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סקר מקוון ערך במכון הישראלי לדמוקרטיה  גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות מרכז

. הסקר נועד לבדיקת לזר מנחם, בראשות מר Panels LTDאמצעות מכון הסקרים ב

-13ונערך בתאריכים שירותי הדת השונים, עמדות הציבור היהודי בישראל כלפי 
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 :המדגם

 עם 24%השכלה עד תיכונית כולל,  30% -ל גברים, 49.8% -נשים ו 50.2%יהודים,  502

 ם.אקדמאי 46% -השכלה על תיכונית ו

 

 :בחלוקה לפי הגדרה עצמית דתית של המרואיינים ממצאי הסקרהשאלות ולהלן 

 ? )%(האם אתה מקפיד על אכילת מזון שיש לו תעודת כשרות .1

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 100.0 96.6 44.1 5.4 38.7 תמיד מקפיד ,כן

 לא אבל בבית רק מקפיד

 בחוץ אוכל כשאני

16.2 12.1 31.2 3.4 0 

 0 0 24.7 82.5 45.1 מקפיד לא

 100 100 100 100 100 סה"כ

, ? )%אותו שתאכל כדי למזון להיות צריכה מינימלית כשרות תעודת איזו .2

 (בשאלה קודמת 2+  1תשובות  -מתוך אלה המקפידים לאכול כשר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 נדא, להחרדית העדה"צ )בד

 וכדומה(
19.8 

10.3 6.2 5.1 78.5 

 כשרות - ראשית רבנות

 מהדרין
13.0 

5.1 7.8 25.4 17.6 

 3.9 50.8 61.1 46.1 46.5 רגילה כשרות - ראשית רבנות

 השגחה של כשרות תעודת

 / צוהרפרטית
7.8 

7.7 7.8 15.3 0 

 האוכל יצרן של התחייבות

 לו אין אם גם כשר שהמזון

 כלשהי תעודה

12.9 

30.8 17.1 3.4 0 

 100 100 100 100 100 סה"כ



 

 

 הרבנות שנותנת הכשרות על הפיקוח לאיכות נותן היית ציון איזה .3

 ? )%(הראשית

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 טוב לא בכלל
21.1 29.6 15.3 3.4 23.5 

 טוב כך כל לא
21.8 17.0 22.4 25.9 37.3 

 טוב די
26.8 12.1 40.0 51.7 19.6 

 מאוד טוב
5.9 4.9 6.5 8.6 3.9 

 יודע לא
24.4 36.3 15.9 10.3 15.7 

 100 100 100 100 100 סה"כ

  הדתית המועצה שנותנת הדת משירותי מרוצה לא או מרוצה אתה כמה עד .4

 ? )%(רישום נישואין וגירושין -גר אתה שבה בעיר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 1.9 1.7 8.9 23.7 13.9 מרוצה לא בכלל

 7.7 10.3 14.2 11.6 11.9 מרוצה כך כל לא

 19.2 25.9 40.8 12.5 24.3 מרוצה די

 34.6 34.5 10.1 4.0 12.9 מאוד מרוצה

 36.6 27.6 26.0 48.2 37.1 יודע לא

 100 100 100 100 100 סה"כ

  הדתית המועצה שנותנת הדת משירותי מרוצה לא או מרוצה אתה כמה עד .5

 )%( ?תרבות תורנית -גר אתה שבה בעיר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 מרוצה לא בכלל
14.4 21.0 11.2 3.4 9.8 

 מרוצה כך כל לא
13.8 10.7 16.6 12.1 19.6 

 מרוצה די
22.9 12.9 30.2 44.8 17.6 

 מאוד מרוצה
8.7 2.2 6.5 27.6 21.6 

 יודע לא
40.2 53.2 35.5 12.1 31.4 

 100 100 100 100 100 סה"כ

 

 



 

 

  הדתית המועצה שנותנת הדת משירותי מרוצה לא או מרוצה אתה כמה עד .6

 )%( ?תחזוקת בתי כנסת -גר אתה שבה בעיר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 מרוצה לא בכלל
11.5 15.6 7.7 3.5 14.0 

 מרוצה כך כל לא
15.7 11.2 18.3 24.6 16.0 

 מרוצה די
29.3 21.0 42.0 36.8 16.0 

 מאוד מרוצה
8.5 2.2 10.1 19.3 18.0 

 יודע לא
35.0 50.0 21.9 15.8 36.0 

 100 100 100 100 100 סה"כ

  הדתית המועצה שנותנת הדת משירותי מרוצה לא או מרוצה אתה כמה עד .7

 )%( ?מקוואות -גר אתה שבה בעיר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 מרוצה לא בכלל
12.8 16.1 10.1 3.5 16.0 

 מרוצה כך כל לא
11.5 9.4 14.8 8.8 12.0 

 מרוצה די
25.9 15.2 32.0 52.6 22.0 

 מאוד מרוצה
9.7 0.9 10.7 22.8 32.0 

 יודע לא
40.2 58.4 32.4 12.3 18.0 

 100 100 100 100 100 סה"כ

  הדתית המועצה שנותנת הדת משירותי מרוצה לא או מרוצה אתה כמה עד .8

 )%( ?שירותי קבורה -גר אתה שבה בעיר

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 מרוצה לא בכלל
16.2 23.3 13.5 6.8 5.9 

 מרוצה כך כל לא
9.8 9.4 15.3 3.4 2.0 

 מרוצה די
22.8 17.9 29.4 22.0 23.5 

 מאוד מרוצה
9.9 4.9 8.8 27.1 13.7 

 יודע לא
41.4 44.5 33.0 40.7 54.9 

 100 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 



 

 

 אורתודוקסיים הלא לזרמים גם לאפשר אין או יש בישראל האם ,לדעתך .9

 )%( ?משלהם דת שירותי להציע( ולקונסרבטיבים לרפורמים)

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 לאפשר שלא בטוח
22.3 4.9 14.1 51.7 90.2 

 לאפשר שלא חושב
11.4 3.6 21.2 22.4 2.0 

 לאפשר שכן חושב
24.4 26.5 31.2 15.5 3.9 

 לאפשר שכן בטוח
32.6 57.8 18.2 5.2 0 

 יודע לא
9.3 7.2 15.3 5.2 3.9 

 100 100 100 100 100 לאפשר שלא בטוח

 הלא הזרמים את לתקצב צריכה לא או צריכה המדינה האם, לדעתך .10

 )%( ?האורתודוקסי הזרם את כמו, באוכלוסייה חלקם לפי אורתודוקסיים

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 78.8 44.1 14.8 7.6 21.5 צריכה שלא בטוח

 7.7 27.1 20.7 11.2 15.7 צריכה שלא חושב

 5.8 15.3 35.5 29.9 27.7 צריכה שכן חושב

 0 3.4 11.2 40.6 22.3 צריכה שכן בטוח

 7.7 10.1 17.8 10.7 12.8 יודע לא

 100 100 100 100 100 סה"כ

 התפוצות ביהדות להתחשב ישראל מדינת צריכה לא או צריכה מידה באיזו .11

 )%( ?בארץ דת נושאי כלפי המדיניות בעיצוב

כלל  

 המדגם

 הגדרה דתית

 חרדי דתי מסורתי חילוני

 51.9 31.0 17.8 14.3 21.4 צריכה לא בכלל

 23.1 44.8 30.8 25.0 29.0 מעטה די במידה צריכה

 9.6 10.3 25.4 28.1 23.4 רבה די במידה צריכה

 רבה במידה צריכה

 מאוד
15.0 22.8 10.1 8.6 5.8 

 9.6 5.3 15.9 9.8 11.2 יודע לא

 100 100 100 100 100 סה"כ

 


