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 תקציר מנהלים

 

מאשר במדד  2.5חופש דת ומצפון בישראל, יותר מפי מהמשיבים החרדים מתנגדים לקיום  60% נגד חופש דת.

(. בקרב כלל הציבור היהודי שעור התומכים בקיום חופש דת ושוויון ומצפון שומר על רמתו הקבועה 23%הקודם )

– 84%. 

מתושבי הדרום )כשני שליש( מתנגדים  65%-מהציבור הלא חרדי )שלושה מכל ארבעה( ו 76% נס לא קרה.

חרדיים כי לימוד התורה והתפילות הם ששומרים באמת על ביטחון החיילים ואף גרמו לניסים  לטיעון של דוברים

 במלחמה.  

ממצביעי הליכוד אמרו שמבצע צוק איתן חיזק את עמדתם שיש לגייס את כל  50% הליכוד בעד שיוויון בנטל.

 יסם.מהם אמרו שהמבצע חיזק את עמדתם שאין לגי 3%בחורי הישיבות או את רובם ורק 

מהציבור סבורים שחוק הגיוס שהעבירה הקואליציה לא יביא לגיוס משמעותי של תלמידי  61% חוק ללא גיוס.

 סבורים כך.  60%ישיבות. תוצאה מביכה במיוחד מבחינת לפיד: בין מצביעי יש עתיד 

ור אינם מהציב 74%מהציבור אינם מרוצים מתפקוד הממשלה בנושאי דת ומדינה.  78% יוק. –דת ומדינה 

 מרוצים מפעילותם של שר האוצר יאיר לפיד ומפלגתו יש עתיד בנושאי דת ומדינה.

 80%מהחילונים,  89%מהציבור היהודי אינם מרוצים ממוסד הרבנות הראשית.  71% חוסר אמון ברבנות.

 מהמסורתיים לא מרוצים. 61%-מהעולים ו

חבורה ציבורית בשבת בהיקף רחב או מצומצם. מהציבור היהודי בעד הפעלת ת 70% .7/42תחבורה ציבורית 

 . 58%, אז עמדה על 2010-העליה בתמיכה בתחבורה הציבורית בשבת נמשכת בעקביות מ

מתושבי העיר תל אביב תומכים בהפעלת מרכולים ופיצוציות  85%-מהציבור היהודי ו 65% רוצים קניות בשבת.

 בהפעלת מרכזי קניות מחוץ לערים. מהציבור היהודי תומכים 72%ברחובות תל אביב בשבת. 

מהציבור הלא חרדי תומכים בהכרה בנישואין  74%-מהציבור היהודי בישראל ו 66% בעד נישואין אזרחיים.

 אזרחיים ובנישואין של כל הזרמים ביהדות. זו התוצאה הגבוהה ביותר בכל המדדים.

ת המפלגות, כולל החרדיות והערביות בייצוג סבור שיש לחייב א 49%מול  51%רוב זעיר של  ייצוג חובה לנשים?

 .  54%-מינימאלי של נשים. בקרב האוכלוסיה הלא חרדית עולה הרוב ל

מהציבור סבורים שיש להעניק עדיפות בקבלת הטבות והנחות למי שעובד או  83% הטבות לעובדים ולמשרתים.

הענקת הטבות והנחות שונות למי ששרת מהציבור היהודי תומכים ב 83%מנסה לעבוד )"מיצוי כושר השתכרות"(.

 בשירות צבאי או לאומי.
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  לקוראי מדד הדת והמדינה שלום,

, אשר מגלה עליה 2014חדו"ש שמחה להביא בפניכם את דו"ח מדד הדת והמדינה 

משמעותית בתמיכת הציבור בעקרונות חופש הדת והשוויון. הדבר מתבטא בשורת נושאים, 

חבורה ציבורית בשבת ועוד. כמה מצער שדווקא הגידול בתמיכה דוגמת נישואין, גיור, ת

בחופש הדת ממחיש עוד יותר את הפער הבלתי נסבל בין התמיכה הנחרצת של הציבור לבין 

 מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן, לרבות הממשלה הנוכחית. 

בחירות את דגל חופש הדת הלחץ הציבורי הביא להקמת ממשלה ללא המפלגות החרדיות. יש עתיד אשר נשאה ב

אינם מרוצים מתיפקוד הממשלה  מהציבור 78%-והשוויון בנטל היא חברה מרכזית בממשלה זו. אין פלא איפה, ש

אינם מרוצים גם מתיפקודם של שר האוצר יאיר לפיד ומפלגתו יש עתיד  מהציבור 74%בנושאי דת ומדינה. 

של מדד הדת  6אנו גאים לפרסם את הדו"ח מספר  ממצביעי יש עתיד עצמם. 50%בנושאים אלה, לרבות 

לחופש דת ושוויון. המדד הוא  –שנים לפרוייקט ייחודי זה ולקיומה של עמותת חדו"ש  5והמדינה, ולציין מלאת 

מחקר דעת הקהל השנתי השיטתי והמקיף ביותר בישראל בנושאי הדת והמדינה.  חדו"ש עורכת אותו באמצעות 

. לצד פרסום הממצאים בכלי Ynetשנים האחרונות מתפרסם המדד בשיתוף עם אתר מכון רפי סמית. בארבע ה

התקשורת, משתמשים בו מקבלי ההחלטות, מעצבי דעת קהל ופרשנים בישראל ובתפוצות. אין דומה לו במעקב 

 בתחומי חופש הדת והשוויון בנטל. יתוח של הלכי הרוח בציבורונ

מהציבור היהודי תומכים בהכרה בנישואין  66%א של כל המדדים: התמיכה בנושאי חופש הדת הגיעה השנה לשי

מהציבור היהודי בעד הפעלת תחבורה  70%בעד הכרה בכל סוגי הגיור.   64%אורתודוכסים, -אזרחיים ודתיים לא

שממשלה ללא חרדים תביא למהפכה אזרחית בנושאי חופש הדת, הוא בשבת. אבל אם קיווה הציבור ציבורית 

 ויים שחלו בתחומים אלה בפועל מזעריים. התבדה. השינ

תחום נוסף בו מתקשה הממשלה לבצע מהפכה הוא הענקת הטבות והנחות למי שנושאים בנטל וכאלה הממצים 

מהציבור היהודי סבורים שיש להעניק עדיפות בקבלת הטבות והנחות למי  83%את כושר ההשתכרות שלהם. 

 מכים בהענקת הטבות והנחות למי ששרת בשירות צבאי או לאומי. , תו83%שעובד או מנסה לעבוד. אחוז זהה, 

הוקדשו למבצע צוק איתן ולחוק הגיוס. מתברר שהציבור הרבה יותר רציונלי ממה  2014חלק ניכר משאלות מדד 

מתושבי הדרום )כשני שליש(  65%-מהציבור הלא חרדי )שלושה מכל ארבעה( ו 76%: שפוליטיקאים מייחסים לו

טענה  –טיעון של דוברים חרדיים כי לימוד התורה והתפילות הם ששומרים באמת על ביטחון החיילים מתנגדים ל

מהציבור  89%-מהציבור היהודי ו 84%שהועלתה כדי להצדיק את השתמטות תלמידי הישיבות משירות צבאי. 

ישראל נגרמים בשל הלא חרדי אינם מאמינים להסברים שהשמיעו רבנים כי אירועים בטחוניים ואסונות טבע ב

 חטאים דתיים שונים. 

חופש הדת והשוויון בנטל נופלים שוב ושוב קורבן לתחושה של מפלגות ופוליטיקאים שמותר להם  למרבה הצער,

להתעלם מרצונו של הציבור ומהבטחותיהם לבוחר. אסור שזה יימשך. ספק אם היתה הזדמנות טובה יותר 

רחית שהציבור כל כך מייחל לה. ספק אם היתה הזדמנות טובה יותר בעשורים האחרונים לביצוע המהפכה האז

שנה, את הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ושוויון.  אסור להחמיץ את  60-ליישם, באיחור של יותר מ

ההזדמנות הזו. הגיע הזמן  לשלב סוף סוף את ישראל במשפחת האומות הדמוקרטיות, בהן חופש נישואין, חופש 

 ם מושגים מובנים מאליהם. דת ושוויון ה

 

 הרב אורי רגב, עו"ד

 מנכ"ל חדו"ש
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 חופש דת

 מהציבור היהודי בעד 84%מהחרדים נגד חופש דת ומצפון,  60%

 

 

 

(. 83% –)במדד הקודם  84% –שעור התומכים בקיום חופש דת ומצפון בישראל שומר על רמתו הקבועה במדד 

מהמשיבים החרדים מתנגדים לקיום חופש דת ומצפון  60% חושף תופעה מדאיגה ביותר: 2014עם זאת מדד 

(. זוהי התוצאה הגבוהה ביותר של חרדים שאינם תומכים 23%מאשר במדד הקודם ) 2.5בישראל, יותר מפי 

בחופש דת ומצפון בכל תולדות המדד. התוצאה הגבוהה הקודמת נרשמה בסקר החורף היחיד שערך פרויקט 

בלבד  26%-נרשמה ירידה תלולה בשעור הלא תומכים החרדים ל 2010יץ . אבל בק56% -  2010-המדד ב

 )בגרף מופיעים סקרי הקיץ בלבד(.

מהאוכלוסיה היהודית הלא חרדית תומכים בקיום חופש דת ומצפון בישראל. במדד הקודם נרשמה עליה  88% 

חרדים( המתנגדים לחופש דרמטית בשעור הדתיים )המונח דתיים מתייחס לדתיים לאומיים, כלומר לדתיים לא 

 38% –. התוצאה הקשה הזאת החריפה במדד הנוכחי 2013במדד  36%-ל 2012במדד  19%-, מדת ומצפון

 מהדתיים, יותר משליש, אינם תומכים בקיום חופש דת ומצפון בישראל. 

הה של גם אם נניח שהתוצאה החרדית החריגה נובעת מהשפעות המאבק על חוק הגיוס, אין ספק שהרמה הגבו

התנגדות לחופש דת ומצפון במגזרים החרדי והדתי היא תופעה קשה ביותר שמהווה איום על עתיד חופש הדת 

 והאמונה בישראל. זאת, ביחוד לאור הריבוי הדמוגרפי הגבוה בשני המגזרים.
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 60%-ו 2012-ב 56%. זאת, לעומת 61% –שעור התומכים בהפרדת דת ממדינה מגיע לשיא של כל המדדים 

בשנה שעברה. עם זאת, אנו מעריכים שכאשר המשיבים מביעים תמיכה בהפרדת הדת מהמדינה הם מתכוונים 

ליותר הפרדה מאשר קיימת היום ולא להפרדה מלאה, שתמנע מדיניות של שמירת כשרות ושבת במשרדי 

 ממשלה ובצבא או לימודי תנ"ך בבתי ספר. 

 

 

ב מי שאין להם ילדים או שיש להם ילד אחד עומד על כשני שליש. שעור התומכים בהפרדת הדת והמדינה בקר

בלבד. שעור התומכים בהפרדת דת ממדינה בקרב  43%-שעורם בקרב מי שיש לו שלושה ילדים או יותר יורד ל

ובקרב  98%מי שמגדירים עצמם כשמאל מובהק )"מאד שמאל" ו"שמאל", לא כולל "מרכז נוטה שמאל"( עומד על 

בלבד. גילוי נאות:  38%עצמם כימין מובהק )"מאוד ימין" ו"ימין", לא כולל "מרכז נוטה ימין"( על  מי שמגדירים

חדו"ש אינה תומכת בהפרדה מלאה בין דת ומדינה אלא בהגברת חופש הדת והשוויון בנטל תוך שמירה על אופיה 

 של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

3% 
14% 

22% 

38% 

60% 

16% 

 לא תומכים בחופש דת ומצפון
 לפי רמת דתיות

60% 
59% 

56% 56% 

60% 

61% 

53%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 תמיכה בהפרדת דת ומדינה לפי שנים
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 שיוויון בנטל ומבצע צוק איתן

 לא חרדים מתנגדים לטיעון שלימוד התורה שומר על הביטחון 4מכל  3

 

 

 

באופן טבעי חלק משמעותי מהמחקר הוקדש לנושאי מבצע צוק איתן, חוק הגיוס והקשר ביניהם. יותר משני שליש 

מהציבור הלא חרדי )שלושה מכל ארבעה מצביעים( מתנגדים לטיעון של דוברים  76%-( ו68%מהציבור היהודי )

 93%כי לימוד התורה והתפילות הם ששומרים באמת על ביטחון החיילים ואף גרמו לניסים במלחמה.   חרדיים

 מהדתיים תומכים בו.  73%-מהחרדים ו 93% מתנגדים לטיעון זה. לעומת זאת, מהמסורתיים 63%-מהחילונים ו

 100%ומרים על הביטחון. , מתנגדים לטיעון כי לימוד התורה והתפילות הם שש51%רוב מצביעי הבית היהודי, 

מתושבי הדרום מתנגדים  65%מאנשי הימין המובהק תומכים.  48%מאנשי השמאל המובהק מתנגדים, אבל 

 תומכים.  35%-לטיעון שלימוד התורה והתפילות הם ששומרים על הביטחון ו

אירועים בטחוניים  מהציבור הלא חרדי אינם מאמינים להסברים שנותנים רבנים כי 89%-מהציבור היהודי ו 84%

 ואסונות טבע בישראל נגרמים בשל חטאים שונים, דוגמת חילול שבת וגיוס תלמידי ישיבות בכפייה. 

 

 כ"סה

 חרדי

 דתי

 מסורתי דתי

 כ דתי"מסורתי לא כ

 חילוני

68% 

3% 
27% 

58% 

66% 

93% 

מתנגדים לטיעון שלימוד התורה והתפילות  
 הם ששומרים באמת על הביטחון

 לפי רמת דתיות
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ממצביעי הבית היהודי( אינם מאמינים בהסברים  83%-מהדתיים )ו 70%-מהמסורתיים ו 79%מהחילונים,  98%

מינים בהסברים המיסטיים גבוה במיוחד בקרב ( מאמינים. אחוז המא65%אלה. אבל שניים מכל שלושה חרדים )

מהנשים מאמינות  18%בלבד במשפחות עם ילד אחד.  12%, לעומת 31% –משפחות עם שלושה ילדים ויותר 

 מהמזרחים והצברים. 22%מהאשכנזים מאמינים להם, לעומת  8%בלבד מהגברים.  14%להסברים אלה לעומת 

 

 

איתן חיזק את עמדתם שיש לגייס את כל בחורי הישיבות או את רובם ממצביעי הליכוד אמרו שמבצע צוק  50%

מהם אמרו שהמבצע חיזק עמדה שאין לגייסם. היתר אמרו שהמבצע לא השפיע על עמדתם בנושא גיוס  3%ורק 

 בחורי הישיבות. 

ת ורק )שליש( מהציבור אמרו שהמבצע חיזק את עמדתם שיש לגייס את כל או רוב בחורי הישיבו 34%בסך הכל 

אמרו שהמבצע לא השפיע על עמדתם בנושא גיוס בחורי הישיבות.  55%אמרו שהוא חיזק עמדה הפוכה.  11%

מסורתי   דתי חרדי כ"סה
 דתי

מסורתי לא  
 כ דתי"כ

 חילוני

84% 

35% 

70% 
78% 79% 

98% 

לא מאמינים להסברי רבנים על הקשר בין  
 אירועים בטחוניים לעונשים משמיים

 לפי רמת דתיות

חיזק את  
 התמיכה בגיוס

50% 

 לא שינה

47% 

חיזק את  
 ההתנגדות לגיוס

3% 

השפעת מבצע צוק איתן על עמדת 
מצביעי הליכוד בנושא גיוס בחורי  

 הישיבות
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אמרו שהמבצע חיזק את עמדתם שאין לגייס את בחורי הישיבות ואיש לא ענה שהוא חיזק  54%בקרב החרדים 

 את העמדה שיש לגייסם. 

יה ביוזמת יש עתיד לא יביא לגיוס משמעותי של תלמידי מהציבור סבורים שחוק הגיוס שהעבירה הקואליצ 61%

אמרו שהחוק לא יביא לגיוס משמעותי.  98%סבורים שהחוק יביא לגיוס משמעותי. בין החרדים  39%ישיבות. רק 

סבורים שיביא. תוצאה מביכה במיוחד מבחינת לפיד: בין  47%-סבורים שהחוק לא יביא לגיוס ו 53%ביו החילונים 

 סבורים שהחוק לא יביא לגיוס משמעותי.  60%עתיד  מצביעי יש

 

( אינם מסכימים להתבטאויות 64%למרות התמיכה הגדולה בציבור בשיויון בנטל, קרוב לשני שליש מהציבור )

 76%-מהחילונים ו 53%שהושמעו כנגד הציבור החרדי בנוסח "לא יוצאות הלוויות מבני ברק". בין המתנגדים 

מהשמאל המובהק אינם מסכימים למשפט, אבל  67%( מסכימים למשפט הביקורת. 53%ם )מהדתיים. רוב העולי

מרכז קרובים יותר לתפיסה הקלאסית -מאנשי המרכז נוטה לשמאל תומכים בו. נראה אם כן שאנשי השמאל 55%

 של שיוויון בנטל ואילו אנשי השמאל מייחסים פחות חשיבות לשירות הצבאי.

 

 

 לא יביא
61% 

 יביא
39% 

האם חוק הגיוס יביא לגיוס משמעותי 
 של תלמידי הישיבות

 בכלל הציבור היהודי

 מסכימים
36% 

 לא מסכימים
64% 

שלא  "האם מסכימים לביקורת על כך 
 "יוצאות הלוויות מבני ברק

 מכלל הציבור היהודי
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תמתחים בחברה הישראלי  

 המלחמה מחזקת את המתח המדיני

 

 

אם יש נושא במדד שבו הורגשה השפעת תקופת המלחמה על התשובות הרי זו שאלת המתחים, השאלה 

הפותחת הקבועה של השאלון. ברוב המדדים הקודמים היתה התשובה שהמתח בין חרדים לחילונים הוא הקשה 

ים, כולל המתחים בין שמאל וימין ובין עשירים לעניים. ביותר או השני אחריו בפער גדול מאוד מהמתחים האחר

 ויותר. 20%בדרך כלל הפער בין שמאל לימין היה השני אבל בהפרש של 

השנה חל שינוי משמעותי. שעור המשיבים שהמתח בין חרדים לחילונים הוא הקשה ביותר או השני, שהגיע במדד 

-. לעומת זאת, המתח בין שמאל וימין עלה ב68%-רד ל, י74% -הקודם לתוצאה הגבוהה ביותר בתולדות המדד 

. עם זאת גם לאחר התנודות האלה המתח בין חרדים וחילונים עדין ראשון בהפרש של אחוז 67%-והגיע ל 20%

 בודד.

העליה בחשיבות שמיוחסת למתח המדיני ברורה יותר כשבודקים בנפרד את המשיבים לשאלה על המתח הקשה 

שמדובר במתח בין חרדים  32%השיבו שמדובר במתח בין שמאל וימין ורק  45%י(. ביותר )בלי המתח השנ

 וחילונים. 

מהחרדים ענו, למרות המלחמה, שהמתח בין חרדים לחילונים הוא הקשה ביותר או השני, יותר  81%עם זאת, 

ראו  68%וני רק מכל מגזר אחר בפילוח לפי רמת דתיות. נראה שזו השפעת המאבק על חוק הגיוס. בציבור החיל

ובין מצביעי הבית היהודי והמפלגות  80% –בו את המתח החשוב ביותר או השני, אבל בין מצביעי יש עתיד 

 .77% -החרדיות  

בלבד ציינו אותו כאחד משני  5% –מעניין לגלות גם כמה מעט חשיבות מייחס הציבור למתח בין עולים לותיקים 

 המתחים הקשים ביותר.

בין ימין ושמאל  
 בפוליטיקה

 בין עשירים לעניים בין חרדים לחילוניים

45% 
32% 

9% 

22% 
36% 

17% 

 המתחים הקשים ביותר בחברה היהודית

המתח הקשה 
 ביותר

26% 

67% 68% 
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תהטבות ותמיכו  

 בעד הטבות לעובדים 83%בעד הטבות לחיילים,  83%

הממשלה נתקלת שוב ושוב בקשיים פוליטיים ומשפטיים בנסיונותיה להעניק הטבות והנחות למי שממצים את 

כושר ההשתכרות )עובדים או מנסים לעבוד( ולמי ששרתו בשירות צבאי או לאומי. בציבור לעומת זאת, שוררת 

 ות על פ המבחנים האלה.תמיכה גורפת בהענקת הטב

 

 

 

מהלא חרדים סבורים שיש להעניק עדיפות בקבלת הטבות והנחות למי שעובד או  87%-מהציבור היהודי ו 83%

מתנגדים. התמיכה בהענקת הטבות למי שממצה את כושר  17%מנסה לעבוד )"מיצוי כושר השתכרות"(. רק 

בציבור  87%נכללים בסיווג רמת דתיות, למשל: כמעט בכל המגזרים, ה 80%-ההשתכרות עומדת על יותר מ

( בעדיפות לעובדים בקבלת הטבות. בקרב מצביעי הבית 37%הדתי. אפילו בקרב החרדים תומכים יותר משליש )

בהענקת הטבות והנחות לעובדים ובקרב מצביעי המפלגות החרדיות )מצביעי ש"ס כוללים  93%היהודי תומכים 

 .50% -גם אוכלוסיה לא חרדית( 

מהאוכלוסיה הלא חרדית תומכים בהענקת עדיפות בהטבות והנחות שונות למי  89%-מהציבור היהודי ו 83%

ששרת בשירות צבאי או לאומי. המגזר היחיד בפילוח על פי רמת דתיות, בו רמת התמיכה בהענקת עדיפות 

העדפה למשרתים ורק מתנגדים ל 78%, הוא המגזר החרדי. בקרב החרדים 80% -בהטבות למשרתים נמוכה מ

( מאשר בציבור החילוני 96%תומכים. רמת התמיכה בהטבות למשרתים גבוהה יותר בציבור הדתי ) 22%

. הקבוצה היחידה בפילוח על פי השקפת עולם 100%-(. בקרב מצביעי הבית היהודי מגיעה התמיכה ל87%)

. 69% -א תומכי שמאל מובהקים , הי80%-פוליטית, בה רמת התמיכה בעדיפות בהטבות למשרתים נמוכה מ

  אפשר לשער שהדבר קשור להשקפה הרוצה להפחית את אופייה הצבאי של החברה.

 חרדי כ"סה
 דתי

מסורתי  
 דתי

מסורתי לא  
 כ דתי"כ

 חילוני

83% 

37% 

87% 
84% 88% 88% 

תמיכה בהטבות למי שעובד או 
 מנסה לעבוד

 לפי רמת דתיות
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מהציבור היהודי תומכים  56%התמיכה הגדולה של הציבור ביציאת חרדים לעבודה באה לידי ביטוי בהיבט נוסף: 

 מתנגדים. 44%שירות הציבורי. בכוונת הממשלה להעניק העדפה מתקנת לגברים חרדים בקבלה למשרות ב

מהציבור החרדי תומכים אף הם בכוונת הממשלה, למרות שמשמעותה עידוד יציאת  82%-מעניינת העובדה ש

 51%מהנשים תומכות בהעדפה מתקנת לגברים חרדים בשירות הציבורי אבל רק  61%תלמידי ישיבות לעבודה. 

 ליה לכאורה נגד נשים חרדיות, שלא יזכו להעדפה. מתנגדים(. זאת, למרות שיש כאן אפ 49%-מהגברים )ו

 

 

  

 כ"סה

 הליכוד ביתנו

 יש עתיד

 מפלגת העבודה

 הבית היהודי

 מפלגות חרדיות

 שמאל-מרכז

83% 

92% 

92% 
92% 

100% 

29% 
74% 

תומכים בהענקת עדיפות בקבלת הטבות 
 למי ששרתו

 לפי הצבעה לכנסת

 זכר

 נקבה

51% 61% 
49% 

39% 

תמיכה בהעדפה מתקנת לגברים חרדים 
 בקבלה למשרות בשירות הציבורי

תומכים   לפי מגדר
56% 

מתנגדים  
34% 
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 חינוך חרדי

 : לחייב החינוך החרדי בתוכנית ליבה9מכל  8

 

 

 

 11 , שלא ילמדעל פי החלטת ממשלה החל משנת הלימודים הנוכחית מוסד מוכר שאינו רישמי או מוסד פטור

 88%-מהציבור היהודי ו 81%מלכתי. מוסד ממהתקציב הניתן ל 35%יקבל רק  ,שעות לימודי בסיס בשבוע

מהאוכלוסיה הלא חרדית סבורים שיש לחייב את מוסדות החינוך החרדיים במקצועות הליבה, הכוללים מתמטיקה, 

לעומת  6%לעומת השנה שעברה וגידול משמעותי יותר של  2%אנגלית אזרחות ומדעים. זהו גידול קטן של 

 תומכים(.  75%) 2012

תומכים בחובת לימודי ליבה.  73%הודי מתנגדים לחובת לימודי ליבה. גם בציבור הדתי מהציבור הי 19%רק 

. בקרב משפחות 80%בקרב כל המשפחות שיש להן עד שני ילדים )כולל( שעור התומכים בחובת ליבה עולה על 

 . 59%-ילדים ויותר הוא יורד ל 3עם 

 כ"סה

 ילד אחד

 שני ילדים

 שלושה ילדים או יותר

 אין ילדים בגיל זה

81% 

82% 

86% 

59% 

85% 

שיעור התומכים בחובת לימודי ליבה 
 במוסדות החינוך החרדית

 לפי מספר ילדים
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שאינם מלמדים ליבה, כלומר במהלך של קיצוץ המימון מהציבור היהודי תומכים בשלילת מימון מבתי ספר  61%

תומכים גם בהצעה לקבוע שהפעלת בית ספר  27%כפי שהחליטה הממשלה ואולי אף שלילת כל מימון. מתוכם 

 שאינו עומד בתוכנית הליבה  תהיה עבירה שדינה קנסות גבוהים. 

( או 18%מדים ליבה תמיכה חלקית )סבורים שיש להמשיך במצב הנוכחי בו מועברת למוסדות שאינם מל 39%

מהחילונים תומכים בשלילת  81%-מהאוכלוסיה הלא חרדית ו 68%(. 21%שאין לאכוף את לימודי הליבה כלל )

 מהחרדים סבורים שאין לאכוף את לימודי הליבה כלל.  95%אבל  .מימון ממוסדות שאינם מלמדים ליבה

 

מסורתי   דתי חרדי כ"סה
 דתי

מסורתי לא  
 כ דתי"כ

 חילוני

61% 

2% 

37% 

49% 

60% 

81% 

תומכים בשלילת מימון ממוסדות  
 חרדיים שאינם מלמדים ליבה

 לפי רמת דתיות
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 דת ופוליטיקה

 מרוצים מיש עתיד לא מרוצים מפעילות הממשלה, לא

 

 

 

מהציבור אינם מרוצים מתפקוד הממשלה בנושאי דת ומדינה. בכך נשמר חוסר שביעות הרצון הגדול של  78%

( לעומת 2%-הבית היהודי בנושאי דת ומדינה ואף טיפס קלות )ב-יש עתיד-הציבור מתפקודה של ממשלת נתניהו

שאי דת ומדינה משותף לכל המגזרים בפילוח רמת השנה שעברה. יודגש, חוסר שביעות הרצון מהממשלה בנו

אינם  62%מהחרדים. לעומת זאת בציבור הדתי  98%מהציבור החילוני אינם מרוצים אבל גם  85%הדתיות. 

מרוצים. המפלגה היחידה שבקרב מצביעיה נרשמת רמת שביעות רצון גבוהה יחסית מפעילות  38%-מרוצים ו

 לא(.  52%מרוצים,  48%ת היהודי )הממשלה בנושאי דת ומדינה היא הבי

מהציבור אינם מרוצים מפעילות שר האוצר יאיר לפיד ומפלגתו יש עתיד בנושאי  74%גם לאחר אישור חוק הגיוס, 

המרוצים מפעילות  26%-לא מרוצים(. מתוך ה 76%) 2013לעוממת מדד  2%דת ומדינה. זוהי ירידה קלה של 

אינם מרוצים  100%רק די מרוצים. כצפוי, בקרב החרדים,  22%, 2014דד לפיד ויש עתיד בנושאי דת ומדינה במ

אינם מרוצים. נחמה מסויימת יכול למצוא לפיד בכך שבקרב מצביעי  70%מלפיד ומפלגתו. גם בקרב החילונים 

 לא.  50%-מרוצים ו 50%מפלגתו 

 

 כ"סה

 חרדי

 דתי

 מסורתי דתי

 כ דתי"מסורתי לא כ

 חילוני

78% 
98% 

62% 

60% 

72% 

85% 

חוסר שביעות רצון מפעילות הממשלה  
 בתחומי דת ומדינה

 על פי רמת דתיות
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( ושלושה 66%ש מהציבור היהודי )הקואליציה הנוכחית חריגה יחסית בכך שאין בה מפלגות חרדיות. שני שלי

(  סבורים שזהו המצב הנכון ותומכים בממשלה בלי המפלגות החרדיות. 73%רבעים מהאוכלוסיה הלא חרדית )

תומכים בממשלה בלי המפלגות החרדיות, בין  91%(. בין החילונים, 64%זוהי עליה זעירה לעומת המדד הקודם )

 98%-( מתנגדים לממשלה כזו ו66%בל שני שליש מהדתיים ). א57% -ובין המסורתיים  82% -העולים 

 מהחרדים. 

 

 

 כ"סה

 הליכוד ביתנו

 יש עתיד

 מפלגת העבודה

 הבית היהודי

 מפלגות חרדיות

 שמאל-מרכז

74% 

73% 

50% 

73% 

81% 

98% 

74% 

חוסר שביעות רצון מפעילותם של יאיר  
 לפיד ויש עתיד בתחומי דת ומדינה

 לפי הצבעה לכנסת

69% 92% 92% 

37% 
10% 

93% 

66% 

תמיכה בממשלה ללא המפלגות  
 החרדיות

 לפי הצבעה לכנסת
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ממצביעי מפלגות המרכז והשמאל )יש עתיד, העבודה, מרצ וכו'( תומכים בממשלה בלי המפלגות  93%-92%

( בממשלה בלי המפלגות החרדיות. בין 69%החרדיות. גם בין מצביעי הליכוד ביתנו תומכים יותר משני שליש )

 מתנגדים. 90%י המפלגות החרדיות מצביע

 

 

 

מהאוכלוסיה  74%מאוד לא מרוצים.  40%מהציבור היהודי אינם מרוצים ממוסד הרבנות הראשית, מתוכם  71%

משיבים, אינם מרוצים. לתוצאה בקרב הלא חרדים חשיבות מיוחדת משום שלמרות  4הלא חרדית, שלושה מכל 

 89%היו חרדים, הרבנות נחשבת כמיועדת לאוכלוסיה הלא חרדית. השנים האחרונות  30-שהרבנים הראשיים ב

מהדתיים אינם  42%-מהחרדים ו 37%מהמסורתיים לא מרוצים. אבל גם  61%-מהעולים ו 80%מהחילונים, 

 מהגברים. 67%מהנשים אינן מרוצות מהרבנות הראשית לעומת  76%מרוצים. 
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 מאבקי שבת

 רוב ברור למסחר בשבת, תחבורה ציבורית בשבת ומסעדות כשרות בשבת

 

תחבורה ציבורית בשבת, מסחר  –תמיכה משמעותית נרשמה בנושא החופש מדת בשבת בכל ההיבטים שנבדקו 

 בשבת ומתן תעודות כשרות למסעדות שפועלות בשבת. 

 

 

 

תחבורה ציבורית בשבת בהיקף רחב או מהאוכלוסיה הלא חרדית בעד הפעלת  77%-מהציבור היהודי ו 70%

(  או בעד ביטול הקווים 18%בעד השארת המצב הקיים של קווי תחבורה ציבורית בודדים ) 30%מצומצם. רק 

בעד הפעלת תחבורה ציבורית בהיקף מצומצם  45%(. מתוך התומכים בתחבורה ציבורית בשבת, 12%הקיימים )

בעד תחבורה ציבורית בהיקף מלא. העליה בתמיכה בתחבורה  25%בקווים מרכזיים ובתדירות נמוכה, ורק 

ממצביעי יש  97%במדד הנוכחי.  70%-ועד ל 58%, אז עמדה על 2010-הציבורית בשבת נמשכת בעקביות מ

 ממצביעי הליכוד תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת.  74%-עתיד ו

בות מיוחדת לפילוח לפי איזור והיא מתפרשת התמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת היא נושא שיש בו חשי

מתושבי איזור  78%מתושבי איזור תל אביב והמרכז,  73%מתושבי איזור השרון,  79%כמעט על כל הארץ. 

 63%מתושבי איזור באר שבע והדרום תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. אבל  68%-חיפה והצפון ו

  מתושבי איזור ירושלים רבתי מתנגדים.

  

ירושלים  
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 והמרכז
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ש  "ב והצפון

אזור   והדרום
 כ"סה השרון

38% 

73% 78% 
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70% 

 תמיכה בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת
 לפי אזור מגורים
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מהאוכלוסיה הלא חרדית תומכים בהפעלת מרכזי קניות מחוץ לערים, דוגמת צומת  79%-מהציבור היהודי ו 72%

מהחילונים תומכים בהפעלת מרכזי  97%(. 67%לעומדת המדד הקודם ) 5%בילו ושפיים, בשבת. זו עליה של 

ית העולים מנוצלת לצורך עבודה מהעולים. זאת, למרות הטענה שאוכלוסי 86%-הקניות מחוץ לערים בשבת ו

 מהדתיים מתנגדים.  80%-מהחרדים ו 94%בשבת במרכזים אלה. 

התמיכה בהפעלת מרכזי קניות בשבת מחוץ לערים אף היא נושא שיש בו חשיבות מיוחדת לפילוח לפי איזור והיא 

ץ לערים בשבת, מתושבי איזור השרון תומכים בהפעלת מרכזי קניות מחו 91%מתפרשת כמעט על כל הארץ. 

מתושבי באר שבע  72%-מתושבי חיפה והצפון ו 79%מתושבי איזור תל אביב והמרכז )כולל בני ברק(,  74%

  מתושבי ירושלים רבתי מתנגדים. 67%והדרום תומכים. אבל 

מתושבי העיר תל אביב )תושבי העיר, לא האיזור( תומכים בהפעלת מרכולים  85%-מכלל הציבור היהודי ו 65%

( תומכים בהפעלה בלתי מוגבלת של 65%-מהציבור היהודי )מתוך ה 53%יצוציות ברחובות תל אביב בשבת. ופ

בהפעלה מוגבלת. כלומר שני שליש מהציבור היהודי מתנגדים להחלטת שר  12%המרכולים והפיצוציות ועוד 

החלטת שר הפנים לאפשר תומכים ב 6%הפנים גדעון סער למנוע הפעלת חנויות מזון ברחובות תל אביב בשבת. 

מתנגדים לכל פתיחה של חנויות  29%הפעלה של מסחר בתל אביב רק באיזורים חריגים ובתחנות דלק ועוד 

 בשבת. 

  

 ירושלים רבתי

 א והמרכז"ת

 חיפה והצפון

 ש והדרום"ב

 אזור השרון

 כ"סה

33% 

74% 

79% 

72% 

91% 

72% 

תמיכה בהפעלת מרכזי קניות מחוץ  
 לערים בשבת

 לפי אזור מגורים
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ממצביעי הליכוד ביתנו, מפלגתו של סער, תומכים בהפעלת חנויות מזון ברחובות תל אביב בשבת. למרות  69%

ממצביעיהם בעד הפעלת  95%של העבודה מפתיחת חנויות בשבת,  העמדות המסוייגות של חלק מחברי הכנסת

 מרכולים ופיצוציות בשבת בתל אביב. 

נראה אם כן שהתמיכה בציבור במסחר בשבת גבוהה בכלל, והתמיכה בהפעלת מרכזי קניות מחוץ לערים בשבת 

של הריחוק ב, כנראה גבוהה במידה מסויימת מהתמיכה בהפעלת מרכולים וחנויות נוחות ברחובות הערים. זאת

של מרכזי הקניות משכונות מגורים ולמרות שבמרכזי הקניות מדובר במסחר בהיקף רחב ובערים רק בחנויות מזון 

ומינימרקטים. שתי טענות חברתיות מרכזיות מועלות כנגד הפעלת מסחר בשבת: תחרות בבעלי עסקים קטנים 

ות בהרבה במרכזי הקניות. נראה אם כן שהציבור אינו מייחס וניצול עובדים ביום המנוחה. שתי הבעיות האלו חריפ

 חשיבות רבה להיבט החברתי של מאבקי המסחר בשבת.

מהציבור הלא חרדי סבורים שאין להתנות תעודת כשרות בשמירת שבת, כפי  65%-מהציבור היהודי ו 60%

מהחילונים,  78%שבת,  שעושה היום הרבנות הראשית. בין הסבורים שאין להתנות תעודת כשרות בשמירת

מהמסורתיים החילונים, כלומר הרוב המכריע של הלקוחות הפוטנציאליים של מסעדות  62%-מהעולים ו 76%

 בשבת.

  

תומך בהפעלת  
מרכולים ופיצוציות  
בתל אביב בשבת  

 ללא הגבלה

תומך בהפעלה   53%
מוגבלת של  

מרכולים ופיצוציות  
 ברחובות העיר

12% 

תומך בהחלטת  
משרד הפנים  

לאפשר הפעלה רק  
באיזורים חריגים  

 ותחנות דלק

6% 

מתנגד לכל הפעלה  
 של חנויות בשבת

29% 

תומך בהפעלת מרכולים ופיצוציות בשבת  
 ברחובות תל אביב

  בכלל הציבור היהודי
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מתושבי איזור תל  65%מהחרדים סבורים שיש להתנות תעודת כשרות בשמירת שבת.  83%-מהדתיים ו 69%

מתושבי  47%מתושבי השרון ואפילו  77%בשמירת שבת, אביב והמרכז סבורים שאין להתנות תעודת כשרות 

 איזור ירושלים רבתי.
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 נישואין וגיור

 שניים מכל שלושה תומכים בנישואין אזרחיים

 

 

מהציבור הלא חרדי תומכים בהכרה בנישואין אזרחיים ובנישואין של כל  74%-מהציבור היהודי בישראל ו 66%

 2011נרשמה במדדי  62%תר בכל המדדים. התוצאה הגבוהה הקודמת הזרמים ביהדות. זו התוצאה הגבוהה ביו

 .2013-ו
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. עם זאת 89%ובקרב עולי ברית המועצות לשעבר על  92%בקרב החילונים עומדת התמיכה במדד הנוכחי על 

אלו מ 57%. 81%ובקרב הציבור הדתי על  100%בציבור החרדי עומדת ההתנגדות להכרה בכל סוגי הנישואין על 

ממצביעי  90%-מכלל המסורתיים תומכים בנישואין אזרחיים. יותר מ 63%-גדירים עצמם כמסורתיים דתיים ושמ

 64%( תומכים בהכרה בנישואין מכל הסוגים. גם 97%( ומרצ, התנועה וקדימה )97%(, העבודה )93%יש עתיד )

 ממצביעי הבית היהודי מתנגדים. 64%ממצביעי הליכוד תומכים, אבל 

 

 

 

גים יהודים מהארץ ומהתפוצות הודיעו לאחרונה על התארגנות למאבק משותף לקידום חופש בחירה מנהי

מהציבור הלא חרדי תומכים במאבק משותף של יהודי הארץ והתפוצות  74%-מהציבור היהודי ו 67%בנישואין. 

 –ים ובין הדתיים מתנגד 98%מכלל האוכלוסיה היהודית מתנגדים. בין החרדים  33%למען חופש נישואין. רק 

ממצביעי יש עתיד ושאר מפלגות השמאל  95%-ממצביעי העבודה, כ 100%. תומכים במאבק משותף: 81%

ממצביעי הליכוד ביתנו. למעשה רק בין מצביעי המפלגות הדתיות שוררת  68%-והמרכז )מרצ, התנועה וקדימה( ו

 יעי המפלגות החרדיות.צבממ 93%-י הבית היהודי מתנגדים וממצביע 67%התנגדות למאבק כזה. 

תומכים בהכרה בכל סוגי הגיור. זוהי התוצאה הגבוהה ביותר מהציבור הלא חרדי  72%-היהודי ו מהציבור 64%

מהחילונים תומכים בהכרה  89%. 60-61%שנים רמת תמיכה קבועה של  5בכל המדדים. עד היום היתה במשך 

מהציבור היהודי,  37%מהדתיים מתנגדים.  83%-מהחרדים ו 100%מהמסורתיים, אבל  63%-בכל סוגי הגיורים ו

יותר משליש, תומכים גם בהכרה בגיור חילוני )לימודי יהדות וטקס קבלה לעם היהודי בהליך לא דתי(, למרות  

 בהכרה בגיור חילוני.   56%שהליך כזה כמעט אינו קיים בישראל. בין החילונים תומכים 
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 שיוויון האישה

 ייצוג מינימאלי של נשים בכל מפלגה : לחייב51%

 

 

 

 

סבור שיש לחייב את כל המפלגות, כולל החרדיות והערביות בייצוג מינימאלי של  49%מול  51%רוב זעיר של 

. בשל אופיים המאוד יהודי של נושאי הסקר, המדגם אינו 54%-נשים. בקרב האוכלוסיה הלא חרדית עולה הרוב ל

מה היתה התוצאה אם היו נכללים במדגם. התמיכה הגבוהה ביותר בעיקרון של ייצוג כולל ערבים, כך שאין לדעת 

 . 75% –מינמאלי לנשים היא בקרב מצביעי העבודה 

מהמסורתיים תומכים ביצוג מינימלי לנשים  60%התפלגות התשובות לשאלת הייצוג המינימאלי לנשים חריגה.  

למצב הנדיר בו המסורתיים נוקטים עמדה ליברלית יותר  מהחילונים. נראה שהסיבה 53%בכל מפלגה אבל רק 

מהחילונים היא עמדות העולים מברית המועצות לשעבר. העולים מהווים מרכיב משמעותי במגזר החילוני ובדרך 

כלל עמדותיהם בנושאי דת ומדינה דומות לעמדות החילונים. אלא שבנושא הזה נקטו העולים עמדה שמרנית 

 גדים לייצוג חובה מינימאלי לנשים בכל מפלגה.מהם מתנ 55%יחסית. 
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מהדתיים תומכים בהצעת החוק של משרד המשפטים לפיה הדרת נשים במרחב הציבורי  48%-מהחרדים ו 30%

וירידה  2013לעומת מדד  4%מהציבור היהודי תומכים בהצעת החוק. זו ירידה של  56%תחשב לעבירה פלילית. 

(, שנערך חצי שנה לאחר סערת הדרת הנשים. יתכן שהעובדה שנושא הדרת 64%) 2012לעומת מדד   8%של 

הנשים ירד מהכותרות פוגעת בחשיבות שמייחס לו הציבור ובנכונות להפוך אותו לעבירה פלילית. לא נרשם כמעט 

 הבדל בעמדות בנושא זה בין גברים ונשים.
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 הסברים – 2014הדת והמדינה מדד 

 
חקר דעת קהל שנתי שמבצע מכון רפי סמית עבור עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון. מדד הדת והמדינה הוא מ

המדד עוקב אחר דעת הקהל בנושאי דת ומדינה והשינויים בה. זאת, במטרה שישמש כלי עבודה למקבלי 

ההחלטות, ארגוני המגזר השלישי, חוקרים וכמובן לציבור הרחב בישראל ובתפוצות. הוא מתבסס על מדגם גדול 

 12שאלות ועוד  26ומעלה(, וכלל השנה  18איש/ה בקרב האוכלוסייה היהודית הבוגרת )גילאי  800במיוחד של 

 שאלות רקע. 

. ביצוע 3.5%באוגוסט. טעות הדגימה היא  17-ל 11-מבוסס על סקר דעת קהל טלפוני שבוצע בין ה 2014מדד 

ך הפסקת האש הארוכה שבין שתי תקופות סקר המדד נדחה בשבועיים בשל הקרבות בעזה והסקר בוצע במהל

הלחימה. זאת, כדי להקטין למינימום את השפעות הלחימה על התשובות. התפלגות התשובות באחוזים נעשתה 

 מקרב בעלי הדעה.

כרגיל שני הפילוחים החשובים לניתוח המדד היו רמת דתיות והצבעה לכנסת. בפילוח לפי רמת דתיות חילקנו 

גזר המסורתי לשניים, בדומה לחלוקה שעושה מזה מספר שנים הלשכה המרכזית השנה לראשונה את המ

לסטטיסטיקה: מסורתי דתי ומסורתי לא כל כך דתי. עם זאת חישבנו גם את התוצאות לגבי כלל המסורתיים. 

 –, מסורתיים דתיים 17% –, מסורתיים לא כל כך דתיים 49% –התפלגות המשיבים לפי רמת דתיות : חילונים 

, עולים מחבר המדינות 85% –. ההתפלגות לפי וותק בארץ: ישראלים ותיקים 9% –וחרדים  12% –, דתיים 13%

 .15% – 1989-שעלו מ

 

 

 

, עם הקמת חדו"ש, 2009פרויקט המדד החל לפני חמש שנים וזהו המחקר השביעי המתפרסם במסגרתו. בקיץ 

אותה שנה. אז הוחלט של ובקיץ  2010ם נערכו בחורף פרסמנו את המחקר המכין שלו. שני סקרי המדד הראשוני

קבועות, שנשאלות מדי מדד )או כמעט בכולם(,  10שאלות, מתוכן  26נכללו  2014על מעבר למחקר שנתי. במדד 

שנשאלו בעבר אבל לא בקביעות. לגבי שאלות שכבר נשאלו בעבר גם נערכה השוואה  4-שאלות חדשות ו 12
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נשאלו לראשונה מתייחסות בעיקר לאירועי השנה החולפת, כלומר מבצע צוק איתן, השאלות ש למדדים קודמים.

העברת חוק הגיוס והצעדים שנקטה או הבטיחה הממשלה בתחומי הדת והמדינה. כן הוקדשו מספר שאלות 

 לנושא מאבקי השבת.

עולים, הצבעה לכנסת פילוחים לפי משתני רקע לכל שאלה )רמת דתיות, ותיקים /  10לצורך ניתוח המדד התבצעו 

, רמת השכלה, השקפת עולם פוליטית, מגדר 18בבחירות האחרונות, גיל, ארץ מוצא, מספר ילדים מתחת לגיל 

מנקודת מבט של דת ומדינה הם רמת הדתיות והצבעה לכנסת הפילוחים השימושיים ביותר ואיזור מגורים(. שני 

סה, שלא שימש אותנו רבות במדדים קודמים, בפילוח בבחירות האחרונות. השנה הוחלף הפילוח לפי רמת הכנ

. זהו מאפיין שמושפע מרמת דתיות ומשפיע על גובה ההכנסה לנפש ולכן הוא 18לפי מספר ילדים מתחת לגיל 

 שימושי יותר בנושאי דת ומדינה.

שלוש  בשל מספר חברי הכנסת הקטן שקיבלו התנועה, מרצ וקדימה בבחירות האחרונות, אוחדו המצביעים של

שמאל". כן נכללו שתי המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, בקטגוריה -"מרכז –המפלגות לקטגוריה אחת 

עם מרצ, זוכה בשני המדדים ציה הקודמת נכללה ביחידה אחת אחת. לעומת זאת, מפלגת העבודה, שבקדנ

  האחרונים לנתונים נפרדים.
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 נספח: שאלון המדד

בחברה היהודית בישראל  )שאלה קבועה(  .1

מתחים וקונפליקטים פנימיים רבים.  איזה מבין 

המתחים הבאים נראה לך הקשה  ביותר? 

 נה(  )הקרא בסדר משת

 בין מזרחים לאשכנזים  .1

 בין ימין ושמאל בפוליטיקה  .2

 בין חרדים לחילוניים  .3

 בין עולים לישראלים ותיקים  .4

 בין עשירים לעניים  .5

 אחר )רשום( ______ .6

אף אחד / כולם / אין דעה )לא  .7

 להקריא( 

 

ומהו השני? )רשימה כמו  )שאלה קבועה( .2

 ( 1בשאלה 

 

א האם את/ה מסכים/ה או ל )שאלה קבועה( .3

מסכים/ה לכך שבמדינת ישראל צריך לקיים 

חופש דת ומצפון, כלומר חופש בחירה והתנהגות 

 לחילונים ודתיים לפי השקפת עולמם?   

 מאד מסכים/ה  .1

 די מסכים/ה .2

 לא כ"כ מסכים/ה .3

 לא מסכים/ה .4

 אין דעה )לא להקריא(  .5

 

האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת  )שאלה קבועה( .4

 להפרדת הדת מהמדינה? )הקרא( 

 מאוד תומך   .1

 די תומך  .2

 די מתנגד   .3

 מאוד מתנגד  .4

   )לא להקריא(  אין דעה .5

 

 ורבנות בלוק נישואים גיור

 

נכון להיום, הנישואים והגירושים  )שאלה קבועה( .5

של יהודים בישראל מבוצעים רק  לפי ההלכה 

האורתודוכסית. האם את/ה תומך/ת או מתנגד/ת 

ישואים שישראל תכיר בכל סוגי הנישואים, כולל נ

 קונסרבטיביים, רפורמיים או אזרחיים? )הקרא( 

 מאוד תומך/ת  .1

 די תומך/ת  .2

 די מתנגד/ת  .3

 מאוד מתנגד/ת  .4

 אין דעה )לא להקריא(  .5

 

 מהארץ יהודים מנהיגים (שאלה חדשה) .6

של  להכרה משותף למאבק מתארגנים והתפוצות

 ה/את האם. המדינה בחופש בחירה בנישואין

 ? )הקרא( זו ליוזמה ת/מתנגד או ת/תומך

 תומך מאוד .1

 די תומך .2

 די מתנגד .3

 מתנגד מאוד .4

 אין דעה )לא להקריא(  .5

. 

 

באילו סוגי גיור לדעתך מדינת  )שאלה קבועה( .7

 ישראל צריכה להכיר )הקרא ברצף(: 

 רק בגיור אורתודוכסי או  .1

בכל סוגי גיור דתי שנעשים בארץ  .2

ו/או בקהילות היהודיות בחו"ל,  

 טיבי או כולל גיור רפורמי וקונסרב

בכל סוגי הגיור כולל אפשרות של  .3

גיור חילוני )כלומר לימודי יהדות 

וטקס קבלה לעם היהודי בהליך 

 לא דתי(   

 אין דעה )לא להקריא( .4

 

מה מידת שביעות הרצון שלך )שאלה חדשה(  .8

 ממוסד הרבנות הראשית?

 מאוד מרוצה .1

 די מרוצה .2

 לא כ"כ מרוצה .3

 לא מרוצהמאוד  .4

 אין דעה )לא להקריא( .5

 

הרבנות נותנת היום תעודת  )שאלה חדשה( .9

כשרות רק למסעדות שאינן פועלות בשבת. 

הצעת חוק חדשה מבקשת לחייב אותה להעניק 

תעודת כשרות לימי חול גם למסעדות שפועלות 

בשבת. האם לדעתך יש להתנות תעודת כשרות 

 בשמירת שבת? 

 

כן, יש להתנות מתן תעודת כשרות  .1

 בשמירת שבת

ת מתן תעודת כשרות לא, אין להתנו .2

 בשמירת שבת

 אין דעה )לא להקריא( .3
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 בלוק שבת

 

בציבור שורר ויכוח האם יש להפעיל  סקר קודם() .10

תחבורה ציבורית בשבת. איזו חלופה צריכה 

 הממשלה ליישם? )הקרא ברצף( 

יש להשאיר את המצב כמו היום  .1

 )כמעט ללא תחבורה ציבורית בשבת(

 יש לבטל גם את מה שפועל היום .2

להפעיל תחבורה ציבורית בשבת   יש .3

בהיקף מצומצם  )בקווים מרכזיים 

ובתדירות נמוכה יותר. אולי במוניות 

 שירות( 

יש להפעיל תחבורה ציבורית בהיקף  .4

 מלא כמו ביום חול

 אין דעה )לא להקריא(  .5

 

 

 

מרכזי קניות רבים הנמצאים מחוץ  )סקר קודם( .11

לערים, דוגמת צומת בילו ושפיים, פועלים 

ות וחגים. האם אתה תומך או מתנגד בשבת

 להפעלה של מרכזי קניות מחוץ לערים בשבת?

 מאוד תומך/ת .1

 די תומך/ת .2

 די מתנגד/ת .3

 מאוד מתנגד/ת .4

 לא להקריא((אין דעה  .5

 

עיריית תל אביב העבירה חוק  )שאלה חדשה( .12

עזר המתיר הפעלה מוגבלת של  מרכולים 

ופיצוציות בשבת. שר הפנים גדעון סער אישר 

רק בתחנות דלק ובאיזורים חריגים אך  הפעלה

לא ברחובות העיר. האם אתה תומך או מתנגד 

להפעלת מרכולים ופיצוציות ברחובות תל אביב 

 בשבת?

תומך בהפעלת מרכולים  .1

ופיצוציות בתל אביב 

 בשבת ללא הגבלה

תומך בהפעלה מוגבלת  .2

של מרכולים ופיצוציות 

 ברחובות העיר

תומך בהחלטת שר הפנים  .3

פעלה רק לאפשר ה

באיזורים חריגים ותחנות 

 דלק

מתנגד לכל הפעלה של  .4

 חנויות בשבת

 אין דעה )לא להקריא( .5

 

 

 הדרת נשים

 

 

 

משרד המשפטים יוזם הצעת חוק  )סקר קודם( .13

 לפיה תחשב הדרת נשים במרחב הציבורי

לעבירה פלילית. לדוגמה: נסיון לקבוע מדרכות 

נפרדות לגברים ונשים. האם אתה תומך /מתנגד 

 לחוק זה?

 תומך .1

 מתנגד .2

 אין דעה )לא להקריא( .3

 

 

האם לדעתך יש לחייב מפלגות,  )שאלה חדשה( .14

כולל המפלגות החרדיות והערביות, בייצוג 

 מינימאלי של נשים? 

 כן .1

 לא .2

 אין דעה )לא להקריא( .3

 

 

 חוק הגיוסבלוק 

לפני מספר חודשים אישרה )שאלה חדשה(  .15

הממשלה את חוק הגיוס. יוזמת החוק, מפלגת 

ש עתיד טענה שמדובר במהפכה של שיוויון. י

המתנגדים טענו שהחוק, המעניש במאסר את 

אלה שלא יתגייסו,  רק ירע את המצב. האם 

לדעתך חוק הגיוס יביא לגיוס משמעותי של 

 תלמידי הישיבות?

כן. החוק יביא לגיוס משמעותי של  .1

 תלמידי הישיבות

לא. החוק לא יביא לגיוס משמעותי של  .2

 שיבותתלמידי הי

 אין דעה )לא להקריא( .3

 

דוברים חרדים הסבירו בימי  (שאלה חדשה) .16

מבצע צוק איתן כי תלמידי הישיבות אינם 

משתתפים בלחימה כיוון שלימוד התורה 

והתפילות שלהם הם ששומרים באמת על 

הביטחון והחיילים ואף גרמו לניסים במלחמה. 

 האם את/ה תומך/ת / מתנגד/ת לטיעון זה? 

 תומך/ת .1

 נגד/תמת .2

 אין דעה )לא להקריא( .3
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 צוק מבצע בימי ביקרו ציבור אישי )שאלה חדשה( .17

 צבאי משירות הישיבות לבחורי הפטור את איתן

 כמה עד". ברק מבני הלוויות יוצאות לא" בנוסח

 ( 1-4)הקרא  ?זו ביקורת עם מסכים/ה את/ה

 מסכים/ה מאד .1

 מסכים/ה די .2

 מסכים/ה כך כל לא .3

 מסכים/ה לא .4

 להקריא( אין דעה )לא  .5

 

 על איתן צוק מבצע השפיע איך )שאלה חדשה( .18

 ?הישיבות בחורי גיוס שאלת בנושא עמדתך

 ברצף(  1-3)הקרא  

כל  את לגייס שיש עמדתך את חיזק .1

  או או את רובם  הישיבות בחורי

 גיוס בנושא עמדתך את שינה לא .2

 הישיבות או  בחורי

 את לגייס שאין עמדתך את חיזק .3

זמן שהם בוחרים הישיבות, כל  בחורי

  ללמוד.

 אין דעה )לא להקריא(  .4

 

  להסביר הנוהגים רבנים יש (חדשה שאלה) .19

 בישראל טבע ואסונות בטחוניים אירועים

 שונים חטאים בשל ישראל על משמיים בעונשים

 האם. בכפייה אברכים וגיוס שבת חילול דוגמת

 ?? אלה בהסברים לא או מאמין ה/את

 ה/מאמין .1

 ה/מאמין לא .2

 (להקריא לא) הדע אין .3

 

 בלוק תוכנית ליבה

ת דוהממשלה החליטה להפחית את התקציב שינתן למוס

חינוך חרדיים יסודיים שלא ילמדו מקצועות ליבה כלומר 

 השנה יתחיל יישום המהלך. .לימודים כלליים

האם לדעתך )שאלה קבועה במדדים האחרונים(  .20

יש או אין לחייב את מוסדות החינוך החרדים 

צועות כלליים המכונים "מקצועות בלימודי מק

מתמטיקה, אנגלית, מדעים   ליבה" הכוללים

 ואזרחות? )הקרא( 

 יש לחייב .1

 אין לחייב .2

 אין דעה )לא להקריא( .3

 

מהי לדעתך  )שאלה קבועה במדדים האחרונים( .21

הדרך הנכונה לאכוף את לימודי הליבה בחינוך 

 החרדי? )הקרא ברצף( 

לשלול מימון מבתי ספר שאינם  .1

 ים ליבה או מלמד

לשלול מימון וגם לקבוע שהפעלת בית  .2

ספר ללא תוכנית ליבה מלאה היא 

 עבירה שדינה קנסות גבוהים או 

להעביר למוסדות שאינם מלמדים  .3

 ליבה תמיכה  חלקית כמקובל היום או  

 אין לדעתך לאכוף את לימודי הליבה   .4

 אין דעה )לא להקריא(   .5

 

 

 בלוק כלכלה ועבודה

 

ממשלה שוקלת להעניק ה)שאלה חדשה(  .22

העדפה מתקנת לגברים חרדים בקבלה למשרות 

בשירות הציבורי. האם אתה תומך או מתנגד 

 : )הקרא ברצף(ליוזמה זו?

 תומך מאוד .1

 די תומך .2

 די מתנגד .3

 מתנגד מאוד  .4

 אין דעה )לא להקריא( .5

 

עדיפות  מעניקההממשלה  )שינויים בשאלה( .23

למי שעובד או  והטבות שונותהנחות בקבלת 

סה לעבוד, מה שמכונה "מיצוי כושר מנ

ההשתכרות". המפלגות החרדיות מתנגדות לכך 

מחשש שהדבר יפגע בהטבות לאברכים. האם 

 לדעתך: )הקרא ברצף(

הטבות להעניק עדיפות בקבלת יש  .1

למי שעובד או מנסה לעבוד )מיצוי 

 כושר ההשתכרות( או 

העניק עדיפות בקבלת הטבות אין ל .2

וד )מיצוי מי שעובד או מנסה לעבל

 כושר ההשתכרות(

 אין דעה )לא להקריא( .3

 

 

והטבות הנחות  יוזמת הממשלה  )שאלה חדשה( .24

שרת בשירות מתן עדיפות למי שתוך , שונות

יש המתנגדים לכך בטענה . צבאי או לאומי

שהדבר מפלה לרעה חלק גדול מהאוכלוסייה 

 האם לדעתך: )הקרא ברצף( החרדית והערבית.

ת בקבלת הטבות עניק עדיפוש לה. י1י

 או  למי ששרתו בשירות צבאי או לאומי
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העניק עדיפות בקבלת הטבות אין ל.2

 בשירות צבאי או לאומי למי ששרתו

 אין דעה )לא להקריא(.3

 

  בלוק שאלות פוליטיות

 

פתיח: המערכת הפוליטית עוסקת בשורה ארוכה של 

נושאי דת ומדינה דוגמת גיור, נישואים, הפטור משירות 

 בחורי הישיבות, תקציבים לישיבות ועוד.צבאי ל

באיזו מידה )שאלה קבועה במדדים האחרונים(   .25

את/ה מרוצה מפעילות הממשלה בתחומי הדת 

 והמדינה? )הקרא ברצף( 

 מאוד מרוצה .1

 די מרוצה .2

 לא כ"כ מרוצה .3

 לא מרוצה .4

 אין דעה )לא להקריא(  .5

 

באיזו מידה את/ה מרוצה מפעילותם  )מדד קודם( .26

ומפלגתו יש עתיד בתחומי הדת של יאיר לפיד 

 והמדינה? 

 מאוד מרוצה .1

 די מרוצה .2

 לא כ"כ מרוצה .3

 לא מרוצה .4

 אין דעה )לא להקריא( .5

 

 

ברוב הקואליציות בעשורים  )מדד קודם( .27

האחרונים היו המפלגות החרדיות חלק 

מהקואליציה ונהנו מהשפעה רבה בתחומי הדת 

והמדינה. בממשלה הנוכחית הן אינן חברות. 

ומך/ת או מתנגד/ת לממשלה בלי האם אתה ת

 המפלגות החרדיות?

 מאוד תומך/ת .1

 די תומך/ת .2

 די מתנגד/ת .3

 מאוד מתנגד/ת .4

 אין דעה )לא להקריא( .5

 

 שאלות רקע 

 

 מגדר .28

 גיל  .29

 רמת דתיות )חרדי, דתי, מסורתי, חילוני(  .30

 מוצא + שנת עליה לעולים מחבר העמים  .31

 רמת השכלה  .32

  18מתחת לגיל  מספר ילדים .33

 

 מר/ת שבת? )הקרא( האם את/ה שו .34

 כן, על פי ההלכה  .1

שומר/ת על חלק ממצוות השבת  .2

 )למשל, הדלקת נרות או קידוש( 

לא שומר/ת אך רואה בה )בשבת( יום  .3

 מנוחה בעל אווירה מיוחדת 

 יום חופש רגיל / ככל הימים  .4

 אין דעה )לא להקריא(  .5
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  כוונות הצבעה לכנסת היום  + נטיה   .36

 פת עולם פוליטית  השק .37

 רמת הכנסה  .38

 מקום מגורים  .39

 

 

 

 


