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 04.06.19                                                                    הודעה לעיתונות

 

 :לדמוקרטיהשל מרכז גוטמן במכון הישראלי  "הקול הישראלי"מדד 

 שליש בעד הקמת מערך גיור חדש;  ;תהליך הגיורב בהקלה ךתומ כמחצית מהציבור היהודי

 וג אדם שלא עבר גיור על פי ההלכהלא יקבלו כבן ז 54%

 

( ג'שראלי לדמוקרטיה המתפרסם היום )של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הימדד הקול הישראלי 

האורתודוקסי מערך הגיור  שיחליף את ,י חדשגיור ממלכתמערך מת יין בהקמעונהציבור היהודי מ כשלישכי  מצא

היהודים מנגד, כמחצית מ. וכמעט מחצית מעוניינים בהרחבת מערך הגיוס המקל של צה"ל ,של הרבנות הראשית

  .פי ההלכהשאינו יהודי על אדם בן זוג כ( לא היו מקבלים 54%)

 

נו יישראלים החיים בינ 400,000-"כמדינה במכון הישראלי לדמוקרטיה: ד"ר שוקי פרידמן, מנהל מרכז לאום דת ו

לא מוגדרים כיהודים על פי ההלכה. הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית בעינינו ובעיני עצמם. הם משרתים 

ישראלית. רבים מהם היו -בצבא, נושאים בנטל החברה הישראלית, ומהווים חלק מהרקמה האנושית היהודית

ת את האפשרות הזו ות יהודים, אבל מדיניות הגיור הנוכחית הופכשמחים להשלים את המהלך באופן מלא, ולהי

 ש".למורכבת למימו

 

 להלן נתוני הסקר המלא:

 :גיור כהלכה

 להקפיד יותרכי יש הסבורים  35%לעומת  ,שיש להקל בתהליך הגיור ( מהציבור היהודי סבור52%כמחצית )

 59%-מהחרדים ו 95%בפילוח לפי רמת דתיות: תהא פחות מתגיירים. הדבר , גם המשמעות בתהליך הגיור

 49%-מהמסורתיים הלא דתיים ו 55%מהחילונים,  68%-בניגוד ל . זאתרבהמהדתיים תומכים בהקפדה 

 מעדיפים הקלה בתהליך.שהיו מהמסורתיים הדתיים 

 

 , ואילורשיש להרחיב את מערך הגיור בצה"ל, בו התהליכים פשוטים וקצרים יותציבור היהודי סבור מה 45%

סבורים שיש לסגור אותו  10%ו היו רוצים לצמצמו 7%. כמות שהואהצה"לי שארת מערך הגיור תומכים בה 26%

מהם  17%ועוד  גיור בצה"למערך ( מעוניינים בסגירת 64%רוב החרדים )כצפוי, בפילוח לפי רמת דתיות: . כליל

המסורתיים מחצית מ (,55%החילונים )מחצית מר מבניגוד ברור לזו של יות מעוניינים בצמצומו. עמדה זו עומדת

 . יבולהרחמעדיפים מהדתיים ש 31%-ו ( 51%) וניהםולג

 

  :מונופול הרבנות

 36%מהמסורתיים הדתיים,  41% . כך מעונייניםשיוקם מערך גיור ממלכתי חדשמעדיפים מהיהודים  36%

שהסמכות צריכה להישאר בידי מערך הגיור  חושבים 31.5%מהחילונים. מנגד,  34% -ו מהמסורתיים הלא דתיים

 17% רק מהדתיים. 65.5%-מהחרדים ו 89%זו האופציה המועדפת על . האורתודוכסי של הרבנות הראשית

 )האורתודוקסי, הקונסרבטיבי והרפורמי( שלדעתם בתי דין פרטיים לגיור בישראל מכל הזרמיםדיווחו מהנשאלים 

 .גם יחד בחו"לבארץ וד ציינו גם את בתי דין לגיור בלב 9%. יכולים להיות מוסמכים לכך

 

 טוב שכן קרוב?

מסתבר שאנו מוכנים לקבל אדם שאינו יהודי על פי ההלכה בתור שכן, אך לא בתור בן זוג לנו או לילדינו. כך, 

ג כבני זואותו לא היו מקבלים  ,(54%כזה כשכן, אך למעלה ממחצית )מהיהודים הביעו נכונות לקבל אדם  86%

מוכנים להיכנס בקשרי זוגיות עם מי שאינם יהודים  שלאלהם או לילדיהם. מבט מעמיק מגלה שישנו רוב לאלו 
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 (63%דתיים )-( והמסורתיים הלא71%(, המסורתיים הדתיים )89%(, הדתיים )93%כהלכה בקרב החרדים )

 .( אינם מוכנים לכך25%בקרב החילונים רק רבע )

 
 באינטרנט שנערך, בסקר. לדמוקרטיה הישראלי במכון והמדיניות קהל דעת לחקר גוטמן מרכז ידי-על נערך הישראלי הקול מדד

-ו העברית בשפה ואשה איש 586 רואיינו, 20-22/5 התאריכים בין( במרשתת כראוי מיוצגות שאינן קבוצות של השלמות) ובטלפון
 המרבית הדגימה טעות. ומעלה 18 בגילאי בישראל הבוגרת האוכלוסייה כלל של מייצג ארצי מדגם המהווים, הערבית בשפה 105

 המלא הנתונים לקובץ. סמית רפי בהנהלת סמית מכון ידי על בוצעה השדה עבודת. 95% של ביטחון ברמת± 3.7% המדגם לכלל
 https://dataisrael.idi.org.il: ראו
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