
 

 

  

 (, יהודים)% 2022, ביטחון ודמוקרטיהסקר 

 האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים:

א. בפעולה צבאית צה"ל צריך לוודא שהיא אינה מפרה את חוקי וכללי המלחמה 1

 שאלה זו()חצי מהמדגם השיב על הבינלאומיים 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 15.3 5.2 3.8 11.4 כלל לא מסכים

 24.9 13.9 10.6 20.1 לא כל כך מסכים

 33.2 43.0 26.2 35.3 די מסכים

 21.4 31.6 56.9 27.3 מסכים מאוד

 5.2 6.4 2.5 5.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

לא שומר על חוקי וכללי המלחמה הבינלאומיים גם צה"ל בפעולה צבאית אם האויב ב. 1

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו( לא צריך לשמור על כללים אלה

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 14.0 30.8 50.5 22.4 כלל לא מסכים

 23.1 23.6 30.7 24.2 לא כל כך מסכים

 24.8 21.2 15.3 22.7 די מסכים

 35.9 20.0 3.5 27.8 מאודמסכים 

 2.2 4.5 0.0 2.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

א. למרות שזה בניגוד לכללי וחוקי הדין הבינלאומי, במקרה של ירי טילים על 2

אוכלוסייה ישראלית על ידי אחד או יותר מהארגונים הפלסטינים בעזה יש לבצע ירי 

)חצי כבד לריכוזי אוכלוסייה פלסטינית כדי לצרוב בתודעתם את מחיר ההתגרות 

 מהמדגם השיב על שאלה זו(

כלל  

 המדגם

 פוליטימחנה 

 ימין מרכז שמאל

 13.4 19.1 52.9 18.9 כלל לא מסכים

 19.0 26.1 15.0 20.4 לא כל כך מסכים

 28.3 25.6 19.2 26.6 די מסכים

 35.2 20.8 4.6 27.6 מסכים מאוד

 4.1 8.4 8.3 6.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 



 
 

ידי אחד או יותר מהארגונים במקרה של ירי טילים על אוכלוסייה ישראלית על ב. 2

הפלסטינים בעזה יש לבצע ירי כבד לריכוזי אוכלוסייה פלסטינית כדי לצרוב בתודעתם 

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו( את מחיר ההתגרות בישראל

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 15.1 35.3 64.3 25.9 כלל לא מסכים

 25.4 22.9 20.9 24.5 לא כל כך מסכים

 23.1 14.6 11.2 19.8 די מסכים

 32.4 21.0 3.6 25.7 מסכים מאוד

 4.0 6.1 0.0 4.1 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

)חצי מהמדגם השיב א. יש להרוג מחבל לאחר שנוטרל גם אם לא נשקפת ממנו סכנה 3

 על שאלה זו(

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 11.2 23.3 66.5 19.7 מסכיםכלל לא 

 19.0 26.5 12.8 20.5 לא כל כך מסכים

 15.6 23.5 12.9 17.4 די מסכים

 50.0 20.1 6.1 37.3 מסכים מאוד

 4.2 6.6 1.7 5.0 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

למרות שהדבר אסור לפי החוק, יש להרוג מחבל לאחר שנוטרל גם אם לא נשקפת . ב3

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו( ממנו סכנה

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 17.5 36.2 65.0 27.6 כלל לא מסכים

 17.8 21.7 18.3 18.7 לא כל כך מסכים

 22.9 14.3 9.8 18.8 די מסכים

 38.4 18.7 2.0 29.3 מסכים מאוד

 3.4 9.1 4.8 5.5 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

 



 
 

למרות שבתי המשפט הצבאיים מעולם לא פסקו עונש מוות למחבלים שרצחו א. 4

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו(ישראלים, יש להוציא להורג מחבלים כאלה 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 3.0 10.7 23.9 7.1 כלל לא מסכים

 7.3 18.3 31.6 12.8 לא כל כך מסכים

 23.7 31.1 18.4 24.8 די מסכים

 62.3 34.2 13.8 49.3 מסכים מאוד

 3.7 5.7 12.4 6.1 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

)חצי מהמדגם השיב על שאלה ב. יש להוציא להורג מחבלים שהורשעו ברצח ישראלים 4

 זו(

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 4.4 14.4 36.6 10.9 כלל לא מסכים

 8.1 15.6 24.6 11.8 כך מסכיםלא כל 

 20.5 22.3 7.7 19.1 די מסכים

 62.3 39.1 19.0 51.6 מסכים מאוד

 4.7 8.6 12.0 6.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

נהלי הפתיחה באש של צהל מקשים על חיילי צהל להגן על עצמם בעת פעילות א. 5

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו(מבצעית 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 1.7 3.5 16.6 3.7 כלל לא מסכים

 3.6 8.2 31.5 7.6 לא כל כך מסכים

 22.1 34.3 22.0 25.3 די מסכים

 64.8 43.8 16.7 53.3 מסכים מאוד

 7.8 10.2 13.2 10.1 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

 

 



 
 

צה"ל נשמרת מלוא הזכות להגיב באש חיה ב. למרות שמדיניות צה"ל היא כי "לחיילי 5

במקרה שהלוחמים חשים סכנת חיים", נהלי הפתיחה באש של צה"ל מקשים על חיילי 

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו( צה"ל להגן על עצמם בעת פעילות מבצעית

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 3.0 8.2 30.1 7.8 כלל לא מסכים

 5.9 10.8 19.0 8.4 מסכיםלא כל כך 

 25.4 32.9 28.4 27.3 די מסכים

 60.8 41.6 12.8 50.1 מסכים מאוד

 5.0 6.6 9.8 6.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

א. הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אמר שהוא לא רוצה שחייל ירוקן מחסנית על נערה עם 6

מספריים האם יש או אין לבצע ירי על מנת להרוג לעבר פלסטינים המתקרבים באופן 

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו(חשוד לעמדת שמירה של צהל? 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 38.1 17.0 6.0 29.4 לירותבטוח שיש 

 44.0 42.7 26.2 40.7 חושב שיש לירות

 10.5 19.8 41.5 16.1 חושב שאין לירות

 0.7 4.4 16.9 3.5 בטוח שאין לירות

 6.7 16.2 9.5 10.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

ב. האם יש או אין לירות על מנת להרוג לעבר פלסטינים המתקרבים באופן חשוד 6

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו(לעמדת שמירה של צה"ל? 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 45.9 19.7 5.9 34.4 בטוח שיש לירות

 35.9 38.6 29.0 35.6 חושב שיש לירות

 9.7 25.8 32.7 16.3 חושב שאין לירות

 1.9 4.6 26.7 5.5 בטוח שאין לירות

 6.7 11.3 5.6 8.2 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 



 
 

)חצי מהמדגם ל לשירות נשים? "א. האם יש או אין לפתוח יחידות עילית קרביות בצה7

 השיב על שאלה זו(

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

 16.3 25.5 52.8 22.4 לשירות נשיםבטוח שיש לפתוח 

 29.2 38.8 34.8 31.6 חושב שיש לפתוח לשירות נשים

 20.1 14.5 6.2 16.6 חושב שאין לפתוח לשירות נשים

 23.5 10.1 2.3 18.1 בטוח שאין לפתוח לשירות נשים

 10.9 11.1 3.9 11.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

ב. כמה ממפקדי סיירת מטכ"ל בעבר קבעו כי, מניסיונם, ניתן לשלב נשים בשירות 7

ביחידות עילית בצה"ל. לדעתך, האם יש או אין לפתוח יחידות עילית קרביות בצה"ל 

 )חצי מהמדגם השיב על שאלה זו(לשירות נשים? 

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

 23.7 29.1 55.2 28.4 נשיםבטוח שיש לפתוח לשירות 

 30.4 34.6 29.3 30.7 חושב שיש לפתוח לשירות נשים

 15.5 17.9 7.4 15.0 חושב שאין לפתוח לשירות נשים

 23.8 9.4 3.8 17.9 בטוח שאין לפתוח לשירות נשים

 6.6 8.9 4.2 7.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 למי סיכוי גבוה יותר...מבין הצעירים העומדים בפני גיוס לצה"ל, 

 לשרת ביחידות עילית קרביות, כמו השייטת או סיירת מטכ"ל .8

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

לתושבי המרכז ולתושבי הפריפריה 

  אותו סיכוי

36.0 41.7 37.2 35.5 

 34.6 31.9 39.4 34.1 לתושבי המרכז סיכוי גבוה יותר

 9.6 9.7 4.6 9.0 גבוה יותרלתושבי הפריפריה סיכוי 

 20.3 21.1 14.3 20.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 



 
 

 8200לשרת ביחידות עילית טכנולוגיות, כמו  .9

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

לתושבי המרכז ולתושבי הפריפריה 

  אותו סיכוי

21.5 19.9 18.9 23.3 

 59.2 59.6 70.1 59.8 יותרלתושבי המרכז סיכוי גבוה 

 3.6 3.7 2.3 3.4 לתושבי הפריפריה סיכוי גבוה יותר

 13.9 17.8 7.7 15.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 לשרת כתומכי לחימה כמו חימוש או אפסנאות .10

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

לתושבי המרכז ולתושבי הפריפריה 

  אותו סיכוי

40.0 36.7 49.0 37.9 

 7.1 7.0 8.7 7.1 לתושבי המרכז סיכוי גבוה יותר

 38.9 23.6 41.0 35.1 לתושבי הפריפריה סיכוי גבוה יותר

 16.0 20.4 13.6 17.8 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 לשרת בחילות לוחמים כמו שריון או תותחנים .11

 מחנה פוליטי כלל המדגם 

 ימין מרכז שמאל

המרכז ולתושבי הפריפריה  לתושבי

  אותו סיכוי

51.4 57.0 52.1 51.1 

 6.6 6.5 5.5 6.3 לתושבי המרכז סיכוי גבוה יותר

 24.6 21.5 27.1 23.9 לתושבי הפריפריה סיכוי גבוה יותר

 17.8 19.9 10.4 18.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 חוק גיוס חובה למוסדות הבאים:לדעתך, האם נכון או לא נכון לשבץ מגויסים במסגרת 

 שירות בתי הסוהר .12

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 19.6 17.8 23.0 19.4 נכון מאוד

 26.7 25.5 22.2 25.3 די נכון

 16.9 20.1 16.2 17.2 לא כל כך נכון

 28.1 30.1 35.6 29.6 כלל לא נכון

 8.8 6.5 3.1 8.5 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ



 
 

 שירותי הכבאות .13

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 28.0 30.4 30.0 28.6 נכון מאוד

 36.3 35.5 36.0 36.0 די נכון

 15.2 16.1 10.8 14.7 לא כל כך נכון

 13.2 12.1 13.1 12.8 כלל לא נכון

 7.4 5.9 10.1 7.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 בתי חולים .14

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 28.0 31.5 34.2 29.3 נכון מאוד

 30.8 33.9 37.0 32.3 די נכון

 17.5 15.5 10.8 15.9 לא כל כך נכון

 16.0 12.5 12.9 14.7 כלל לא נכון

 7.7 6.7 5.0 7.8 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 בתי ספר .15

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 22.6 24.1 25.4 23.1 נכון מאוד

 24.6 27.7 29.4 26.0 די נכון

 22.5 22.5 14.3 21.2 לא כל כך נכון

 21.8 18.5 22.7 20.9 כלל לא נכון

 8.5 7.2 8.2 8.7 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

האם אתה מסכים או לא מסכים שיהיו בצבא מסגרות סגורות בפני נשים במקרה 

 והיחידה...

 מיועדת לחרדים .16

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 16.7 28.9 41.1 22.6 כלל לא מסכים

 10.1 14.9 21.6 12.6 לא כל כך מסכים

 28.0 27.1 18.0 26.1 די מסכים

 37.3 18.1 13.1 29.4 מסכים מאוד

 7.9 11.1 6.3 9.4 לא יודע/ת



 
 

 100 100 100 100 סה"כ

 לאומיים(-לתלמידי ישיבות הסדר )דתייםמיועדת  .17

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 15.1 26.9 43.6 21.3 כלל לא מסכים

 13.2 15.6 29.0 15.3 לא כל כך מסכים

 31.1 30.6 14.9 28.6 די מסכים

 32.1 15.4 9.2 25.4 מסכים מאוד

 8.5 11.6 3.2 9.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

חוק הגיוס החדש העומד בפני אישור בכנסת קובע כי חרדים שלמדו בישיבות עד  .18

יקבלו אז פטור משירות צבאי ויוכלו לצאת ללימודים או לעבודה. האם אתה  22גיל 

 תומך או מתנגד לחוק זה?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 21.6 11.9 15.4 18.5 תומך מאוד

 23.4 19.5 17.5 21.7 די תומך

 15.2 23.1 13.5 16.8 די מתנגד

 27.2 38.9 46.3 32.0 מתנגד מאוד

 12.6 6.5 7.2 11.0 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 אם היה לך בן בגיל הגיוס לצה"ל, באיזה תפקיד היית מעדיף שהוא ישרת: .19

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 42.7 50.5 56.6 45.5 , תקשוב וכו'(8200)בתפקיד טכנולוגי 

בתפקיד לחימה עילית קרבית כמו טיס 

 או סיירת מטכ"ל

8.6 7.0 5.7 10.3 

בתפקיד לחימה בחיל קרבי כמו גולני, 

 שריון, תותחנים 

5.1 3.1 5.0 5.8 

בתפקיד לוגיסטי, כמו מכונאות, או 

 אפסנאות 

1.6 1.1 0.6 1.9 

 3.7 5.5 1.1 3.7 משרדיבתפקיד פקידותי/ מנהלי/ 

בכל חיל ותפקיד  –אין לי העדפה 

 שהצבא ימצא לנכון לשבץ אותו

18.0 22.6 18.8 17.2 

 13.1 5.3 5.8 10.7 הייתי מעדיף שלא יתגייס לצבא

 5.4 8.5 2.6 6.8 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ



 
 

 אם היה לך בת בגיל הגיוס לצה"ל, באיזה תפקיד היית מעדיף שהיא תשרת:  .20

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 41.0 50.8 54.4 43.8 , תקשוב וכו'(8200בתפקיד טכנולוגי )

בתפקיד לחימה עילית קרבית כמו 

 טיס או סיירת מטכ"ל

2.8 2.0 2.4 3.2 

בתפקיד לחימה בחיל קרבי כמו 

 גולני, שריון, תותחנים 

2.3 2.3 1.4 2.7 

בתפקיד לוגיסטי, כמו מכונאות או 

 אפסנאות 

1.3 2.0 1.3 1.3 

 6.5 9.4 1.0 6.7 תפקיד פקידותי/ מנהלי/ משרדי

בכל חיל ותפקיד  –אין לי העדפה 

 שהצבא ימצא לנכון לשבץ אותה

15.6 29.6 17.4 12.7 

 29.2 8.3 6.0 22.1 מעדיף שלא תתגייס לצבאהייתי 

 3.4 8.8 2.6 5.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 לדעתך, מה קרה בשנים האחרונות לדימוי של אנשי הקבע בחברה הישראלית:  .21

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 3.3 1.6 2.1 2.6 השתפר מאוד

 8.2 8.7 4.4 7.7 השתפר מעט

 27.7 30.5 33.1 28.8 השתנהלא 

 25.7 28.2 31.0 26.6 נשחק מעט

 20.6 20.8 22.7 20.7 נשחק מאוד

 14.4 10.2 6.7 13.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

כיום, האם היית או לא היית ממליץ לבני משפחה או חברים שסיימו שירות חובה  .22

 לבחור בקריירה של שירות ממושך בצבא קבע?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 10.7 10.2 4.1 9.5 בטוח שכן

 35.6 40.9 30.7 35.7 חושב שכן

 22.6 22.2 33.0 23.1 חושב שלא

 13.6 10.7 15.2 13.4 בטוח שלא

 17.5 16.0 16.9 18.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ



 
 

הקבע בזמן השירות  לדעתך, האם התגמולים הכספיים והאחרים שמקבלים אנשי .23

 בצה"ל ולאחריו, תואמים או אינם תואמים את השקעתם במילוי משימותיהם?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

התגמולים גבוהים בהרבה 

 מההשקעה

13.6 15.2 13.6 13.2 

התגמולים גבוהים מעט 

 מההשקעה

13.7 17.9 15.4 12.8 

 24.5 30.3 23.6 25.6 התגמולים מתאימים להשקעה

התגמולים נמוכים מעט 

 מההשקעה

15.4 13.0 10.6 18.4 

התגמולים נמוכים בהרבה 

 מההשקעה

11.4 8.3 13.4 11.4 

 19.8 16.8 22.0 20.2 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

-1איזה ציון היית נותן לצה"ל בכל אחד מהנושאים הבאים, תן את תשובתך בסולם של 

 =מצוין:5 -חלש/גרוע ו= 1כאשר  5

 הכושר המבצעי .24

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 1.4 1.1 1.5 1.5 =גרוע1

2 3.2 6.0 3.2 2.8 

3 16.5 19.0 15.7 16.7 

4 33.7 43.6 33.2 32.8 

 40.4 39.2 19.7 37.2 =מצוין5

 5.9 7.7 10.2 7.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 תקציבית-הכלכליתההתנהלות  .25

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 13.9 10.6 14.0 13.0 =גרוע1

2 16.7 22.0 14.3 17.1 

3 26.7 29.5 27.6 26.5 

4 19.3 17.0 21.6 19.4 

 6.7 7.8 1.6 6.5 =מצוין5

 16.4 18.2 15.8 17.8 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ



 
 

 שוויונית לגברים ולנשיםיצירת סביבת עבודה  .26

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 8.4 4.0 9.2 7.5 =גרוע1

2 13.7 25.6 13.7 11.7 

3 29.0 39.3 32.8 26.2 

4 24.0 13.7 27.9 25.5 

 13.2 11.4 5.7 11.8 =מצוין5

 15.1 10.3 6.5 14.0 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 בזמן לחימהההתנהלות המוסרית  .27

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 3.9 2.3 7.6 4.0 =גרוע1

2 2.3 5.0 0.9 2.5 

3 10.2 20.8 9.6 8.9 

4 25.6 41.3 26.8 23.3 

 56.5 54.8 20.0 51.6 =מצוין5

 4.9 5.6 5.3 6.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 האוכל המוגש לחיילים .28

כלל  

 המדגם

 פוליטימחנה 

 ימין מרכז שמאל

 17.8 16.3 21.4 17.9 =גרוע1

2 16.4 17.1 17.6 16.1 

3 25.7 27.9 22.8 27.6 

4 17.1 13.6 21.0 16.6 

 6.1 3.5 3.8 5.3 =מצוין5

 15.7 18.9 16.1 17.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 הטיפול הרפואי בחיילים .29

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 16.8 13.3 20.9 16.6 =גרוע1

2 16.3 21.3 15.1 16.0 

3 22.6 20.7 23.2 23.3 



 
 

4 20.3 19.7 23.3 19.8 

 13.1 12.1 4.7 11.6 =מצוין5

 11.0 13.0 12.8 12.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 הטיפול בחיילים עם בעיות כלכליות ומשפחתיות .30

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 11.6 8.1 7.4 10.4 =גרוע1

2 13.8 14.0 14.0 14.0 

3 23.2 21.1 24.7 23.3 

4 22.5 30.7 22.6 22.0 

 10.0 9.1 8.0 9.4 =מצוין5

 19.1 21.5 18.9 20.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 הטיפול בחיילים עם בעיות נפשיות .31

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 21.7 18.0 21.9 21.0 =גרוע1

2 20.2 22.5 20.1 20.6 

3 20.9 20.9 20.4 21.4 

4 10.1 11.9 14.2 8.5 

 6.4 5.6 7.2 6.2 =מצוין5

 21.4 21.8 15.7 21.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 ההסעות לבסיסים .32

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 20.4 11.6 17.7 17.6 =גרוע1

2 16.6 14.3 20.0 16.1 

3 19.3 26.8 14.7 20.4 

4 16.7 15.3 21.3 15.7 

 7.5 6.5 3.7 6.7 =מצוין5

 20.0 25.9 22.2 23.1 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ



 
 

מה דעתך על ההצעה החוזרת בשנים האחרונות לבטל את גיוס החובה ולבסס את  .33

בו יראו בשירות את הבחירה המקצועית שלהם  צה"ל כצבא מקצועי, שהמשרתים

 לחיים ויתוגמלו בהתאם?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 24.3 15.5 19.3 21.8 תומך מאוד

 24.7 26.6 27.7 25.1 די תומך

 17.0 21.5 20.3 18.2 די מתנגד

 22.5 24.7 21.3 22.4 מתנגד מאוד

 11.6 11.6 11.4 12.5 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 האם צה"ל חוקר כראוי...

 אירועים מבצעיים שבהם נפגעו חיילים .34

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 23.5 26.7 21.2 23.7 בטוח שחוקר כראוי

 36.1 43.2 49.3 38.6 חושב שחוקר כראוי

 21.0 18.4 16.1 19.4 חושב שלא חוקר כראוי

 9.4 3.2 3.9 7.5 כראויבטוח שלא חוקר 

 10.0 8.4 9.6 10.7 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 אירועים מבצעיים שבהם נפגעו פלסטינים בלתי מעורבים .35

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 36.7 24.3 16.6 30.7 בטוח שחוקר כראוי

 33.6 44.2 22.9 34.8 חושב שחוקר כראוי

 10.3 14.8 34.6 14.2 כראויחושב שלא חוקר 

 5.8 2.6 14.5 5.9 בטוח שלא חוקר כראוי

 13.6 14.0 11.5 14.5 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 תאונות אימונים שבהן נפגעו חיילים .36

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 27.0 33.6 27.6 28.2 בטוח שחוקר כראוי

 37.9 37.1 38.2 37.3 חושב שחוקר כראוי

 17.3 13.3 15.2 16.0 חושב שלא חוקר כראוי

 7.9 6.4 4.9 7.1 בטוח שלא חוקר כראוי



 
 

 9.8 9.6 14.1 11.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 עד כמה אמינים בעיניך...

 הודעות דובר צה"ל על פעולות צבאיות .37

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 23.3 23.8 14.3 22.1 אמינים מאוד

 48.3 46.2 44.6 46.7 די אמינים

 14.4 20.4 21.2 16.6 לא כל כך אמינים

 6.9 3.8 5.1 5.9 בכלל לא אמינים

 7.1 5.8 14.9 8.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 דיווחי צה"ל על מספרי מתאבדים .38

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 14.5 13.8 11.5 13.6 אמינים מאוד

 29.3 32.5 19.5 28.6 די אמינים

 25.3 22.3 28.6 24.9 לא כל כך אמינים

 14.6 11.5 15.8 14.0 בכלל לא אמינים

 16.3 20.0 24.5 18.9 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 דיווח צה"ל על שיעורי החרדים המתגייסים והמשרתים לצה"ל .39

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 15.1 8.3 6.8 12.3 אמינים מאוד

 29.6 32.3 21.7 29.0 די אמינים

 24.0 25.6 31.2 24.9 לא כל כך אמינים

 16.7 19.0 18.8 17.5 בכלל לא אמינים

 14.7 14.8 21.5 16.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 



 
 

מצה"ל מידע מלא ואמין על עד כמה שאתה יודע, האם משפחות שכולות מקבלות  .40

 נסיבות נפילת יקיריהם?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 9.2 14.4 12.4 10.8 בטוח שכן

 42.8 42.8 46.4 42.5 חושב שכן

 21.0 16.7 18.0 19.7 חושב שלא

 8.1 4.1 3.0 6.6 בטוח שלא

 18.8 22.0 20.2 20.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 55%-מהגברים ו 69%שיעור המתגייסים לצה"ל מכל קבוצת גיל של יהודים הוא  .41

. 4%מהנשים ושיעור המשרתים במילואים לאחר השירות הסדיר עומד כיום על 

 האם במצב כזה צה"ל הוא בעיניך עדיין "צבא העם"?

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 12.3 10.8 8.4 11.4 בטוח שכן

 44.5 38.2 36.3 41.6 שכןחושב 

 22.1 31.5 35.1 25.4 חושב שלא

 9.1 9.2 9.9 9.3 בטוח שלא

 11.9 10.3 10.4 12.2 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

מה דעתך על החלטת הרמטכ"ל להוסיף למסמך רוח צה"ל כערך יסוד את הערך  .42

 הממלכתיות? 

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 15.0 21.2 21.3 16.9 תומך מאוד

 26.6 36.0 31.2 28.8 די תומך

 9.5 6.5 5.1 8.1 די מתנגד

 10.0 6.0 4.3 8.2 מתנגד מאוד

 38.9 30.3 38.1 38.0 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

 

 



 
 

 איך, לדעתך, צה"ל צריך להתייחס לכל אחת מהפעילויות הבאות בנוגע לחיילי חובה:

תרבות העוסקת בנושאים דתיים כמו הפרשת חלה לחיילות או שיעור תורה פעילות  .43

 לבנים

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 5.0 18.0 31.1 10.9 לאסור קיום פעילות זו בצה"ל

 10.4 10.5 8.0 9.8 לחייב נוכחות החיילים בפעילות

לאפשר נוכחות בפעילות רק למי 

 שרוצה

73.8 58.9 65.6 80.2 

 4.5 6.0 2.0 5.4 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 כנס הסברה בנושא גיור לחיילים שאינם יהודים על פי ההלכה .44

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 9.4 10.5 12.8 9.9 לאסור קיום פעילות זו בצה"ל

 11.5 10.5 5.7 10.4 לחייב נוכחות החיילים בפעילות

נוכחות בפעילות רק למי לאפשר 

 שרוצה

72.5 78.3 71.9 72.3 

 6.9 7.1 3.3 7.3 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 טקס בו חיילות שרות על הבמה .45

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 10.6 4.3 1.0 7.9 לאסור קיום פעילות זו בצה"ל

 13.1 26.2 35.2 18.4 לחייב נוכחות החיילים בפעילות

לאפשר נוכחות בפעילות רק למי 

 שרוצה

66.1 62.8 62.3 68.6 

 7.7 7.3 1.0 7.6 לא יודע/ת

 100 100 100 100 סה"כ

 סיור באתרים יהודיים דוגמת הכותל ומערת המכפלה .46

כלל  

 המדגם

 מחנה פוליטי

 ימין מרכז שמאל

 2.3 3.4 6.4 3.0 לאסור קיום פעילות זו בצה"ל

 50.6 41.1 26.2 44.6 החיילים בפעילותלחייב נוכחות 

לאפשר נוכחות בפעילות רק למי 

 שרוצה

46.4 65.2 49.6 41.7 

 5.3 5.9 2.2 6.0 לא יודע/ת



 
 

 100 100 100 100 סה"כ

 

ידי -סקר צה"ל בראי הציבור הישראלי הוכן עבור המרכז לביטחון ודמוקרטיה ונערך על

הסקר נערך  במכון הישראלי לדמוקרטיה.מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות 

באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכים 

איש ואשה בשפה העברית המהווים מדגם ארצי מייצג של  805. רואיינו 15-19/09/2022

לל ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכ 18אוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל בגילאי 

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון המחקר סמית. 95%ברמת בטחון של ±  3.52%המדגם 

 https://dataisrael.idi.org.il -לקובץ הנתונים המלא ראו


