
 

 

  סקר בזק דת ומדינה

 2019אוגוסט 

ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה סקר בזן באמצעות מכון הסקרים  7-8/8/2019בתאריכים 

 לבחינת עמדות הציבור היהודי בישראל בסוגיות דת ומדינה. PanelsLTDהמקוון 

 נדגמים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל. 760הסקר כלל 

 

 ם, וחלוקה לפי מיקום פוליטי )ימין, מרכז שמאל(:כלל המדג

 מפלגה איזו עבור בוחר/ת את/ה כאשר לך חשוב הכי איזה, הבאים הנושאים מבין .1

 לכנסת? הקרובות בבחירות להצביע

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 30.5 52.4 42.7 36.7 חברה וכלכלה

 47.7 20.0 7.9 36.2 חוץ וביטחון

 16.5 15.3 11.2 15.5 דת ומדינה

 1.0 8.8 37.1 7.0 חיזוק הדמוקרטיה

 4.3 3.5 1.1 4.6 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ

 דתי רוב יש שבהם באזורים מאשר חוץ הארץ, בכל בשבת ציבורית תחבורה להנהיג יש .2

     או חרדי

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 20.8 61.2 81.0 37.0 מסכים מאוד

 26.5 19.4 11.2 23.0 מסכים די

 18.7 5.9 5.6 14.3 לא כל כך מסכים

 30.2 11.8 2.2 22.8 כלל לא מסכים

 3.8 1.7 ---  2.9 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ

 בכך שרוצה ת/ישראלי לכל אזרחיים נישואים לאפשר יש .3

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 23.7 65.3 84.3 40.3 מסכים מאוד

 22.0 15.9 10.1 19.2 די מסכים

 17.1 5.9 2.2 13.0 לא כל כך מסכים

 33.1 11.8 2.2 24.3 כלל לא מסכים

 4.1 1.1 1.2 3.2 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ
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   יש לבטל את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות .4

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 29.4 64.7 77.5 42.8 מסכים מאוד

 24.1 12.4 13.5 20.5 די מסכים

 13.0 6.5 5.6 10.5 לא כל כך מסכים

 27.8 14.1 2.2 21.7 כלל לא מסכים

 5.7 2.3 1.2 4.5 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ

  יש לאפשר תפילה שוויונית לנשים ולזרמים הלא אורתודוקסיים ברחבה נפרדת בכותל .5

 
 ןימי % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 14.8 48.8 71.9 29.2 מסכים מאוד

 23.3 25.9 12.4 22.4 די מסכים

 19.1 4.1 7.9 14.7 לא כל כך מסכים

 36.8 17.6 3.4 28.2 כלל לא מסכים

 6.0 3.6 4.4 5.5 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ

בשבת בכל הארץ חוץ מאשר באזורים שבהם יש רוב דתי או אפשר פתיחת מרכולים יש ל .6

   חרדי

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 20.0 57.1 78.6 35.3 מסכים מאוד

 29.0 20.6 10.1 24.6 די מסכים

 14.6 6.5 7.9 12.2 לא כל כך מסכים

 33.5 13.5 3.4 25.4 כלל לא מסכים

 2.9 2.3 ---  2.5 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ

 תלמידי של קטן ממספר חוץ, ל"לצה חרדים צעירים לגיוס מתנגד או תומך אתה האם .7

 ? בישיבות ללמוד ויישארו פטור שיקבלו חכמים

 
 ימין % מרכז % שמאל % כלל המדגם %

 28.4 45.9 52.8 35.1 תומך מאוד

 34.0 34.1 28.1 33.4 די תומך

 11.1 5.9 7.9 9.3 די מתנגד

 15.4 6.5 3.4 12.0 מתנגד מאוד

 11.1 7.6 7.8 10.2 לא יודע

 100 100 100 100 סה"כ
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 חילוני:-חלוקה לפי מיקום על הרצף החרדי

 מפלגה איזו עבור בוחר/ת את/ה כאשר לך חשוב הכי איזה, הבאים הנושאים מבין .1

 לכנסת? הקרובות בבחירות להצביע

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 45.5 40.8 33.0 18.6 16.9 חברה וכלכלה

 28.3 47.1 44.3 52.9 11.3 וביטחון חוץ

 10.8 4.0 11.4 17.6 67.6 דת ומדינה

 12.0 4.6 4.5 2.0 --- חיזוק הדמוקרטיה

 3.4 3.5 6.8 8.9 4.2 לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ

 דתי רוב יש שבהם באזורים מאשר חוץ הארץ, בכל בשבת ציבורית תחבורה להנהיג יש .2

     או חרדי

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 61.2 33.3 19.3 4.9 2.8 מסכים מאוד

 24.9 33.9 20.5 16.7 --- די מסכים

 9.2 16.7 20.5 28.4 4.2 לא כל כך מסכים

 1.8 14.9 31.8 46.1 93.0 כלל לא מסכים

 2.9 1.2 7.9 3.9 --- לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ

 בכך שרוצה ת/ישראלי לכל אזרחיים נישואים לאפשר יש .3

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 67.1 36.2 21.6 5.9 --- מסכים מאוד

 17.5 31.6 19.3 16.7 --- די מסכים

 8.6 16.1 21.6 19.6 5.6 לא כל כך מסכים

 4.6 14.9 30.7 52.0 90.1 כלל לא מסכים

 2.2 1.2 6.8 5.8 4.3 עלא יוד

 100 100 100 100 100 סה"כ
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 יש לבטל את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות .4

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 67.1 42.5 22.7 12.7 --- מסכים מאוד

 21.8 27.6 22.7 15.7 1.4 די מסכים

 5.2 12.6 22.7 15.7 7.0 לא כל כך מסכים

 2.8 13.2 25.0 47.1 88.7 כלל לא מסכים

 3.1 4.1 6.9 8.8 2.9 לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ

 יש לאפשר תפילה שוויונית לנשים ולזרמים הלא אורתודוקסיים ברחבה נפרדת בכותל .5

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 51.4 21.3 13.6 5.9 --- מסכים מאוד

 26.5 28.2 19.3 16.7 1.4 די מסכים

 11.1 21.8 21.6 14.7 5.6 לא כל כך מסכים

 4.6 23.0 38.6 57.8 93.0 כלל לא מסכים

 6.4 5.7 6.9 4.9 --- לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ

חוץ מאשר באזורים שבהם יש רוב דתי  ,בשבת בכל הארץאפשר פתיחת מרכולים יש ל .6

 חרדי או

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 59.1 32.8 15.9 3.9 1.4 מסכים מאוד

 27.1 33.9 25.0 16.7 1.4 די מסכים

 7.7 16.7 18.2 20.6 2.8 לא כל כך מסכים

 3.7 14.4 35.2 56.9 94.4 כלל לא מסכים

 2.4 2.2 5.7 1.9 --- לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ
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 תלמידי של קטן ממספר חוץ, ל"לצה חרדים צעירים לגיוס מתנגד או תומך אתה האם .7

 ? בישיבות ללמוד ויישארו פטור שיקבלו חכמים

 
 חרדי %

דתי  %

 לאומי

מסורתי  %

 דתי

מסורתי  %

 לא דתי
 חילוני %

 47.7 37.9 33.0 14.7 2.8 תומך מאוד

 31.1 41.4 37.5 44.1 4.2 די תומך

 5.2 7.5 18.2 13.7 15.5 די מתנגד

 2.5 3.4 5.7 17.6 76.1 מתנגד מאוד

 13.5 9.8 5.6 9.9 1.4 לא יודע

 100 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 :2019פברואר לסקר שנערך בהשוואה 

 .קטנים מאוד 2019עבור כל השאלות בסקר ההבדלים בהשוואה לסקר שנערך בפברואר 

 מפלגה איזו עבור בוחר/ת את/ה כאשר לך חשוב כיה איזה, הבאים הנושאים מבין .1

 לכנסת? הקרובות בבחירות להצביע

  2019אוגוסט  % 

יהודים  %

 2019פברואר 

 44.7 36.7 חברה וכלכלה

 31.7 36.2 חוץ וביטחון

 11.5 15.5 דת ומדינה

 6.7 7.0 חיזוק הדמוקרטיה

 5.4 4.6 לא יודע

 100 100 סה"כ

 דתי רוב יש שבהם באזורים מאשר חוץ הארץ, בכל בשבת ריתציבו תחבורה להנהיג יש .2

     או חרדי

  2019אוגוסט  % 

יהודים  %

 2019פברואר 

 42.9 37.0 מסכים מאוד

 19.6 23.0 די מסכים

 12.2 14.3 לא כל כך מסכים

 22.2 22.8 כלל לא מסכים

 3.1 2.9 לא יודע

 100 100 סה"כ
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 בכך שרוצה ת/ראלייש לכל אזרחיים נישואים לאפשר יש .3

  2019אוגוסט  % 

יהודים  %

 2019פברואר 

 47.3 40.3 מסכים מאוד

 18.9 19.2 די מסכים

 11.3 13.0 לא כל כך מסכים

 19.4 24.3 כלל לא מסכים

 3.1 3.2 לא יודע

 100 100 סה"כ

   יש לבטל את המונופול של הרבנות הראשית על הכשרות .4

  2019אוגוסט  % 

יהודים  %

 2019אר פברו

 46.7 42.8 מסכים מאוד

 20.5 20.5 די מסכים

 10.8 10.5 לא כל כך מסכים

 17.7 21.7 כלל לא מסכים

 4.3 4.5 לא יודע

 100 100 סה"כ

  יש לאפשר תפילה שוויונית לנשים ולזרמים הלא אורתודוקסיים ברחבה נפרדת בכותל .5

  2019אוגוסט  % 

יהודים  %

 2019פברואר 

 32.0 29.2 מסכים מאוד

 22.7 22.4 די מסכים

 14.2 14.7 לא כל כך מסכים

 24.8 28.2 כלל לא מסכים

 6.3 5.5 לא יודע

 100 100 סה"כ

 


