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 הודעה לעיתונות

 (במאי 1ביום ד',  06:00)אמברגו עד 

 
 מזכר מדיניות חדש של מוסד שורש

 

 שתי מלחמות ודמוגרפיה
 תוצאותמבט ארוך טווח על 

 הבחירות האחרונות בישראל

 
תוצאות על  – ארוך טווח –מבט שונה דוד מציג -מחקר חדש של פרופ' דן בן

מדיניות המספר ממצאים מרכזיים ממזכר להלן הבחירות האחרונות בישראל. 
 למטה(: בתרשימים)כולם מופיעים 

  מספר הקולות שקיבלו המפלגות 80%-חרדים הגיעו להבעוד שיעורי ההצבעה בקרב ,
-שמצביעים לא אומרמה ש –ומעלה  18מכלל החרדים בגילים  100%-החרדיות השתווה ל

 חרדים רבים הצביעו למפלגות החרדיות.

  מספר הקולות שקיבלו המפלגות הערביות אך , 49%שיעורי ההצבעה בקרב הערבים היו
מצביעים ערבים רבים הצביעו כלומר,  –ומעלה  18מכלל הערבים בגילים  32%-השתווה ל

 ערביות.-למפלגות הלא

 וליכוד, קיבלו מספר זהה של מנדטים, גוש לבן -פלגות הגדולות, כחולמאמנם שתי ה
 .2019באפריל  מכלל הקולות 34%שמאל כולו קיבל רק -המרכז

 חלו שינויים פוליטיים  1973-ומלחמת יום הכיפורים ב 1967-לאחר מלחמת ששת הימים ב
 שינויים דמוגרפיים מהירים.על ידי גברו עוד יותר מאז ומשמעותיים שת

דתי )לא כולל -ור הקולות שהתקבל על ידי גוש הימיןבניגוד לדעות הרווחות, שיע -
)לא כולל  אותה שנה , נמצא במגמת ירידה עקבית מאז1977-מפלגות חרדיות(, שקפץ ב

 את שתי מערכות הבחירות האחרונות(.
 מספר הקולות הכולל של המפלגות החרדיות גדל יותר מפי שלושה מאז שנות השבעים. -

 של ישראל לשינויים משמעותיים בעדיפויות הלאומיות השינויים הפוליטיים האלה הביאו ,
 60%ירידה של ל, 1977במספר מיטות האשפוז לנפש מאז  45%ירידה של ל שהובילו

בצפיפות על  502%גידול של ל, 1973מאז לנפש  ותאוניברסיטאבסגל הבכיר מספר חברי הב
 בעולם המפותח. ותהגרועבישראל בין , והיווצרותה של מערכת חינוך 1970מאז  הכבישים

. במשאבים לאומי תמורות אלה נבעו משינויים בעדיפויות הלאומיות ולא ממחסור -
 ותמזכר המדיניות מראה שהוצאות הממשלה האזרחיות )כלומר, ללא ההוצא

במהלך ארבעת העשורים בהם  OECD-ת( היו מעל או דומות לממוצע הוהבטחוני
 .ותחברתי-ותהכלכלי תפניותהתבצעו ה

-, עם גידולה הפיזי של ישראל. ב1967הופנו לכיוונים חדשים אחרי  רביםבים אמש -
-מ 39-ב קואליציוניים, החרדים הצטרפו לממשלה בפעם הראשונה והיו שותפים 1977

השנים שחלפו מאז. מזכר המדיניות מראה שכשהופנו תשלומי רווחה רבים  42
עסוקה של תבשיעורי ה חהצנילצד שלהם בפריון הילודה  רב ומהירלכיוונם, חל גידול 

הרווחה קוצצו בתחילת שנות  תשלומיהגברים )שני אלה שינו כיוון במעט כאשר 
 .(האלפיים

 
 המלא זכר המדיניותמלהורדת 

 להורדת ההודעה לעיתונות
  

http://shoresh.institute/policy-brief-heb-ElectionsAnalysis.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-ElectionsAnalysis.pdf
http://shoresh.institute/press-release-heb-ElectionsAnalysis.pdf
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הבחירות תוצאות מבט ארוך טווח על  – שתי מלחמות ודמוגרפיהמזכר המדיניות החדש של מוסד שורש "
על התפתחותם  הרגילים הניתוחים הפוליטייםמונה ש ,דוד-שנכתב על ידי פרופ' דן בן ,"האחרונות בישראל

של הגושים הפוליטיים בכך שהוא מתמקד בכלל קולות המצביעים במקום בכלל המנדטים של מפלגות 
דמוגרפיה הישראלית. השינויים המהירים ב של תושחצו את אחוז החסימה. ניתוח זה משולב עם ההשפע

ות למה שמצפה למדינה אם הימין והשמאל בישראל איתתוצאות הבחירות באפריל השנה משמשות גם כ
 במידה ושיתוף פעולה כזה אכן יתממש.קרן אור לא יחלו לעבוד יחדיו וגם כ

 
באפריל לא  9-שיעורי ההצבעה בבחירות ב .1

 שיקפו את התוצאות:

 דוד מוצא ששיעור ההצבעה -פרופ' דן בן
מספר ש בעוד – 80%בקרב החרדים היו 

המפלגות הקולות שהתקבלו על ידי 
מכלל  100%-החרדיות השווה ל
 ומעלה. 18האוכלוסיה החרדית בגיל 

  שיעור ההצבעה הנמוך בקרב ערביי ישראל
( היה גבוה לעומת מספר הקולות 49%)

כאחוז  ערביותשקיבלו המפלגות ה
ומעלה.  18ת בגיל מהאוכלוסיה הערבי

במילים אחרות, המחקר של מוסד שורש 
 שהלכו לקלפי מגלה ששליש מהערבים

בבחירות  ערביות-מפלגות לאבעד הצביעו 
  .האחרונות

  שאינם שיעור ההצבעה בקרב ישראלים
בעוד כלל  72%רבים היה או עחרדים 

חרדית -מהאוכלוסיה הלא 82%דתי היוו -שמאל וגוש הימין-הקולות שקיבלו יחדיו גוש המרכז
 ומעלה. 18בגיל  ערבית-והלא

 
 םהמנדטיממה שמשקפת חלוקת  ותהרבה יותר חד צדדי ודוד: "תוצאות הבחירות הי-בן 'פרופ .2

 כנסת."ב

 לבן -מצד אחד, שתי המפלגת הגדולות )כחול
 35והליכוד( השיגו שוויון מלא ביניהן, עם 

יש להן יותר  ,מנדטים כל אחת. ביחד
מהח"כים בכנסת החדשה. זו ממחצית 

 הפעם הראשונה בכמעט רבע מאה שלשתי
 .בכנסת בויש ר יחדיולגות הגדולות פהמ

   ,מהח"כים משתייכים לגוש  41%מצד שני
בלבד שייכים לגוש  37%דתי בעוד -הימין

שמאל. אך תוצאות אלה לא -המרכז
-חדאת מידת הבאופן מלא משקפות 

 תוצאות.של ה ותצדדי

 כאשרמזכר המדיניות של שורש מראה ש 
חים בחשבון כל הקולות, כולל אלה קנל

למפלגות שלא עברו את שאבדו כי ניתנו 
דתי קיבל שליש -, גוש הימיןימהסאחוז הח

 45%שמאל )-מרכזהיותר קולות מגוש 
 (.34%לעומת 
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בחירות ומה ה –איך הגיעה המדינה לנקודה הזו  .3

-ת לגבי העתיד? פרופ' דן בןומבשר האחרונות
שמאל -מרכז דוד בחן את התפתחות הגושים

-דתי מאז הבחירות לכנסת הראשונה ב-וימין
לפי מספר הקולות )במקום לפי מספר  1949

 :כי מצאהמנדטים( ו

 שמאל היתה חזקה מאוד עד -שליטת המרכז
 .1973-מלחמת יום הכיפורים ב

 שמאל נפל לכ-אחרי המלחמה, גוש המרכז-
 90-מכלל הקולות עד תחילת שנות ה 40%

-ב 50% מעלאל עלה דתי -גוש הימיןשבעוד 
 אחוז דומה לא בעקביות החל לרדתואז , 1977

בתחילת שנות  שמאל-ל גוש המרכזקיבלזה ש
 התשעים. 

 מרכזה, חלקו של גוש 1992-מאז הבחירות ב-
אם כי,  –שמאל מכלל הקולות ירד בהדרגה 

לתחושה  אך בניגוד עם לא מעט תנודתיות.
הרווחת בארץ, המחקר של מוסד שורש מגלה 

גוש ההיפך הוא הנכון. דתי כאחוז מכלל הקולות. -ימיןהגוש  תיראי של עלי מונתת התקבלהא של
 מערכותמלבד שתי ) 1977אחרי שהחלה  עשורית-המשיך את ההתדרדרות הרבדתי -הימין

 הבחירות האחרונות(.

  שהלכה  נבע מהנטיה החזקה ימינה 1977השינוי ביחסי הכוחות הפוליטיים בישראל מאז בחירות
, המפד"ל היתה מצטרפת למפלגת העבודה( ומפלגות 1977)עד  לאומית-מפלגה הדתיתברה בוג

 .החרדיותההולך וגדל במהירות של המפלגות ממשקלן וכן  –שלה  ןהלוויי

  החיבור עימן הוא זה . 1977למעשה, המפלגות החרדיות הפכו לממליכי המלכים בישראל מאז
, כשהחרדים לא היו חלק 1973-במדינה. במאפשר לאחד מהגושים המרכזיים לשלוט ש

מכלל קולות המצביעים  11.7%-מכלל הקולות. שיעור זה גדל ל 3.7%-מהקואליציה, הם זכו ל
 1977לפני באף ממשלה  ותהמפלגות החרדיות, אגודת ישראל וש"ס, שלא היו חבר בבחירות השנה.

שחלפו מאז  יםשנה 42-מ 39במשך  ה( היו בקואליצי1984-)ש"ס נכנסה לכנסת בפעם הראשונה ב
1977 . 

 
התפנית בעדיפויות הלאומיות שהחלו אחרי את  תגברודוד: "השינויים במאזן הכח הפוליטי -פרופ' בן .4

 דוגמאות: כמה .1977מאז בחירות  התעצמוו 1967-מלחמת ששת הימים ב

 שיעורי התפוסה 45%-פל מאז בנ, 1977עד  1948-מספר מיטות האשפוז לנפש, שהיה יחסית יציב מ .
 .OECD-בבתי החולים הישראלים היום הם הגבוהים ב

  בקצב  ה, שעלמתוך האוכלוסיה אנשי הסגל הבכיר באוניברסיטאות המחקרחלקו היחסי של מספר
נמצא בנפילה חופשית שאינה מסתיימת. ו, ביצע סיבוב פרסה מאז 1973-ו 1948אקספוננציאלי בין 

נמוך אוניברסיטאות של מדינת ישראל הגדולה והעשירה בהרבה ב)לנפש( מספר אנשי הסגל הבכיר 
 .1973-מהשיא ב 60%-ב היום

  1970-לממוצע של מדינות אירופה הקטנות ב הלקילומטר כביש בישראל היה זהכלי הרכב מספר .
מדינות אירופה של ממוצע מהלפי שלושה  הוהגיע 502%-ב המאז, הצפיפות על כבישי הארץ גדל

 מדינות האירופאיות.במוצע מהמ 40%-שמספר כלי הרכב לנפש בישראל נמוך ב למרות –הקטנות 

  ממוצעים במתמטיקה, מדע וקריאה הציונים ההגרועים בעולם המפותח. מהם בישראל בתי הספר
המדינות המפותחות הרלוונטיות מלבד  25במבחנים הבינלאומיים מציבים את המדינה מתחת לכל 
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לומדים את אינם מבלי שנלקחים בחשבון התלמידים החרדים, שמרביתם אפילו וזאת  –אחת 
 החומר ואינם משתתפים במבחנים.

 
המחקר של מוסד שורש מראה שהשינויים  .5

הגדולים בתשתיות החינוכיות והפיזיות 
ביותר של ישראל לא נבעו מחוסר  ותהחשוב

 משאבים ברמה הלאומית.

 למלחמת  1967-בין מלחמת ששת הימים ב
-, רמת החיים עלתה ב1973-יום הכיפורים ב

 196%-. אך הוצאות הממשלה עלו ב48%
– 144%-שעלו ב –תשלומי המסים שבעוד 

. תולא הספיקו לכסות את הקפיצה בהוצא
ישראל עברה ממדינה עם עודפי תקציב 

 .מתמשכיםלמדינה עם גרעונות 

 ות הממשלה נבע חלק גדול מהגידול בהוצא
מהוצאות בטחון גדולות, שהגיעו לשיאם 
במלחמת יום הכיפורים ובתקופה שמיד 

 –אחריה. אך בניגוד לדעה הרווחת 
קובעי  שלולתירוצים החוזרים ונשנים 

שלא נותרו תקציבים  תאומראינה העובדה שהיו הוצאות בטחון גדולות  –מדיניות מובילים 
 מספיקים להוצאות האזרחיות.

 

רבה האירוניה, כשישראל מצאה את היש מאין לבניית בתי חולים ואוניברסיטאות מחקר למ .6
בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, 
הוצאותיה האזרחיות )כלומר, הוצאות 

בטחוניות( ההוצאות ה אחרי ניכויהממשלה 
-כאחוז מהתמ"ג היו לא רק מתחת לממוצע ה

OECD  ישראלבאותה עת אלא גם מתחת למה 
-מוציאה היום. ועדיין, כפי שמראה פרופ' בן

דוד, למדינת ישראל בכל זאת היה עודף תקציבי 
 .1966-ו 1960מהתמ"ג בין  2.8%ממוצע של 

 
)יחסית  אמנם ההוצאות האזרחיות של ישראל

-השל מתחת לממוצע נמצאות היום  לתמ"ג(
OECD , מזכר המדינות של מוסד שורש אולם

 של דומות לממוצעמראה שהן היו גבוהות או 
בארבעת העשורים בין מלחמת ששת  OECD-ה

אותה תקופה  –אמצע שנות האלפיים להימים 
שבה השתנה לחלוטין סדר העדיפויות של 

 ישראל.
 

רצופה של המפלגות הדתיות והחרדיות בממשלות ישראל העצימה את השינוי -חברותן הכמעט .7
בעזה )מאז, ישראל בצעה ו בסיניבית, בגולן, בעדיפויות הלאומיות. הוצאות משמעותיות בגדה המער

נסיגה משני האזורים האחרונים( לוו בהעברות ניכרות של כספים לאינטרסים חרדיים, החל מהגדלת 
תשלומי הרווחה ועד לסבסוד בתי ספר חרדיים המונעים לימוד של מקצועות הליבה מעבר לכיתה ח' 
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ההשפעה על החרדים,  .אל, בפער ניכרמקבוצת האוכלוסיה הגדלה בקצב המהיר ביותר בישר
 :כדוגמא, לא בוששה להגיע

  כשתשלומי הרווחה עלו מאוד בשנות השמונים
והתשעים, שיעורי התעסוקה בקרב גברים 

( צנחו 35-54חרדים בגילי העבודה העיקריים )
בסוף שנות השבעים עד מתחת  80%-מלמעלה מ

כנקודת ייחוס, בתחילת שנות האלפיים.  40%-ל
רי התעסוקה בקרב גברים שאינם חרדים שיעו

 שנות לימוד 16בגילי העבודה העיקריים בעלי 
נותרו יציבים  –יהודים וערבים גם יחד  – ומעלה

לאורך מרבית התקופה.  90%-יחסית ועמדו על כ
למעשה הירידה בתעסוקת הגברים החרדים 

חרדים בעלי -היתה כמעט זהה לזו של גברים לא
 השכלה לחלוטין. השכלה נמוכה, או חסרי

האחרונה קטנה  ההקבוצההבדל הוא שבעוד 
באופן משמעותי, גדלה האוכלוסיה החרדית 

 באופן אקספוננציאלי במהלך עשורים אלה.

 

, 2000-המיתון הגדול בתחילת שנות ה בעקבות
אילצו ישראלים  קיצוצים בתשלומי הרווחה

רבים בעלי השכלה נמוכה להיכנס לשוק העבודה 
בשנים  חלקית בקצבאות הרווחהההתאוששות . עם הוביניהם החרדים –הראשונה בפעם 

, ואפילו החלה 2015התעסוקה בקרב הגברים החרדים הפסיקה לעלות מאז שיעורי האחרונות, 
 .מאזלרדת 

 

 שנות השמונים – במהלך עשור אחד בלבד – 
בעוד שפריון הילודה בכל שאר קבוצות 

ים והדרוזים( האוכלוסיה ירד בחדות )המוסלמ
או במתינות )היהודים שאינם חרדים 

פריון הילודה בקרב החרדים  הוהנוצרים(, על
מזכר המדינות של מוסד שורש . שלם בילד

מספר הילדים הממוצע לאישה חרדית מראה ש
. 1990-ילדים ב 7.07-ל 1980בשנת  6.05-עלה מ

, הגיע פריון 2000עשור לאחר מכן, בשנת 
ילדים לאישה ואז  7.42-הילודה של החרדים ל

 התייצב.

 

נרחבים בתשלומי הרווחה הקיצוצים כשהחלו ה
, החל לרדת פריון 2000-בתחילת שנות ה

וגם בקרב  –הילודה בקרב החרדים 
של התמיכות בשנים עלייתן אך עם  .המוסלמים

אצל החרדים החל האחרונות, פריון הילודה 
 משבעה ילדים לאשה.ליותר הגיע לעלות במהלך העשור האחרון ושוב 

 

מניבים תוצאה  באוכלוסיה לצד העליה החדה בכוחם הפוליטישל החרדים שיעורם הגדל במהירות  .8
הנחרצת למנוע מילדיהם ליבת לימודים רצינית  םהתעקשות –יותר ויותר בלתי הפיכה  תינעשה
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להם חלופות והזדמנויות בחיים כשיגדלו.  יכולה לתתשהיתה 
דה בעולם המפותח המאפשרת להורים ישראל היא המדינה היחי

צמת הכח הפוליטי של וע .למנוע מילדיהם את זכות היסוד הזו
שאף שותף קואליציוני פוטנציאלי אינו  אתא כזיהחרדים ה

ת על שולחן המשא ומתן, ישוקל אפילו להניח דרישה כה בסיס
על פי חוק כמו בכל שאר  לימודי ליבהלא כל שכן לחייב 
 המדינות המפותחות.

 
ילדיהם מהמבוגרים היום,  7%בעוד החרדים מהווים רק 

מילדי ישראל בעוד שני  49%יהוו הם מהילדים ו 19%מהווים 
מלבד שלל ההשלכות שיהיו לתמהיל אוכלוסיה דורות בלבד. 

כזה על המרקם החברתי בישראל, לתחזית הדמוגרפית יש גם 
דים אם הילדים החרדוד שואל: "-פרופ' בןהיבט כלכלי חמור. 

אינם לומדים את מה שנחוץ, מי יהיו הרופאים שיעניקו טיפול 
רפואי בעתיד ומי יהיו המהנדסים שיתחזקו את המשק המודרני 

שלא לדבר על השאלה מאין יגיעו המשאבים לדאוג  –
 "לאוכלוסיה הענייה ההולכת וגדלה בהתמדה?

 
על חשיפתם ההולכת וגוברת ישראלים רבים נוטים להפחית מחומרת האיום המרחף. הם מצביעים  .9

חשיפה שמנהיגי החרדים מנסים באופן כה נואש להגביל. המספר הגדל  –של החרדים לעולם החיצוני 
והולך של החרדים המעוניינים בהשכלה גבוהה מוזכר לעתים קרובות כדוגמא למודעות ההולכת 

אינו לומד מדע או  אין קיצורי דרך בחיים. כאשר ילד חרדיאך  וגוברת בקרבם לצורך בהשכלה.
אנגלית כלל, וכאשר גודעים אפילו את המתמטיקה הבסיסית ביותר ואת שאר לימודי הליבה לאחר 
כיתה ח', הרי שלמרביתם הגדול אין סיכוי להגיע אי פעם לסוג המשרות ההכרחיות כל כך לקיומו של 

 משק מודרני. 

 
כפי שמראה מזכר המדיניות של מוסד  לכן,

ר החרדים הלומדים בעוד שמספ שורש,
 2009בשנת  4,000-לתואר אקדמי עלה מ

בשנים האחרונות, אחוזי  10,000לכמעט 
הנשירה שלהם גבוהים מאוד. כתוצאה 
מכך, חלקם של הגברים החרדים בגילי 
העבודה העיקריים שהם בעלי תואר אקדמי 

אפילו ממכללות בעלות  –( 12)תרשים 
נשאר  –איכות נמוכה שבהן לומדים רובם 

)בקרב  2000-ללא שינוי מאז ראשית שנות ה
הנשים חלה עליה קלה בשנים האחרונות(. 
בארצות הברית, שבה אסור לחרדים למנוע 
מילדיהם את זכות היסוד ללימודי ליבה, 
חלקם של המבוגרים החרדים המחזיקים 

( גדול יותר מפי שניים 25%בתואר אקדמי )
 (.12%משיעורם בישראל )

 
הוא חזרתה של המדינה  2019-מה שאולי נותן תקוה מתוך תוצאות הבחירות בכי  ןמציידוד -פרופ' דן בן

לשתי מפלגות גדולות המהוות יחדיו רוב בכנסת. בעוד שיתכן כי תוצאות הבחירות הנוכחיות נובעות 
מפת דרכים אפשרית לעתיד. מרבית הישראלים הצביעו  מציעותמהדעות הקוטביות על בנימין נתניהו, הן 
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לשתי מפלגות שכביכול אינן שונות בהרבה זו מזו בכל הנוגע לאתגרים הפנימיים העצומים שמולם עומדת 
 המדינה.

 
הובילו לפיתוח ש העברהעדיפויות הלאומיות של מזכר המדיניות של מוסד שורש מסכם שהיו אלה 

והיה זה  –התשתיות שהזניקו את ישראל לתוך העולם המפותח עשורים בודדים בלבד לאחר הקמתה 
השינוי בעדיפויות הלאומיות שהעביר את ישראל לתוואים הנוכחיים שאינם בני קיימא. עתידה של 
המדינה תלוי בנכונותו של הרוב שהצביע לשתי המפלגות הגדולות להתחיל לעבוד ביחד, ולהתחיל 

 להתמקד בתמונה הגדולה ובעתיד הקולקטיבי.
 

 תלוי לחקר מדיניות-דוד, הוא מכון עצמאי ובלתי-רופ' דן בןחברתי, בראשות פ-מוסד שורש למחקר כלכלי
העורך מחקרים מבוססי עובדות על המשק ועל החברה האזרחית בישראל. מוסד שורש מספק מידע 
למקבלי ההחלטות המובילים בישראל ולציבור הרחב במדינה ומחוצה לה באמצעות תדרוכים ופרסומים 

ימדיהן של סוגיות שורש מולן ניצבת המדינה. המוסד מציע חלופות ברורים ונגישים על מקורן, אופיין ומ
 מדיניות לשיפור רווחת כל חלקי החברה בישראל וליצירת הזדמנויות שוות יותר לאזרחיה.
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