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שיטה ואוכלוסיית המחקר  

שיטה  

.  פריטי מענה בנושא המחקר52שאלון אינטרנטי אשר כלל 

אוכלוסיית המחקר  
119כ "סה, מבוגרים1019בני נוער ו 100אשר כללה 16-70המחקר בוצע בדגימה אינטרנטית ארצית מייצגת  של הציבור היהודי בגילאי 

.  כיוון שתא בני הנוער גדול ממשקלו באוכלוסייה בוצע תהליך של מתן משקולות יחסיים לקבוצות הגיל השונות כדי ליצור דגימה מייצגת. משיבים

:  דמוגראפיים-להלן התפלגות המשיבים במדגם במשתנים סוציו

מספר מרואיינים משוקלל  אחוז מספר מרואיינים משוקלל  אחוז 

מין100%1119כלל המדגם

49%558גבריםגיל

51%561נשים16-187%100

הכנסה  19-2515%163

41%448מתחת לממוצע26-3521%248

27%307'ממוצע'36-4519%209

32%364מעל לממוצע46-5515%194

מחוז גיאוגרפי56-7023%205

10%114ירושליםיחס לדת

11%123צפון9%107אני יהודי חרדי

14%151חיפה13%154אני יהודי דתי

29%324מרכז20%221אני יהודי מסורתי

22%242תל אביב47%516אני יהודי חילוני

10%107דרום11%121לא מאמין בדת כלל/אני אתאיסט 

5%57יהודה ושומרוןהשכלה

הורות  32%378'תיכונית-יסודית'

41%484לא הורים24%259מקצועית-על תיכונית 

59%635הורים44%480'אקדמית'
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תמצית מצאי המחקר
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תמצית ממצאים  

חלק ראשון  מדדי המטרה

תפוצות  -עמדות וידע לגבי יחסי ישראל

:  תפיסת האחריות של המדינה כלפי התפוצות 

.  רק מחצית מהציבור היהודי בישראל רואה במדינה אחראית כלפי גורל היהודים בתפוצות

 מהציבור מתנגד לכך 21%מסכימים מאוד כי ישראל אחראית לביטחונם של יהודי העולם ו 52%רק

 מהציבור מתנגד לכך  20%מסכימים מאוד כי ישראל אחראית להמשך הקיום היהודי בתפוצות ו 50%רק

:  עמדות כלפי השקעת משאבים  ביהדות התפוצות 

-עיקר התמיכה בהשקעה זו מגיע כאשר מוצגת התועלת הפוליטית, רוב הציבור היהודי אינו תומך נלהב בהשקעה ביהדות התפוצות

.  מדינית שיש בקיומן של קהילות יהודיות חזקות בתפוצות

 לעומת  44%הוא זוכה לשיעור הסכמה גבוה בשיעור של  ( חוסן וביטחון המדינה)נושא ההשקעה ביהדות התפוצות מוצג דרך התועלת שלו

כאשר הוא מושווה להשקעה בתרבות יהודית בארץ27%בהשוואה להקמת יישוב בגליל ו 33%, כאשר הוא מוצג כהשקעה ביורדים34%

43% ויותר בחיזוק העם היהודי בתפוצות₪ מהמשיבים מוכנית שהמדינה תשקיע חצי מיליארד  .

: תמיכה באופני פעילות

.  ד בעולם"ל ונמוכה מאוד בפעילות הדומה לבתי חב"במפעל השליחים הישראלים לקהילות בחותמיכה גבוהה מאוד קיימת 

 לעומת  44%הוא זוכה לשיעור הסכמה גבוה בשיעור של  ( חוסן וביטחון המדינה)נושא ההשקעה ביהדות התפוצות מוצג דרך התועלת שלו

מעבר להסכמה עם כל היגד אחר בנושא  ההשקעה בזהות יהודית  , מהציבור מביעים הסכמה גבוהה עם חשיבות מפעל השליחות70%

.  בתפוצות

ד בעולם"רוב הציבור אינו רואה צורך שמדינת ישראל תיקח על עצמה את התפקיד של בתי חב
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תמצית ממצאים  

חלק ראשון  מדדי המטרה( המשך)

תפוצות  -עמדות וידע לגבי יחסי ישראל

:  נכונות למעורבות אישית 

ל  "כשני שליש מהציבור היהודי מוכן להיות מעורב אישית באירוח של יהודים מחו, נכונות נמוכה מאוד לתרומה כספית אישיתלמרות 

.  ולהיות פעיל ברשת חברתית יהודית

 מהמשיבים היו מוכנים לתרום מכספם לפרויקטים של חיזוק זהות יהודית17%רק.

65%מהמשיבים מתייחסים בחיוב לתכנית ולארח יהודים מהעולם.

66% מהמשיבים  שוקלים בחיוב להצטרף לרשת חברתית של יהודי העולם.

:  מקומה של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  

,  כמחצית מהציבור היהודי סבורים כי המדינה צריכה להתחשב באינטרסים של יהדות התפוצות בבואה לגבש מדיניות בנושאי חוץ

. רוב גדול מתנגד לרעיון זכות הצבעה ליהדות התפוצות.  ודת ומדינה וכן תומכים במתן ייצוג פרלמנטארי לתפוצות, ביטחון

49%מהמשיבים סבורים שיש להתחשב במידה רבה באינטרסים של קהילות התפוצות בהחלטות בנושאי חוץ וביטחון.

44%מהמשיבים סבורים שיש להתחשב במידה רבה באינטרסים של קהילות התפוצות בהחלטות בנושאי דת ומדינה  .

51%מהמשיבים תומכים במידה כלשהיא במתן ייצוג בכנסת ליהודי התפוצות  .

70%מהמשיבים מתנגדים למתן זכות הצבעה ליהודי התפוצות  .

:  ידע לגבי יהדות התפוצות 

הערכת חסר של היקף התרומות של יהודי התפוצות לישראל והערכת יתר של הסכום שמשקיעה , יש הערכת יתר של מספר היהודים בעולם

. כיום המדינה ביהודי התפוצות

37% מיליון או יותר יהודים מחוץ לישראל10סבורים כי יש

 ,מהמשיבים מעריכים את היקף התרומות בפחות ממחצית מהיקף האמיתי ושיעור דומה נותן הערכת יתר להשקעת המדינה בתפוצות60%כ  .
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תמצית ממצאים  

חלק ראשון  מדדי המטרה( המשך)

תפוצות  -עמדות וידע לגבי יחסי ישראל

: הגדרת אינדקס מקובץ של עמדה כלפי יחסי ישראל תפוצות 

הוגדר משתנה אינדקס מקובץ הבנוי מחמישה עשר משתנים המגדירים את העמדות כלפי מערכת היחסים בין  , בכדי למקד את תהליך הניתוח

.  מדינת ישראל ליהודי התפוצות

.  7והחציון הנו 6.74הציון הממוצע באינדקס הנו  

:  אינדקס עמדה גבוהה נצפה ככל

.  שההשכלה נמוכה יותר ושההכנסה נמוכה יותר, שהדתיות גבוהה יותר, שהגיל צעיר יותר
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תמצית ממצאים  

משתנים מסבירים  -עמדות בנושא זהות יהודית ותפוצות -חלק שני 

.  משתני ליבה קונספטואליים4המשתנים המסבירים אשר נבחנו במחקר זה חולקו לארבע קבוצות ומהן נבנו 

.כל אחד ממשתני הליבה נמצא במתאם גבוה יותר עם אינדקס העמדה מאשר כל מהמשתנים המרכיבים אותו בפני עצמו

:  להלן פירוט המשתנים המשולבים ומרכיביהם

" זהות יהודית"משתנה 

העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי

זה להיות חלק מקבוצה גדולה , בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת

של אנשים עם שורשים והיסטוריה משותפת

יותר יהודי או יותר ישראלי  

ישראל יותר יהודית או יותר דמוקרטית  מדינת

3.54-ציון ממוצע 

יותר קשורים  , צעירים, ציון הזהות היהודית גבוה יותר באופן מובהק בקרב נשים

ש ותושבי  "תושבי יו, בעלי השכלה נמוכה יותר, בעלי הכנסה נמוכה יותר, לדת

.  ירושלים

"  יחס להתבוללות"משתנה 

יהודים ומתבוללים היא איום משמעותי  -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

על העם היהודי

יהודים ומתבוללים מטרידה אותי   -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

ברמה האישית

יהודיה הייתי מנסה לשכנע אותו שלא יתחתן  -אם חבר שלי היה מתאהב באישה לא

איתה

יהודיה הייתי מתחתן איתה  -אם הייתי מתאהב באמת באישה לא(  הפוך)

הייתי עושה כל שביכולתי כדי שהילדים שלי לא יתחתנו עם גויים

יהודים  -מדינת ישראל צריכה לאפשר נישואים כחוק בין יהודים ולא-( הפוך)

3.1-ציון ממוצע 

ככל שהזיקה לדת גבוהה  , 19-29ציון ההתבוללות המשולב גבוה יותר בקרב גילאי 

.  ם ובקרב הורים-ש וי"במחוזות יו, ככל שההשכלה וההכנסה נמוכה יותר, יותר

" תפיסת ערבות הדדית"משתנה 

אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא בחר שלא לעלות לישראל

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   

למדינת ישראל   לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   

לקהילות יהודיות אחרות   בעולם לעזור להם

כשאני בארץ שיש בה קהילה יהודית אני מרגיש שיש לי למי לפנות אם אני בבעיה

אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי

ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות  

שונות

ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב

כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחול זה מטריד אותי באופן אישי

חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחול כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך  

בישראל

3.6-ציון ממוצע 

ככל שהזיקה לדת גבוהה  , 19-29ציון ההתבוללות המשולב גבוה יותר בקרב גילאי 

.  ם ובקרב הורים-ש וי"במחוזות יו, ככל שההשכלה וההכנסה נמוכה יותר, יותר

"  שיפוטיות ציונית"משתנה 

ליהודים שבחרו לחיות בחול חשובה יותר נוחות ואיכות חיים מאשר הזהות היהודית  

שלהם

יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום המקלט שלהם במצב שבו  

חלילה ירדפו אותם

גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני

יהודי התפוצות יכולים לחיות בשקט בארצות שלהם בזכות זה שיש ישראל חזקה

מדינת ישראל צריכה לעודד קהילות יהודיות לעלות לארץ ולא לעזור להם להיות שם

יהודי התפוצות צריכים לתמוך ולעזור לישראל כיוון שהיא מספקת להם מקלט בטוח  

לעת צרה

החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות  

לארץ

3.2-ציון ממוצע 

בעלי  , דתיים ומסורתיים, +50ציון השיפוט הציוני המשולב גבוה יותר בקרב גילאי 

.הכנסה ממוצעת והורים, השכלה תיכונית
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

(  א)כלל המשתנים המסבירים –מפת מתאמים וקונסנזוס 

MeanStd. 

Deviation

Varianc

e

Index  מתאם

עם   

2.91.361.85.580אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא בחר שלא לעלות לישראל
**

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   למדינת ישראל   

לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ

3.51.251.55.531
**

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   לקהילות יהודיות  

אחרות   בעולם לעזור להם

3.71.141.30.513
**

3.81.141.30.490כשאני בארץ שיש בה קהילה יהודית אני מרגיש שיש לי למי לפנות אם אני בבעיה
**

3.61.241.54.471אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי
**

3.81.111.24.434יהודי התפוצות צריכים לתמוך ולעזור לישראל כיוון שהיא מספקת להם מקלט בטוח לעת צרה
**

3.71.211.46.393ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות שונות
**

3.61.241.54.389ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב
**

4.11.001.00.387כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחול זה מטריד אותי באופן אישי
**

4.01.211.46.366העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי
**

2.81.482.20.352יהודים ומתבוללים מטרידה אותי   ברמה האישית-העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא
**

3.10.930.87.346יהודי או ישראלי הפוך
**

יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום המקלט שלהם במצב שבו חלילה ירדפו  

אותם

4.01.121.25.332
**

3.51.201.43.330חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחול כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל
**

" .  ערבות הדדית"שבעת המשתנים עם המתאם הגבוה ביותר לאינדקס העמדה שייכים לעולם התוכן של , כפי שניתן לראות

התחושה שהקהילות היהודיות  , רמת הקונסנזוס הגבוה ביותר מבין משתנים אלו הנה לגבי המחויבות של קהילות יהודיות לעזור

.ל"ל והרגישות לתקיפות אנטישמיות של יהודים בחו"נותנות רשת ביטחון אישית בחו

תמצית ממצאים  
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

(  ב)כלל המשתנים המסבירים –מפת מתאמים וקונסנזוס 

.  לזהות יהודית ולשיפוטיות ציונית, ברמת מתאם נמוכה יותר נמצאים משתנים הקשורים להתבוללות

זה להיות חלק מקבוצה גדולה של אנשים  , בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת

עם שורשים והיסטוריה משותפת

3.91.221.48.323
**

3.21.051.11.316יהודית או דמוקרטית הפוך
**

יהודים ומתבוללים היא איום משמעותי על העם -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

היהודי

3.31.442.07.313
**

3.41.542.39.312הייתי עושה כל שביכולתי כדי שהילדים שלי לא יתחתנו עם גויים
**

2.81.612.58.280יהודיה הייתי מנסה לשכנע אותו שלא יתחתן איתה-אם חבר שלי היה מתאהב באישה לא
**

273.-2.01.071.14גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני( הפוך)
**

4.01.071.14.273גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני
**

3.11.241.55.255יהודי התפוצות יכולים לחיות בשקט בארצות שלהם בזכות זה שיש ישראל חזקה
**

245.-3.01.612.60יהודים-מדינת ישראל צריכה לאפשר נישואים כחוק בין יהודים ולא
**

2.81.311.73.207כשאני מבקר בחול אני מרגיש יותר מחובר ליהדות שלי מאשר כשאני בארץ
**

203.-2.91.281.65החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ
**

177.-2.91.572.47יהודיה הייתי מתחתן איתה-אם הייתי מתאהב באמת באישה לא
**

3.11.201.44.148מדינת ישראל צריכה לעודד קהילות יהודיות לעלות לארץ ולא לעזור להם להיות שם
**

2.91.261.59.136יהודים החיים בחול מרגישים יותר את הזהות היהודית שלהם מאשר יהודים שחיים בישראל
**

3.01.281.63.019ליהודים שבחרו לחיות בחול חשובה יותר נוחות ואיכות חיים מאשר הזהות היהודית שלהם

תמצית ממצאים  
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

ניתוח רגרסיה של משתני הליבה  

.בפער עצום מול כל קבוצות המשתנים האחרות, ציון הערבות ההדדית הנו המשתנה הכולל המנבא ביותר את אינדקס העמדה

יש למקד את  , כאשר רוצים לרתום את דעת הקהל בישראל לנושא חיזוק העם היהודי בתפוצות, דהיינו

.  המסרים בעולם התוכן של תפיסת הגורל היהודי המשותף והערבות ההדדית

,  כאשר משקללים את התרומה של כל קבוצות המשתנים, למרות ההבדל המובהק בציוני אינדקס העמדה על פי רמת הדתיות

.  נושא הדתיות לא תורם באופן מובהק למשוואת הרגרסיה

R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

.681a .464 .461 2.732

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

ציון ערבות הדדית 3.011 .137 .656 21.902 .000

שיפוטיות  ציונית .426 .148 .071 2.887 .004

ציון זהות .248 .157 .058 1.578 .115

גיל -.019 .006 -.079 -3.398 .001

ציון התבוללות -.250 .108 -.087 -2.322 .020

כיצד היית מגדיר את היחס שלך  

?לדת
.037 .116 .011 .320 .749

(Constant) -5.001 .827 -6.046 .000

תמצית ממצאים  
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פירוט ממצאי המחקר
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'  חלק א

מדדי המטרה  

תפוצות  -עמדות וידע לגבי יחסי ישראל
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פרק ראשון  

תפיסת האחריות של המדינה כלפי התפוצות  
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מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

9%12%

27%30%
22%

למדינת ישראל יש אחריות לביטחונם של יהודי העולם הסובלים מהתקפות אנטישמיות

תפיסת האחריות של המדינה כלפי התפוצות  
אחריות לביטחון מול אנטישמיות  

.  סבורים שהיא איננה אחראית21%.  לביטחון יהודי התפוצות מול אנטישמיות( 4-5)מכלל המשיבים רואים בישראל אחראית במידה רבה 52%

.  שיעור תפיסת אחריות גבוהה שכיח  יותר במובהק ככל שמידת הדתיות עולה וככל שהגיל צעיר יותר

16-1819-2930-4950+

62%
56%52%48%

גיל

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי

77%

60%56%
48%

31%

דתיות



16

תפיסת האחריות של המדינה כלפי התפוצות  
אחריות לקיום יהודי  

.  סבורים שהיא איננה אחראית20%.  להמשך הקיום היהודי גם בתפוצות ולא רק בארץ ( 4-5)מכלל המשיבים רואים בישראל אחראית במידה רבה 50%

.  שיעור תפיסת אחריות גבוהה לקיום יהודי  שכיח יותר במובהק ככל שמידת הדתיות עולה

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

8%12%

29%28%
22%

מדינת ישראל אחראית להמשך הקיום היהודי גם בתפוצות ולא רק בארץ  

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי

68%

56%58%

48%

22%

דתיות
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פרק שני  

עמדות כלפי השקעת משאבים
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עמדות כלפי השקעת משאבים  
באופני הצגה שונים  

34%לעומת 44%הוא זוכה לשיעור הסכמה גבוה בשיעור של  ( חוסן וביטחון המדינה)כאשר נושא ההשקעה ביהדות התפוצות מוצג דרך התועלת שלו 

.כאשר הוא מושווה להשקעה בתרבות יהודית בארץ27%בהשוואה להקמת יישוב בגליל ו 33%, כאשר הוא מוצג כהשקעה ביורדים

.  מדיני לישראל הנה המניע הטוב ביותר לתמיכה בהשקעה בה-שביהדות התפוצות כגב פוליטיהתועלתהצגת ,  כפי שהצביעו תובנות המחקר האיכותני

.  הדגשת המשאבים שיילקחו מהשקעה בארץ מגבירה את ההתנגדות, לעומת זאת

כ התנגדות  "סהכ הסכמה גבוהה"סה

44%

27%

34%
36%

33%

40%

27%

42%

השקעה בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות  
היא השקעה בביטחונה וחוסנה של מדינת  

ישראל

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים  
בזהות היהודית של ישראלים יורדים  

בתפוצות

השקעה בחיזוק ושמירה על זהות העם  
היהודי בתפוצות חשובה לא פחות מהקמת  

יישוב יהודי חדש בנגב או בגליל

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים  
בזהות היהודית של קהילות בתפוצות כמו 

שהיא משקיעה בתרבות וזהות יהודית  
בישראל

טבלה מפורטת בעמוד הבא  
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עמדות כלפי השקעת משאבים  
באופני הצגה שונים  

השקעה בחיזוק הזהות היהודית 

בתפוצות היא השקעה בביטחונה 

וחוסנה של מדינת ישראל

מדינת ישראל צריכה להשקיע  

משאבים בזהות היהודית של  

ישראלים יורדים בתפוצות

השקעה בחיזוק ושמירה על זהות 

העם היהודי בתפוצות חשובה לא  

פחות מהקמת יישוב יהודי חדש  

בנגב או בגליל

מדינת ישראל צריכה להשקיע  

משאבים בזהות היהודית של  

קהילות בתפוצות כמו שהיא  

משקיעה בתרבות וזהות יהודית  

בישראל

11%17%19%18%מסכים-ממש לא

216%19%21%24%

329%30%27%30%

427%23%19%18%

17%12%14%9%מאוד מסכים

:טבלת פירוט התשובות
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עמדות כלפי השקעת משאבים  
על מאפייני גיל ודתיות  –באופני הצגה שונים 

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי

61%
58%

55%

37%

17%

63%

49%

40%

26%

14%

59%

42%44%

24%

15%

43%

32%
35%

24%

9%

בטחון= השקעה 

השקעה בזהות יורדים

השקעה חשובה כמו הקמת  
יישוב

השקעה כמו בתרבות וזהות  
בארץ

.  שיעור הסכמה גבוהה עם השקעה בזהות יהודית בתפוצות עולה באופן מובהק עם מידת הדתיות של המשיבים

16-1819-2930-4950+

52%
47%

41%42% 42%
38%

35%
29%

38%39%
34%

26%
32%

26%
29%

26%

בטחון= השקעה 

השקעה בזהות יורדים

השקעה חשובה כמו הקמת יישוב

השקעה כמו בתרבות וזהות בארץ

התמיכה  , גם בקרב החילונים. 30בעיקר לאחר גיל , שיעור הסכמה גבוהה עם השקעה בזהות יהודית בתפוצות יורד עם הגיל

.  גבוהה יותר מאשר המבוגרים( 16-18) בקרב בני הנוער 
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עמדות כלפי השקעת משאבים  
היקף התקציב להשקעה בזהות יהודית בתפוצות  

.  מהמשיבים אינם תומכים בהשקעה בזהות יהודית כלל9%

מסך  0.04%המדע והספורט של ישראל  ו /מתקציב התרבות10%שהם כ ₪ מיליון 200מהמשיבים מוכנים שהמדינה תשקיע עד 48%כ   "סה

.  תקציב המדינה

.ויותר₪ מהמשיבים מוכנים שהמדינה תשקיע חצי מיליארד 43%

.המדע והספורט של ישראל /מוכנים להשקעה דומה לתקציב התרבות9%

.  ₪מיליארד 1.9ספורט הנו כ /מדע/ותקציב התרבות₪ מיליארד 2.3תקציב לקליטת עליה הנו כ ,  ₪ מיליארד 460התקציב השנתי של מדינת ישראל הנו כ 

?  כמה לדעתך צריכה להשקיע מדינת ישראל בנושא חיזוק העם היהודי בתפוצות 

מליון  10עד ₪ 0
₪

100-200בין 
₪מיליון 

200עד 
מיליון

עד חצי 
₪מיליארד 

חצי מיליארד  ₪מיליארד ₪2כמיליארד 
ומעלה  

9%

24%24%

48%

21%

13%
9%

43%
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אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי+16-1819-2930-4950נשיםגבריםכלל המדגם 

43%

48%

38%

47%

54%

41%

36%

64%

60%

46%

38%

21%

עמדות כלפי השקעת משאבים  
פילוח  –ויותר ₪ מוכנות להשקעה של חצי מיליארד 

.  בקרב צעירים לעומת מבוגרים וככל שמידת הדתיות עולה, ויותר גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים₪ שיעור המוכנים שהמדינה תשקיע חצי מיליארד 

.  ₪מיליארד 1.9ספורט הנו כ /מדע/ותקציב התרבות₪ מיליארד 2.3תקציב לקליטת עליה הנו כ ,  ₪מיליארד 460התקציב השנתי של מדינת ישראל הנו כ 

?  כמה לדעתך צריכה להשקיע מדינת ישראל בנושא חיזוק העם היהודי בתפוצות 
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פרק שלישי  

תמיכה באופני פעילות  
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תמיכה באופני פעילות  
שליחים ישראלים לתפוצות  

מעבר להסכמה עם כל היגד אחר בנושא  ההשקעה בזהות יהודית  , מהמשיבים בכלל המדגם מביעים הסכמה גבוהה עם חשיבות מפעל השליחות71%

.  ייתכן וחלק מהמשיבים הבינו את תפקידי השליחים כמעודדי עליה ומכאן התמיכה הגבוהה. בתפוצות

.  התמיכה במפעל השליחים לקהילות בתפוצות הנה המשתנה היחיד בנושא ההשקעה בזהות שבו שיעור החרדים התומכים נמוך מהחילונים

ממש לא מסכים  
(1)

(5)מאוד מסכים 234

4%6%
20%

35%36%

לקהילות בתפוצות לחיזוק  ( שליחים)חשוב מאוד שמדינת ישראל תשלח נציגים ישראלים 
הקשר עמן

כלל  
המדגם  

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי+16-1819-2930-4950

71%75%
69%71%71%

64%

85%
79%

71%

43%

תמיכה גבוהה במפעל השליחים



25

תמיכה באופני פעילות  
על ידי מדינת ישראל' ד"בתי חב'הקמת מעין 

בעלי הכנסות  , עיקר ההתנגדות מגיעה מהציבור החילוני , ד בעולם"רוב הציבור אינו רואה צורך שמדינת ישראל תיקח על עצמה את התפקיד של בתי חב

.  גבוהות ואקדמאיים

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

23%20%
27%

19%
11%

מדינת ישראל צריכה לקחת על עצמה את התפקיד של בתי חבד בעולם כיוון שהיא האחראית העיקרית על העם  
היהודי 

30%

43%
40%42%

24%

13%

33%34%

23%

32%
37%

25%
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פרק רביעי  

נכונות למעורבות אישית  
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נכונות  למעורבות אישית  
תרומה כספית אישית

.מהמשיבים היו מוכנים לתרום מכספם לפרויקטים של חיזוק זהות יהודית17%רק 

.  ם-ש וי"תושבי יו, אקדמאים-לא, קרובים לדת, נכונות גבוהה לתרומה אישית נצפתה בקרב צעירים

הייתי מוכן לתרום מכספי לפרויקטים של חיזוק הזהות היהודית בתפוצות  

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

37%
24%23%

10%7%

17%19%
14%

29%

22%

13%13%

41%

29%
24%

8%
5%

19%21%

12%

27%27%

17%16%15%14%12%
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נכונות  למעורבות אישית  
נכונות לארח משפחות  

.  מהמשיבים מתייחסים בחיוב לתכנית ולארח יהודים מהעולם65%, למרות ההתנגדות הגדולה לתרומה כספית אישית

.  גילאי אמצע החים פחות מתלהבים מהאירוח וכך גם החרדים למרות תמיכתם הנלהבת בכל שאר ההיגדים

-יוםם לבמסגרת חיזוק הקשר בין  ישראל ליהודי התפוצות עלה רעיון לתכנית בה משפחות מישראל תארחנה בבתיהם יהודים המגיעים מקהילות שונות בעול

?  משפחתך הייתם מוכנים להשתתף בתכנית ולארח יהודים מהעולם/האם נראה לך כי  אתה. יומיים כדי להכיר להם את החיים שלנו כישראלים

בטוח שלאחושב שלאכנראה שכןבטוח שכן

17%

49%

24%

10%

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי+16-1819-2930-4950כלל המדגם

65%64%67%
61%

71%
66%

83%
78%

62%

36%
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נכונות  למעורבות אישית  
נכונות להצטרף לרשת חברתית יהודית

.מהמשיבים  שוקלים בחיוב להצטרף לרשת חברתית של יהודי העולם 66%

.  עיקר ההתלהבות הנה בקרב דתיים ומסורתיים ועיקר ההתנגדות בקרב האתיאיסטים

?  האם היית מצטרף, אם היו מקימים רשת חברתית של יהודי העולם שמטרתה ליצור קשר בין יהודים בארצות שונות

בטוח שלאחושב שלאכנראה שכןבטוח שכן

21%

46%

25%

8%

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדיכלל המדגם  

66%

56%

81%79%

65%

39%
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פרק חמישי  

מקומה של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  
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מקומה   של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  
התחשבות ביהדות התפוצות בנושאי חוץ וביטחון 

סבורים שאין  11%רק . מהמשיבים סבורים שיש להתחשב במידה רבה באינטרסים של קהילות התפוצות בהחלטות בנושאי חוץ וביטחון49%

.  נתון זה מצביע על הבנת הקשר וההשפעה שיש למדיניות ישראל גם על יהודי העולם. להתחשב בדעתם כלל

.  יש השפעה למידת הדתיות גם על משתנה זה אולם בעוצמה פחותה ממשתנים אחרים

.  העמדות החיוביות בנושא זה יורדות עם הגיל

שר  עד כמה לדעתך מדינת ישראל צריכה להתחשב באינטרסים של קהילות יהודיות בתפוצות כשהיא מקבלת החלטות בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון א

?  ל"יכולות להשפיע על מעמדם ומצבם של היהודים בחו

כלל לאבמידה מועטהבמידה רבהבמידה רבה מאוד

9%

39%40%

11%

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי+16-1819-2930-4950כלל המדגם 

49%

67%

54%
47%

43%

55%

45%

55%
49%

38%
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מקומה   של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  
התחשבות ביהדות התפוצות בנושאי דת ומדינה

.סבורים שאין16%רק . מהמשיבים סבורים שיש להתחשב במידה רבה באינטרסים של קהילות התפוצות בהחלטות בנושאי דת ומדינה44%

-החרדים והדתיים מתנגדים להשפעה כנראה בשל החשש מכוחם של הקהילות הלא–כצפוי , בשאלה זו הדתיות משפיעה באופן הפוך

. ב"אורתודוכסיות בארה

מעמד לקהילה הרפורמית  , כגון גיור)עד כמה לדעתך החברה הישראלית צריכה להתחשב בדעתם ובאינטרסים של יהודי התפוצות בשאלות של דת ומדינה 

(  בכותל וכדומה

כלל לאבמידה מועטהבמידה רבהבמידה רבה מאוד

11%

33%
39%

16%

כלל 
המדגם

אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי+16-1819-2930-4950

44%

62%

43%42%
45%

35%34%

51%
46%46%
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מקומה   של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  
מתן ייצוג בכנסת ליהדות התפוצות 

.  מתנגדים לרעיון49%מהמשיבים תומכים במידה כלשהיא במתן ייצוג בכנסת ליהודי התפוצות  ו 51%

.  דתיות חזקה יותר כך התמיכה ברעיון יורדת-אי/ככל שהדתיות.  מסורתיים ונשים, הרעיון זוכה לתמיכה גבוהה יותר של בני נוער

ם בכל  עולבמסגרת הדיון הציבורי עלתה הצעה כי בכנסת ישראל יוקצו  חמישה מושבים לנציגי יהדות התפוצות אשר ייצגו את האינטרסים של העם היהודי ב

?  האם אתה תומך בהצעה זו. ההחלטות המתקבלות בכנסת

תומך במידה  תומך במידה רבה
מסוימת

מתנגד לחלוטיןדי מתנגד

11%

40%

28%
21%

51%
46%

56%
76%

57%
53%

38%

51%
55%

62%

48%
40%

57%54%

45%
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מקומה   של יהדות התפוצות בעיצוב מדינת ישראל  
מתן זכות הצבעה ליהדות התפוצות  

. מהמשיבים מתנגדים למתן זכות הצבעה ליהודי התפוצות 70%

.בעלי השכלה נמוכה ובעלי הכנסה נמוכה, נשים, מסורתיים, הרעיון זוכה לתמיכה גבוהה יותר של בני נוער

.  בקרב אקדמאים ובקרב אתיאיסטים, +50ההתנגדות לרעיון גבוה במיוחד בגילאי 

.  יהודי כולום הבמסגרת הדיון הציבורי עלתה הצעה כי לכל יהודי בעולם תהייה זכות הצבעה שווה לכנסת כמו אזרח ישראלי כיוון שמדינת ישראל היא מדינת הע

?  האם אתה תומך בהצעה זו

תומך במידה  תומך במידה רבה
מסוימת

מתנגד לחלוטיןדי מתנגד

9%

21%

32%
38%

30%
27%

32%
37%

32%
34%

22%

36%
32%

39%

28%

14%

38%

32%

23%

34%

28%26%
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פרק שישי  

הגדרת אינדקס מקובץ של עמדה כלפי יחסי ישראל תפוצות  
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הגדרת אינדקס עמדה מקובץ  
המשתנים המגדירים את האינדקס

(:0/1)נספר המשתנה  

4-5הסכמה בציון אחריות לביטחון מול אנטישמיות1

4-5הסכמה בציון אחריות לקיום יהודי  2

4-5הסכמה בציון ביטחון  + השקעה בתפוצות 3

4-5הסכמה בציון השקעה בזהות בקרב יורדים  4

4-5הסכמה בציון השקעה חשובה כמו הקמת יישוב  5

4-5הסכמה בציון השקעה כמו בתרבות וזהות בארץ 6

ומעלה  ₪ חצי מיליארד תקציב שיושקע בתפוצות  7

4-5הסכמה בציון תמיכה במפעל השליחות  8

4-5הסכמה בציון תרומה כספית אישית  9

כנראה שכן/בטוחנכונות לארח משפחות  10

כנראה שכן/בטוחנכונות להצטרף לרשת חברתית יהודית11

מאוד/במידה רבההתחשבות ביהדות התפוצות בנושאי חוץ וביטחון12

מאוד/במידה רבההתחשבות ביהדות התפוצות בנושאי דת ומדינה13

מסוימת/במידה רבהמתן ייצוג בכנסת ליהדות התפוצות14

מסוימת/במידה רבהמתן זכות הצבעה ליהדות התפוצות15

0-15טווח הציונים במדד  

הוגדר משתנה אינדקס מקובץ הבנוי מחמישה עשר משתנים המגדירים את העמדות כלפי מערכת  , בכדי למקד את תהליך הניתוח

.  היחסים בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות

.  15ל  0וטווח הציונים הוא בין 0או 1בכל אחד מהמשתנים הנבדק יכול לקבל ציון של 

: להלן טבלת הגדרת האינדקס 
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3%

5%

7%7%

8%

9%10%
9%

8%

7%
8%

7%

5%

2%
3%

1%

.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.00

הגדרת אינדקס עמדה מקובץ  
מדדי פיזור של האינדקס בכלל המדגם  

67%

6.74Mean

7.00Median

6.00Mode

3.72Std. Deviation

13.80Variance

.  עם זנב שמאלי( מהמשיבים נמצאים במרכז הטווח67%ציוני )האינדקס שנוצר מציג התפלגות פעמון קלאסית 

. 7והחציון הנו 6.74הציון הממוצע באינדקס הנו  
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הגדרת אינדקס עמדה מקובץ  
דמוגראפיים-התפלגות ציוני האינדקס במשתנים סוציו

6.76.86.7

8.1

7.2

6.6
6.2

8.3
8.08.0

6.2

3.9

7.17.1

6.3

6.97.0

6.3

7.17.06.96.76.76.7
6.3

: אינדקס עמדה גבוהה נצפה ככל,  כפי שניתן היה להבחין בניתוח כל משתני העמדה עד עתה

.  שההשכלה נמוכה יותר ושההכנסה נמוכה יותר, שהדתיות גבוהה יותר, שהגיל צעיר יותר
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פרק שביעי  

ידע לגבי יהדות התפוצות
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ידע לגבי יהודי  התפוצות  
מספר היהודים בעולם

.  יש הערכת יתר של מספר היהודים בעולם על ידי הציבור הישראלי

.  מיליון או יותר10סבורים כי יש 37%, מיליון7מהמשיבים מעריכים את מספר היהודים בעולם בסביבות 39%כ 

.  יש הערכת יתר בולטת של מספר היהודים בעולם16-29בקרב הצעירים בגילאי 

.הערכת היתר בולטת יותר גם בקרב גברים ובקרב חרדים

.לא נמצא מתאם בין משתנה זה לאינדקס העמדה

נסה לנחש מה התשובה הנכונה ביותר, גם אם אינך יודע בוודאות?  (מחוץ למדינת ישראל)כמה יהודים חיים להערכתך במדינות העולם 

גיל
כלל המדגם  

16-1819-2930-4950+

11%10%13%15%13%מיליון5

10%13%12%14%12%מיליון6

9%11%17%14%14%מיליון7

30%34%42%42%39%מיליון  7עד 

11%19%14%18%16%מיליון8

15%10%5%6%8%מיליון9

15%14%20%15%17%מיליון10

9%5%4%5%5%מיליון11

20%17%14%15%16%מיליון12

44%37%39%34%37%+עשרה מיליון 
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ידע לגבי יהודי  התפוצות  
ידע לגבי שיעור התרומות של יהודי העולם

מהמשיבים מעריכים את היקף התרומות  60%כ, מהמשיבים מודעים להיקף התרומות של יהודי התפוצות לישראל16%רק 

.  בפחות ממחצית מהיקף האמיתי

.  לא נמצאו הבדלים במשתנים דמוגרפיים

.בין משתנה זה לאינדקס העמדה( r=.112) נמצא מתאם נמוך מאוד 

.  נסה לנחש מה התשובה הנכונה ביותר, גם אם אינך יודע בוודאות? למדינת ישראל בשנה (  מכל המדינות)כמה כסף תורמים להערכתך יהודי התפוצות 

₪מיליון 100-300

₪חצי מיליארד 

₪מיליארד 

₪מיליארד 2-3

מיליארד3עד 

₪מיליארד 4-6

₪מיליארד 6-8

₪מיליארד 8-10

₪מיליארד 10-12

₪מיליארד 12-14

+שמונה מיליארד

9%

13%

19%

19%

60%

14%

10%

9%

4%

3%

16%
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ידע לגבי יהודי  התפוצות  
ידע לגבי היקף ההשקעה התקציבית של מדינת ישראל ביהדות התפוצות

.  מעריכים אותו  הערכת יתר60%. מהמשיבים נותנים הערכה נכונה של התקציב שמשקיעה ישראל בתפוצות 40%כ 

עדיין הציבור הישראלי מודע לפער הגדול בין ההשקעה  , גם אם לוקחים בחשבון את הערכת החסר של תרומות יהודי התפוצות

.הכספית של יהודי התפוצות בישראלי לעומת הסכום שמשקיעה המדינה בתפוצות

.בין משתנה זה לאינדקס העמדה( r=.112) נמצא מתאם נמוך מאוד 

.  נסה לנחש מה התשובה הנכונה ביותר, גם אם אינך יודע בוודאות? כמה כסף משקיעה כיום מדינת ישראל ביהדות התפוצות להערכתך 

₪מיליון 100-300

₪חצי מיליארד 

₪מיליארד 

₪מיליארד 2-3

₪מיליארד 4-6

₪מיליארד 6-8

₪מיליארד 8-10

₪מיליארד 10-12

₪מיליארד 12-14

מיליון  300מעל 

40%

22%

16%

11%

7%

2%

1%

1%

1%

60%
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ידע לגבי יהודי  התפוצות  
תפיסת הקשר של יהודי התפוצות ליהדות

יהודים החיים בחול מרגישים יותר את הזהות  "מהמשיבים מביעים הסכמה גבוהה עם ההיגד שעלה במחקר האיכותני כי  34%רק 

"  היהודית שלהם מאשר יהודים שחיים בישראל 

יהודים החיים בחול מרגישים יותר את הזהות היהודית שלהם מאשר יהודים שחיים בישראל  

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

17%18%

31%
21%

13%
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'חלק ב

עמדות בנושא זהות יהודית ותפוצות  

משתנים מסבירים  
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פרק ראשון

זהות יהודית  
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זהות יהודית
עד כמה הזהות היהודית משמעותית עבורי  

.  *( 4-5)מהמשיבים מציינים כי הזהות היהודית חשובה להם מאוד 70%

.  נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס

העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי  

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

5.4%7.4%
17.5%19.6%

50.1%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.74.25.56.87.9

ציון אינדקס

מתאם עם אינדקס 
= r**366.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מידת הסכמה עם ההיגד  



47

זהות יהודית
זהות כחלק מקבוצה בעלת היסטוריה

. *( 4-5)מהמשיבים מציינים כי עבורם היהדות זה להיות חלק מקבוצה במידה רבה  69%

.  נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס

זה להיות חלק מקבוצה גדולה של אנשים עם שורשים והיסטוריה משותפת, בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת

מתאם עם אינדקס 
= r**323.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

12345

7%7%
17%

27%
43%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

4.14.95.76.77.9
ציון אינדקס

מידת הסכמה עם ההיגד  
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אני יותר ישראלי ואחר כך  אני רק ישראלי
יהודי

אני יהודי וישראלי באותה  
מידה

אני יותר יהודי ואחר כך  
ישראלי

אני רק יהודי

4.1%
21.2%

44.3%

23.9%

6.5%

זהות יהודית
יותר יהודי או יותר ישראלי

.  מהמשיבים נוטים להגדיר עצמם באופן המשלב ישראליות ויהדות90%קרוב ל 

.  יותר כישראלים25%מגדירים עצמם יותר כיהודים ו 30%, מהמשיבים מגדירים עצמם כיהודים וישראלים באותה מידה44%

.  נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס

?  העובדה שאתה יהודי או העובדה שאתה ישראלי, מה מהווה חלק חשוב יותר בתחושת הזהות שלך

מתאם עם אינדקס 
= r**346.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מידת הסכמה עם ההיגד  

אני רק ישראלי
אני יותר ישראלי ואחר כך יהודי

אני יהודי וישראלי באותה מידה
אני יותר יהודי ואחר כך ישראלי

אני רק יהודי

3.44.8
6.98.3

7.8

ציון אינדקס
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זהות יהודית
מדינה יהודית או דמוקרטית

.  מהמשיבים מעדיפים הגדרה המשלבת יהדות ודמוקרטיה85%

.'  ישראלית'נוטים יותר להגדרה 29%ו '  יהודית'מהמשיבים נוטים יותר להגדרה 40%

.  נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס

?  איזו מהתשובות הבאות מייצגת טוב יותר את עמדתך האישית . בחברה הישראלית מתקיים דיון בנושא הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית

מתאם עם אינדקס 
= r**316.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מידת הסכמה עם ההיגד  

ישראל צריכה  
להיות רק 
דמוקרטית

ישראל צריכה  
להיות בעיקר 

דמוקרטית וגם 
יהודית

ישראל צריכה  
להיות יהודית  

ודמוקרטית במידה  
שווה

ישראל צריכה  
להיות בעיקר 
יהודית וגם 
דמוקרטית

ישראל צריכה  
להיות רק מדינה 

יהודית

5%

24%31%30%

10%

רק דמוקרטית
בעיקר דמוקרטית  

יהודית ודמוקרטית  וגם יהודית
בעיקר יהודית וגם  במידה שווה

דמוקרטית
רק מדינה יהודית

3.85.26.98.0
7.7

ציון אינדקס
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זהות יהודית
הגדרת ציון זהות משולב  

טווח הציונים  , המבוסס על ממוצע הציונים בארבעת המשתנים'  זהות יהודית משולב'מארבעת המשתנים בפרק זה בנינו לכל נבדק ציון  

.  3.54הממוצע הוא .  1-5הוא בין 

(  **r=.432) הציון הזהות היהודית המשולב  נמצא במתאם גבוה יותר עם אינדקס העמדה מאשר כל אחד ממשתני הזהות בפני עצמו  

ממוצעהמשתנה  

1-5העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי1

זה להיות חלק מקבוצה  , בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת2

גדולה של אנשים עם שורשים והיסטוריה משותפת
1-5

1-5יותר יהודי או יותר ישראלי  3

1-5ישראל יותר יהודית או יותר דמוקרטית  מדינת4

1-5טווח הציונים במדד  

1.3

2.72.2

3.8
4.7

3.9
4.5

5.56.06.4

8.0
6.86.87.1

8.68.9
7.6

9.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1.001.251.501.752.002.252.502.753.003.253.333.503.754.004.254.504.755.00

אינדקס עמדה 

ציון זהות יהודית משולב  

מתאם בין ציון זהות משולב לאינדקס עמדה  

r=.432
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זהות יהודית
דמוגראפיים  -ציון זהות משולב ומשתנים סוציו

3.54
3.47

3.613.64
3.71

3.51
3.43

4.50

4.22

3.91

3.28

2.30

3.633.67

3.40

3.68
3.52

3.38

3.94
3.86

3.523.513.493.443.43

בעלי השכלה נמוכה  , בעלי הכנסה נמוכה יותר, יותר קשורים לדת, צעירים, ציון הזהות היהודית גבוה יותר באופן מובהק בקרב נשים

.  ש ותושבי ירושלים"תושבי יו, יותר
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פרק שני

יחס להתבוללות  
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יחס להתבוללות

מוטרד ברמה האישית 

.  מהמשיבים מאוד מוטרדים מבעיית ההתבוללות ברמה האישית35%רק 

.  נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס, עם זאת

ברמה האישיתיהודים ומתבוללים מטרידה אותי -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

30%
17%18%17%18%

מתאם עם אינדקס 
= r**352.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

-ממש לא
מסכים

2
3

4

מאוד מסכים

5.06.47.18.18.5

ציון אינדקס
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מסכימים מאוד כי היא  48%, מהמשיבים מוטרדים מבעיית ההתבוללות ברמה האישית35%למרות שרק 

. .  מהווה איום משמעותי על העם היהודי

(.  אך מובהק)הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס נמוך יותר ממשתנה המוטרדות האישית , עם זאת

יהודים ומתבוללים היא איום משמעותי על העם היהודי-העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

מתאם עם אינדקס 
= r**313.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

16%14%
22%18%

30%

-ממש לא
מסכים

2
3

4

מאוד מסכים

5.05.05.76.47.1

ציון אינדקס

יחס להתבוללות
תפיסת איום לעם היהודי  
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.יהודים-מהמשיבים מאוד יתנגדו לנישואי ילדיהם עם לא54%

הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס מובהק  

הייתי עושה כל שביכולתי כדי שהילדים שלי לא יתחתנו עם גויים

מתאם עם אינדקס 
= r**312.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

יחס להתבוללות
מניעת ילדים מהתבוללות

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

19%
12%16%15%

39%

-ממש לא
מסכים

2
3

4

מאוד מסכים

5.06.15.96.88.1

ציון אינדקס
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.  יהודיה-להתחתן עם לא-מהמשיבים בטוחים כי היו משכנעים חבר שלא35%רק 

(.  אך מובהק)הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס נמוך 

יהודי הייתי מנסה -אם חברה שלי הייתה מתאהבת בגבר לא/ יהודיה הייתי מנסה לשכנע אותו שלא יתחתן איתה -אם חבר שלי היה מתאהב באישה לא

לשכנע אותה שלא תתחתן איתו

מתאם עם אינדקס 
= r**280.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

יחס להתבוללות
ה מהתבוללות/מניעת חבר

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

34%

15%16%9%
25%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

5.66.46.77.68.2

ציון אינדקס
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(  . 40%) דומה לשיעור המתנגדים ( 43%)שיעור התומכים בנישואין אזרחיים בישראל 

(.  אך מובהק)הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס נמוך יחסית 

יהודים-מדינת ישראל צריכה לאפשר נישואים כחוק בין יהודים ולא

מתאם עם אינדקס 
= r**245.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

יחס להתבוללות
תמיכה במיסוד נישואי התבוללות בישראל

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

31%

9%17%15%
28%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

7.9
6.76.9

6.4

5.5

ציון אינדקס
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. ה /ה היה מתחתן איתו/יהודי-בת זוג  לא/מהציבור היהודי בטוח במידה רבה כי אם היה מתאהב בבן40%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו הנמוך ביותר מכל משתני ההתבוללות

יהודי הייתי מתחתנת איתו-אם הייתי מתאהבת באמת בגבר לא/ יהודיה הייתי מתחתן איתה -אם הייתי מתאהב באמת באישה לא

מתאם עם אינדקס 
= r**177.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

יחס להתבוללות
הערכת בחירה אישית  

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

7.6
7.0

6.7
6.0

6.0

ציון אינדקס

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

32%

11%
17%16%

24%
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4.3
5.15.5

4.64.6

6.7

5.5
6.26.06.26.36.76.97.27.6

7.0

8.28.07.87.98.18.38.0
8.4

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

אינדקס עמדה  

ציון התבוללות משולב  

מתאם בין ציון התבוללות משולב לאינדקס עמדה 

יחס להתבוללות
הגדרת ציון התבוללות משולב

טווח הציונים הוא  , המבוסס על ממוצע הציונים בששת המשתנים'  זהות יהודית משולב'מששת המשתנים בפרק זה בנינו לכל נבדק ציון  

.3.1הממוצע הוא .  1-5בין 

מלבד  )**r=.352-ציון ההתבוללות המשולב  נמצא במתאם גבוה יותר עם אינדקס העמדה מאשר המשתנים המרכיבים אותו בפני עצמם 

(. r=.355" מטריד באופן אישי"ההיגד 

ממוצעהמשתנה  

יהודים ומתבוללים היא איום  -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא1

משמעותי על העם היהודי
1-5

יהודים ומתבוללים מטרידה אותי    -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא2

ברמה האישית
1-5

יהודיה הייתי מנסה לשכנע אותו שלא  -אם חבר שלי היה מתאהב באישה לא3

יתחתן איתה
1-5

1-5יהודיה הייתי מתחתן איתה-אם הייתי מתאהב באמת באישה לא(  הפוך)4

1-5הייתי עושה כל שביכולתי כדי שהילדים שלי לא יתחתנו עם גויים5

1-5יהודים-מדינת ישראל צריכה לאפשר נישואים כחוק בין יהודים ולא-( הפוך)6

1-5טווח הציונים במדד  

r=.352



60

3.13.0
3.13.1

3.3

3.03.0

4.7
4.3

3.5

2.5

1.6

3.23.2

2.9

3.2
3.0

3.0

4.1

3.6

3.03.0
2.92.9

2.8
2.9

3.2

יחס להתבוללות
דמוגראפיים  -ציון התבוללות משולב ומשתנים סוציו

,  ככל שההשכלה וההכנסה נמוכה יותר, ככל שהזיקה לדת גבוהה יותר, 19-29ציון ההתבוללות המשולב גבוה יותר בקרב גילאי 

.  ם ובקרב הורים-ש וי"במחוזות יו
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פרק שלישי

תפיסת ערבות הדדית
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תפיסת ערבות הדדית

תחושת אחריות אישית

.  מתנגד להיגד זה37%מהציבור מרגיש אחריות אישית רבה על כל יהודי בעולם ו 36%

.מכל המשתנים שנמדדו במחקר זההגבוה ביותר הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו 

אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא בחר שלא לעלות לישראל  

מתאם עם אינדקס 
= r**580.:  עמדה

12345

21%17%
27%

19%17%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.85.0
6.8

8.6
9.9

ציון אינדקס

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *
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תפיסת ערבות הדדית

תפיסת מחויבות מוסרית של המדינה לעזור

.  מתנגדים21%רק . מהציבור מסכימים מאוד שעל המדינה לעזור ליהודים במצוקה גם אם אינם עולים לארץ55%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית למדינת ישראל לעזור להם  גם אם הם אינם עולים לארץ

מתאם עם אינדקס 
= r**531.:  עמדה

12345

9%12%

24%29%27%

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.14.65.5
7.4

9.3

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

תפיסת מחויבות מוסרית של קהילות יהודיות לעזור

נמצא מתאם גבוה בין אחריות הקהילות  .  מתנגדים14%רק . מהציבור מסכימים מאוד שעל קהילות יהודיות לעזור ליהודים במצוקה62%

( .  r=.717)לאחריות המדינה 

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   לקהילות יהודיות אחרות   בעולם לעזור להם

מתאם עם אינדקס 
= r**513.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

5%9%

24%
31%31%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

2.64.15.2
7.2

9.0

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

ל  "תפיסה כרשת תמיכה אישית בחו

.  מתנגדים להיגד14%רק  , ל "מהציבור מסכימים מאוד כי קיום קהילות יהודיות נותן להם תחושת תמיכה אישית כשהם בחו65%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

כשאני בארץ שיש בה קהילה יהודית אני מרגיש שיש לי למי לפנות אם אני בבעיה

מתאם עם אינדקס 
= r**490.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

12345

5%9%
21%

31%33%

1
2

3
4

5

3.04.05.1
7.0

8.8

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

תפיסת אחווה רגשית

.  מתנגדים להיגד20%כ , מהציבור מרגישים מאוד שיהודי התפוצות הם אחים שלהם56%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי

מתאם עם אינדקס 
= r**472.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

8%12%

25%26%30%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.64.65.5
7.4

8.8

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

תפיסת גורל משותף

.  מתנגדים להיגד16%כ , מהציבור מרגישים מאוד שליהודים בישראל וליהודי התפוצות יש גורל משותף61%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות שונות

מתאם עם אינדקס 
= r**395.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

7%9%
23%29%32%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.64.65.5
7.4

8.8

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

חשיבות רגשית לגודל העם היהודי

.  מתנגדים להיגד19%כ , מהציבור נותנים חשיבות רגשית רבה לגודלו של העם היהודי57%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב

מתאם עם אינדקס 
= r**390.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

8%11%
24%26%30%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

4.04.95.87.1
8.5

ציון אינדקס
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תפיסת ערבות הדדית

רגישות אישית לאנטישמיות בתפוצות

.  מתנגדים להיגד8%רק  , ל "מהציבור מוטרדים מאוד באופן אישי כאשר הם שומעים על תקיפה אנטישמית של יהודי בחו75%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחול זה מטריד אותי באופן אישי

מתאם עם אינדקס 
= r**387.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

2%6%
17%

33%
42%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.54.34.8
6.5

8.2

ציון אינדקס



70

תפיסת ערבות הדדית

תפיסה כרשת תמיכה פוליטית

.  מתנגדים להיגד18%רק  , מהציבור מסכימים מאוד כי יש חשיבות לקהילות יהודיות בתפוצות כרשת תמיכה פוליטית53%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחול כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל

מתאם עם אינדקס 
= r**332.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

8%10%

29%28%25%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

5.35.45.4
7.2

8.7

ציון אינדקס
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0.50.4
0.0

1.7

0.9
1.4

1.0

2.22.32.5
1.9

3.0
2.42.6

3.2
2.8

5.0

2.5

4.44.3
4.7

5.3

3.0

5.75.8

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1.001.111.221.331.441.561.671.781.892.002.112.202.222.332.442.562.602.672.782.893.003.113.203.223.33

אינדקס עמדה  

ציון ערבות הדדית משולב 

מתאם בין ציון ערבות הדדית  משולב לאינדקס עמדה  

תפיסת ערבות הדדית
הגדרת ציון ערבות הדדית משולב

טווח הציונים  , המבוסס על ממוצע הציונים בתשעת המשתנים'  ערבות הדדית משולב'מתשעת המשתנים בפרק זה בנינו לכל נבדק ציון  

.3.6הממוצע הוא .  1-5הוא בין 

.  **r=.673-ציון ההתבוללות המשולב  נמצא במתאם גבוה יותר עם אינדקס העמדה מאשר המשתנים המרכיבים אותו בפני עצמם 

ממוצעהמשתנה  

1-5אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא בחר שלא לעלות לישראל1

1-5אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   למדינת ישראל   לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ2

1-5אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   לקהילות יהודיות אחרות   בעולם לעזור להם3

1-5כשאני בארץ שיש בה קהילה יהודית אני מרגיש שיש לי למי לפנות אם אני בבעיה4

1-5אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי5

1-5ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות שונות6

1-5ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב7

1-5כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחול זה מטריד אותי באופן אישי8

1-5חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחול כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל9

1-5טווח הציונים במדד  

r=.673
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3.63.63.63.73.7
3.6

3.5

4.4

4.0
3.8

3.4

2.8

3.73.7

3.5

3.73.6

3.5

3.9
3.8

3.73.63.63.53.5

תפיסת ערבות הדדית
דמוגראפיים  -ציון ערבות הדדית משולב ומשתנים סוציו

.  ם-ש וי"ככל שההשכלה וההכנסה נמוכה יותר ובמחוזות יו, ככל שהזיקה לדת גבוהה יותר, ציון הערבות ההדדית המשולב גבוה יותר בקרב צעירים
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פרק רביעי

שיפוטיות ציונית  



74

שיפוטיות ציונית  

מחויבות יהודי התפוצות לישראל כיוון שהיא מקלט עבורם

.  מתנגדים להיגד13%רק  .  מהציבור מסכימים מאוד כי  יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל לתועלתם63%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק

יהודי התפוצות צריכים לתמוך ולעזור לישראל כיוון שהיא מספקת להם מקלט בטוח לעת צרה

מתאם עם אינדקס 
= r*434.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

12345

4%9%
24%

32%31%

1
2

3
4

5

3.74.15.3
7.2

8.6

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  

תפיסת ציונות בתפוצות  

.  מתנגדים להיגד9%רק  , מהציבור מסכימים מאוד כי יש חשיבות לקהילות יהודיות בתפוצות כרשת תמיכה פוליטית72%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק אולם נמוך יחסית

גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני

מתאם עם אינדקס 
= r*275.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

3%6%
19%

31%41%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

3.5
5.35.76.87.7

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  

ישראל כרשת ביטחון לתפוצות

.  מתנגדים להיגד31%.  מהציבור מסכימים מאוד כי ישראל מספק שקט נפשי ליהדות התפוצות38%

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו מובהק אך נמוך

יהודי התפוצות יכולים לחיות בשקט בארצות שלהם בזכות זה שיש ישראל חזקה

מתאם עם אינדקס 
= r*257.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

14%18%
31%

22%
15%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

5.75.66.47.68.4

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  

חוק השבות כמחויבות יחידה

מהציבור מסכימים מאוד כי החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ35%

.  מתנגדים להיגד41%אולם   , 

.הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס הנו שלילי

החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ

מתאם עם אינדקס 
= r*203-.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

12345

16%
25%25%21%

14%

1
2

3
4

5

8.6
7.4

5.85.86.6

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  

עידוד עליה ולא חיזוק התפוצות

.  מתנגדים להיגד28%מהציבור מסכימים מאוד כי ישראל צריכה לעודד עליה ולא לחזק תפוצות אולם   38%

הקשר בין משתנה זה לציון האינדקס נמוך מאוד

מדינת ישראל צריכה לעודד קהילות יהודיות לעלות לארץ ולא לעזור להם להיות שם

מתאם עם אינדקס 
= r*148.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

12345

11%17%
34%

23%
15%

1
2

3
4

5

6.06.26.66.97.9

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  

ערכית  -ל כבחירה לא"תפיסת החיים בחו

.  מתנגדים להיגד33%אולם , מהציבור מסכימים מאוד כי יש חשיבות לקהילות יהודיות בתפוצות כרשת תמיכה פוליטית37%

.לא נמצא קשר מובהק בין משתנה זה לציון האינדקס

ליהודים שבחרו לחיות בחול חשובה יותר נוחות ואיכות חיים מאשר הזהות היהודית שלהם

מתאם עם אינדקס 
= 022r.:  עמדה

ניתוח על משתנים דמוגראפיים יוצג בסוף הפרק  .  *

מאוד מסכים234מסכים-ממש לא

16%17%
30%

22%
15%

2מסכים-ממש לא
3

4

מאוד מסכים

6.56.6
6.9

6.8
6.8

ציון אינדקס
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שיפוטיות ציונית  
הגדרת ציון שיפוט ציוני משולב

טווח הציונים הוא  , המבוסס על ממוצע הציונים בשבעת המשתנים' שיפוט ציוני משולב 'משבעת המשתנים בפרק זה בנינו לכל נבדק ציון  

.  3.1הממוצע הוא . 1-5בין 

.  **r=.280-ציון ההתבוללות המשולב  נמצא במתאם גבוה יותר עם אינדקס העמדה מאשר המשתנים המרכיבים אותו בפני עצמם 

(.r=434'  מחויבות יהודי התפוצות לישראל כיוון שהיא מקלט עבורם'להוציא המשתנה  )

ממוצעהמשתנה  

1-5ליהודים שבחרו לחיות בחול חשובה יותר נוחות ואיכות חיים מאשר הזהות היהודית שלהם1

1-5יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום המקלט שלהם במצב שבו חלילה ירדפו אותם2

1-5גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני3

1-5יהודי התפוצות יכולים לחיות בשקט בארצות שלהם בזכות זה שיש ישראל חזקה4

1-5מדינת ישראל צריכה לעודד קהילות יהודיות לעלות לארץ ולא לעזור להם להיות שם5

1-5יהודי התפוצות צריכים לתמוך ולעזור לישראל כיוון שהיא מספקת להם מקלט בטוח לעת צרה6

1-5החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ7

1-5טווח הציונים במדד  

r=.280

3.93.9
4.6

3.1

1.8

4.3

5.5
5.9

6.4
5.9

3.9

6.46.46.36.46.6
6.2

7.0
7.5

4.1

6.7

8.0

3.0

8.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1.141.291.431.571.711.862.002.142.292.432.502.572.712.863.003.143.253.293.433.503.573.713.753.86

אינדקס עמדה  

ציון שיפוט ציוני משולב 

מתאם בין ציון שיפוט ציוני משולב לאינדקס עמדה 
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שיפוטיות ציונית  
דמוגראפיים  -ציון שיפוט ציוני משולב  ומשתנים סוציו

.הכנסה ממוצעת והורים, בעלי השכלה תיכונית, דתיים ומסורתיים, +50ציון השיפוט הציוני המשולב גבוה יותר בקרב גילאי 

3.2

3.1
3.23.1

3.0

3.1

3.3

2.9

3.33.3

3.1

2.7

3.2
3.13.1

3.1

3.2

3.1

3.23.23.23.2
3.1

3.0
3.0

3.2

3.0
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פרק חמישי  

קשר עם יהדות התפוצות  
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קשר עם יהדות התפוצות  

קרובי משפחה בתפוצות  

. ל"נמצאים בקשר קרוב עם קרובי המשפחה בחו31%, ל"מהציבור היהודי  יש קרובי משפחה בחו76%ל 

. ל"ל או מי שנמצא בקשר קרוב עם קרובים בחו"אינדקס העמדה גבוה יותר בקרב מי שאין לו כלל קרובים בחו

.  אינדקס העמדה נמוך יותר באופן מובהק, בקרב אלו שיש להם קרובים אולם הקשר איתם קלוש

?  ל שיש לך איתם קשר לעיתים קרובות"אם יש לך קרובי משפחה החיים בחו

שיעור המשיבים  

24%אין לי קרובי משפחה בחול

15%יש לי קרובים בחול אך אין לי קשר איתם

30%יש לי והקשר איתם הוא לעיתים רחוקות

31%יש לי קרובים ואני איתם בקשר לעיתים קרובות

100%כ "סה

אין לי קרובי משפחה  
בחול

יש לי קרובים בחול אך 
אין לי קשר איתם

יש לי והקשר איתם הוא  
לעיתים רחוקות

יש לי קרובים ואני איתם  
בקשר לעיתים קרובות

6.8

6.26.2

7.4

הקשר עם קרובי משפחה ואינדקס העמדה
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קשר עם יהדות התפוצות  

ל  "שהייה ארוכה בחו

. ל"מהמשיבים מדווחים על שהיה ארוכה בחו19%

.  ל אינה משפיעה באופן מובהק על אינדקס העמדה"שהייה ארוכה בחו

?  ל "בחו( שנה או יותר )האם יצא לך לחיות תקופה ארוכה 

אינדקס עמדה שיעור המשיבים  ל "שהיה ארוכה בחו

19%6.39כן

81%6.82לא
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קשר עם יהדות התפוצות  

ל "תדירות נסיעה לחו

.ל בתדירות גבוהה יותר מחזיקים באינדקס עמדה נמוך יותר "הנוסעים לחו

(  לטיול או לעבודה) ל "באיזו תדירות יוצא לך לנסוע לחו

אינדקס עמדה שיעור המשיבים  

1%5.1בתדירות של לפחות פעם אחת בחודש

4%5.8שלושה-פעם בחודשיים

40%6.6פעמיים בשנה-פעם

42%6.6לעיתים רחוקות/ אחת לכמה שנים 

13%7.4אינני נוסע לחול כלל

100%6.7כלל המדגם/כ"סה
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קשר עם יהדות התפוצות  

ל "תדירות נסיעה לחו

.  עם הדתיות –כצפוי –ל עולה "שיעור השימוש בשירותים של קהילות יהודיות בחו

. דווקא בקרב מסורתיים וחילונים שיעור השימוש בשירותי הקהילות משפיע חיובית  באופן מובהק על אינדקס העמדה  , עם זאת

?( 'רכישת אוכל כשר וכו, כגון בית כנסת)ל יוצא לך להשתמש בשירותים של קהילות יהודיות שם "האם כשאתה בחו( ל "למי שנוסע לחוהתניה)

כלל המדגם  אתאיסטחילונימסורתידתיחרדי
אינדקס  

עמדה 

92%90%43%7%2%28%8.6כמעט תמיד/ תמיד

8%9%42%44%20%35%7.1לעיתים רחוקות

1%15%49%79%37%4.7כלל לא

100%100%100%100%100%100%6.7
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פרק שישי

זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

(  א)כלל המשתנים המסבירים –מפת מתאים וקונסנזוס 

MeanStd. 

Deviation

Varianc

e

Index  מתאם

עם   

2.91.361.85.580אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא בחר שלא לעלות לישראל
**

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   למדינת ישראל   

לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ

3.51.251.55.531
**

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות טבע יש מחויבות מוסרית   לקהילות יהודיות  

אחרות   בעולם לעזור להם

3.71.141.30.513
**

3.81.141.30.490כשאני בארץ שיש בה קהילה יהודית אני מרגיש שיש לי למי לפנות אם אני בבעיה
**

3.61.241.54.471אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי
**

3.81.111.24.434יהודי התפוצות צריכים לתמוך ולעזור לישראל כיוון שהיא מספקת להם מקלט בטוח לעת צרה
**

3.71.211.46.393ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות שונות
**

3.61.241.54.389ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב
**

4.11.001.00.387כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחול זה מטריד אותי באופן אישי
**

4.01.211.46.366העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי
**

2.81.482.20.352יהודים ומתבוללים מטרידה אותי   ברמה האישית-העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא
**

3.10.930.87.346יהודי או ישראלי הפוך
**

יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום המקלט שלהם במצב שבו חלילה ירדפו  

אותם

4.01.121.25.332
**

3.51.201.43.330חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחול כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל
**

" .  ערבות הדדית"שבעת המשתנים עם המתאם הגבוה ביותר לאינדקס העמדה שייכים לעולם התוכן של , כפי שניתן לראות

התחושה שהקהילות היהודיות  , רמת הקונסנזוס הגבוה ביותר מבין משתנים אלו הנה לגבי המחויבות של קהילות יהודיות לעזור

.ל"ל והרגישות לתקיפות אנטישמיות של יהודים בחו"נותנות רשת ביטחון אישית בחו
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

(  ב)כלל המשתנים המסבירים –מפת מתאים וקונסנזוס 

.  לזהות יהודית ולשיפוטיות ציונית, בחלק השני של הרשימה נמצאים משתנים הקשורים להתבוללות

זה להיות חלק מקבוצה גדולה של אנשים  , בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת

עם שורשים והיסטוריה משותפת

3.91.221.48.323
**

3.21.051.11.316יהודית או דמוקרטית הפוך
**

יהודים ומתבוללים היא איום משמעותי על העם -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

היהודי

3.31.442.07.313
**

3.41.542.39.312הייתי עושה כל שביכולתי כדי שהילדים שלי לא יתחתנו עם גויים
**

2.81.612.58.280יהודיה הייתי מנסה לשכנע אותו שלא יתחתן איתה-אם חבר שלי היה מתאהב באישה לא
**

273.-2.01.071.14גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני( הפוך)
**

4.01.071.14.273גם יהודי שחי בחול יכול להיות ציוני
**

3.11.241.55.255יהודי התפוצות יכולים לחיות בשקט בארצות שלהם בזכות זה שיש ישראל חזקה
**

245.-3.01.612.60יהודים-מדינת ישראל צריכה לאפשר נישואים כחוק בין יהודים ולא
**

2.81.311.73.207כשאני מבקר בחול אני מרגיש יותר מחובר ליהדות שלי מאשר כשאני בארץ
**

203.-2.91.281.65החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ
**

177.-2.91.572.47יהודיה הייתי מתחתן איתה-אם הייתי מתאהב באמת באישה לא
**

3.11.201.44.148מדינת ישראל צריכה לעודד קהילות יהודיות לעלות לארץ ולא לעזור להם להיות שם
**

2.91.261.59.136יהודים החיים בחול מרגישים יותר את הזהות היהודית שלהם מאשר יהודים שחיים בישראל
**

3.01.281.63.019ליהודים שבחרו לחיות בחול חשובה יותר נוחות ואיכות חיים מאשר הזהות היהודית שלהם
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זיהוי משתנים מנבאים לאינדקס העמדה  

ניתוח רגרסיה של משתני הליבה  

.    בפער עצום מול כל קבוצות המשתנים האחרות, ציון הערבות ההדדית הנו המשתנה הכולל המנבא ביותר את אינדקס העמדה

,  כאשר משקללים את התרומה של כל קבוצות המשתנים, למרות ההבדל המובהק בציוני אינדקס העמדה על פי רמת הדתיות

.  נושא הדתיות לא תורם באופן מובהק למשוואת הרגרסיה

R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate

.681a .464 .461 2.732

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

ציון ערבות הדדית 3.011 .137 .656 21.902 .000

שיפוטיות  ציונית .426 .148 .071 2.887 .004

ציון זהות .248 .157 .058 1.578 .115

גיל -.019 .006 -.079 -3.398 .001

ציון התבוללות -.250 .108 -.087 -2.322 .020

כיצד היית מגדיר את היחס שלך  

?לדת
.037 .116 .011 .320 .749

(Constant) -5.001 .827 -6.046 .000


