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  ר יהודה לנקרי"השגריר ד
  ר יוסי ביילין"השר ד

  ל "מר חיים הרצוג ז
  ,ר ראשון"יו

  חברי צוות ההיגוי בעבר
  
  כ יוסי כץ"ח
  ר וינפריד וייט"ד
  כ מיכאל איתן"ח

  ר"יו, צדוק. מר חיים י
  צוות ההיגוי

י מכון "קהל שנערך ע-הערכת תפקוד הממשלה הנוכחית מבוססת על נתוני סקר דעת

הנתונים . 29,30/11/2000ניים בתאריכים  ראיונות טלפו500באמצעות " מחשוב"

  .-1992 ו1993, 1994, 1997, 1998מושווים לממצאי סקרים שנערכו בשנים 

  

נערך סקר דעת קהל בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה , בכל אחת מהשנים הללו

: בכל הסקרים הוצגו שאלות זהות. בישובים היהודיים בישראל+) 18(הבוגרת 

 נושאים מהתחומים -10המרואיין התבקש לתת ציון לתפקוד הממשלה בכל אחד מ

לא , בינוני, טוב, טוב מאוד: הציונים האפשריים היו. שהוקראו לו, הכלכלי והחברתי

  .טוב וגרוע

  

  תוצאות כלליות

 ביותר לתפקוד הממשלה הינה בגין שמירה על רמת אינפלציה נמוכה החיוביתההערכה 

שני נושאים אלו הינם , )18%(+ח כבישים ואחריה בתחום פיתו, )32%: +*מאזן(

  .מהתחום הכלכלי הטהור

  ).13%(+ציון חיובי נוסף הינו בתחום קליטת העלייה 

  

וטפול ) 41%-(הקטנת האבטלה : ביותר הינם מהתחום החברתיהחלשים שני הנושאים 

  ).43%-(בשכבות החלשות 

  

  חברתיים בשש נקודות זמן-השוואת הערכות תפקוד הממשלה בנושאים כלכליים

ניתן , ובאופן כללי, השוואה בין הממשלות, כלומר, לאורך זמןכשבוחנים את הנתונים 

 נמצאה עליה מובהקת מבחינה סטטיסטית בשיעור שביעות -1997החל מלראות כי 

 נשמרת יציבות בממוצע הציון 1997ומאז , קודמות  ושנים-1994בהשוואה ל, הרצון

גבוה , חברתי-ממשלות ברק ונתניהו בתחום הכלכליהציון ממוצע של , כלומר. הכולל

  . ל ושמיר"במובהק מזה של ממשלות רבין ז

  

  



 לשיעור שנמצא בהתייחס לממשלת 2000 הנוכחית בשנת שיעור שבעי הרצון מתפקוד הממשלההשוואה בין 

,  בתחושת שביעות הרצון של הציבורעליה נמצאה 10 מתוך 5 - מעלה שבמחצית התחומים שנבדקו -1998נתניהו ב

התחום הבולט הוא . אם כי רק בשלושה מהם הפער החיובי בשיעור המעניקים ציונים גבוהים לממשלה הנוכחית

פערים מובהקים נוספים לטובת הממשלה .  בשיעור שבעי הרצון24% עליה של -שמירה על אינפלציה נמוכה 

  .6%+הריאלי  ושמירה על השכר 8% עליה של -הנוכחית הם בתחום הקטנת האבטלה 

  

 בשיעור המעניקים ציונים טובים לממשלה הנוכחית בהשוואה ירידה התחומים שנבדקו נמצאה 10 מתוך -4ב

: אך רק בשלושה תחומים הירידה הינה מובהקת מבחינת סטטיסטית, למעניקים ציונים כאלו לממשלה הקודמת

  ).6-8%ירידה של (קידום החינוך וטפול בשכבות החלשות , קליטת עליה

  

 או שההפרש שנמצא בין תפקוד ממשלת ברק לתפקוד ממשלת נתניהו אינו מובהק לא נמצא הבדל תחומים -4ב

  . קידום שירותי הבריאות ודיור, דאגה לפנסיונרים, פיתוח תשתיות הכבישים: מבחינה סטטיסטית

  

 רב יותר מהמשלה מתייחסת לממשלה המכהנת זמן, 1998בהקשר זה חשוב לציין כי ההשוואה לממשלת נתניהו 

  . 2000בעת המדידה בשנת , הנוכחית של ברק

  

ממתן את ממוצע הפער לטובת ,  מועד כהונה דומה למדידה הנוכחית- 1997השוואה לציוני ממשלת נתניהו 

בעיקר מפני שגם בתחום קידום הבריאות ההערכה לממשלת ברק נמוכה במובהק מזו של ממשלת , ממשלת ברק

 -2000 ל1997 השמירה על השכר הריאלי והקטנת האבטלה השוואה בין -ואלו בנושאים ) 6-פער של  (1997נתניהו 

כאשר ההשוואה , לעומת יתרון בנושאים אלו לממשלת ברק, אינה מצביעה על הבדל מובהק בין שתי המדידות

  .-1998 ל-היא לתקופה מאוחרת יותר של נתניהו 

  

האינפלציה ופיתוח , שמירה על השכר הריאליהוגדרו בסקר ש" טהורים"ניתוח מבחין בין נושאים כלכליים 

יתרון מובהק של ממשלת ברק על מעלה ) כל שאר שבעת התחומים (לבין התחומים החברתיים תשתית הכבישים

לציונים הגבוהים מאוד , ברובו, יתרון זה מיוחס. בתחום הכלכלי, כולל ממשלת נתניהו, שאר הממשלות

 מהציבור העניקו לממשלת ברק ציון טוב 50%(שמקבלת ממשלת ברק על שמירה על רמה נמוכה של אינפלציה 

  ).שיעור כפול ממעניקי ציונים אלו לתחום זה בסקרים שהתייחסו לממשלות קודמות, או טוב מאוד

  

היתרון (בין ממשלת ברק לבין ממשלות נתניהו , אין הבדל מובהק בציון הממוצע לנושאים אלו, החברתיבתחום 

ואילו הציון הממוצע של ממשלת ברק בתחום החברתי נמוך , ) של ממשלות נתניהו אינו מובהק-3.7% ו1.7%של 

 -90%מובהק ב (1993 ולממשלת רבין 1992וגבוה בהשוואה לממשלת שמיר , 1994במובהק מזה של ממשלת רבין 

  ).בלבד

  

ציונים חיוביים , בממוצע, שלמרות שרק כרבע מהציבור העניק, ניתוח השוואתי לאורך זמן מעלה, לסיכום

שאף ממשלה אחרת לא זכתה להערכה גבוהה , הרי ניתוח לאורך זמן מעלה, חברתי-לממשלת ברק בתחום הכלכלי

  .יותר על תפקודה בתחומים אלו

  



  תפקוד הממשלה לפי תחומים בנושאים כלכליים חברתיים לאורך זמן

  )טוב+ אחוז מעניקי ציון טוב מאוד (

  

  הנושא 1992 1993 1994 1997 1998 2000

  קליטת עליה 21 26 28 43 42 34

  קידום שירותי בריאות 13 22 17 32 25 26

  שמירה על השכר הריאלי 10 12 4 17 13 19

  הקטנת אבטלה 8 18 15 15 8 16

  קידום חינוך 25 21 23 28 30 23

  טפול בשכבות חלשות 8 8 9 18 16 10

  פיתוח תשתית כבישים 17 46 57 40 41 41

  פתרון בעיות דיור 10 14 9 17 20 18

  שמירה על אינפלציה נמוכה 23 24 6 24 26 50

  דאגה לפנסיונרים 5 9 18 22 20 22

  ציון כולל 14.0 20.0 18.7 25.6 24.1 25.9

  ציון בנושאים חברתיים  12.9  16.9  27.0  25.0  23.0  21.3

  ציון בנושאים כלכליים  16.7  27.3  22.3  27.0  26.7  36.7

  

  שיעור המרוצים מתפקוד הממשלה לאורך זמן

  )טוב+ ממוצע מעניקי ציו טוב מאוד (
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  .שיעור מעניקי ציונים חיוביים פחות שיעור מעניקי ציונים שליליים:  מאזן הציון הכולל*


