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שיטה ואוכלוסיית המחקר  

שיטה  
.  פריטי מענה בנושא המחקר33שאלון אינטרנטי אשר כלל  

:  דמוגראפיים-להלן התפלגות המשיבים במדגם במשתנים סוציו

מחוז גיאוגראפימין

9%ירושלים50%גבר

11%צפון50%אישה

13%חיפהקבוצת גיל  

28%מרכז17-2419%

23%תל אביב25-3526%

14%דרום36-5028%

3%יהודה ושומרון51+27%

השכלה

31%'תיכונית-יסודית'

יחס לדת27%מקצועית-על תיכונית 

7%חרדי43%'אקדמית'

14%דתיהכנסה  

25%מסורתי40%מתחת לממוצע

45%חילוני30%'ממוצע'

9%אתאיסט  31%מעל לממוצע

אוכלוסיית המחקר 

.  17-70משיבים  המהווים דגימה ארצית מייצגת  של הציבור היהודי בגילאי 1,000המחקר בוצע בסקר אינטרנטי אשר כלל 

. -+3.2%טעות הדגימה המרבית היא 
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פירוט ממצאי המחקר
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מדדי הרקע  -'  חלק א

1.פרק א

זהות יהודית והתבוללות  
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זהות יהודית והתבוללות  
יותר יהודי או יותר ישראלי

נצפתה עלייה מובהקת  בשיעור המגדירים עצמם יהודים וישראלים באותה מידה

בשיעור המגדירים עצמם יותר יהודים  -4.5%על חשבון ירידה מובהקת של 

(-10%) הירידה נצפתה בכל רמות הדתיות ובעיקר בקרב דתיים 

16פברואר   17ינואר 

31%
27%

44%

51%

25%
23%

כ יותר יהודי  "סה אני יהודי וישראלי באותה מידה כ יותר ישראלי  "סה

חרדי   דתי   מסורתי   חילוני  

99%

64%

35%

12%

94%

54%

31%

9%

כ יותר יהודי"סה

16פברואר   17ינואר 
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זהות יהודית והתבוללות  
המשמעותיות של להיות יהודי  

"בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד 3.8%נצפתה עליה מובהקת של 

"  שאני יהודי מאוד משמעותית עבוריהעובדה 

16פברואר   17ינואר 

69.7%
73.5%

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 
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זהות יהודית והתבוללות  
תפיסת שייכות יהודית רחבה 

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.6%נצפתה עליה מובהקת של 

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

" .אנשים עם שורשים והיסטוריה משותפת

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

69.2%
73.8%
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זהות יהודית והתבוללות  
תפיסת התבוללות כאיום על העם היהודי  

:  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.7%נצפתה עליה מובהקת של 

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

" .היהודי

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

47.8%

52.4%
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זהות יהודית והתבוללות  
תפיסת התבוללות כאיום אישי  

:בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד3.4%נצפתה עליה מובהקת של 

יהודים ומתבוללים מטרידה אותי ברמה  -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא"

" .האישית

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

34.8%

38.2%



11

מדדי הרקע  -'  חלק א

2פרק א

ערבות הדדית  
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ערבות הדדית 
אחווה יהודית  

:  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד2.1%שלמובהקת של -נצפתה ירידה לא

" .אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי" 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי

55.6%
53.5%
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ערבות הדדית 
תפיסת גורל משותף

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד1.3%מובהקת של -נצפתה עליה לא

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

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

60.5% 61.8%
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ערבות הדדית 
חשיבות גודל העם היהודי

: לא נמצא הבדל  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד

" .ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב " 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב

56.8% 58.2%
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ערבות הדדית 
אכפתיות כלפי יהודים מותקפים אנטישמית

:  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד2.8%מובהקת של -נצפתה עליה לא

" .ל זה מטריד אותי באופן אישי "כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחו" 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

ל ""כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחו
זה מטריד אותי באופן אישי

75.6% 78.4%
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ערבות הדדית 
תחושת אחריות אישית

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד-3.4%נצפתה ירידה מובהקת של 

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

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

36.5%
34.3%
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ערבות הדדית 
תפיסת ערבות הדדית של קהילות  

:  לא נצפה שינוי בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד

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

" .יהודיות אחרות בעולם  לעזור להם

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

61.6% 61.4%
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ערבות הדדית 
תפיסת ערבות הדדית של מדינת ישראל  

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד-2.2%מובהקת של -נצפתה ירידה לא

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

" .ישראל  לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

55.8%
53.6%
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ערבות הדדית 
פוליטי  כחחשיבות קהילות יהודיות כמוקד 

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד5.5%נצפתה עליה מובהקת של 

" .ל כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל "חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחו" 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

ל כדי שיפעילו כוח פוליטי  ""חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחו
שתומך בישראל

53.3%

58.8%
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ערבות הדדית 
חשיבות ישראל כמקלט לתפוצות 

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.9%נצפתה עליה מובהקת של 

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

" .ירדפו אותם 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

69.0%
73.9%
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ערבות הדדית 
מחויבות המדינה מעבר לזכות השיבה

: לא נצפה שינוי מובהק  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד

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

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

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

34.5%
32.0%
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ערבות הדדית 
תפיסת שוויון חשיבות בהשקעה בזהות יהודית  

: בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד5.6%נצפתה עליה מובהקת   של 

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של קהילות בתפוצות כמו שהיא  " 

" .משקיעה בתרבות וזהות יהודית בישראל

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של קהילות  
בתפוצות כמו שהיא משקיעה בתרבות וזהות יהודית בישראל

27.6%

33.2%
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ערבות הדדית 
תפיסת שוויון חשיבות בהשקעה בזהות יהודית  מול התיישבות  

:  לא  נצפה שינוי מובהק  בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד

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

" .יהודי חדש בנגב או בגליל 

.  לא מסכים-משמעותו  ממש1מאוד מסכים ו –משמעותו 5כאשר 5עד 1של בסולם _______ עםעד כמה אתה מסכים 

16פברואר   17ינואר 

השקעה בחיזוק ושמירה על זהות העם היהודי בתפוצות חשובה לא פחות  
מהקמת יישוב יהודי חדש בנגב או בגליל

33.0%

35.3%
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אינדקס המטרה-'  בחלק 

המדדים שהוגדרו יעדי שינוי קונקרטיים  
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אינדקס המטרה  
מבנה האינדקס 

משתנים הנכללים באינדקס  

(: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

ומעלה  ₪ חצי מיליארד תקציב שיושקע בתפוצות  4

4-5הסכמה בציון תמיכה במפעל השליחות  5

4-5הסכמה בציון תרומה כספית אישית  6

כנראה שכן/בטוחנכונות לארח משפחות  7

כנראה שכן/בטוחנכונות להצטרף לרשת חברתית יהודית8

מאוד/במידה רבההתחשבות ביהדות התפוצות בנושאי חוץ וביטחון9

מאוד/במידה רבההתחשבות ביהדות התפוצות בנושאי דת ומדינה10

0-10טווח הציונים במדד   

(.  על פי ההגדרות בטבלה לעיל)1/0משתנים שבכל אחד מהם ניתן ציון 10נבחרו 2016בעקבות מחקר ההקמה שנערך בפברואר 

.  10ל 1טווח הציון האפשרי באינדקס לכל משיב הנו בין 
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אינדקס המטרה  
אחריות על תופעות אנטישמיות  בתפוצות

רק כמחצית מהמשיבים מסכימים מאוד כי לישראל יש אחריות לביטחונם  ,  כמו במדידה הקודמת

של יהודי העולם הסובלים מהתקפות אנטישמיות

למדינת ישראל יש אחריות לביטחונם של יהודי העולם הסובלים מהתקפות אנטישמיות

16פברואר   17ינואר 

53% 52%
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אינדקס המטרה  
לקיום יהודי  אחריות 

בשיעור המסכימים מאוד  5.1%נצפתה עליה מובהקת של 

כי ישראל אחראית לקיום היהודי בתפוצות

מדינת ישראל אחראית להמשך הקיום היהודי גם בתפוצות ולא רק בארץ

16פברואר   17ינואר 

50.5%

55.6%
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אינדקס המטרה  
השקעה בתפוצות משמעותה בטחון לישראל  

בשיעור המסכימים מאוד כי 4.6%נצפתה עליה מובהקת של 

השקעה בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות היא השקעה בביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל

השקעה בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות היא השקעה בביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל

16פברואר   17ינואר 

43.7%

48.3%



33

אינדקס המטרה  
תקציב רצוי שיושקע ביהדות התפוצות 

בנושא  ₪  רק  כרבע מהמשיבים  סבורים שיש להשקיע מעל חצי מיליארד ,  כמו במדידה הקודמת

חיזוק העם היהודי בתפוצות  

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

.  ₪מיליארד 

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

16פברואר   17ינואר 

23%
24%
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אינדקס המטרה
תמיכה במפעל השליחות  

בדומה למדידה הקודמת שיעור התמיכה במפעל השליחות גבוה מאוד  

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

16פברואר   17ינואר 

71% 73%
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אינדקס המטרה
נכונות לתרומה כספית אישית

20%שיעור הנכונות תרומה אישית נותר ללא שינוי משמעותי והוא עדיין עומד על פחות מ 

מהמשיבים  

הייתי מוכן לתרום מכספי לפרויקטים של חיזוק הזהות היהודית בתפוצות

16פברואר   17ינואר 

17%

19%
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אינדקס המטרה  
נכונות לארח משפחות  

מהמשיבים  65%ל לא השתנה והוא עדיין עומד על "שיעור הנכונות לארח משפחות מחו

?משפחתך הייתם מוכנים להשתתף בתכנית ולארח יהודים מהעולם/האם נראה לך כי אתה

16פברואר   17ינואר 

65% 65%
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אינדקס המטרה  
נכונות להצטרף לרשת חברתית יהודית  

מאז המדידה הקודמת5.5%הנכונות להצטרף לרשת החברתית היהודית עלתה באופן מובהק ב 

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

16פברואר   17ינואר 

66%
72%
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אינדקס המטרה  
התחשבות ביהדות התפוצות בנושאי חוץ וביטחון  

בהסכמה כי המדינה צריכה התחשב באינטרסים  ( P<0.08, קרוב למובהק) 4%נצפתה עליה של  

של קהילות יהודיות בתפוצות כשהיא מקבלת החלטות בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון אשר  

ל   "יכולות להשפיע על מעמדם ומצבם של היהודים בחו

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

?  ל"אשר יכולות להשפיע על מעמדם ומצבם של היהודים בחו

16פברואר   17ינואר 

49%

53%



39

אינדקס המטרה  
התחשבות באינטרסים של יהדות התפוצות בהחלטות של דת ומדינה  

בשיעור הסבורים כי על המדינה להתחשב במידה רבה בדעתם 6%נצפתה עליה מובהקת של 

בשאלות של דת ומדינה  , ובאינטרסים של יהודי התפוצות

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

?( הרפורמית בכותל וכדומה

16פברואר   17ינואר 

45%

51%
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אינדקס המטרה  
שינוי במדדי האינדקס –טבלה מסכמת 

Sig. (2-tailed)שינוי  17ינואר 16פברואר  משתנה  

45%51%6%1%התחשבות דת ומדינה  

66%72%5.5%1%מוכנות רשת חברתית

50%56%5.1%2%אחריות קיום  

43.7%48.3%4.6%3%משמעותה בטחון  השקעה זהות 

49%53%4.0%7%התחשבות בטחון  

71%73%2%21%תמיכה בשליחות  

17%19%2%16%תרומה כספית  

23%24%1%42%השקעה מעל חצי מיליארד

65%65%0%91%מוכנות לארח 

1%74%-53%52%אחריות מול אנטישמיות  
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אינדקס המטרה  
ציון האינדקס הכולל 

4.8

5.7 5.6 5.6 5.6

5.3

4.7 4.7 4.6

5.0 5.0

4.6

4.9
5.0

4.6

5.1

6.0

6.4

5.7 5.7

5.4
5.2

5.0 5.0

5.4

5.0 5.0

5.3
5.2

4.8

16פברואר   17ינואר 

.  2017בינואר 5.1ל  2016בפברואר 4.8מ 6.5%ב (  P<0.01) ציון אינדקס המטרה עלה באופן מובהק  

:כאשר יורדים לפלחים דמוגראפיים ניתן לראות עליה מובהקת בפלחים הבאים

ובעלי הכנסה מתחת  ( 11%)ואקדמית ( 7%)בעלי השכלה יסודית ( 8%+ ) 51גילאי (  12%)25-35גילאי ( 13%)דתיים 

(.  9%)לממוצע 
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'   גחלק 

החשיפה לפרסום והשפעתה  

על אינדקס המטרה 
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
חשיפה בלתי נעזרת  

.  תוכניות בנושא של חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות, תשדירים, מהמשיבים לא זוכרים שנחשפו לכתבות68%

.  זוכרים נכון תכנים בנושא יהדות התפוצות7%כ כ "זוכרים את סדרת התשדירים על חיים של משפחות יהודיות בעולם ובסה5%

שיעור המשיבים  

5%משפחות יהודיים בעולם/תשדיר על חיי

1%יואב לימור/נעלמים

1%תשדירים של המשרד לענייני תפוצות

1%תכנית על שליחים

7%כ חשיפה מוכחת  "סה

6%תשדירים של תגלית

1%תשדיר של משרד הקליטה

1%תשדירי טלביזיה כללי

0%תשדיר של הסוכנות/פרסומת

2%אחר

14%לא כתב/נחשף אך לא זוכר

68%לא נחשף

100%

?אם כן מה אתה זוכר מהם ?  תוכניות בנושא של חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות, תשדירים, האם נחשפת לכתבות
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
חשיפה נעזרת  

.  מהמשיבים זוכרים באופן נעזר כי נחשפו לאחד או יותר מהפעילויות התקשורתיות44%

.  זכירה נעזרת21%זכו ל ( דקה לשמונה)התשדירים שהופיעו בסמוך לחדשות 

?לפניך רשימה של פעילויות תקשורתיות בנושא חשיבות הקשר עם התפוצות לגבי כל אחד מהם ציין האם ראית או שמעת

שיעור המשיבים  

21%תשדירים בנושא זה שהופיעו בצמוד לחדשות

18%בתוכניות טלוויזיה, תכנים בנושא יהדות התפוצות באופן כללי

17%אינטרנט ומודעות בעיתון שעסקו בברכת שנה טובה ליהודי התפוצות, תשדירי רדיו

13%תוכנית עם יואב לימור שסקרה את יהדות ארהב

6%מוסף מיוחד לכבוד שבוע התפוצות שהופיע בישראל היום ובמקור ראשון

44%כ חשיפה נעזרת"סה

56%לא נחשפו לאף פעילות תקשורתית  
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
חשיפה נעזרת ופילוח דמוגראפי  

.  ודתיים+ 51גילאי ,  שיעור החשיפה הנעזרת גבוה יותר בקרב אקדמאים

.  אתיאיסטים וחרדים, 17-24שיעור החשיפה הנעזרת נמוך יותר בקרב  גילאי 

?לפניך רשימה של פעילויות תקשורתיות בנושא חשיבות הקשר עם התפוצות לגבי כל אחד מהם ציין האם ראית או שמעת

44%45%
43%

40%
39%

50%

43%
45%44%

37%
41%42%

53%52%

46%
44%

35%

28%
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
חשיפה נעזרת ואינדקס מטרה  

מאשר בקרב הלא 13%, 5.47ציון האינדקס בקרב הנחשפים לפעילויות התקשורתיות הנו 

( . 4.86)נחשפים 

.P<0.01ההבדל מובהק   

נחשפיםלא נחשפים

4.86

5.47

ציון אינדקס וחשיפה
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
חשיפה נעזרת ואינדקס מטרה  רכיבי האינדקס

:  רכיבי האינדקס  אשר גבוהים באופן מובהק בקרב הנחשפים לפרסום הם

הנכונות להתחשב ביהדות התפוצות בנושאי  ,  המוכנות להצטרף לרשת חברתית, המוכנות לארח משפחות מתפוצות

.  בטחון והתמיכה במפעל השליחות

Sig. (2-tailed)שינוי  נחשפיםלא נחשפים

60%71%12%0%מוכנות לארח 

67%78%11%0%מוכנות רשת חברתית

50%58%7%2%התחשבות בטחון  

71%77%6%3%תמיכה בשליחות  

49%55%6%8%אחריות מול אנטישמיות  

46%51%5%14%בטחון  = השקעה זהות 

17%22%4%7%תרומה כספית  

49%53%4%17%התחשבות דת ומדינה  

23%26%3%21%השקעה מעל חצי מיליארד

54%57%2%43%אחריות קיום  
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החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה  
השפעה על משתני רקע 

מובהקות  הבדל  נחשפיםלא נחשפים

3%-40%37%( הערכה נכונה)כמה יהודים 

1%-7%7%מיליאד תרומת התפוצות 10מעל 

37%38%1%מעל חצי מיליאד  

51%57%7%אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי

58%67%8%1%ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף למרות שהם חיים במדינות שונות

56%61%5%6%ככל שיש יותר יהודים בעולם אני מרגיש יותר טוב

76%81%5%ל זה מטריד אותי באופן אישי""כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחו

33%36%4%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  לקהילות יהודיות אחרות בעולם  לעזור  

להם
60%63%3%

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

אינם עולים לארץ
52%55%3%

57%61%4%ל כדי שיפעילו כוח פוליטי שתומך בישראל""חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחו

72%76%4%יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום המקלט שלהם במצב שבו חלילה ירדפו אותם

2%-33%31%החובה היחידה של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות היא לתת להם זכות לעלות לארץ

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של קהילות בתפוצות כמו שהיא משקיעה בתרבות וזהות  

יהודית בישראל
30%37%7%2%

34%37%4%השקעה בחיזוק ושמירה על זהות העם היהודי בתפוצות חשובה לא פחות מהקמת יישוב יהודי חדש בנגב או בגליל

72%76%4%העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי

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

והיסטוריה משותפת
71%77%6%4%

51%54%3%יהודים ומתבוללים היא איום משמעותי על העם היהודי-העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא

37%40%3%יהודים ומתבוללים מטרידה אותי ברמה האישית-העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא
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תמצית ממצאי המחקר
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תמצית ממצאי המחקר

מדדי הרקע  -'  חלק א

זהות יהודית והתבוללות  -1.פרק א

 בשיעור המגדירים עצמם יותר יהודים -4.5%ירידה מובהקת של נצפתה  .

(-10%) הירידה נצפתה בכל רמות הדתיות ובעיקר בקרב דתיים 

העובדה שאני יהודי מאוד משמעותית עבורי"בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד 3.8%נצפתה עליה מובהקת של , עם זאת  "

 זה   , בשבילי יהדות זה הרבה יותר משמירת מצוות הדת:   "בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.6%עליה מובהקת של נצפתה

" .להיות חלק מקבוצה גדולה של אנשים עם שורשים והיסטוריה משותפת

 יהודים  -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא:  "בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.7%עליה מובהקת של נצפתה

" .ומתבוללים היא איום משמעותי על העם היהודי

 יהודים ומתבוללים  -העובדה שיהודים בתפוצות מתחתנים עם לא:  "בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד3.4%עליה מובהקת של נצפתה

" .מטרידה אותי ברמה האישית
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תמצית ממצאי המחקר

מדדי הרקע  -'  חלק א

ערבות הדדית  -2פרק א 

אני מרגיש שיהודי התפוצות הם אחים שלי :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד2.1%שלמובהקת של -נצפתה ירידה לא. "

ליהודי התפוצות וליהודים בישראל יש גורל משותף  :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד1.3%מובהקת של -נצפתה עליה לא

" .למרות שהם חיים במדינות שונות 

ל "כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחו:  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד2.8%מובהקת של -נצפתה עליה לא

" .זה מטריד אותי באופן אישי 

ל "כשאני שומע על יהודי שמותקף על רקע אנטישמי בחו:  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד2.8%מובהקת של -נצפתה עליה לא

" .זה מטריד אותי באופן אישי 

 אני מרגיש אחריות אישית על כל יהודי בעולם גם אם הוא  :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד-3.4%ירידה מובהקת של נצפתה

" .בחר שלא לעלות לישראל 

אם יהודים בעולם סובלים מבעיות כלכליות או אסונות  :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד-2.2%מובהקת של -נצפתה ירידה לא

"טבע יש מחויבות מוסרית  למדינת ישראל  לעזור להם גם אם הם אינם עולים לארץ 

 ל כדי שיפעילו    "חשוב שיישארו קהילות יהודיות גדולות בחו:  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד5.5%עליה מובהקת של נצפתה

" .כוח פוליטי שתומך בישראל 
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תמצית ממצאי המחקר

מדדי הרקע  -'  חלק א

ערבות הדדית -2פרק א ( המשך)

 יהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל כיוון שזה מקום  :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד4.9%עליה מובהקת של נצפתה

" .המקלט שלהם במצב שבו חלילה ירדפו אותם 

 מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של :  " בשיעור המסכימים מאוד עם ההיגד5.6%עליה מובהקת של נצפתה

" .קהילות בתפוצות כמו שהיא משקיעה בתרבות וזהות יהודית בישראל

ידע לגבי יהדות התפוצות-3פרק א  

רוב המשיבים  אינם מעריכים נכון את מספר היהודים בעולם, כמו במדידה הקודמת  .

מעריכים נכון את שיעור התרומות של יהדות התפוצות לישראל15%רק כ , בדומה למדידה הקודמת  .

מהמשיבים נותנים הערכת יתר להשקעה של המדינה ביהדות התפוצות60%כ , בדומה למדידה הקודמת.
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תמצית ממצאי המחקר

אינדקס המטרה -'  חלק ב 

רכיבי האינדקס 

רק כמחצית מהמשיבים מסכימים מאוד כי לישראל יש אחריות לביטחונם של יהודי העולם הסובלים מהתקפות      , כמו במדידה הקודמת1.

.אנטישמיות

.  בשיעור המסכימים מאוד כי ישראל אחראית לקיום היהודי בתפוצות5.1%עליה מובהקת של נצפתה 2.

בשיעור המסכימים מאוד כי השקעה בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות היא השקעה בביטחונה  4.6%עליה מובהקת של נצפתה 3.

וחוסנה של מדינת ישראל

בנושא חיזוק העם היהודי בתפוצות  ₪  רק  כרבע מהמשיבים  סבורים שיש להשקיע מעל חצי מיליארד ,  כמו במדידה הקודמת4.

.  בדומה למדידה הקודמת שיעור התמיכה במפעל השליחות גבוה מאוד5.

.  מהמשיבים20%שיעור הנכונות תרומה אישית נותר ללא שינוי משמעותי והוא עדיין עומד על פחות מ 6.

.  מהמשיבים65%ל לא השתנה והוא עדיין עומד על "שיעור הנכונות לארח משפחות מחו7.

.מאז המדידה הקודמת5.5%עלתה באופן מובהק ב הנכונות להצטרף לרשת החברתית היהודית 8.

בהסכמה כי המדינה צריכה התחשב באינטרסים של קהילות יהודיות בתפוצות   (P<0.08, קרוב למובהק) 4%נצפתה עליה של  9.

ל   "כשהיא מקבלת החלטות בנושאים של מדיניות חוץ וביטחון אשר יכולות להשפיע על מעמדם ומצבם של היהודים בחו

בשיעור הסבורים כי על המדינה להתחשב במידה רבה בדעתם ובאינטרסים של יהודי התפוצות  6%נצפתה עליה מובהקת של 10.

בשאלות של דת ומדינה  
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תמצית ממצאי המחקר

אינדקס המטרה -'  חלק ב 

רכיבי האינדקס 
שינוי במדדי האינדקס –טבלה מסכמת 

Sig. (2-tailed)שינוי  17ינואר 16פברואר  משתנה  

45%51%6%1%התחשבות דת ומדינה  

66%72%5.5%1%מוכנות רשת חברתית

50%56%5.1%2%אחריות קיום  

43.7%48.3%4.6%3%משמעותה בטחון  השקעה זהות 

49%53%4.0%7%התחשבות בטחון  

71%73%2%21%תמיכה בשליחות  

17%19%2%16%תרומה כספית  

23%24%1%42%השקעה מעל חצי מיליארד

65%65%0%91%מוכנות לארח 

1%74%-53%52%אחריות מול אנטישמיות  
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תמצית ממצאי המחקר

אינדקס המטרה -'  חלק ב 

ציון האינדקס הכולל 

  ציון אינדקס המטרה עלה באופן מובהקP<0.01 )     ) 2017בינואר 5.1ל  2016בפברואר 4.8מ 6.5%ב  .

כאשר יורדים לפלחים דמוגראפיים ניתן לראות עליה מובהקת בפלחים הבאים:

 (  13%)דתיים

 (  12%)25-35גילאי

 (  8%+ ) 51גילאי

 (  11%)ואקדמית ( 7%)בעלי השכלה יסודית

 (.9%)בעלי הכנסה מתחת לממוצע
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תמצית ממצאי המחקר

החשיפה לפרסום והשפעתה על אינדקס המטרה -'  חלק ג  

שיעורי חשיפה  

חשיפה בלתי נעזרת  :

68%תוכניות בנושא של חשיבות הקשר עם יהדות התפוצות, תשדירים, מהמשיבים לא זוכרים שנחשפו לכתבות  .

5%זוכרים נכון תכנים בנושא יהדות התפוצות7%כ כ "זוכרים את סדרת התשדירים על חיים של משפחות יהודיות בעולם ובסה  .

חשיפה נעזרת   :

44%מהמשיבים זוכרים באופן נעזר כי נחשפו לאחד או יותר מהפעילויות התקשורתיות  .

 זכירה נעזרת21%זכו ל ( דקה לשמונה)התשדירים שהופיעו בסמוך לחדשות  .

ודתיים+ 51גילאי ,  שיעור החשיפה הנעזרת גבוה יותר בקרב אקדמאים  .

 אתיאיסטים וחרדים, 17-24שיעור החשיפה הנעזרת נמוך יותר בקרב  גילאי  .

 השפעת החשיפה על אינדקס המטרה

 ההבדל מובהק   ( .  4.86)מאשר בקרב הלא נחשפים 13%, 5.47ציון האינדקס בקרב הנחשפים לפעילויות התקשורתיות הנוP<0.01.

רכיבי האינדקס  אשר גבוהים באופן מובהק בקרב הנחשפים לפרסום הם :

המוכנות לארח משפחות מתפוצות

המוכנות להצטרף לרשת חברתית

  הנכונות להתחשב ביהדות התפוצות בנושאי בטחון

התמיכה במפעל השליחות  .
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בקרב כלל האוכלוסייה-נצפתה מגמת עלייה באינדקס המטרה שהוגדר כיעד •

וגם בקרב הנחשפים לפרסום

התכנים  + הכלי הפרסומי שזכה לזכירות הגבוהה ביותר הוא הדקה לשמונה •

הכללים

החשיבות של שמירה על קשר עם  עוסקים בהצפת נכון לעכשיו המסרים המועברים •

אנו ממליצים בשלב זה לחדד את המסרים  ולעבור למסרים  –יהדות התפוצות 

win winקונקרטיים יותר שמדגישים למרואיין את התחושה של  situation

דיון


