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לכבוד

המרכז למדיניות הגירה ישראלית

הנדון: תוצאות סקר עמדות הציבור בנושאי הגירה וזהות מדינת ישראל

א.ג.נ.

קליטההגירה,בנושאיבישראלהיהודיתהאוכלוסייהבקרבעמדותסקרתוצאותניתוחמצ"ב

בע"מ,פולסדיירקטשלהחדשניותהמדגםבשיטותבוצעווהניתוחהסקרישראל.מדינתוזהות

ולפיהשכבותבשיטתנעשההניתוחהנתונים.איסוףלצורךייחודיתדיגיטליתמערכתבאמצעות

שיטות סטטיסטיות מקובלות.

אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

דגשים >>>

.2022במאי2ה-הסקר:ביצועתאריך

היהודיתהאוכלוסייהשלמייצגמדגםהמהווים+)18(בניבוגריםנדגמים483המדגם:גודל

בישראל.

.95%שלבהסתברות+/-4.7%הדגימה:טעות

דיירקט פולס בע"מ באמצעות מר שלמה פילבר.עורך המחקר:

דיקסליימר חובה עם פרסום תוצאות המחקר לגורמים חיצוניים >>>

Directבאמצעותשרוןוצוריאלפילברשלמהידיעלנערךהמדגם Polls LTDהמרכזעבור

בשילובדיגיטליתמערכתבאמצעות,2022במאי2ה-בתאריךישראלית,הגירהלמדיניות

הדגימהטעותבישראל.היהודיתמהאוכלוסייה+)18(בוגריםנדגמים483בקרבפאנל,

.95%שלבהסתברות+-4.7%הסטטיסטית



תובנות כלליות >>>

במידהלהםחשובהיהודיתכמדינהישראלמדינתשלזהותהכיציינומהמשיבים1.72%
הזהותכיציינוהמשיביםיתררבה.במידההשיבונוספים16%כאשרמאוד,רבה

).4%(לאבכללאו)8%(מסוימתבמידהלהםחשובההיהודית

בישראלהיהודיהדמוגרפיהרובשימורביןקשרישלדעתםכיציינומהמשיבים2.86%
השנייםביןקשרשישחושביםאינם10%ישראל.מדינתשלהיהודיתזהותהלמאפייני

וליתר המשיבים אין עמדה בנושא.

בולבצעואיןכנועלהשבותבחוקהנכדסעיףאתלהותירישכיציינומהמשיבים3.32%
34%ו-הנוכחיתלתקופההתאמותבולבצעישכיציינו30%זאת,לעומתשינויים.

חוקמתוקףלישראללעלותכיהודישהוכרלמירקולאפשרהסעיףאתלבטלמעוניינים
השבות. ליתר המשיבים אין עמדה בנושא.

24%זאת,לעומתיהודייה.לאםבן–ההלכהפיעליהודימגדיריםמהמשיבים4.48%
שמזדההמיאתמגדירים27%ו-יהודיהואמהוריושאחדכמייהודימגדיריםמהמשיבים

כיהודי או מרגיש עצמו ככזה.

להיותצריכהישראלממשלתשלההגירהמדיניותלדעתםכיציינומהמשיבים5.67%
כלפישוויוניתמדיניותנדרשתלדעתםכישציינו25%לעומתיהודים,לאכלפיבררנית

כל אדם. ליתר המשיבים אין עמדה בנושא.

ומשאביםמאמציםיותרלהשקיעצריכהישראלמדינתכיציינומהמשיבים6.77%
10%שנבדקה.אחרתאוכלוסייהכלפניעלהעולםמדינותמכלליהודיםבקליטת

מאוקראינהיהודיםמלחמהפליטילקליטתמאמציםלהשקיעישלדעתםכיהשיבו
לדתם.קשרללאמאוקראינההמלחמהפליטיכלבקליטתנוספים9%ואילו

איסטנבול,לאמנתתצטרףישראלשמדינתמעונייניםלאהםכיציינומהמשיבים7.53%
בנושא.עמדהאיןהמשיבים17%ל-בכך.מעונייניםהםכישהשיבו29%לעומת

8%מגדר.בסיסעלמלחמהפליטישלבקשותלתעדףשאיןסבוריםמהמשיבים8.81%
עמדהאיןמהמשיבים10%ול-ההפךציין1%גברים,פניעלנשיםלתעדףישכיציינו

בנושא.



באיזו מידה זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית חשובה לכם?.1

באיזו מידה זהותה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית חשובה

לכם?

במידה
רבה

מאוד

במידה
רבה

במידה
מסוימ

ת

בכלל
לא

סך
הכל

72%16%8%4%100כלל המדגם
%

74%11%11%5%100%אישה
71%19%7%3%100%גבר
2966%8%8%18%100%עד18
4475%10%12%3%100%עד30
6473%18%8%1%100%עד45

6572%18%7%3%100%מעל
54%24%17%6%100%חילוני/ת

82%15%3%0%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
92%6%0%3%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

91%5%2%2%100%דתי/ת לאומי/ת
97%0%0%3%100%חרדי/ת

76%6%6%12%100%אחר
100%0%0%0%100%לא יודע/ת

אזור הדרום - באר שבע, אשדוד
ואשקלון

76%16%6%2%100%

61%16%16%7%100%אזור השרון - נתניה וחדרה
68%20%7%5%100%אזור חיפה והצפון

83%11%6%0%100%אזור יהודה ושומרון
84%9%2%5%100%אזור ירושלים

72%16%10%2%100%אזור תל אביב והמרכז
93%6%1%1%100%ימין

83%11%7%0%100%ימין מרכז
59%29%8%4%100%מרכז

42%29%22%6%100%מרכז שמאל
27%17%37%20%100%שמאל

67%20%0%13%100%לא יודע/ת



האם אתם חושבים שיש קשר בין שימור הרוב הדמוגרפי היהודי בישראל,.2
למאפייני זהותה היהודית של מדינת ישראל?

האם אתם חושבים שיש קשר בין שימור הרוב
הדמוגרפי היהודי בישראל, למאפייני זהותה

היהודית של מדינת ישראל?

אין לילאכן
עמדה
בנוש

א

סך
הכל

86%10%4%100כלל המדגם
%

83%12%5%100%אישה
89%9%2%100%גבר
2976%16%8%100%עד18
4486%12%2%100%עד30
6486%11%3%100%עד45

6589%7%4%100%מעל
77%17%6%100%חילוני/ת

94%4%2%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
89%11%0%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

97%3%0%100%דתי/ת לאומי/ת
97%3%0%100%חרדי/ת

76%6%18%100%אחר
100%0%0%100%לא יודע/ת

83%15%2%100%אזור הדרום - באר שבע, אשדוד ואשקלון
84%14%2%100%אזור השרון - נתניה וחדרה

87%9%4%100%אזור חיפה והצפון
94%6%0%100%אזור יהודה ושומרון

89%4%7%100%אזור ירושלים
87%10%4%100%אזור תל אביב והמרכז

98%1%2%100%ימין
96%3%1%100%ימין מרכז

74%20%6%100%מרכז
76%19%5%100%מרכז שמאל

53%37%10%100%שמאל
73%20%7%100%לא יודע/ת



סעיף הנכד בחוק השבות מאפשר לכל אדם שסבו או סבתו הוכרו כיהודים,.3
לעלות לישראל. כתוצאה מכך, כמחצית מהעולים לישראל אינם יהודים על פי

ההלכה. מה לדעתכם צריך לעשות בנוגע לסעיף הנכד בחוק השבות?

סעיף הנכד בחוק השבות
מאפשר לכל אדם שסבו או

סבתו הוכרו כיהודים, לעלות
לישראל. כתוצאה מכך,

כמחצית מהעולים לישראל
אינם יהודים על פי ההלכה.

מה לדעתכם צריך לעשות
בנוגע לסעיף הנכד בחוק

השבות?

להשאיר
אותו על

כנו

לבצע בו
שינויים

שיתאימו
לתקופה
הנוכחית

לבטל
לחלוטין

את
הסעיף

ולאפשר
רק למי
שהוכר
כיהודי
לעלות

לישראל

אין לי
עמדה
בנוש

א

סך
הכל

32%30%34%4%100כלל המדגם
%

31%36%30%4%100%אישה
34%26%36%4%100%גבר
2934%24%26%16%100%עד18
4424%24%51%2%100%עד30
6427%36%34%4%100%עד45

6542%29%26%2%100%מעל
49%34%15%3%100%חילוני/ת

29%36%31%4%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
11%28%56%6%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

10%31%53%5%100%דתי/ת לאומי/ת
3%3%95%0%100%חרדי/ת

35%18%35%12%100%אחר
50%0%0%50%100%לא יודע/ת

אזור הדרום - באר שבע, אשדוד
ואשקלון

30%35%33%1%100%

37%33%25%5%100%אזור השרון - נתניה וחדרה
40%27%31%3%100%אזור חיפה והצפון

17%28%56%0%100%אזור יהודה ושומרון
21%30%42%7%100%אזור ירושלים

34%29%33%5%100%אזור תל אביב והמרכז
15%26%56%3%100%ימין

30%38%25%7%100%ימין מרכז
47%38%13%2%100%מרכז

46%35%14%5%100%מרכז שמאל
67%17%13%3%100%שמאל

53%7%33%7%100%לא יודע/ת



כיצד אתם מגדירים יהודי?.4

כיצד אתם מגדירים
יהודי?

מי שמוגדר
יהודי על פי
ההלכה (בן

לאם יהודייה)

מי שאחד
מהוריו

הוא יהודי

מי שמזדהה
כיהודי או

מרגיש עצמו
ככזה

אין לי
עמדה
בנושא

סך
הכל

48%24%27%2%100כלל המדגם
%

46%25%25%3%100%אישה
49%22%28%1%100%גבר
2958%13%29%0%100%עד18
4460%22%17%1%100%עד30
6452%23%23%3%100%עד45

6535%28%35%2%100%מעל
19%36%43%2%100%חילוני/ת

מסורתי/ת לא שומר/ת
שבת

51%24%23%3%100%

מסורתי/ת שומר/ת
שבת

81%11%8%0%100%

91%3%5%0%100%דתי/ת לאומי/ת
100%0%0%0%100%חרדי/ת

47%18%24%12%100%אחר
100%0%0%0%100%לא יודע/ת

אזור הדרום - באר
שבע, אשדוד ואשקלון

51%23%23%2%100%

אזור השרון - נתניה
וחדרה

32%26%35%7%100%

37%31%31%1%100%אזור חיפה והצפון
83%6%11%0%100%אזור יהודה ושומרון

63%16%21%0%100%אזור ירושלים
47%24%27%2%100%אזור תל אביב והמרכז

75%17%8%0%100%ימין
51%29%17%3%100%ימין מרכז

25%29%42%4%100%מרכז
10%35%51%4%100%מרכז שמאל

13%13%67%7%100%שמאל
60%13%27%0%100%לא יודע/ת



האם מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל צריכה להיות בררנית כלפי לא.5
יהודים?

האם מדיניות ההגירה של ממשלת ישראל
צריכה להיות בררנית כלפי לא יהודים?

אין לילאכן
עמדה
בנושא

סך
הכל

67%25%7%100כלל המדגם
%

63%28%9%100%אישה
71%23%6%100%גבר
2968%26%5%100%עד18
4476%18%5%100%עד30
6470%21%9%100%עד45

6560%34%6%100%מעל
49%41%10%100%חילוני/ת

76%17%7%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
86%14%0%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

88%9%3%100%דתי/ת לאומי/ת
97%0%3%100%חרדי/ת

59%29%12%100%אחר
100%0%0%100%לא יודע/ת

62%27%11%100%אזור הדרום - באר שבע, אשדוד ואשקלון
56%39%5%100%אזור השרון - נתניה וחדרה

63%25%12%100%אזור חיפה והצפון
94%0%6%100%אזור יהודה ושומרון

77%23%0%100%אזור ירושלים
70%24%7%100%אזור תל אביב והמרכז

91%6%3%100%ימין
71%20%9%100%ימין מרכז

51%36%13%100%מרכז
41%49%10%100%מרכז שמאל

20%77%3%100%שמאל
60%20%20%100%לא יודע/ת



בקליטה של איזו אוכלוסייה מדינת ישראל צריכה להשקיע יותר מאמצים.6
ומשאבים?

בקליטה של איזו
אוכלוסייה מדינת ישראל

צריכה להשקיע יותר
מאמצים ומשאבים?

יהודים
מכלל

המדינות
בעולם

פליטי
המלחמה

מאוקראינה
היהודים

כל פליטי
המלחמה

מאוקראינה

אין לי
עמדה
בנוש

א

סך
הכל

77%10%9%5%100כלל המדגם
%

78%10%8%4%100%אישה
75%9%10%6%100%גבר
2966%8%18%8%100%עד18
4471%15%4%10%100%עד30
6479%7%13%2%100%עד45

6580%10%6%4%100%מעל
68%10%15%7%100%חילוני/ת

מסורתי/ת לא שומר/ת
שבת

84%8%5%3%100%

94%3%3%0%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת
83%14%2%2%100%דתי/ת לאומי/ת

85%15%0%0%100%חרדי/ת
59%6%18%18%100%אחר

50%0%0%50%100%לא יודע/ת
אזור הדרום - באר שבע,

אשדוד ואשקלון
72%13%11%4%100%

77%5%7%11%100%אזור השרון - נתניה וחדרה
80%7%11%3%100%אזור חיפה והצפון

89%11%0%0%100%אזור יהודה ושומרון
75%7%12%5%100%אזור ירושלים

76%11%8%5%100%אזור תל אביב והמרכז
85%10%3%2%100%ימין

78%12%7%4%100%ימין מרכז
71%9%15%5%100%מרכז

71%8%13%9%100%מרכז שמאל
47%7%30%17%100%שמאל

87%7%7%0%100%לא יודע/ת



'אמנת איסטנבול' היא אמנה של המועצה האירופית, הקובעת כי אישה שסבלה.7
מאלימות מגדרית במדינה זרה - תוכל לקבל מעמד פליטות במדינה אחרת

(כגון בישראל), וזאת על אף שהדבר מנוגד לכללי המשפט הבינלאומי. האם
אתם תומכים בהצטרפותה של מדינת ישראל לאמנה זו?

'אמנת איסטנבול' היא אמנה של המועצה
האירופית, הקובעת כי אישה שסבלה מאלימות

מגדרית במדינה זרה - תוכל לקבל מעמד
פליטות במדינה אחרת (כגון בישראל), וזאת על

אף שהדבר מנוגד לכללי המשפט הבינלאומי.
האם אתם תומכים בהצטרפותה של מדינת

ישראל לאמנה זו?

אין לילאכן
עמדה
בנוש

א

סך
הכל

29%53%17%100כלל המדגם
%

29%52%19%100%אישה
30%54%16%100%גבר
2937%53%11%100%עד18
4423%66%12%100%עד30
6423%57%21%100%עד45

6539%43%18%100%מעל
45%38%17%100%חילוני/ת

22%58%19%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
22%58%19%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

9%78%14%100%דתי/ת לאומי/ת
8%85%8%100%חרדי/ת

24%47%29%100%אחר
0%0%100%100%לא יודע/ת

26%63%11%100%אזור הדרום - באר שבע, אשדוד ואשקלון
49%35%16%100%אזור השרון - נתניה וחדרה

24%56%20%100%אזור חיפה והצפון
0%89%11%100%אזור יהודה ושומרון

23%63%14%100%אזור ירושלים
32%47%21%100%אזור תל אביב והמרכז

11%78%11%100%ימין
22%49%29%100%ימין מרכז

39%40%21%100%מרכז
54%22%24%100%מרכז שמאל

87%13%0%100%שמאל
20%60%20%100%לא יודע/ת



באיזו מידה לדעתכם צריכה מדינת ישראל לתעדף בקשות של מבקשי מקלט.8
ופליטי מלחמה?

באיזו מידה לדעתכם צריכה
מדינת ישראל לתעדף בקשות

של מבקשי מקלט ופליטי
מלחמה?

אין מקום
לתעדוף

על בסיס
מגדר

יש
לתעדף

נשים על
פני

גברים

יש
לתעדף
גברים
על פני

נשים

אין לי
עמדה
בנוש

א

סך
הכל

81%8%1%10%100כלל המדגם
%

85%8%0%8%100%אישה
77%9%2%12%100%גבר
2995%3%0%3%100%עד18
4472%19%0%9%100%עד30
6477%10%3%10%100%עד45

6586%1%1%12%100%מעל
84%8%0%8%100%חילוני/ת

85%7%0%8%100%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת
72%6%6%17%100%מסורתי/ת שומר/ת שבת

74%9%2%16%100%דתי/ת לאומי/ת
72%13%3%13%100%חרדי/ת

76%6%12%6%100%אחר
0%0%0%100%100%לא יודע/ת

אזור הדרום - באר שבע, אשדוד
ואשקלון

77%7%1%15%100%

84%14%0%2%100%אזור השרון - נתניה וחדרה
83%7%1%9%100%אזור חיפה והצפון

100%0%0%0%100%אזור יהודה ושומרון
84%5%2%9%100%אזור ירושלים

77%9%2%12%100%אזור תל אביב והמרכז
76%8%3%14%100%ימין

78%9%0%13%100%ימין מרכז
84%12%0%5%100%מרכז

91%5%0%4%100%מרכז שמאל
83%10%3%3%100%שמאל

73%0%0%27%100%לא יודע/ת



חיתוכים דמוגרפיים >>>

האם את/ה?.1

האם
את/ה?

כלל
המדגם

44%אישה
56%גבר

100%סך הכל

מהו גילכם?.2

מהו
גילכם?

כלל
המדגם

298%עד18
4419%עד30
6438%עד45

6535%מעל
100%סך הכל

כיצד אתם מגדירים את רמת הדתיות שלכם?.3

כיצד אתם מגדירים את רמת הדתיות
שלכם?

כלל
המדגם

44%חילוני/ת
24%מסורתי/ת לא שומר/ת שבת

7%מסורתי/ת שומר/ת שבת
12%דתי/ת לאומי/ת

8%חרדי/ת
4%אחר

0%לא יודע/ת
100%סך הכל

באיזה אזור בארץ אתם מתגוררים?.4

כללבאיזה אזור בארץ אתם מתגוררים?
המדגם

אזור הדרום - באר שבע, אשדוד
ואשקלון

17%

12%אזור השרון - נתניה וחדרה
16%אזור חיפה והצפון

4%אזור יהודה ושומרון
12%אזור ירושלים

40%אזור תל אביב והמרכז
100%סך הכל



כיצד אתם מגדירים את השקפת העולם שלכם?.5

כיצד אתם מגדירים את השקפת העולם
שלכם?

כלל
המדגם

41%ימין
16%ימין מרכז

18%מרכז
16%מרכז שמאל

6%שמאל
3%לא יודע/ת

100%סך הכל

אנו זמינים עבורכם בכל עת.


