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 :אל הצטרפות של תהליך הוא גיור, בעיניך, האם( בלבד ליהודים. )1

 
 יהודים %

 18.3 היהודי העם

 31.1 היהודית הדת

 45.6 היהודית לדת וגם היהודי לעם גם הצטרפות

 5.1 ודע/מסרבלא י

 100.0 סה"כ

 בגבולות שניתן כמה עד) בגיור להקל צריך האם, לדעתך( בלבד ליהודים. )2

 להקפיד שצריך או, היהודי לעם להצטרף מתגיירים ליותר לאפשר כדי( ההלכה

 ?מתגיירים פחות יהיו אם גם בגיור מאוד

 
 יהודים %

 52.0 בגיור להקל צריך

 35.2 בגיור להקפיד צריך

 12.8 א יודע/מסרבל

 100.0 סה"כ

 

 יהודי הוא שאדם לקבוע הסמכות להיות צריכה מי בידי, לדעתך( בלבד ליהודים. )3

 להציג(: ]אחת מתשובה יותר לסמן ניתן) ביהדותו ישראל מדינת של הכרה לצורך

 *[ברוטציה

 
 יהודים %

 31.6 הראשית הרבנות של האורתודוקסי הגיור מערך בידי

 36.1 בחוק ויוסדר שיוקם חדש ממלכתי גיור מערך בידי

, חרדי - הזרמים מכול בישראל לגיור פרטיים דין בתי בידי

 ורפורמי קונסרבטיבי, אורתודוקסי
17.3 

, אורתודוקסי, חרדי – הזרמים מכול ל"בחו לגיור דין בתי בידי

 ורפורמי קונסרבטיבי
8.8 

 11.6 מידה באותה כולם, מאלה אחד אף

 12.3 סרבלא יודע/מ

 אחת מתשובה יותר לבחור הנבדקים יכלו זו בשאלה כי 100% -מ ליותר מסתכמים הערכים* 

 

. יותר וקצרים פשוטים בו שהתהליכים גיור מערך פועל ל"בצה( בלבד ליהודים. )4

 :לדעתך האם. חיילים 10,000 מעל היום עד גוירו במסגרתו

 
 יהודים %

 45.3 ל"בצה הגיור מערך את להרחיב יש

 25.8 שהוא כמו ל"בצה הגיור מערך את להשאיר יש

 7.2 ל"בצה הגיור מערך את לצמצם יש

 10.4 ל"בצה הגיור מערך את לסגור יש

 11.3 לא יודע/מסרב



 

2 

 

 100.0 סה"כ

 

 

 :ההלכה פי על יהודי שאינו אדם לקבל י/תסכים האם( בלבד ליהודים. )5

 כשכן 5.1

 
 יהודים %

 61.4 שכן בטוח

 24.7 שכן בחוש

 5.5 שלא חושב

 4.3 שלא בטוח

 4.1 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 שלך הבת של/ שלך לנישואים זוג כבן 5.2

 
 יהודים %

 24.2 שכן בטוח

 15.5 שכן חושב

 17.6 שלא חושב

 35.8 שלא בטוח

   6.9 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 שלך הבן של/ שלך זוג כבת 5.3

 
 יהודים %

 23.9 שכן בטוח

 14.5 שכן חושב

 17.9 שלא חושב

 36.6 שלא בטוח

 7.1 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 


