
 ישראל מפולגת בנושא החיסונים, כתלות בשבטים
 אלכס מינץ, אמנון כוורי ואלי מוגרבי 

 
בראי השבטים השונים  לקורונה ןבנוגע לחיסו הציבור הישראלי עמדותנבחנו  ,לאחרונהבסקר שנערך 

משיבים המהווים מדגם מייצג של  1331סקר השתתפו בו ב. המרכיבים את החברה הישראלית
  מגזרים/ארבעת השבטים את עמדות בחון. מטרתו העיקרית של הסקר הייתה לבישראלהציבור 

 .  מנקודת מבטו כיצד כל שבט תופס ורואה את אירוע הקורונה  זהותבחברה הישראלית ול
 

נט אלי מוגרבי זיהו  והדוקטור כוורי מאוניברסיטת רייכמן, ד"ר אמנוןוהחוקרים, פרופסור אלכס מינץ 
 הבדלים גדולים בין השבטים במענה על השאלות השונות.

 
, אך בהשוואה לסקרים קודמים עלתה רמת שביעות רצון הציבור מטיפול הממשלה בקורונהכללית, 

בעוד   הגבוה ביותר נמצא אצל הציבור החרדי, לאחר מכן הדתי,בולט וחוסר שביעות רצון 
 .מאוזנת יחסיתו מיכה יותר גבוהההת םוהערבי יםהחילוני מגזרים/שבטיםשב

 
חרדי( מעניקים  הדתי והמגזרים הנתניהו )גוש השבטים שיותר מתאפיינים בתמיכה ב עולה שמהסקר 

  .ערבים(החילונים וה) לו קרדיט גדול בהרבה על החיסונים מאשר השבטים שפחות תומכים בנתניהו
יט כלל. לעומת זאת בשבט הדתי שחצוי ברובו בין מצביעיו  בנט, השבט החרדי לא נותן קרדלנפתלי 

ניתן לראות דפוס יותר חיובי ודומה יחסית לחילונים ולערבים )אצל הערבים ככל  ',של בנט לסמוטריץ
 הנראה עקב השתתפותו של עבאס בממשלה(. 

 
ן לא משקף עדייזה דומה שממצא  יותר קרדיט על מבצע החיסונים לנתניהו.עדיין כלל הציבור נותן 

 ללא סגר. ומעל הגל הרביעי תחת בנט, לפחות לעת עתה, בהצלחה "דילוג" ישראל 
 

קרדיט לגופים השונים, כל שבט מסכים ותומך בביצועיהם של הגורמים היותר  נתינת מבחינת 
 מקצועיים )משרד הבריאות וקופות החולים(. 

 

 
 

 : וחיסונים טיפול בקורונה



 
בציבור הכללי והן בכל שבט בנפרד, קיימת הסכמה שמי שצריך לטפל  על פי תוצאות הסקר, הן 

בקורונה הוא הגורם המקצועי שהינו משרד הבריאות, ולא משרד רוה״מ, שר הביטחון או גורם אחר.  
עמדה זו משותפת לכל השבטים, אבל נראה כי הציבור החרדי נוטה יותר לתת אוטונומיה לכל עירייה  

 לטפל בקורונה.
 

 סונים:הרחבת החי

 

משתנה לפי השבט  3-11לילדים בגילאי פי תוצאות הסקר ניתן לראות שהתמיכה בחיסונים על 

דתי הערבי מתנגדים יותר לחיסונים לילדים. לעומת זאת, השבטים החרדי וההשבטים  :הבאוכלוסיי

למגמה העולמית שמראה קורלציה  גם כן חיסונים. מגמה זו מתאימה בעדחילוני הם יותר  הובמיוחד 

 בין התחסנות והשכלה/מצב סוציו אקונומי. 

בנוגע לחיסונים בבתי הספר, מהסקר עולה שיש תמיכה ברורה של המשיבים בחיסון הילדים בבית  
הספר של כלל המגזרים היהודיים )חילוניים, דתיים, וחרדים( אך מצב של תיקו בשבט הערבי. 

גדולה ביותר היא אצל החילוניים )מתחבר למגמה העולמית שבה  בשבטים היהודיים התמיכה ה
  האוכלוסיות משכילות ובעלות הכנסה גבוהה יותר תומכות יותר בחיסונים(. הערבים כאוכלוסיי

שלא מאמינה בממשלה מראים את ההתנגדות הגדולה ביותר לחיסונים   המוחלשת ואוכלוסיי
 ממוסדים בבתי הספר.

 
 קנסות והגבלות:

 

ערבי  החרדי וההשבטים  ללא מחוסנים, התמיכה תלויה בשבט:תמיכה בקנסות בציבור יש בעוד ש

יותר  תומכים חילוני הדתי ובמיוחד ה. לעומת זאת, השבטים המתנגדים לקנסות על האוכלוסיי

 קנסות. מגמה זאת מצטרפת להתנגדות לחיסוני ילדים.  ב

 
 .  נערך על ידי חברת גיאוקרטוגרפיההסקר 

 
 



 

 

 
  באוניברסיטת רייכמן, *תודתנו למכון לחירות ואחריות, קרן אדנהאור, יוזמת הישראליות המשותפת

 ולמאסטרקארד העולמית. 
 

 


