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  הסברדברי 

 ירשם אך ורק אם נעשה טקס נישואים  נה אך ורק אם נערכו במסגרת דתית.נישואין בישראל יזכו להכרת המדי

ככלל, מי שאינו בן על ידי איש דת המוכר על ידי המדינה, במסגרת עדה דתית אליה משתייכים שני בני הזוג. 

אלף אזרחים ישראלים שעלו  400-עדה דתית מוכרת בישראל אינו יכול להינשא בארץ כלל. מסיבה זו, למשל, כ

ארצה מבריה"מ לשעבר וילדיהם, אשר הרבנות הראשית אינה מכירה ביהדותם, משוללי זכות להינשא בארץ. 

ים, והרשויות הדתיות המוכרות של העדות הרבנות הראשית היא בעלת הסמכות הבלעדית על נישואי יהוד

טקסי הנישואים והגירושים הנוצריות השונות וכן של המגזר המוסלמי ושל העדה הדרוזית מופקדות על הסדרת 

מסגרת חוקית לקיום טקסי נישואים בין זוגות המשתייכים בישראל לא קיימת  עדותיהם הדתיות.ב החברים של 

 רים נישואין אזרחיים או נישואין יהודיים דתיים לא אורתודוכסים., וכן לא מתאפשלשתי דתות שונות

המאבק לחופש נישואים הוא אחד מנושאי הדגל שהציבה חדו"ש במאבקה למען חופש הדת בישראל. כל סקרי 

 בחופש נישואים בישראלשל רוב גדול באוכלוסיה היהודית דעת הקהל שערכה חדו"ש מראים בבירור על תמיכה 

 ועל ביטול המונופול של הרבנות הראשית על נישואי יהודים. 

בנושא חופש מקיף דעת קהל  מחקר עמותת חדו"ש  הבינלאומי, הוולנטיין דיי, ערכהלקראת יום האהבה 

לצורך זה יזמה חדו"ש שני עמדתו של המגזר הערבי.  גם אתלראשונה בהרחבה הבודקת   נישואים בישראל

 27ובוצע בלמחקר, מכון סמית רפי סמית ואולגה פניאל מציבור היהודי נערך על ידי הסקר בסקרים מקבילים: 

בישראל. הסקר במגזר הערבי  תאיש כמדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגר 500בקרב  2016בספטמבר 

בית האוכלוסייה העראיש כמדגם מייצג של  512ונערך בקרב  ,מכון יאפאד"ר עאס אטרש, מנהל נעשה על ידי 

 .2016באוקטובר  1-5ם כיהסקר נערך בתארי  . הבוגרת בישראל

לתמיכה נרחבת בציבור היהודי.  ת הראשית זוכההתמיכה בחופש הנישואין ובביטול המונופול הדתי של הרבנו

הציבור הערבי שמרני יותר באופן משמעותי ואחוז החילונים בו נמוך בהרבה מן המגזר היהודי, אך בקרב הדור 

ומוכיחים כי מדיניות ממשלות  .  נתונים אלה שביםהצעיר גוברת הנטיה הליברלית והתמיכה בחופש בחירה

התומך באהבה ובמתן אפשרות לבטאה בנישואין על פי בחירה ישראל לדורותיהן סותרת את רצון הציבור, 

 ובביטול הכפיה הדתית בנישואין וגירושין.

ומחקר אזרחים בישראל משוללי הזכות להינשא לאור האמור לעיל,  660,000-למעלה מ – על פי חישובי חדו"ש

באשר למצב חופש הנישואין בעולם העלה כי ישראל היא הדמווקרטיה המערבית היחידה  השוואתי של חדו"ש

 בעולם אשר שוללת מאזרחיה את חירות הנישואין. 

מייצג של האוכלוסיה הערבית, בנספח לדו"ח זה מפורטות השאלות אשר נשאלו במחקר, וכן התפלגות המדגם ה

 כדי לסייע לקוראים שאינם מכירים מקרוב מגזר זה. 
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 עיקרי הממצאים

המגזר הערבי תומכים באמירה כי לכל תושב יש זכות להינשא בארץ עם מ 76%מהציבור היהודי ו 72%הזכות לנישואים: 

 ר ועל פי אמונתו.חמי שהוא בוחר, בדרך שבה יב

ציינו שמעוניינים  מהחילוניים 2%רק . מהציבור היהודי תומכים 72% וגירושין אזרחיים בישראל:הנהגת נישואין 

מהדתיים ציינו שמעוניינים  77%מהחרדים ו 90%בעוד שכמעט  מונופול הרבנות על נישואין וגירושין, בהמשך 

 תומכים בהנהגת נישואין וגירושין אזרחיים. מהמגזר הערבי 43% רק  ,זאת לעומתבכך. 

 .מהמגזר הערבי היו בוחרים לעצמם או לילדיהם בנישואים דתיים 88%מהציבור היהודי ו 67%מסלול נישואין מועדף: 

מהמגזר הערבי היו  81%-מהציבור היהודי ו 60%מסלול נישואין מועדף בהנחה שיונהגו בישראל נישואים אזרחיים: 

 .או לילדיהם בנישואים דתייםבוחרים לעצמם 

סוברים כי הם יוצרים אפליה  67%-מהציבור היהודי אין אמון בבתי הדין הרבניים ו 66%-לאמון בבתי הדין הדתיים: 

 .כי הם מפלים לרעה נשים יםסובר םאינ 71%-מביעים אמון בבתי הדין הדתיים ו 50%לרעת הנשים. במגזר הערבי 

מהציבור היהודי לא מרוצה מפעילות המפלגה עבורה הצביע בבחירות האחרונות לכנסת,  51%: פוליטיקה וחופש נישואין

 24%ממצביעי הליכוד. רק  51%ביניהם אף רוב מצביעי ישראל ביתנו, כולנו ואף  לקידום או מניעת חופש נישאים בישראל.

 61%וגירושין אזרחיים, לעומת מהמשיבים במגזר הערבי ציינו שהם מצפים מהרשימה הערבית לתמוך בהנהגת נישואין 

 שציינו שהיא לא צריכה לתמוך בהנהגת שיטה זו.

או  18מהמגזר הערבי סבורים שצריך לאפשר לנשים להתחתן מגיל  95%מהציבור היהודי ו 90%גיל נישואים לנשים: 

 ולא בגיל צעיר יותר. יותר

ים שהכלה עצמה היא שבוחרת עם מי להתחתן. מהמגזר החרדי סבור 66%מהציבור היהודי, מתוכם  93%זהות בן הזוג: 

 סבורים כך. 66%במגזר הערבי 

 16%-ו 14%מהערבים מתנגדים לנישואים מעורבים בין יהודים לערבים.  57%מהיהודים ו 50%: נישואים מעורבים

 בהתאמה יתמכו בנישואים אלה אם אחד מבני הזוג ימיר את דתו.
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 חייםדתיים ואזר –נישואין וגירושין 

הן במגזר הערבי והן במגזר היהודי הרוב מסכים כי לכל אחד בישראל הזכות להינשא, אך רוב 

. הצעירים הערבים חושבים נישואיםעל ה מונופול הדתעדיין תומך בהמשך הערבי  בציבור 

 אחרת.

כי "לכל תושב בישראל יש זכות להינשא בארץ עם מי שהוא בוחר,  עמדה מסכים עם המהציבור היהודי  72%

באמירה  95%. קיימת תמיכה של [די מסכימים 26%-מאוד מסכימים ו 46%]בדרך שבה יבחר, ועל פי אמונתו". 

 . אינם מסכימים עם האמירה 28%בקרב המסורתיים. לעומת זאת  67%-בקרב החילונים ו

לא  24%ואילו  ,[מסכימים 36%-מסכימים בהחלט ו 40%] עם האמירהמסכימים  76%בקרב המגזר הערבי 

 79%התמיכה באמירה גם גדולה בקרב כל אחד מהזרמים הדתיים במגזר הערבי:  . מסכימים עם האמירה

מגזר בהתמיכה בהנהגת נישואין וגירושין אזרחיים גוברת   מהנוצרים. 71%מהדרוזים ו 76%מהמוסלמים, 

 ]במגזר היהודי לא נבדק היחס בין העמדות לרמת ההשכלה[. הנשאלים גבוהה יותרהערבי כל שהשכלת 

 

 

 היהודי הציבור שרוב ובעוד, הנשאלים כל ידי על אופן באותו מובנת לא זו עקרונית שעמדה מתברר אך

 הגם, נישואין על הדתי המונופול בהמשך תומך הערבי הציבור רוב, אזרחיים בנישואין בתמיכה אותה מגבה

מהציבור היהודי בעד הנהגת נישואין וגירושין  72% .הערבים הצעירים על מקובלת לא כבר זו שעמדה

בעד מסלולים מקבילים של נישואין וגירושין אזרחיים ודתיים, ושכל זוג יבחר  60%אזרחיים בישראל. מתוכם 

אזרחי, ואם הזוג רוצה גם בעד שהמדינה תקבע שכולם יתחתנו ויתגרשו בהליך  12%-במסלול העדיף בעיניו, ו

בדומה למצב נישואין וגירושין הדתי על מונופול ה המשך בעד  28%יוכלו לעשות זאת בנוסף. רק  –טקס דתי 

 90%בעוד שכמעט  מונופול הרבנות על נישואין וגירושין, בהמשך  תומכים   2%בקרב החילונים רק  ם.כיו

מן  68%בביטול המונופול של הרבנות על נישואי יהודים תומכים גם  בכך.תומכים מהדתיים  77%-מהחרדים ו

המגזר היהודי המגזר הערבי

72% 76%

28% 24%

: האם אתה מסכים עם האמירה

בדרך  , לכל תושב בישראל יש זכות להינשא בארץ עם מי שהוא בחור"
?"שבה יבחר ועל פי אמונתו

מסכים לא מסכים
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בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה קיימת נישואין וגירושין אזרחיים בהנהגת רחבה  תמיכה  הציבור המסורתי. 

ממצביעי ישראל ביתנו. בקרב מצביעי המפלגות  88%ממצביעי כולנו,  89%ממצביעי הליכוד,  72%החילוניות: 

 .ממצביעי יהדות התורה 8%-ממצביעי ש"ס ו 11%ממצביעי הבית היהודי,  43% תומכים ת הדתיו

המשך המונופול הדתי בעד  57%בעד הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל ו 43%בקרב המגזר הערבי רק 

רי המגזר הערבי בקרב צעי בחופש נישואין לם קיימת תמיכה גדולהו. אעל נישואין וגירושין, בדומה למצב הנוכחי

בקרב  בלבד תמיכה 27%לעומת  ,מתוכם בעד הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים 60% :25-34בגילאי 

 44%מהחילונים הערבים בעד נישואין וגירושין אזרחיים לעומת  79%. גם 65מעל גיל  האוכלוסיה המבוגרת

 מהדתיים. 31%-מהמסורתיים/שמרנים ו

 

יש פער בין התמיכה העקרונית הרחבה בהנהגת נישואין אזרחיים לבין ההעדפה האישית של הנשאלים, ביחס 

לנישואיהם או נישואי ילדיהם. במצב החוקי הנוכחי, בו המדינה מכירה אך ורק בנישואין דתיים אורתודוכסיים 

לא ש 33%ך נישואין דתיים,  לעומת מהציבור היהודי היה בוחר לעצמו או לילדיו לערו 67%  ליהודים בישראל, 

( או שהיו בוחרים בחיים משותפים ללא 16%היו רוצים להתחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל )ש -היו רוצים בכך 

מהמסורתיים ציינו שהיו בוחרים  86%מההחילונים ו 42%(. 17%נישואין, עם או בלי טקס חתונה לא רישמי )

 כך. בבחרו  100% םבנישואין דתיים. בקרב הדתיים והחרדי

שיונהגו בישראל נישואים אזרחיים לצד נישואין דתיים, עולה אחוז המשיבים כי יתחתנו בנישואין אזרחיים במידה 

 ותפים ללא נישואין. היו בוחרים בחיים מש 9%רק  ,. כמו כן60%והבוחרים בנישואין דתיים יורדים ל ,31%-ל

, או להינשא באופן אזרחי, אך לרבים מהם זה לא מספיק חשוביותר יהודים היו רוצים ש משמעות הדבר היא

 לפי הנתונים, הנהגת נישואים אזרחיים בישראל יוביל. לשם כך לנסוע לחו"ל שאינם יכולים מבחינה כלכלית 

 .בחיים משותפים ללא נישואיןלהסתפק במקום להתחתן  לעלייה במספר הזוגות שמחליטים

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

הליכוד

כולנו

הבית היהודי

ישראל ביתנו
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יש לציין כי כדי לאפשר השוואה בין עמדות האוכלוסיה הערבית לעמדות האוכלוסיה היהודית, הוצגה בחירה בין 

"נישואין דתיים" ל"נישואין אזרחיים" ]או "חיים משותפים ללא נישואין"[. לאוכלוסיה היהודית לא הוצגה הפעם 

ונסרבטיבים[ כפי שהוצגה במדד הדת אפשרות של בחירה בנישואין דתיים לא אורתודוכסיים ]רפורמים וק

לפני מספר חודשים. כאשר הוצגו כלל האפשרויות בפני המדגם היהודי, ירדה הבחירה בנישואין  2016והמדינה 

העדפה לחתונה קונסרבטיבית או  15%ובצדם הביעו  26%-, בנישואין אזרחיים ל53%-אורתודוכסיים ל

דתיים. במדד הדת והמדינה, כאשר  - 29%נישואין אזרחיים,  56%רפורמית. בקרב יהודים חילוניים, העדיפו 

67%
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  - 21%בנישואין אזרחיים,  45%הוצגה בפניהם אף אפשרות לחתונה רפורמית או קונסרבטיבית, בחרו 

 בלבד העדיפו נישואין אורתודוכסים. 22%רפורמים או קונסרבטיבים, ו

נישואין אזרחיים בחו"ל או בחיים משותפים  הםאו לילדי םלעצמ יםבוחר והיבקרב המגזר הערבי בלבד  12%

לעומת החילונים  היו בוחרים בנישואין דתיים. 88%ללא נישואין, עם או בלי טקס חתונה לא רישמי. לעומתם 

 ( של ערבים חילונים שהיה בוחר בנישואים דתיים. 66%היהודים, קיים אחוז גבוה )

היו  81%ן דתיים בהנחה שיונהגו בישראל נישואים אזרחיים: גם במגזר הערבי אנו רואים ירידה ברצון לנישואי

 שהיו בוחרים בנישואין אזרחיים או חיים משותפים ללא נישואין. 19%רוצים לעצמם נישואין דתיים לעומת 

טוענים כי הגירושין בבתי הדין הרבניים יוצרים  67%-מהציבור היהודי אין אמון בבתי הדין הרבניים ו 66%-ל

מהנשים  74%מהנשים החילוניות,  97%מהנשים הסכימו לטענה זו, מתוכן  75%נשים.  אפליה לרעת

שים החרדיות. בכל הקבוצות באוכלוסייה היהודית אחוז הנשים נמה 9%-מהנשים הדתיות ו 38%המסורתיות, 

 שציינו שבתי הדין הרבניים יוצרים אפליה לרעת הנשים גבוה מאחוז הגברים באותה הקבוצה.

מגלים מידת  50%בי, לעומת המגזר היהודי, מגלה מידת אמון גבוהה יותר בבתי הדין הדתיים שלו: המגזר הער

גילו מידת אמון נמוכה. שאר הנשאלים לא השיבו  28%( ורק 16.1%( או גבוהה מאוד )33.6%אמון גבוהה )

 ם.לא מסכימים עם הטענה כי בתי הדין הדתיים יוצרים אפלייה לרעת הנשי 71%לשאלה הזו. 
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הסקר נתונים שפורסמו מגלים שבאוכלוסייה היהודית הולך וגדל מספר הזוגות המתגוררים יחד ללא נישואין. 

מהיהודים תומכים בתופעה זו,  57%ביקש לעמוד על התגובה לתופעה זו הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי. 

מגורים משותפים ללא מתייחסים בחיוב למהחילונים  81%די תומכים.  39%-תומכים מאוד ו 18%מתוכם 

ככל  עולה  תמיכה במגורים משותפים ללא נישואיםשה. ממצאי הסקר מראים מהמסורתיים 52%-נישואין ו

 .50תמיכה בקרב המשיבים מעל גיל  63%-שעולה ל 50%יש תמיכה של  29. כך, עד גיל יםשעולה גיל הנשאל

ם גדול משמעותית שיעור  החרדים בהשוואה לגילאים המבוגרים. עם זאת יש להביא בחשבון כי בגילאים הצעירי

 –כפי שתוארה ]היינו  לא תומכים בתופעה זו 91% נראה כי קיימת ביקורת על אורח חיים זה: במגזר הערבי

 .לא תומכים 16%-לא תומכים בכלל ו 75%מתוכם  תופעה גוברת באוכלוסיה היהודית[

ות המפלגה עבורה הצביע בבחירות האחרונות לכנסת לקידום או מניעת מהציבור היהודי לא מרוצה מפעיל 51%

ענו כי הם מרוצים, במיוחד המגזר  49%מהמסורתיים.  49%מהחילונים ו 65%חופש נישואים בישראל, מתוכם 

אחוזי מצביעי ( שנבחריו פועלים בהצלחה במניעת חופש נישואים בישראל. 89%( והמגזר החרדי )80%הדתי )

ממצביעי הליכוד,  51%ואליציה שאינם מרוצים מפעילות מפלגתם בנושא חופש נישואים בישראל: מפלגות הק

 5%ממצביעי ש"ס ו 13%ממצביעי הבית היהודי,  19%ממצביעי ישראל ביתנו,  72%ממצביעי כולנו,  68%

ממצביעי יש  48%ממצביעי המחנה הציוני,  76% אופוזיציהבקרב מצביעי מפלגות ה ממצביעי יהדות התורה.

יש להניח שהדבר קשור למורת רוחם של מצביעים אלה מהעדר פעילות  ממצביעי מרצ לא מרוצים. 32%עתיד 

נמרצת יותר מצד מפלגות אלה לקידום חופש הנישואין, ובמיוחד מצביעי המחנה הציוני אשר מפלגתם ממעיטה 

ממצביעיו השיבו כי היו בוחרים להינשא בנישואין אזרחיים אם המדינה  58%-ו ,לעסוק בנושאי חופש דת ושוויון

 היתה מכירה בהם.

 
הליכוד כולנו ישראל ביתנו הבית היהודי ס"ש יהדות התורה

51%

68% 72%

19% 13%
5%

לא מרוצים מפעילות המפלגה  

בתחום חופש הנישואין
קואליציה-לפי הצבעה לכנסת 
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מהמשיבים במגזר הערבי ציינו שהם מצפים מהרשימה הערבית לתמוך בהנהגת נישואין וגירושין  24%רק 

 שציינו שהיא לא צריכה לתמוך בהנהגת שיטה זו. 61%אזרחיים, לעומת 
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 נשים במוסד הנישואים

  הציבור בישראל נגד נישואי קטינות ובעד עצמאות נשים בבחירת בן הזוג

מהערבים  95%מהיהודים ו 90%לגבי גיל הנישואים לנשים:   תמימות דעים בקרב הציבור היהודי והמגזר הערבי

יות שתומכות בנישואי האוכלוסיות היהודכצפוי, או יותר צריך לאפשר לנשים להתחתן.  18סבורים שרק מגיל 

 (.38%( והחרדי )18%נשים בגילאים צעירים יותר שייכים למגזר הדתי )

מהחרדים סוברים כך,  66%מהציבור היהודי סבור כי האישה עצמה היא זו שבוחרת עם מי להתחתן. גם  93%

 10%רצונה. נוספים סוברים שהורי הכלה צריכים לבחור עבורה את בן הזוג עם או בלי התחשבות ב 24%אך 

 נתנו תשובות אחרות, רובן היו "הכלה עצמה בהתייעצות עם ההורים".

 

 התמיכה בזכותה של הבת לבחור בבן זוגה במגזר הערבי מצומצמת יותר, הגם שאף שם תומך בכך הרוב: 

סבורים שהכלה צריכה להחליט בהתייעצות עם  25% ,סבורים שהכלה צריכה לקבוע את זהות בן הזוג 66%

  סבורים שהאב או האם צריכים להחליט בהתחשב, או שלא, בעמדת הכלה. 9%ההורים ו

 

93%

66%

7%

34%

הציבור היהודי המגזר הערבי

?מי צריך לקבוע עם מי הבת מתחתנת
השוואה בין המגזרים

הכלה עצמה בשיתוף עם ההורים
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לאפשר ריבוי נשים  מתנגדים מהציבור היהודי  77%תופעת ריבוי נשים נפוצה במיוחד בקרב חלק מהאוכלוסייה הערבית. 

שאר  תומכיםש 18%מתנגדים לה לעומת  79%ו :תופעהתנגדים לגזר הערבי ממאוד נגד התופעה. גם במ 62%מתוכם 

תומכים יותר  גברים . הבדל מובהק בין נשים וגברים בקרב התומכים בריבוי נשים קיים הנשאלים לא השיבו לשאלה זו.

נגד(. על פי חלוקה דתית קיימת  91%בעד ו 9%) מתנגדות להנשים יותר  ואילונגד(  73%בעד לעומת  28%)בתופעה 

בלבד  2%-מהנוצרים ו 11%מהמוסלמים בעד ריבוי נשים לעומת  22%תמיכה גבוהה יותר לריבוי נשים בקרב המוסלמים: 

 מהדרוזים.

בור במתן היה צורך להסביר שמדשיתכן ויבמיוחד במגזר היהודי, יש לציין כי ייתכן והמונח "ריבוי נשים" לא הובן כראוי, 

 אפשרות להתחתן עם יותר מאישה אחת בו זמנית.
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 נישואים מעורבים

 מחצית מהיהודים והערבים מתנגדים לנישואי תערובת

נישואים מעורבים בין ערבים ליהודים. לדעתם, כל אחד צריך מהמגזר הערבי מתנגדים ל 57%-מהציבור היהודי ו 50%

מהמגזר הערבי יסכימו לנישואים אלה אם אחד מבני הזוג ימיר  16%-מהציבור היהודי ו 14%להתחתן בתוך הדת שלו. 

מענין לציין שההתנגדות בקרב  מהמגזר הערבי אין התנגדות לנישואין כאלה. 27%-מהציבור היהודי ו 36%-את דתו. ל

ר הערבי פוחתת ההתנגדות ככל , ובמגזבהתאמה[ 45%-ו 54%גדולה באופן משמעותי מאשר בקרב גברים ]יהודיות נשים 

 שעולה ההשכלה.

 92%-ו 84%אין התנגדות לנישואין בין יהודים וערבים ובקרב הדתיים יש התנגדות של  61%-בקרב החילונים היהודים ל

 56%-מהדתיים ו 68%אילו  ו ,מהחילונים הערבים אין התנגדות לנישואים בין ערבים ליהודים 58%-אצל החרדים. ל

ערבים נרשמת בעיקר אצל הדרוזים לשמרניים מתנגדים לנישואים כאלה. התנגדות לנישואים בין יהודים מהמסורתיים/

  (.54%( והמוסלמים )65%( לעומת הנוצרים )76%)
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 יםנספח

 *שאלון הסקר

 מי עם בארץ להינשא זכות יש בישראל תושב לכל: "הבאה האמירה עם ה/מסכים לא או ה/מסכים ה/את האם .1

 ?"אמונתו פי ועל, יבחר שבה בדרך, בוחר שהוא

 מאוד מסכים .א

 די מסכים .ב

 לא כ"כ מסכים .ג

 לא מסכים .ד

 

 האם. אזרחיים וגירושין נישואין מאפשרת ואינה, דתי וגירושין נישואין מסלול רק בשטחה מאפשרת ישראל .2

  ? בישראל אזרחיים וגירושין נישואין הנהגת נגד או בעד ה/את

 זאת לעשות יוכלו – דתי טקס גם רוצים הם ואם, אזרחי בהליך ויתגרשו יתחתנו שכולם תקבע שהמדינה בעד .א

 בנוסף

 בעיניו העדיף במסלול יבחר זוג וכל, ודתיים אזרחיים וגירושין נישואין של מקבילים מסלולים בעד .ב

  כיום שזה כפי הדתיים והגירושין הנישואין של במונופול להמשיך בעד .ג

 

נישואין אזרחיים בשטחה אבל מכירה בנישואים אזרחיים שנערכו בחו"ל. ישראל אינה מאפשרת עריכת  .3

 באיזה מסלול נישואין היית בוחר לעצמך או לילדיך?

 נישואין דתיים .א

 נישואין אזרחיים בחו"ל .ב

 רישמי-חיים משותפים ללא נישואין, עם או בלי טקס חתונה לא .ג

 

דתיים, איזה סוג טקס נישואין היית בוחר/ת לעצמך בהנחה שיונהגו בישראל נישואים אזרחיים לצד נישואין  .4

 או לילדיך?

 נישואין אזרחיים .א

 נישואין דתיים .ב

 חיים משותפים ללא נישואין .ג

 

  ? להתחתן לנשים לאפשר לדעתך צריך גיל מאיזה .5

 או פחות 14 .א

 15 .ב

 16 .ג

 17 .ד

 או יותר 18 .ה

 

 ?מתחתנת הכלה/הבת מי עם לקבוע לדעתך צריך מי ,עקרונית .6

 האבא של הכלה .א

 האבא של הכלה בהתחשב ברצונה של הבת/הכלה .ב

 האמא של הכלה .ג

 הכלה עצמה היא שבוחרת .ד
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 (רוב התשובות ל"אחר" היו: "הכלה עצמה בהתייעצות עם ההורים") אחר .ה

 

 ? זו תופעה על דעתך מה. ליהודיות ערבים בין למשל, מעורבים נישואים של מיקרים מתפרסמים עתיםל .7

 שלו הדת בתוך להתחתן צריך אחד כל. נגד .א

 דתו את ממיר הזוג מבני אחד אם אפשרי .ב

 דתו את ממיר הערבי הזוג בן אם רק אפשרי .ג

   כאלה לנישואין התנגדות לי אין .ד

 

 או לקידום, לכנסת האחרונות בבחירות הצבעת עבורה המפלגה מפעילות מרוצה לא או מרוצה ה/את האם .8

באופן הבא: האם לדעתך הרשימה ]במגזר הערבי נשאלה השאלה ?   בישראל נישואים חופש מניעת

 הערבית המאוחדת צריכה לתמוך בהנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל?[

 מרוצה מאוד .א

 די מרוצה .ב

 לא כל כך מרוצה .ג

 לא מרוצה .ד

 אין דעה .ה

 

 מה. נישואין ללא יחד המתגוררים הזוגות מספר וגדל הולך היהודית שבאוכלוסייה מגלים שפורסמו נתונים .9

 ?זו תופעה על דעתך

 תומך מאוד .א

 די תומך .ב

 די מתנגד .ג

 מאוד מתנגד .ד

 

 באיזו. יהודים של גירושים להסדיר חוק פי על הרשאית היחידה הסמכות הם /הדתייםהרבניים הדין בתי .10

 ?/הדתייםהרבניים הדין בבתי אמון לך יש מידה

 במידה רבה מאוד .א

 במידה די רבה .ב

 במידה מועטה .ג

 כמעט או כלל לא .ד

 אין דעה .ה

 

 לא או /המסכים ה/את האם. נשים לרעת אפליה יוצרים /הדתייםהרבניים הדין בבתי שהגירושין הטוענים יש .11

 ? זו לטענה /המסכים

 לרעה נשים מפלים הרבניים הדין בתי  - ה/מסכים .א

 די מסכים/ה .ב

 לא כל כך מסכים/ה .ג

 בתי הדין הרבניים/הדתיים נוהגים בגברים ונשים בשוויון –לא מסכים/ה  .ד

 

 ?נשים ריבוי לאפשר נגד או בעד אתה האם .12

 מאוד בעד .א

 די בעד .ב

 די נגד .ג
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 מאוד נגד .ד

 

 שאלות רקע בסקר היהודי:

 מגדר .א

 גיל .ב

 רמה דתית .ג

 2015הצבעה לכנסת ב .ד

 

 :ערבישאלות רקע בסקר ה

 מגדר .א

 גיל .ב

 רמה דתית .ג

 אזור גיאוגרפי .ד

 דת .ה

 שנות לימוד .ו

 

בזוגיות של בני זוג מאותו מין, התכוונו לכלול במחקר גם שאלה העוסקת בעמדות ביחס להכרה בנישואין או * 

כפי שעשינו לא אחת בסקרים שיזמנו בקרב האוכלוסיה היהודית. הובהר לנו על ידי מכון המחקר שביצע את 

נסיונם, האווירה הקיימת ועמדותיו השמרניות של  הסקר במגזר הערבי כי לא יוכלו לכלול שאלה בנושא זה לאור

אותו, ותביא לחוסר  ובמכון העורך  השאלה בסקר תגרום לפגיעה בוהמגזר והיותם משוכנעים כי עצם העלאת 

 שיתוף פעולה.

 התפלגות מדגם האוכלוסיה הערבית

 התפלגות לפי איזור:  .1
 

 התפלגות איזור

 אחוז

 14.8 נצרת

 4.2 אלמרג'

9.8 שפרעם  

 6.1 סח'נין

 4.5 בית הכרם
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 13 משולש צפוני

 9.7 משולש דרומי

 5.9 הכרמל והחוף

 7.1 גליל עליון

 6.4 גליל מערבי

 7.7 ערים מעורבות

 11.8 הנגב

 100 סה"כ

N 518 

 

     

 התפלגות לפי מין:. 2 

 

 אחוז מין

 50.1 גברים

 49.9 נשים

 100 סה"כ

N 518 

 

 

 . התפלגות לפי קבוצות גיל )שנים(: 3

 

קבוצות גיל 
 )שנים(

 אחוז

18-24 16.8 

25-34 23.5 
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35-44 20.7 

45-54 16.3 

55-64 12.6 

65+ 10.1 

 41.12 ממוצע

 40 חציון

 100.00 סה"כ

N 518 

 

 . התפלגות לפי מצב משפחתי:4

 אחוז מצב משפחתי

 27.7 רווק/ה

 67 נשוי/אה

 5.3 גרוש /ה -אלמן 

 100 סה"כ

N 518 

 

 . התפלגות לפי שנות לימוד: 5     

 

 אחוז שנות לימוד

0 – 8 17.3 

9 – 12 52.1 

13-15 11.3 

16+ 19.3 

 11.96 ממוצע

 12 חציון

 100.00 סה"כ
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N 518 

 

 

 .  הגדרה עצמית מבחינה דתית:6

 התפלגות דת

 אחוז

 53 שמרני /ת –מסורתי /ת

 34.9 דתי/ה                       

 12 חילוני/ה

 100 סה"כ

N 517 

  

 . התפלגות לפי דת:7

 התפלגות דת

 אחוז

 79.5 מוסלמי

 11.3 נוצרי

 9.2 דרוזי

 100 סה"כ

N 511 

 

 . הצבעה לכנסת האחרונה?8

 

 מצביעים התפלגות תשובה

 אחוז אחוז

  31 לא הצבעתי

הרשימה 
 המשותפת

57.3 83.2 
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 10.9 7.5 מפלגה ציונית

 5.9 4.1 לא השיב

 100 100 סה"כ

N 502 502 

 

 


