על-ידי הממשלה הוא תקציב לא הוגן ,שמעדיף את טובת העשירים
ופוגע במרבית הישראלים שנאבקים כדי לשלם את החשבונות שלהם ולתמוך במשפחותיהם"

לבעלי ההון ("עסקים גדולים")
 73%יש יותר מדי השפעה

4%

יש מעט מדי השפעה
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עמדות מדיניות
 .1יחס להתנחלויות
"באופן כללי ,האם יש לך דעה חיובית או שלילית על ההתנחלויות היהודיות
בגדה המערבית?"
 31%חיובית  62%שלילית

למצביעי "יש עתיד" יחס שלילי מאוד כלפי ההתנחלויות
שאלה :באופן כללי ,האם יש לך דעה חיובית או שלילית על ההתנחלויות
היהודיות בגדה המערבית?
80
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"הממשלה מספקת תמיכה כספית והקלות במס ליהודים המתגוררים בהתנחלויות.
האם אתה תומך או מתנגד להקטנת התמיכה הכספית וההקלות במס שמקבלים
מתיישבים יהודים בהתנחלויות מהממשלה?"

 54%תומך

 42%מתנגד

8

סקר :המרכז הפוליטי ומצביעי "יש עתיד"

אילו מבין שתי ההצהרות הבאות מתאימה יותר לעמדתך?
ההתנחלויות נהנות מיחס מיוחד ומקבלות יותר מדי כסף ממשלתי על חשבון ההשקעה
65%
בתחומי הקו הירוק
ההתנחלויות הן בראש סדר העדיפויות הלאומי והממשלה צודקת בכך שהיא משקיעה
23%
באיכות החיים של המתגוררים בהן

אילו מבין שתי ההצהרות הבאות מתאימה יותר לעמדתך?

 30%ההתנחלויות מחזקות את בטחון ישראל
 58%ההתנחלויות מחלישות את בטחון ישראל

 80%מתנגדים באופן שיטתי להטבות הניתנות למתנחלים

 53%חושבים שלמתנחלים ולימין יש השפעה פוליטית רבה מדי
 16%חושבים שיש להם מעט מדי
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מצביעי "יש עתיד" מאמינים כי ההתנחלויות מקבלות תמיכה
ממשלתית גדולה מדי ומחלישות את ביטחון ישראל
האם ההצהרה הראשונה או השנייה מתאימה יותר לעמדותיך?

ההתנחלויות נהנות מיחס מיוחד ומקבלות יותר מדי
כסף ממשלתי על חשבון השקעות בתחומי הקו הירוק

65

ההתנחלויות הן בראש סדר העדיפויות הלאומי.
הממשלה צודקת בכך שהיא משקיעה באיכות החיים
של המתגוררים בהן.

23

30

ההתנחלויות מחזקות את ביטחון ישראל

58

ההתנחלויות מחלישות את ביטחון ישראל

מצביעי "יש עתיד" מאמינים כי לבעלי ההון ,לחרדים ולמתנחלים
השפעה רבה מדי על קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל
לגבי כל אחת מהקבוצות הבאות אבקשך לומר לי אם אתה סבור שלקבוצה זו
השפעה רבה מדי על החלטות הממשלה ,השפעה במידה מתאימה או השפעה
מועטה מדי?
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 .2היחס למו״מ
"כפי שאתה ודאי יודע ,ישראל והפלסטינים נכנסו למשא ומתן ,וארצות-הברית מסייעת במאמצים
להגיע להסכם לסיום הסכסוך .עכשיו ,אני רוצה שתדמיין שהמשא ומתן יוביל להסכם קבע
הכולל את הפרטים הבאים :שני הצדדים מכריזים על סיום רשמי של הסכסוך וסוף התביעות
הפלסטיניות; מדינה פלסטינית מפורזת בגדה המערבית ובעזה; גבולות בינלאומיים מוכרים
לאורך קווי  1967הכוללים מספר חילופי שטחים המאפשרים לרוב המתיישבים היהודים בגדה
המערבית להישאר בתוך ישראל ,ואילו הפלסטינים מקבלים שטחי קרקע שווים בתמורה; שכונות
פלסטיניות בירושלים עוברות להיות חלק מהמדינה הפלסטינית החדשה ,בזמן שישראל
שומרת על שליטתה בשכונות היהודיות בירושלים ובכותל המערבי; פיצוי כספי לפליטים
פלסטינים ,ובמקביל מאפשרים לחלק מהפליטים לחיות בישראל ,אם הם עומדים בקריטריונים
ספציפיים של איחוד משפחות וממשלת ישראל מאשרת זאת.
אם ראש הממשלה נתניהו והנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס יסכימו לעסקה זו,
וראש הממשלה נתניהו מציג את ההסכם למשאל עם ,האם תצביע 'כן' לאשר את
ההסכם או 'לא' כדי לדחות את ההסכם?"
 61%כן

 31%לא

מצביעי "יש עתיד" מביעים תמיכה חזקה בהסכם שלום
שאלה :אם ראש הממשלה נתניהו והנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס יסכימו
לעסקה זו ,וראש הממשלה נתניהו מציג את ההסכם למשאל עם ,האם תצביע כן
לאשר את ההסכם או לא כדי לדחות את ההסכם?
80
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סה״כ אוכלוסיה

מצביעי יש עתיד
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"כעת אקריא לך מספר הצהרות שאנשים אמרו בנוגע להתנתקות
מרצועת עזה לפני  8שנים ואבקשך לומר לי איזו מהן קרובה
יותר להשקפת עולמך?"
אני תומך בהחלטה על ההתנתקות כפי שהיא נעשתה.
אני תומך בהחלטה על ההתנתקות אבל אני לא אוהב שזה נעשה כנסיגה חד-צדדית
במקום נסיגה כחלק מהסכם מקיף יותר
אני מתנגד להחלטה על ההתנתקות

13%
תומכים בהתנתקות
מתנגדים

83%

"אם ישראל והפלסטינים יגיעו להסכם שלום של קבע שדורש ש100-
אלף התושבים היהודים שמתגוררים בגדה המערבית מחוץ לגושי
ההתיישבות יעברו להתגורר בתוך גושי ההתיישבות או בתחומי הקו
הירוק ,האם היית תומך או מתנגד להעברתם?"

19%
76%

תומך
מתנגד
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מאפיינים אידאולוגיים של מצביעי "יש עתיד"
הסדר קבע עם
הפלסטינים:

התקציב:

31%

61%

שביעות רצון מ"יש עתיד":

39%

43%
54%

תומך

התקציב אחראי

שבע רצון

מתנגד

התקציב מוטה
לטובת העשירים

מאוכזב

55%

עמדות מצביעי "יש עתיד" כלפי ההתנחלויות
השקפה לגבי
ההתנחלויות:

פינוי מתנחלים:

ההתנתקות:

13%

31%
62%

19%
76%

83%

אוהד

תומך

תומך

לא אוהד

מתנגד

מתנגד

ההתנחלויות:

ההתנחלויות:

23%
65%

30%
58%

מקבלות יותר מדי כסף

מחזקות את ביטחון ישראל

בראש סדר העדיפויות הלאומי

מחלישות את ביטחון ישראל

www.molad.org
077 706 0200 משרד
077 701 0209 פקס

