
1 © 2017 Ipsos.1

עמדות הציבור בסוגיות  
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:מתודולוגיה

המדגם
+  18גברים ונשים בגילאי 509נבחנו 

במדגם ארצי מייצג את האוכלוסייה 
היהודית הדוברת עברית בישראל

התהליך
הסקר נערך על גבי פלטפורמה  

אינטרנטית באמצעות פאנל  
Ipsosאינטרנטי שבשימוש 

איסוף הנתונים
איסוף הנתונים נערך בתאריכים 

2017ביוני 14-15
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בעלי הכנסה גבוהה  , גברים: ר הקונגרס בקהלים"בולטות של זיהוי הרצל כיו

.והשכלה אקדמית ובעליה עם הגיל

?מי היה יושב ראש הקונגרס הציוני הראשון
כשני שלישים מהציבור מזהים כי בנימין זאב הרצל היה יושב ראש הקונגרס  

.הציוני הראשון

?מי היה יושב ראש הקונגרס הציוני הראשון, ממה שאתה יודע: נוסח השאלה

בנימין זאב הרצל
69%

דוד בן גוריון
7%

הלורד בלפור
6%

שמעון פרס
1%

לא יודע
17%

69%



?מהי הזהות העיקרית שלך
עבור כמחצית מהציבור השיוך היהודי נתפס כזהות העיקרית ועבור כשליש השיוך  

.  כציוניםהכלמזהים עצמם לפני 6%רק . הישראלי

?מהי הזהות העיקרית שלך, מבין האפשרויות הבאות: נוסח השאלה

יהודית
45%

ישראלית
31%

אדם
17%

ציונית
6%

,  יותר גברים

,  דתיים וחרדים

,  הכנסה נמוכה

פחות אקדמאים

,  יותר נשים

חילונים

יותר חילונים  

בעליה  , ומסורתיים

ההכנסה  , עם הגיל

וההשכלה

יותר צעירים
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?מהו התפקיד העיקרי של הציונות
כמחצית מהציבור תופסים את תפקידה העיקרי של הציוני כהקמת מקלט בטוח 

לעם היהודי וכשליש סבורים שתפקידה העיקרי להביא כמה שיותר יהודים לארץ  
.ישראל

?מהו לדעתך התפקיד העיקרי של הציונות: נוסח השאלה

48%

32%

8%

4%

3%

5%

להקים מקלט בטוח לעם היהודי

להביא כמה שיותר יהודים לארץ ישראל

לכונן חברת מופת שתהווה אור לגויים

לאפשר לכמה שיותר יהודים ללמוד תורה

להביא דמוקרטיה למזרח התיכון

לא יודע

יותר גברים

,  +35יותר גילאי 

השכלה , חילונים

אקדמאית

יותר דתיים 

וחרדים
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.חרדים סבורים יותר שהציונות סיימה את תפקידה עם הקמת המדינה

?האם הציונות סיימה את תפקידה

לא סיימה את תפקידה סבורים שהציונות ( 80%-כ)רוב הציבור 
.עם הקמת מדינת ישראל

?האם לדעתך הציונות סיימה את תפקידה עם הקמת מדינת ישראל: נוסח השאלה

4%, בטוח שכן

14%, חושב שכן

40%, חושב שלא

, בטוח שלא
41%

81%

18%



.  יכולה לקום בארץ אחרתהיתהחילוניים סבורים יותר שמדינת ישראל 

?  האם מדינה יהודית הייתה יכולה לקום בארץ אחרת

.לקום בארץ אחרתהיתהלא יכולה הרוב סבורים כי מדינה יהודה 

האם . נדונו אפשרויות להקים את המדינה היהודית בארצות נוספות, בקונגרס הציוני: נוסח השאלה

?לדעתך מדינה יהודית הייתה יכולה לקום בארץ אחרת

8%, בטוח שכן

18%, חושב שכן

26%, חושב שלא

, בטוח שלא
48%

74%

26%
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היכן לדעתך היה המקום המתאים  , לו היה צריך להקים את מדינת ישראל במקום אחר: נוסח השאלה

?ביותר

(.לא אקדמאית)חרדים והשכלה תיכונית ועל תיכונית , בולטות הבחירה באמריקה בקרב גברים

.אקדמאים ובעליה עם הגיל, בולטות הבחירה באוסטרליה בקרב חילוניים. בולטות הבחירה באירופה בקרב נשים

לו היה צריך להקים  
את מדינת ישראל  

היכן , במקום אחר
לדעתך היה המקום  

? המתאים ביותר

24%
אירופה

32%
אמריקה

20%
אוסטרליה

12%
אסיה

6%
אפריקה

6%
אנטרקטיקה
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?האם ציונות פירושה מגורים בציון
.רוב של כשני שלישים סבור שהציונות משמעותה מגורים בציון

?פירושה מגורים בציון' ציונות'האם לדעתך : נוסח השאלה

.  הסכמה יותר בקרב גברים ופחות בקרב חילונים

62%

31%

7%

כן

לא

לא יודע
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?מי הכי ציוני
.הכי ציוני הוא יהודי שבחר לעלות לישראל

?מי מהבאים נתפס כהכי ציוני בעיניך: נוסח השאלה

61%

25%

6% 5% 3%

יהודי שבחר  
לעלות לארץ

חילוני שמשלם  
מסים ועושה  

מילואים

דרוזי שמשרת  
בצבא

ל  "יהודי שגר בחו
ותורם למוסדות  

ציוניים

חרדי שחי  
במדינת ישראל  
ולא משרת בצבא

תפיסה זו  

בולטת יותר  

בקרב נשים  

ודתיים

תפיסה זו  

בולטת אצל 

מבוגרים  

ובירידה עם  

רמת הדתיות

תפיסה זו  

בירידה עם  

הגיל

תפיסה זו  

בולטת בקרב  

חרדים
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?מה מתאים לומר בימינו

.ציין בבקשה את זה שהכי מתאים לדעתך לימינו, מבין המשפטים הבאים: נוסח השאלה

77%

19%

5%

יש לאפשר לכל יהודי שרוצה בכך לעלות  
לישראל

ל צריך לעלות למדינת "כל יהודי שגר בחו
ישראל

יש להעלות לישראל רק יהודים מקהילות  
חזקות

,  +35יותר גילאי 

חילוניים  

ומסורתיים

,  בירידה עם הגיל

דתיים
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+(.35)ההסכמה בולטת בעיקר בקרב הגילאים הבוגרים 

האם אבות הציונות  
התנשאו כלפי  

?בני עדות המזרח

האם אבות הציונות התנשאו כלפי בני  , ממה שאתה יודע: נוסח השאלה

?עדות המזרח

76%

24%

כן לא
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כצפוי ממצא זה בולט יותר בקרב החילוניים והמסורתיים הרבה יותר מאשר הדתיים  

.והחרדים

?האם לחרדים יש יחס שונה לציונות

.יותר את הציונותעויניםדעת הציבור הרווחת היא שהחרדים 

?האם לתחושתך לחרדים כיום יש יחס שונה לציונות: נוסח השאלה

18%

62%

20%

החרדים כיום אוהדים יותר את 
הציונות

החרדים כיום עוינים יותר את  
הציונות

לא
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חילונים סוברים פחות ממסורתיים ודתיים  : בולטות בקהלים

.שערכי מגילת העצמאות מקוימים

?האם ערכי המגילה מקוימים

הדעות חלוקות עם נחיתות קלה לסבורים כי ערכי מגילת  
.העצמאות מקוימים

?האם לדעתך ישראל מקיימת את הערכים המכוננים שנקבעו במגילת העצמאות: נוסח השאלה

כן
40%

לא
49%

לא יודע
11%
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?איזו אוכלוסייה מאיימת על ישראל כמדינה ציונית
המגזר הערבי נתפס כאוכלוסייה המאיימת ביותר על המשך קיומה של  

במקום השני מדורגים החרדים והשמאלנים . ישראל כמדינה ציונית
במקום האחרון מדורגים המתנחלים ובעלי ההון . בשיעור דומה כמאיימים

.בשיעורים דומים

?מי האוכלוסייה שהכי מאיימת על המשך קיומה של ישראל כמדינה ציונית: נוסח השאלה

37%

24% 23%

9% 7%

הערבים החרדים השמאלנים המתנחלים בעלי ההון

תפיסה זו בולטת  

יותר בקרב 

שכבות הגיל  

(  18-34)הצעירות 

יותר מאשר  

שכבות הגיל  

המבוגרות יותר

תפיסה זו בולטת  

יותר בקרב 

שכבות הגיל  

-25)הבוגרות  

יותר מאשר  ( 44

שכבות הגיל  

האחרות

תפיסה זו בולטת  

בעיקר בקרב 

האוכלוסייה  

גילאי  )המבוגרת 

55)+
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!תודה


