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יהודי כלפי -המשמעות של עמדות הציבור הישראלי-)אי(על ? מדינה או שוק

   המועדפתהכלכלית  הקפיטליזם וסוציאליזם כשיט

  דרור וולטר 

בדרך לזיהוי או שאולי מדובר ? האם קפיטליזם וסוציאליזם הן שתי שיטות כלכליות שונות

האם אנו באמת מדינה קפיטליסטית יותר מאז תום עידן ? ימין בישראל-פוליטי על מפת השמאל

  .קראו את מאמרו של דרור וולטר? י"מפא

  

"A young man who isn't a socialist hasn't got a heart; an old man who is a socialist 

hasn't got a head”  

  ) Keyes, 1992( סוקלמנ' ורג'ג

 
 הכלכלה של הרצף האידאולוגי קצות שני את התוחמות כלכליות שיטות םה וסוציאליזם קפיטליזם

 את לפעול" הנעלמה יד"ול לשוק אוטונומיה במתן המתאפיינת שיטה הקפיטליזם הוא כידוע. הפוליטית

תועלת חברתית להפיק היא מאפשרת ש מפניטיבה ימ הפעולה הטבעית על פי גישה זו. והטבעית פעולתם

 במתכנן הרואה שיטה הוא ,לעומת זאת, הסוציאליזם .הפרטים של האגואיסטיים יהםרצונות כל סךמ

כדי למקסם ולחלוקתם ק במש הטובין ייצור ויסותול ביותר הטוב הכלי את, הממשלההלוא הוא  ,המרכזי

  . את התועלת החברתית

 המתחרות הכלכליות השיטות עם יהודי-של הציבור הישראלי והזדהות שאלת במאמר זה תיבדק

 השוואה בין התקופות על נוסף .2009-ו 1969: שניםשמפרידות ביניהן ארבעים , שתי נקודות זמןב הללו

 את ולפרוט שתי הגישות ומכישל ת הדמוגרפיים מהם מאפייניהםבדוק ל גםבמאמר קצר זה ננסה 

  .קונקרטיות כלכליות שאלות לכדי אחרת או זו בשיטה תמיכתם

 תמיכת שיעורב ניכר הבדל אין ,ראשית: עיקריים ממצאים שלושה עוליםתוח שלהלן יהנן מ

בשתי המדידות  .2009לבין המדידה בשנת  1969שנת ין המדידה בב בקפיטליזם או בסוציאליזם הציבור

 התומכים נטושתי המדידות ב ,שנית. בסוציאליזם, הצהרתית לפחות, יהודים-רוב הישראליםתמכו 

 בהשוואה יותר מוךנכ החברתי מעמדם את ולתפוס יותר םיכימני פוליטית עצמםאת  לזהות יזםקפיטלב

 הכלכלית בשיטה כתומכות להזדהות יותר נטו בשתי המדידות נשיםה. בסוציאליזם תומכיםל

להזדהות פחות עם הסוציאליזם בהשוואה  הצעירים נטו 1969שנת שב בעוד, כן כמו. הסוציאליסטית

לא  כי הוא ,המפתיע מכולם אולי, הממצא, שלישית. הפוך מצבהתגלה  2009 שבשנת הרי, רלמבוגרים יות

 לבין אלה המזדהים עם הגישה תהסוציאליסטי הגישה עם היםדהמז האל בין ממשי הבדל איןהיה ו

 ,חלשיםבכלכלית תמיכה , מיסויגובה  :דוגמת כלכליות קונקרטיות שאלותב מדובראשר כ ,תהקפיטליסטי

 באיזו מידה אפשר להשתמש: השאלהמעלה את  מצא זהמ .ורמת השוויון הכלכלי בחברה שכר פערי

כלכלי -קפיטליזם ככלי מאבחן בהקשר הפוליטיאו ב התמיכה בסוציאליזםמרואיינים בדבר ה תהצהרב

צורך להשנים חוקרים רבים שה במשך שימ הצהרה כזוששאלה זו עומדת בעינה אף על פי  ?יהודי-הישראלי

 םאינהצהרה כזו או היפוכה , בחלקו האחרון של המאמרכפי שניתן לראות  .כלכליות עמדות אמידת

   .את העדפותיו של הפרט לגבי שאלות כלכליות קונקרטיות הלכה למעשה יםמגדיר

 ההפרטהתהליכי ב הבאים לביטוי חזקיםבעלת מאפיינים קפיטליסטיים היא  כיום כלכלת ישראל

היא שים ישנות השב :מדינת ישראל עברה מהפך .)Dahan, 2002( ועוד השוויון בהכנסה-איב, המואצים
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נמצאת היא כיום אך  Samuelson, 1967(,1( קומוניסטי מדינה השוויונית ביותר בגוש הלאכ תוארה

חוקרים מתארים תהליך  .)2004, זעיראוגרונאו ( שוויונית לאה ריתהבצות צמוד לאר שוויוןה-איבדירוגי 

 אתוס ליברליחזיקה בזה כמעבר מכלכלה המאופיינת במעורבות ממשלתית גבוהה לכלכלת שוק המ

 סטנדרטייםם כלכליים נתוני .)2001, ביכלר וניצן(הפרטה בוממשלתיות ירידה בהוצאות ב ומאופיינת

הנתונים ייחודם של אולם . יםהשנ במשךהכלכלי של המדינה יה יהתמורות באופאת לאפיין מאפשרים 

 .של המדינה דמותה הכלכליתגבי דעת הקהל לאת  מאפשרים לסקורהוא בכך שהם גוטמן  רכזמ במאגריש

 סקריעל , של מכון גוטמן למחקר חברתי שימושי סקרי עברבססים על תבמסמך זה מהנתונים המוצגים 

של מרכז גוטמן במכון הישראלי  הדמוקרטיה מדדי שמיר ועל סקרמיכל אריאן ואשר של  בחירותה

, בארץ בקשר למבנה החיים הכלכליים" :שאלהה למדי ותדומצורות ניסוח ב באתמובכולם  .לדמוקרטיה

  ."?האם אתה תומך יותר בגישה סוציאליסטית או בגישה קפיטליסטית

  

  השיטה הכלכלית המועדפת

הם אם  2009ובשנת  1969אם היינו שואלים את אזרחי המדינה בשנת  :זוהשאלו את עצמכם את השאלה 

להערכתכם איזו מגמה , ישראלבגישה הקפיטליסטית או בגישה הסוציאליסטית לניהול כלכלת  יםמצדד

 2009שנת בכי לבטח משיבים מבנה הכלכלי של ישראל הייתם ת התמורות בלאור הכר ?הייתה בולטת יותר

 תרשיםהמוצגים ב ,העולה מן הנתוניםהתשובה , ואולם. מבעבר יותר גבוהה התמיכה בקפיטליזםהייתה 

הגישה הסוציאליסטית זוכה דווקא  ,)2009( כיוםוכך גם  ,)1969שנת בהחל ( במשך רוב השנים כי אהי ,1

גדל מספר  שבמהלכן) 1996עד ( תשעיםראשית שנות הבו שמוניםשנות הבזאת למעט  .התמיכה לרוב

 2001כי בשנת מלמד  1 תרשיםכמו כן . בסוציאליזם התומכיםאף עלה על מספר ו, התומכים בקפיטליזם

 עלייה הנמשכת, עלייה בתמיכה בויש  2003התומכים בסוציאליזם וכי משנת בשיעור חדה " קפיצה"חלה 

ממצא זה  נדמה כי .1969מאשר בשנת  אפילויותר גבוהה  כיוםהתמיכה בסוציאליזם  .הימים האלהעד 

שתנה גם דעת הקהל מהכלכלי של המדינה  ברים כי בהתאם לשינוי אופייהוהסעשוי להפתיע את אלה 

  .)כסיבה או כמסובב(

  

  2009–1969, שיעור התמיכה בסוציאליזם או בקפיטליזם: 1תרשים 

                                                            
מיקום ישראל כמדינה השוויונית ביותר בגוש המדינות הלא . לימוד קלסי בכלכלהנחשב ספר  ספרו של סמואלסון 1

במהדורות מאוחרות יותר . )2007(כפי שמציין דהן , )Samuelson, 1967, p.112( 1967 תבמהדור וזכרקומוניסטיות מ
  ).Samuelson, 1985, p. 567( וישראל אינה מוזכרת ,תופסת שבדיה מקום זה) 1985-דוגמת המהדורה מ(



  

3 
 

 

  

  

 יכול להסביר המשבר תשעיםובראשית שנות ה שמוניםבסוציאליזם בשנות ה בתמיכה הזמנית הירידהאת 

, נמוכהכלכלית סבלה ישראל מצמיחה  עת ,יםכיפורהלאחר מלחמת יום  שבעיםהששורשיו בשנות  ,הכלכלי

אותן השינוי בדעת הקהל ב. בקירוב 500%-ל בשיאוסחרור אינפלציוני שהגיע מותקציביים  גירעונותמ

 הצליחכדי ל נרחבתה שהייתה זקוקה לתמיכ 1985שנת ב צובתכנית היי העברת אתגם מסביר  שנים

)Barkey, 1994.( ושפיר פלד .ראליתנקודת מפנה בכלכלה הישב מדובר אפוא )את  מגדירים למשל )2005

שיח  ).לאומי- אתנובד בבד ו(מעבר משיח אזרחות רפובליקני לשיח אזרחות ליברלי כ הזו הציון תנקוד

מימוש פחות של  חשובוה יותר תחום הצרעבר הבריחה מן הציבוריות להאזרחות הרפובליקני מבקר את ה

אידך מ רבות זכויות זוקף לטובתו בה בשעהו ,מחד גיסא רבות פרט חובותומטיל על ה ,פרטיות שאיפות

 האזרחעל  המוטלות) 'מסים וכו, צבא(חובות מיעוט שיח האזרחות הליברלי מכתיב  ,לעומת זאת .גיסא

. מאידך גיסא האדם והאזרח הבטחת זכויותמוגבלת ל לטובת היחיד אחריות המדינהוסובר ש ,מחד גיסא

לאומית רואה את -האתנותפיסת האזרחות . הדרוש וםהתערבות המדינה למינימשיח זה גם מטיף לצמצום 

הרואה בפרט הרפובליקנית בניגוד לתפיסה  ,ההשתייכות ללאום או לקבוצה האתנית כבסיס לזכויות

 שמונים סימלו אפואשנות ה ,ושפיר פלדלפי הניתוח של  .זכאותו לזכויותלבסיס המחויבותו לחברה את בו

כלפי  מחויבות עמוקה חשולכן , חלק ממפעל התיישבות קולקטיבי הבו הפרט הישמעבר מאתוס 

רואה  ,ליברליה ,חדשהאתוס ה .מצד אחר לספק את צרכיו מחויבתהמדינה וסבר ש מצד אחד קולקטיבה

 תמתקשר תפיסה זו .הדדית מינימלית מחויבותישויות נפרדות בעלות שתי החברה כאת את הפרט ו

  ).2005, ושפיר פלד( ותכלכליות קפיטליסטי לתאוריות ותטבעיב

את העלייה בתמיכה להסביר אפשר כיצד , מעבר כזה משיח לשיחאכן התרחש  אם, ואולם

פורת ויובל - בןתשובה על כך מספקים למשל ? ובשנות האלפייםת ובסוציאליזם בשנות התשעים המאוחר

)Ben-Porat and Yuval, 2007 ( שלון שמקורו להערכתם יכ ,שמרנות בישראל-שלון הנאויכעל בהצביעם

-בתפיסה הנאויסוד רכיבי  לבין טריטוריאליתהבחינה ן המ "מדינה הגדולה"ה בסתירה בין תפיסת

ליברלית במערכת -אולוגיה כלכלית נאובסתירה שבין ימין מדיני לבין איד, בפשטותאו , שמרנית

ירידת התמיכה בטאה לפי הסבר זה בהתשמרנית -הנאו האידאולוגיהירידת כוחה של  .הישראלית

 אפשרהסבר אחר ל ."ציותנ"או בסתירות המובנות בינו לבין גישות פוליטיות  בקפיטליזםהציבורית 

היותה של ישראל עובדת כי גורס  סמוחה. )Smooha, 1993( בכתיבתו של סמוחה למשל למצוא לו בסיס

 כי אפוא לשער לפיכך אפשר.מאבקים מעמדייםעדר ילהעדר תודעה מעמדית וילה המדינת רווחה הביא
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של מאבקים מעמדיים על פני השטח עלייתם לנגד ו הביא לתגובת )2007, דהן( הרווחהצמצום מדינת 

מדובר בתגובת נגד למדיניות הכלכלית ש הםלעליית הסוציאליזם ים אחראפשריים  יםהסבר. חבויים

 ,באמצעי התקשורתבעיקר , שזכתה לביקורת רבה ,תקופת כהונתו הראשונה של בנימין נתניהובהשלטת 

אפשר אף לשער כי  .בשאלת השיטה הכלכלית המועדפתהייתה לה השפעה על דעת הקהל גם ושאפשר ש

הביאו הם שבמצב הביטחוני  חמרהההנוסף על האלפיים  שנותתחילת ההאטה הכלכלית והמיתון של 

 עם המחנה הקפיטליסטי העלייה בשיעור המזדהיםיש לזכור כי למרות , עם זאת. לאכזבה מן הליברליזציה

את . ניכרת תמידנשארה ההזדהות עם המחנה הסוציאליסטי , תשעיםשנות ה בראשיתו בשנות השמונים

כפרויקט התיישבותי עברה של ישראל לתלות ב אפשרהסוציאליסטית  ההעדפההנוכחות המתמדת של 

בשל  במהותואתוס סוציאליסטי האתוס הציוני הוא , במילים אחרות ).Shalev, 2007( מכךאתוס הנגזר בו

כדי נרחבת סולידריות ב צורךהובשל  ,שהם מאבני היסוד של המדינה ,הצורך לתמוך כלכלית בעולים

  .של המדינה הביטחוןבעיות  להתמודד עם

  

  ליסטיתיטה הסוציאליסטית ובגישה הקפבגישמאפייני התומכים 

ה מתבטאת תמיכתם בדרך במ כמו כן נראהאת מאפייני התומכים בשתי הגישות הכלכליות וכעת נבחן 

בין תמיכה בשיטה כלכלית  קשר נבקש לבחון אם יש, ראשית. הקפיטליסטיתבדרך הסוציאליסטית או 

בין תמיכה בשיטה  קשר אם ישלאחר מכן נבקש לבחון  .הזדהות עם זרם פוליטי מסויםמסוימת לבין 

, השכלתו של הנשאללמו כן וכ הנשאל אותו מייחס לעצמושחברתי -המעמד הכלכליכלכלית מסוימת לבין 

  .גילולמינו ול

  

) N=315( 2009-ו) N=1,233( 1969 ,פוליטיים פי מחנותלקפיטליזם בהתמיכה בסוציאליזם או התפלגות : 2 תרשים

  
 

תמיכה בין הל מדינין המייהזדהות עם ההבין  בולטנמצא קשר  בשתי המדידותמלמד כי  2 תרשים

גם עם מאוד הזדהו במידה רבה  מדיניה השמאלאלה שהזדהו עם  :ההפך גם הוא היה נכון. בקפיטליזם

הנטייה בהן ש לגבי שנות השישים בייחוד ,עהמפתי האינכשלעצמה  עובדהה .תהסוציאליסטי הגישה

העובדה , עם זאת. מפלגות אלהת בחברּולם ו"י ומפ"הסוציאליסטית התקשרה ישירות לתפיסת מפא

בעת שבה השיקול הכלכלי אינו ממלא  ייחודב ,בכל זאת מפתיעה, 2009בשנת שקשר זה נותר בעינו גם 

כי גם לכך יש לשים לב  .אלא גובר עליו השיקול הביטחוני, תפקיד חשוב בבחירת ההשתייכות המפלגתית
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על  בשתי המדידות שיעור התומכים בסוציאליזם עלה המדיני הימין מזהים עצמם עםאלה האפילו בקרב 

   .בקפיטליזם שיעור התומכים

 נוטים לתמוך בגישה קפיטליסטית ךמעמד הנמובני הכ המזדהים האלעולה כי דווקא  3 תרשיםמ

תומך בגישה  במקרה זהאם כי הרוב גם . גבוהים יותרהמעמדות הבני כהים דמזה אלהמיותר 

   2.הסוציאליסטית

                                                            
, על כן. התבססות מחקר זה על נתונים ישנים יחסית הגבילה במידה רבה את חופש הבחירה במשתנים התלויים 2

אך כאשר לא התאפשר הדבר נבדקו מדדים רק עבור , 2009-ו 1969במידת האפשר נבדקו מדדים זהים עבור השנים 
  .שנה אחת
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  )N=1,032( 2009, מעמדיקפיטליזם לפי זיהוי עצמי בהתמיכה בסוציאליזם או  התפלגות :3 תרשים

  
  

פרדוקס זה זכה להתייחסויות , ואכן. ילמדובר במצב פרדוקס מבחינת האינטרס העצמי של הפרט נדמה כי

 ראשיתב ".Path dependency"כתהליך של ו מסביר אותו לֵ ָׁש ). shalev, 2007 למשל( במחקר לא מעטות

לא נותר בישראל מקום למפלגת פועלים אותנטית שתוגדר  ,מפלגת פועליםבתור י "בשל הגדרת מפא, הדרך

שהיו  ,ךסוציאליזם גרם לבני המעמד הנמובין הי ל"הקשר הראשוני בין מפא. שמאלית או סוציאליסטית

להתנגד לסוציאליזם כחלק מהתנגדותם , י"ממסדית בניצוחה של מפאפליה הממזרחים ברובם וסבלו 

הסברים אפשריים נוספים . של התרסה ביטויבימין ובקפיטליזם כ הם נטו לבחור לפיכך. עיליתהכוללת ל

השסעים  מכתיבתו של סמוחה בנושא אלו העולים למשלהם  המחקר העולים מספרות ,לנטייה זו

רוב , מתון ומאפשר ניעות בין הרבדיםהוא השוויון -אישהיות  :)Smooha, 1993(החברתיים בישראל 

ועובדים הזולה של פלסטינים  העבודה ;אלה הראויים לכךכי המשק מתגמל את  נוטה להאמיןהציבור 

בקרב " חוטבי עצים ושואבי מים"של  "מעמד-תת"ת היווצרות וזרים שיחד עם מדינת הרווחה מונע

, שמאפילים על השסע הכלכלי, של שסעים אחרים דוגמת השסע הדתי או הלאומי תהבולטּו ;היהודים

להזדהות עם עקרונות כלכליים  תביא ההמעמד הנמוך עם צד מסוים בשסעים אלשהזדהות של  גורמת לכך

מדינת הרווחה מצמצמת מאבקים את טענתו של סמוחה כי  הנחהכ אם נקבל, על כך נוסף. ליברליים

הביאה להתעצמות של אותם המאבקים  בשנות התשעים שהפגיעה במדינת הרווחה אפשרהרי , מעמדיים

חשוב לשים עם זאת . אלהלהסביר את העלייה בתמיכה בסוציאליזם בשנים  היכולהיא ועל כן  ,המעמדיים

תקפים למעמד הנמוך בלבד וכי לא נמצאו הבדלים בין תמיכת המעמדות האחרים  האל סבריםלב כי ה

  . בשיטה כלכלית זו או אחרת

ם או קפיטליזההזדהות עם בין הלמתאם בין השכלה גבוהה יש האם  :יאשאלה מעניינת נוספת ה

פרס (מדדים פוליטיים אחרים  כמהעבור ב חשובתלוי  שתנה בלתימשתנה זה נמצא כמ ?סוציאליזםעם ה

 .ותהשונ ותכליכלה שיטותעל התמיכה בגם  םבחן שאלת השפעתיועל כן ראוי שת ,)1998, יוכטמן-ויער

היא בין בחנה הה .הללו על פי השכלהיות כלבכל אחת מן השיטות הכלאת שיעור התמיכה  מציג 4 תרשים

  ).תואר אקדמי אך ללא ,לפחות שנות לימוד 12( נמוכה יותרהשכלה אקדמית לבין מי שהשכלתם  בעלי
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  )N=964( 2009-ו) N=802( 1969 ,על פי השכלה קפיטליזםבתמיכה בסוציאליזם או ההתפלגות  :4 תרשים

  

הרוב תומך בגישה בחתך זה כאן גם  :ההשכלה בין שתי קבוצות בולט במיוחדמתברר כי אין הבדל 

בעלי שנעשו נמצא כי מקרב התומכים בקפיטליזם שיעורם של אם כי בשתי המדידות  .הסוציאליסטית

   3.אלו שאינם בעלי תואר אקדמימאשר בעלי  גבוה יותר התואר האקדמי

שבדומה להשכלה  ,)6תרשים ( וגיל )5תרשים ( מגדר, נעבור לשני משתנים דמוגרפיים אחרונים

  . )1998, יוכטמן-פרס ויער(תמיכה בשיטות פוליטיות וכלכליות שונות ה התפלגותעל  שישפיעו אפשר לשער

  

  ) N=1,070( 2009- ו) N=1,640( 1969 ,קפיטליזם על פי מגדרבתמיכה בסוציאליזם או התפלגות ה: 5 תרשים

  

מן  נשים במידה רבה יותרהמזדהות בשתי המדידות  כי 5תרשים לראות במעניין באשר למגדר 

הרוב תומך  יםכי בכל קבוצות הגילמלמד  6תרשים , באשר לגיל 4.הגברים עם המחנה הסוציאליסטי

ניכרת נטייה חזקה יותר  )29–20בעיקר גילי ( בקרב הגילים הצעירים 1969שנת אם כי ב, בסוציאליזם

בשנת , 7תרשים כפי שאפשר לראות ב, ואולם. לתמוך בגישה הקפיטליסטית יםהבוגר יםהגיל רבמאשר בק

  .תמונהה התנשתה 2009

                                                            
  .תיכונית-תיכון או בעלי השכלה עלכדי לבחון שאלה זו נבחרו רק משיבים שהם בוגרי  3
 .איננו מובהק סטטיסטית 1969עם זאת יש לציין כי ההבדל בשנת  4
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  )N=1,636( 1969 ,על פי גיל קפיטליזםבתמיכה בסוציאליזם או התפלגות ה: 6 תרשים

  
  

  

  )N=1,070( 2009 ,קפיטליזם על פי גילבתמיכה בסוציאליזם או התפלגות  :7 תרשים

  

  

, בניגוד לשנות השישיםהרי ש, קבוצות הגיל התמיכה הרבה יותר היא בסוציאליזם גם על פי חתךאף ש

זם בהשוואה יבסוציאל הנלהב יותרהתומך  הוא )40–20גילי ( דווקא הדור הצעירבשנות האלפיים 

הזדהות עם שני מידת השינויים שחלו בעל מרמז זה ממצא שייתכן  5.הבוגרות יותר יםלקבוצות הגיל

של  ובולטותמ הושפעה שישיםהסוציאליסטית בשנות ה הגישההפופולריות של  .השניםמהלך המחנות ב

נוטה ה שמוניםמדור ילידי שנות הדווקא  הושפעה 2009תמיכה בסוציאליזם בשנת ואילו ה, דור המייסדים

ת ההבדלים בתחום הגיל בין שנות השישים לשנות לתופע .יותר מאשר קודמיו לתמוך בגישה סוציאליסטית

וייתכן בהחלט כי מדובר בשאלה הראויה  ,במחקר זהחנו בשלא נמצא הסבר במסגרת הנתונים  האלפיים

  .למחקר עתידי נוסף

בעמדות הנפוצות בקרב  ברורהארבעים שנה מוצאת זהות בחלוף בחינה של אותן קבוצות גיל 

עמדות כלכליות הן הגורסת כי ו הפותחת את המאמר קלמנסובניגוד לאמרתו של . אותו הדור לאורך זמן

, לאחר ארבעים שנה כמעט או אחרות נשארת קבועה האלאנו מוצאים כי ההזדהות עם שיטות , תלויות גיל

בשנות השישים  29–20שהיו בקבוצת הגיל אלה , 7לתרשים  6אם נשווה בין תרשים . לשינוי בגילללא קשר 

 4%-בירד לראות כי שיעור התמיכה בשיטה הקפיטליסטית אפשר . 69–60קבוצת הגיל עם כיום נמנים 

                                                            
שנת אין זה כך ב, )P<0.01( 1969שנת גישה כלכלית נמצא מובהק בעם יש גם לציין כי בעוד הקשר בין גיל להזדהות  5

2009.  
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שהשתייכו אלה בתמיכה בקפיטליזם בקרב , יותר מכך). 40%-אחוזי תמיכה בקפיטליזם ל 44%-מ(בלבד 

 ירידה קטנה החל) 79–70 ת הגילקבוצעם יום כ ם כאלה הנמניםשה(בשנות השישים  39–30קבוצת הגיל ל

אם נרצה לאשש . עבור שתי נקודות זמןבמוצגים רק  יש להדגיש כי הנתונים, עם זאת. בלבד 3%-כ :יותר

ההשפעה של הגיל על התמיכה במחנות כלכליים נצטרך לבצע ניתוח רוחב על פני ארבעים שנה -את תזת אי

  .ראויים למחקר נוסףשייתכן  המתודה האלהנושא וה גם. של קבוצת גיל זו בלבד

  

   ?בסוציאליזם או בקפיטליזםהתמיכה  של מה התוכן הממשי

בסוציאליזם או בקפיטליזם בדקנו את עמדותיהם של משמעות להצהרת התמיכה יש כלל אם כדי להבין 

יום הלהניח כי סדר מקובל . הראוי נטל המסשאלת  לדוגמת ,כלכליות ממשיותסוגיות הנשאלים כלפי 

כדי לכסות את  סיםמהגדלת נטל הבומדינה בשוק ה מצדרבה יותר  בהתערבות כולל תמיכההסוציאליסטי 

קפיטליסטי יסתייג ממעורבות היום הסדר , לעומת זאת .יותר לנזקקים רבממתן סיוע  ובעותההוצאות הנ

  6.ממשלתית עמוקה ויתנגד למיסוי גבוה

תומכי הסוציאליזם ובקרב תומכי בקרב  מסיםההתמיכה בהעלאת  מוצג שיעור 8 תרשיםב

  .הקפיטליזם

 2009-ו )N=1,608( 1969, בסוציאליזם ובקפיטליזםכים תמיכה בהעלאת מסים בקרב התומהתפלגות ה :8 תרשים

)N=339(  

  

  

, שנית. תהא התקופה אשר תהא, לשלם מסים יםשש םאינ תושבי ישראל, ראשית :מן הנתונים עולה כי

לא , כלומר. כקפיטליסטיםהים דהמז הלאל הןוהים כסוציאליסטים דהמז הלאל הןסלידה זו משותפת 

 .הפרט בנושא הכבדת המיסוישל עמדתו בין מת לימסו תכליכלגישה הזדהותו עם קשר בין  ,אם כן, נמצא

שנת ב :למשל ,שאלות נוספותשל הבדלים בין תומכי שתי הגישות מצאנו גם בהתייחס ל זהמפתיע עדר יה

כדי להגדיל את שהם משלמים  הלאומיהביטוח דמי אם היו מוכנים להעלות את נשאלו הנסקרים  1969

תומכי  בנושא זה זהה ביןההתפלגות  9תרשים ב כפי שניתן לראות .הקצבה לקשישים ולזקוקים לעזרה

האם אתה תומך בהעלאת המסים  –הללו  שאלותהשתי התשובות על  תוצאותלציין כי יש  .שתי הגישות

בעוד הרוב בשאלה . אלה את אלה ות לכאורהתרוס –והאם אתה תומך בהעלאת הביטוח הלאומי 

הביטוח  תשלומיתמך בהעלאת  דווקא הרוב השנייהבשאלה , המסיםתשלומי התנגד להעלאת  ראשונהה

                                                            
, על כן. בה את חופש הבחירה במשתנים התלוייםהתבססות מחקר זה על נתונים ישנים יחסית הגבילה במידה ר 6

אך כאשר לא התאפשר הדבר נבדקו מדדים גם , 2009-ו 1969מדדים זהים עבור השנים  כאמור במידת האפשר נבדקו
בין דעות לשקיים פער בין זיהוי עצמי עם מחנה כלכלי  אהתזה המוצגת בחלק זה של המאמר הי. אחת שנה רק עבור

ועבור  1969בחינה של מדדים שונים מפרידה את הטענה הכללית לשתי טענות נפרדות עבור  .כלכליות קונקרטיות
כאשר לכל טענה ניתנים , הבחירה במדדים שונים אינה פוגמת באישוש כל אחת מן הטענות בנפרד, עם זאת. 2009

קונקרטי - ער ההצהרתישיש להכיר בכך ששיטה זו אינה מאפשרת השוואה בין הפ אף על פיזאת . סימוכין מעט שונים
  .בין שתי נקודות הזמן



  

10 
 

שהמונח  ואה הראשון. שני הסבריםאפשר ליישב נתונים סותרים אלה לכאורה באמצעות . הלאומי

הפרט  בתודעתהדבר מתקשר שזאת מאחר ". מסים"חיובית יותר מאשר המושג  נתפס" ביטוח"

ת עלאה המדגיש את, ניסוח השאלהשייתכן ש אהסבר פשוט נוסף הו. משאבים תולא להעבר" השקעה"ל

עורר רגשות חיוביים יותר מאשר העלאת , לקשישים ולזקוקים לעזרה תשלומים כדי להגדיל את הקצבהה

   7.שאלה הקודמתניסוח הכמו ב, התשלומים ללא מטרה מוגדרת

  

   )N=1,524( 1969 ,בסוציאליזם ובקפיטליזםהביטוח הלאומי בקרב התומכים  דמילהעלאת  נכונותה: 9 תרשים

  

בין ל סטיתסוציאליתפיסת עולם המחזיקים בבין  שהיינו מצפים לראות בה הבדליםשאלה נוספת 

 1969 בשנת. 10תרשים המוצגת ב, בשכר השוויון סוגיית היא סטיתקפיטליתפיסת עולם מחזיקים בה

בין אנשים העובדים במקצועות שונים בדרגות  ניכריםיהיו פערי שכר שנשאלו המשיבים אם לדעתם ראוי 

  .שונות

                                                            
 ).3' ראו לעיל עמ( הסבר זה מתקשר גם לדיון בנושא האתוס הציוני 7
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 1969 ,בסוציאליזם ובקרב התומכים בקפיטליזםבקרב התומכים  הראויים שכרהתפיסת פערי : 10 תרשים

)N=1,594(  

  

, הגישות הכלכליותמן  תהזדהות עם אחבין לבין תפיסת פערי השכר הראויים שנמצא  קשרהש אף על פי

יש לשים לב כי , )לתמיכה בפערי שכר גדולים יותר ותרייש הרונטייה לקפיטליזם קשה( ברור ומובחן ואה

 םההסכמה ביניה-אי .בשכר ניכר צריך להיות הבדל כי גרסושתי הקבוצות ממן המשיבים  (!)80%מעל 

הסוציאליסטים אינם  ,כלומר. גדול" לא כל כך"צריך להיות גדול או שמא ההבדל אם  הצטמצמה לשאלה

  .ואילו הקפיטליסטים אינם בעד פערי שכר אדירים לפני מקצוע ודרגה ,ון מלאשוויחפצים ב

תמיכות האם , הראשונה :נוספות ותשאלשתי ל הללו התשובותמהשוואת עולה גם  תמונה דומה

היא , השנייה. 1969רק בשנת  זו נבדקהשאלה גם  ).11תרשים ( ראשי משפחות שלא לעבוד ותמעודד סעד

   .)12תרשים ( "אין מספיק שוויון חברתי וכלכלי בארץ" ,2007שהוצג לנשאלים בשנת  ,התייחסות להיגד
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 1969 ,ובקפיטליזםעל פי תמיכה בסוציאליזם  הסבורים כי תמיכות סעד מעודדות אבטלהשיעור  :11 תרשים

)N=1,640(  

  
  

בסוציאליזם בקרב התומכים " אין מספיק שוויון חברתי וכלכלי בארץ"הסכמה עם ההיגד  :12 תרשים

   )N=1,181( 2007 ,ובקפיטליזם

  

  

התפלגות התשובות זהה כמעט  .בין שתי הקבוצות ניכרלא נמצא הבדל  יםמקרשני הב, לראות אפשרשכפי 

עצמם כמזדהים את עצמם כמזדהים עם הגישה הסוציאליסטית ובקרב מי שהגדירו את בקרב מי שהגדירו 

, "ויצר"לולא  "מצוי"ל מתייחסת 2007שנת שנשאלה ב השאלה השנייה אמנם 8.עם הגישה הקפיטליסטית

הרי , מצבים אידאליים אחרים של שוויון נגד עיניהםאמורים לראות  שתי הגישותהנחה שתומכי ב ךא

מרתקת העובדה כי  .שתשובותיהם לגבי רמת השוויון יהיו שונות בשל מישור הייחוס השונהשהיינו מצפים 

, חלקי לפחות, הסבר. שוויון דימסכימים עם הטענה כי אין עצמם קפיטליסטים את הרואים  המאל 67%

לגבי נטיית המעמדות הנמוכים לתמוך בשיטה  3למצוא בנתונים שהוצגו בתרשים  אפשרנטייה זו ל

                                                            
שונים המעמדות השבחן את ההבדלים בין ) Shalev, 2007(למצוא במאמרו של מיכאל שלו  אפשרהשוואות נוספות  8

 .לאומית-מנקודת המבט הביןגם  הבחן ממצאים אל הוא .שאלות כלכליות בסיסיות ענייןואת תפיסתם ב
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כיצד הפרדוקס שבפעולת המעמדות  היטבמדגים  ,מהלדוג, 12-ו 3שבין תרשים קשר זה . ליסטיתהקפיט

 כלכליתתמיכה בתפיסה  מתקשר לנתק שבין, לכאורה, הנמוכים נגד האינטרס העצמי הכלכלי שלהם

  נושאים כלכליים קונקרטייםלבין תמיכה ב מופשטת

  

  סיכום

 משמעותי הבדל אין על פי הממצאים, ראשית. שלושה ממצאים עיקריים עולים, לעילמן הנאמר 

 וגם 1969 בשנת גם ,שנית. 2009שנת וב 1969שנת ב בקפיטליזם או בסוציאליזם הציבור תמיכת שיעוריב

 החברתי מעמדם את ולתפוס יותר כימניים פוליטית עצמם לזהות בקפיטליזם התומכים נטו, 2009 בשנת

 להזדהות ,בשתי המדידות ,נשיםנטו יותר ה על כך נוסף .בסוציאליזם התומכים מאשר יותר כנמוך

הצעירים להזדהות פחות  נטו 1969שנת שב בעוד, לעומת זאת. הסוציאליסטית הכלכלית בשיטה כתומכות

המפתיע מכולם  ואולי, שלישית. הפוך המצב 2009 שבשנת הרי, עם הסוציאליזם בהשוואה למבוגרים יותר

לבין אלה  הסוציאליסטית הגישה עם המזדהים האל בין ממשי הבדל כי לא היה ואין הוא הממצא

 תמיכה, גובה מיסוי בשאלות כלכליות קונקרטיות דוגמת הקפיטליסטית כשמדובר המזדהים עם הגישה

  . וכיוצא באלה שכר פערי, בחלשים כלכלית

לחשוב על שלוש  אפשר. את ההסבר לכך אפשר למצוא במישור ההמשגה של שני המונחים

תפיסת מושגים  אהראשונה הי. המושגים סוציאליזם וקפיטליזם לגביתפיסות אפשריות של המשיבים 

, כלומר ,מתארים מערכות פוליטיות שונותהמושגים כ תפיסה השנייה. כמערכות כלכליות שונות האל

כאמור  ,טחונייישור הבבמ כתוויות להשקפות יוניות או נציות תפיסה השלישית .קומוניזם מול דמוקרטיה

לקבוע  נואפשרותבאין אמנם בשל קוצר היריעה . בשל חיבור מפלגות השמאל עם תפיסה סוציאליסטית

את האפשרות מפריך של המאמר נדמה כי חלקו השלישי  אך ,הסבר הטוב ביותרה ומהמשמעית - חד

בשאלות  כמעט זהההנגדיות השיטות הכלכליות שתי המזדהים עם  שהרי ראינו כי תמיכת הראשונה

בעיני אינן מייצגות  "סוציאליזם"או  "קפיטליזם"מכל שראינו נדמה כי התוויות  .כלכליות קונקרטיות

ממצאים ל תקשרמהוא אך , אמנם מפתיעהוא ממצא זה  .יםאידאולוגי הבדליםיהודי -הציבור הישראלי

הוא , בקונצנזוס תמיד טוען כי אף שהקולקטיביזם היה ולֵ ָׁש  כך למשל. המחקר הפוליטי בתחוםקודמים 

משטר כי "משטר מפאלאפיין את  אפשר-אי לפיכך לדבריו. שוק קפיטליסטיד בבד עם התקיים ב

על היותן של ההצהרות לגבי השתייכות למחנה מצביעים  האלנתונים שייתכן , כלומר. סוציאליסטי אמתי

מאידך הסוציאליזם עם או  גיסא ההזדהות עם הקפיטליזם מחד, זהבמובן . כלכלי זה או אחר תוויות בלבד

עמדות תרבותיות או , מבטאת עמדות פוליטיות כלליות אלא ,של ממשאינה מבטאת עמדות כלכליות גיסא 

  . עמדות מעמדיות

סברה  .אינן מובנות במלואן על ידי המתהדרים בהןאלה מתוך כך גם עולה האפשרות כי תוויות 

גישה כלכלית עם  בין הזדהות המראים כי קיים קשר רעוע ,הנתוניםמאוד על ידי  ידה רבהבמזו נתמכת 

 או אמורות לנבוע ממנה האידאולוגיותבין דעות כלכליות אמיתיות הנובעות מתוך ההזדהות ל מועדפת

  . לפחות

  

  תודות

 הערותיהם על שלו מיכאל' ופרופ הרמן תמר' פרופ, ונטורה רפאל ר"לד להודות מבקש זה מאמר כותב

  .זה מסמך בהכנת ועזרתם
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