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 עמותת חדו"ש –הרב אורי רגב, שחר אילן  אל: 

 הנדון: ממצאי סקר בנושא תפוצות

 איש/ה כמדגם  500בפאנל אינטרנטי בקרב  2016 במרץ 29 –רצ"ב ממצאי סקר שבוצע ב 

 .4.5% –ומעלה(. טעות הדגימה  18מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת בישראל )גילאי 

 . 2015 –הצבעה לכנסת ב ודמוגרפיים -לפי משתני רקע סוציו –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 

 

 פרוט הממצאים

 עמדות יהודי התפוצות בתחומי הדת והמדינה בהתחשבות 
 

, והמדינה הדת בתחומי התפוצות יהודי בעמדות תתחשב שישראל בכך /תתומך ה/את האם

 ?המערבי בכותל והתפילה וגיור נישואין דוגמת

 סה"כ* 

 53% כן

 47% לא
 שהביעו דעה  85%*בקרב 

 הדעות חלוקות. 
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 בכל שורה(  %100) לפי משתני רקע -עמדות יהודי התפוצות בהאם יש להתחשב 

 לא כן 

%53 סה"כ  %47  

 46% 54% זכר מגדר

 48% 52% נקבה

 50% 50% 29 עד גיל

30-49 50% 50% 

50+ 61% 39% 

 38% 62%      חילוני רמת דתיות 

 47% 53%   מסורתי

 61% 39%   דתי

 73% 27%     חרדי

 44% 56% חרדית לאאוכלוסיה  חרדית לאאוכלוסיה 

 מול ותיקים ישראלים
 העמים מחבר עולים

 51% 49% ותיקים ישראלים

 28% 72% העמים מחבר עולים

 52% 48% רווק משפחתי מצב

 44% 56% נשוי

 48% 52% אלמן/פרוד/גרוש

 הצבעה לכנסת 
 2015 -ב 

 60% 40%   הליכוד

 36% 64%   הציוני המחנה

 40% 60% לפיד - עתיד יש

 33% 67% כחלון - כולנו

 52% 48% בנט - היהודי הבית

 67% 33% ס"ש

 31% 69% ליברמן - ביתנו ישראל

 71% 29% התורה יהדות

 30% 70% מרצ

 41% 59% חילוניים + מסורתיים  אוכלוסיה לא דתית 

 66% 34% דתיים + חרדים

 
 

בולטים ההבדלים לפי רמת דתיות, בין העולים מחבר העמים לישראלים ותיקים ובין מצביעי הימין 

 והשמאל.  
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עמדות כלפי ארגונים בארצות הברית לקידום חופש נישואין 

 בישראל 
שמטרתם לקדם חופש נישואין בישראל וביחוד  םלאחרונה הוקמו בארצות הברית מספר ארגוני

 להתארגנויות כאלו? /תאו מתנגד /תה תומך/הנהגת נישואין אזרחיים. האם את

 מקובץ  סה"כ* 

 60% 32% ת/תומך מאוד

 28% ת/תומך די

 40% 19% ת/מתנגד די

 21% ת/מתנגד מאוד

 שהביעו דעה 95%*בקרב 

 תומכים.  60%

 עמדות יהודי התפוצות בתחומי דת ומדינה בלפי השאלה האם יש להתחשב 

עמדות יהודי בלפי השאלה "האם יש להתחשב  סה"כ 
 התפוצות בתחומי דת ומדינה"

 לא כן

 38% 79% 60% מאוד + די תומך/ת 

 62% 21% 40% די + מאוד מתנגד/ת 

 

 תומכים  80%בתחומי דת ומדינה, כמעט עמדות יהודי התפוצות בבקרב אלו שציינו שצריך להתחשב 

 .הנהגת נישואין אזרחיים שמטרתם לקדם חופש נישואין בישראל וביחודבארגונים בארצות הברית 

 %38תומכים בהתחשבות בעמדות יהודי התפוצות בנושאים הקשורים לדת ומדינה,  לאבקרב אלו ש

   בישראל.   שמטרתם לקדם חופש נישואיןציינו שתומכים בארגונים בארצות הברית 
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שמטרתם לקדם חופש נישואין בישראל וביחוד  םלאחרונה הוקמו בארצות הברית מספר ארגוני

לפי משתני רקע  – הנהגת נישואין אזרחיים. האם אתה תומך או מתנגד להתארגנויות כאלו?

 בכל שורה(  100%)

 מתנגדים תומכים  

 60% 40% סה"כ

 42% 58% זכר מגדר

 38% 62% נקבה

 35% 65% 29  עד גיל

30-49 58% 42% 

50+ 58% 42% 

 13% 87%      חילוני רמת דתיות 

 48% 52%   מסורתי

 87% 13%   דתי

 98% 2%     חרדי

 34% 66% חרדית לאאוכלוסיה  חרדית לאאוכלוסיה 

 מול ותיקים ישראלים
 העמים מחבר עולים

 44% 56% ותיקים ישראלים

 17% 83% העמים מחבר עולים

 29% 71% רווק משפחתי מצב

 47% 53% נשוי

 43% 57% אלמן/פרוד/גרוש

 הצבעה לכנסת 
 2015 -ב 

 51% 49%   הליכוד

 10% 90%   הציוני המחנה

 21% 79% לפיד - עתיד יש

 26% 74% כחלון - כולנו

 73% 27% בנט - היהודי הבית

 100% 0% ס"ש

 0% 100% ליברמן - ביתנו ישראל

 96% 4% התורה יהדות

 2% 98% מרצ

 25% 75% חילוניים + מסורתיים  אוכלוסיה לא דתית 

 91% 9% דתיים + חרדים

 

בולטים ההבדלים לפי רמת דתיות, בין העולים מחבר העמים לישראלים ותיקים, בין נשואיים לרווקים 

 ובין מצביעי הימין והשמאל.  
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  חופש דת בנושאמחלוקות 
ומהי  לאיזו מהן יש בעיניך החשיבות הרבה ביותר?לפניך שורה של מחלוקות בנושא חופש הדת. 

 השניה? 

 
 מחלוקת שניה מחלוקת ראשונה

סה"כ שתי מחלוקות 
 במצטבר

 על הרבנות מונופול בנושא המחלוקת
 והגירושין הנישואין

38% 33% 71% 

 להפעיל האם בשאלה המחלוקות
 בשבת ציבורית ותחבורה מסחר

28% 23% 51% 

 כלומר ,יהודי מיהו בנושא המחלוקת
 לגייר מוסמך מי

23% 18% 41% 

 נשים הפרדת בשאלת המחלוקת
 הציבורי במרחב

8% 15% 23% 

 התפילה סדרי בנושא המחלוקת
 המערבי בכותל

3% 8% 11% 

 3% 3% - אין דעה / אין מחלוקת נוספת 

 

  במצטבר(.  71%) והגירושין הנישואין על הרבנות מונופול בנושא המחלוקת -במדרג הראשון 

  51%) בשבת ציבורית ותחבורה מסחר להפעיל האם בשאלה המחלוקות -במדרג השני 

 במצטבר( 

  במצטבר(  41%) לגייר מוסמך מי כלומר ,יהודי מיהו בנושא המחלוקת -במדרג השלישי 

 בכל טור(  100% –)במצטבר( לפי רמת דתיות )מסתכם ביותר מ  חופש דת בנושאמחלוקות 

שתי סה"כ  
מחלוקות 
 במצטבר

 לפי רמת דתיות 
לא אוכלוסיה 
 חרדי דתי מסורתי חילוני חרדית

 מונופול בנושא המחלוקת
 הנישואין על הרבנות

 והגירושין
71% 78% 67% 61% 61% 72% 

 האם בשאלה המחלוקות
 ותחבורה מסחר להפעיל
 בשבת ציבורית

51% 66% 41% 31% 30% 53% 

 ,יהודי מיהו בנושא המחלוקת
 38% 75% 76% 49% 22% 41% לגייר מוסמך מי כלומר

 הפרדת בשאלת המחלוקת
 24% 9% 13% 24% 27% 23% הציבורי במרחב נשים

 סדרי בנושא המחלוקת
 10% 20% 17% 17% 4% 11% המערבי בכותל התפילה

 

". לגייר מוסמך מי כלומר ,יהודי מיהו בנושא המחלוקתבקרב החרדים והדתיים יחסית יותר צויין "

". בקרב והגירושין הנישואין על הרבנות מונופול בנושא המחלוקת" צוייןבקרב המסורתיים יחסית יותר 

החילוניים יחסית יותר צויינו המחלוקת בתחום הנישואים / הגירושין ובנושא הפעלת מסחר ותחבורה 

 ציבורית בשבת.
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 בכל טור(  %100 –)מסתכם ביותר מ מחלוקות לפי מגדר וגיל 

סה"כ שתי  
מחלוקות 
 במצטבר

 לפי גיל לפי מגדר

 +50 30-49 29עד  נקבה זכר

 מונופול בנושא המחלוקת
 הנישואין על הרבנות

 והגירושין
71% 67% 75% 75% 74% 62% 

 האם בשאלה המחלוקות
 ותחבורה מסחר להפעיל
 בשבת ציבורית

51% 57% 46% 53% 52% 49% 

 ,יהודי מיהו בנושא המחלוקת
 50% 41% 35% 39% 44% 41% לגייר מוסמך מי כלומר

 הפרדת בשאלת המחלוקת
 28% 20% 22% 26% 19% 23% הציבורי במרחב נשים

 סדרי בנושא המחלוקת
 7% 11% 12% 10% 11% 11% המערבי בכותל התפילה

 

". ההבדלים הציבורי במרחב נשים הפרדת בשאלת המחלוקתבקרב נשים יחסית בולט האחוז שציינו "

 לפי גיל אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 

 בכל טור(  %100 –)מסתכם ביותר מ  ארץ מוצא ומצב משפחתי מחלוקות לפי 

סה"כ שתי  
מחלוקות 
 במצטבר

 לפי מצב משפחתי   ותיקים  –לפי עולים 

ישראלים 
 ותיקים

עולים 
מחבר 
 העמים

 גרוש/פרוד/אלמן נשוי רווק

 מונופול בנושא המחלוקת
 הנישואין על הרבנות

 והגירושין
71% 71% 73% 76% 69% 68% 

 האם בשאלה המחלוקות
 ותחבורה מסחר להפעיל
 בשבת ציבורית

51% 47% 73% 58% 48% 43% 

 מיהו בנושא המחלוקת
 מוסמך מי כלומר ,יהודי
 לגייר

41% 45% 21% 30% 47% 48% 

 הפרדת בשאלת המחלוקת
 26% 23% 21% 19% 23% 23% הציבורי במרחב נשים

 סדרי בנושא המחלוקת
 12% 10% 11% 8% 11% 11% המערבי בכותל התפילה

 

  ותיקים מאשר בקרב העולים המחלוקת בנושא הגיור צויינה יחסית יותר בקרב הישראלים

   מחבר העמים

  הפעלת מסחר ותחבורה ציבורית בשבת צויינה יחסית יותר בקרב העולים  בנושאמחלוקת

 מחבר העמים  

  .תחום הנישואים והגירושים צויין יחסית יותר בקרב רווקים 
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 (בכל טור 100% –)מסתכם ביותר מ  2015 –מחלוקות לפי הצבעה לכנסת ב 

סה"כ  
שתי 

מחלוקות 
 במצטבר

 2015 -לפי הצבעה לכנסת ב 

 הליכוד
המחנה 
 הציוני

יש 
 עתיד

 כולנו
הבית 
 היהודי

 ס"ש
ישראל 
 ביתנו

יהדות 
 התורה

 מרצ

 המחלוקת
 בנושא

 מונופול
 על הרבנות

 הנישואין
 והגירושין

71% 71% 76% 75% 74% 64% 31% 74% 79% 70% 

 המחלוקות
 האם בשאלה
 להפעיל

 מסחר
 ותחבורה
 ציבורית
 בשבת

51% 47% 64% 53% 52% 35% 25% 73% 17% 83% 

 המחלוקת
 מיהו בנושא
 כלומר ,יהודי

 מוסמך מי
 לגייר

41% 40% 30% 40% 41% 59% 83% 27% 75% 12% 

 המחלוקת
 בשאלת
 נשים הפרדת
 במרחב
 הציבורי

23% 25% 25% 27% 21% 23% 0% 19% 13% 26% 

 המחלוקת
 סדרי בנושא

 התפילה
 בכותל

 המערבי

11% 14% 2% 4% 8% 16% 53% 0% 13% 9% 

 

  .יחסית יותר צויין הפעלת מסחר ותחבורה ציבורית בשבת –ישראל ביתנו ומר"צ בקרב מצביעי 

 –התורה  יהדותבקרב מצביעי גיור וסידורי התפילה בכותל,  יותר צויינויחסית  –בקרב מצביעי ש"ס

 תחום הגיור.  
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 בכל טור(  %100 –)מסתכם ביותר מ   לא דתית –אוכלוסיה דתית מחלוקות לפי 

 
 סה"כ

 לא דתית  –לפי אוכלוסיה דתית 

 חרדים+דתיים מסורתיים+חילוניים
 הרבנות מונופול בנושא המחלוקת

 61% 74% 71% והגירושין הנישואין על

 להפעיל האם בשאלה המחלוקות
 31% 57% 51% בשבת ציבורית ותחבורה מסחר

 ,יהודי מיהו בנושא המחלוקת
 76% 32% 41% לגייר מוסמך מי כלומר

 נשים הפרדת בשאלת המחלוקת
 11% 26% 23% הציבורי במרחב

 התפילה סדרי בנושא המחלוקת
 18% 8% 11% המערבי בכותל

 

 באוכלוסיה דתית בולט האחוז שציינו את המחלוקות בנושא גיור. 

 באוכלוסיה הלא דתית יחסית יותר צויינו מחלוקות לגבי הפעלת מסחר ותחבורה ציבורית בשבת.  
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