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 3683/84321 

   לאוטמן דב פורום מנהלת –לני  מילוא  :אל

 ( עדכון) 81-81סקר בקרב בני נוער בגילאי ממצאי : הנדון

ה כמדגם מייצג של בני 8איש 333בקרב  4321שניה של יולי הצית חב ממצאי סקר שבוצע במ"רצ

במגזר  233 –ו איון בפאנל אינטרנטי יברבמגזר היהודי  233)מגזר יהודי וערבי , /25-2נוער בגילאי 

 . 2.3% –טעות הדגימה (. איון טלפונייבר הערבי

במגזר ואזור מגורים השוואה בין המגזרים וניתוח לפי רמת דתיות  –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 

 . היהודי

 (.בשאלות הזהות) 4323ח כולל השוואה לממצאי סקר "הדו, כמו כן

 משתני רקע של המדגם 
 . כמחצית בנות, כמחצית בנים – מגדר

 גיל 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי  

25-23 23% 31% 

26-2/ 33% 25% 

 

 מגזר יהודי  –רמת דתיות 

 כ"סה 

 24% חרדי

 46% לאומי דתי/דתי

 21% מסורתי

 23% חילוני

 

 מגזר ערבי  –רמת דתיות 

 כ"סה 

 12% ערבי מוסלמי 

 9% ערבי נוצרי 

 %/2 דרוזי 

 4% אחר 

 

 מגזר יהודי בלבד  –השקפת עולם פוליטית 

 כ"סה 

 %/2 ימין

 46% מרכז

 1% שמאל

 29% יודע לא
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 אזור מגורים 

 מגזר יהודי   

 19% ירושלים אזור 

 37%  א והמרכז"ת  

 16% צפוןחיפה וה

 18%   ש והדרום"ב

 10% אזור השרון  
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 פרוט הממצאים 

 השתתפות בפעילויות פנאי 

 האם משתתפים 
 :  ת/ה משתתף/האם בשעות הפנאי את

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

 במקום נוער מועדון או ס"במתנ בחוגים8  בפעילויות
  מגוריך

81% 18% 

 פרוייקט או נוער ארגון או נוער תנועת של בפעילויות
    כלשהו קהילתי8חברתי

12% 81% 

 1% 11%    וגם גם

 66% 31%    ת8משתתף לא

 

 : פרוייקטים כלשהם לבני נוערבאו בתנועות נוער או 8האחוז שמשתתפים בפעילויות ו 

  31% –במגזר היהודי 

  52% –במגזר הערבי  

 ( בכל שורה 811%) לפי משתני רקע –מגזר יהודי 

    

 8בפעילויות 
ס "בחוגים במתנ

או מועדון נוער 
 במקום מגוריך

בפעילויות של תנועת 
נוער או ארגון נוער או 

פרוייקט 
 קהילתי כלשהו8חברתי

 גם וגם
לא 

 ת8משתתף

כ"סה     12% 25% 20% 43% 

 מגדר
  

 41% 18% 30% 10% זכר

 30% 32% 18% 21% נקבה

 גיל
  

13-15 15% 20% 26% 40% 

16-18 10% 29% 16% 45% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 43% 23% 18% 16% חרדי

 27% 26% 38% 9% דתי לאומי8דתי

 45% 21% 19% 15% מסורתי

 51% 16% 21% 12% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 37% 23% 26% 14% ימין

 48% 14% 29% 8% מרכז

 42% 33% 13% 13% שמאל

 51% 18% 19% 12% לא יודע

 לפי אזור מגורים 
  
  

 36% 20% 32% 12% אזור ירושלים

 48% 24% 17% 11% א והמרכז"ת

 44% 15% 28% 13% חיפה והצפון

 40% 17% 28% 15% ש והדרום"ב

 44% 26% 24% 6% אזור השרון
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 באיזה פעילויות משתתפים 
במגזר  54% –ס או מועדון נוער במקום מגוריהם "מתנב  םשציינו שמשתתפים בפעילויות בחוגילאלו 

 . במגזר הערבי 45% –היהודי ו 

 ( אפשרות למספר תשובות) ?ת/ה משתתף/באיזה פעילויות את

 (45%)מגזר ערבי  (54%)מגזר יהודי  

 25% 53% חוג לספורט

 1% 28% בלט 8חוג לריקודים 

 22% 29% שירה וכדומה 8נגינה  8חוג למוסיקה 

 49% 18% אמנות 8חוגי ציור

 1% 11% תיאטרון

 3% 5% שחמט

 1% 15% שפות

 42% 20% מנהיגות צעירה

 

 . חוגים 2.5 –ר הערבי זבמג, חוגים /.2בממוצע  כל אחד צייןבמגזר היהודי 

 באילו פעילויות נוער או פרוייקטים לנוער משתתפים 
   כלשהו קהילתי8חברתי פרוייקט או נוער ארגון או נוער תנועת של בפעילויותלאלו שציינו שמשתתפים  

 . במגזר הערבי 24% –במגזר היהודי ו  56% –

 לאש)ר או בפרוייקטים חברתיים בקרב בני נוע תה בתנועת נוער או בפעילויו/ה פעיל/האם את

 ( תשובות 4אפשרות עד ) ?באיזה, ואם כן( במסגרת בית הספר

 (** 24%)מגזר ערבי  ( 56%)מגזר יהודי  

 21% 19%  בצופים, כן

 21% 12%  והלומד העובד בנוער, כן

 - 1%  העולים במחנות, כן

 - 2%  הצעיר בשומר, כן

 - 30%  עקיבא בבני, כן

 - 0%  הצעיר המכבי בתנועת כן

 - LEAD 0% בפרוייקט, כן

 66% 42%  * אחרת בתנועה8 אחר בפרוייקט, כן
, ר"בית, אבות ובנים, בני המושבים, בתיה, קרמבו של כנפיים, צים"מש, צים"מד: פרוייקט אחר במגזר היהודי*

 . עזרה ועוד, האיחוד החקלאי, התנדבות, א"מד, אריאל

 התלמידים מועצת, ירושלים– הילאל: אחר פרוט פרויקט (. N=24) ן מאודקטקים רבמגזר הערבי מספר המ** 

 ללא פרוט , נצרת – המאוחדת

 

  צופים , עות הבולטות הן בני עקיבאוכאשר התנ, ציינו שמשתתפים 56%במגזר היהודי

  .  והנוער העובד והלומד

  פרוייקטים לנוער8 לא משתתפים בתנועות נוער ציינו שבמגזר הערבי רוב בני הנוער . 
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במסגרת הפעילויות בהן בנושא חינוך לדמוקרטיה השתתפות בדיונים 

 השתתפו 
במגזר היהודי  31% –או בפרוייקטים כלשהם לבני נוער 8או בתנועות ו8לאלו שמשתתפים בפעילויות ו

 .במגזר הערבי 52% –ו 

 חינוך בנושא דיונים האחרונה בשנה התקיימו, בהן ת/משתתף ה/שאת הפעילויות במסגרת האם

 בשנה פעמים כמה, כן ואם ועוד המדינה אופי, למיעוט ויחס זכויות, שיוויון כמו לדמוקרטיה

 ?  האחרונה

 (52%)מגזר ערבי  ( 31%)מגזר יהודי  

 23% 32% זה בנושא שיחות או דיונים התקיימו לא

 3% 17% אחת פעם ,כן

 43% 14% פעמיים ,כן

 43% 21% פעמים 3-4 כן

 23% 16% יותר או פעמים 5 ,כן

 

במסגרת הפעילויות לנוער  חינוך לדמוקרטיהאחוז מכלל המדגם שציינו שהתקיימו דיונים בנושא ה

 : ןשהם משתתפים בה

  59% -במגזר היהודי  

 43%  -ר הערבי זבמג  

 ( בכל שורה 811%) לפי משתני רקע –מגזר יהודי 

 פעמים או יותר  5 פעמים  2-4 לא התקיימו     

כ"סה     32% 31% 37% 

 מגדר
  

 37% 28% 35% זכר

 25% 38% 38% נקבה

 גיל
  

13-15 30% 33% 38% 

16-18 34% 29% 37% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 12% 24% 64% חרדי

 46% 22% 31% דתי לאומי8דתי

 35% 41% 24% מסורתי

 39% 35% 25% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 39% 31% 29% ימין

 29% 37% 35% מרכז

 57% 14% 29% שמאל

 36% 27% 36% לא יודע

 לפי אזור מגורים

 38% 17% 45% אזור ירושלים

 41% 31% 28% א והמרכז"ת

 30% 47% 23% חיפה והצפון

 32% 38% 30% ש והדרום"ב

 42% 26% 32% אזור השרון
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 מתי התקיימו הדיונים 
 ר הערבי זבמג 43% –ר היהודי ו זבמג 59% –לאלו שציינו שהתקיימו הדיונים 

 ? מתי בפעם האחרונה התקיים דיון כזה

  מגזר יהודי 
מגזר יהודי בקרב  ( 59%)מגזר יהודי  (43%)מגזר ערבי 

 (52%)בעלי הדעה 

 24% 25% 34% האחרון בחודש

 43% 41% 21% כחודשיים לפני

 33% 53% 24% יותר או םחודשי 3 לפני

 - - 21% התקיים הדיון  מתי ת/זוכר לא

 

 . תמונה דומה בשני המגזרים

 על חיים משותפים שיח בין המגזרים 
 הערבי רזבמג 43% – ו היהודי רזבמג 59% – הדיונים שהתקיימו שציינו לאלו

אפשרות : )הבאים ריםזעל חיים משותפים בין המגהאם במסגרת דיונים אלו דיברתם אי פעם 

 ( למספר תשובות

 מגזר ערבי  מגזר יהודי  

מגזר יהודי  
(59% ) 

מגזר ערבי  
(43%) 

 13% ליהודים  לערבים בין, כן 55%   לערבים יהודים בין, כן

 ממגזרים נוער לבני יהודים בין, כן
 26%  ועוד רקסים'צ, דרוזים כמו – אחרים

 לבני ערבים נוער בני בין, כן
 כמו – אחרים ממגזרים נוער

  ועוד רקסים'צ, דרוזים

/% 

  *אחרים ממגזרים נוער בני בין, כן
14% 

 ממגזרים נוער בני בין, כן
  אחרים

- 

 21%  דיברנו לא פעם אף, לא 23%  דיברנו לא פעם אף, לא
 בין חרדים לחילוניים , בין דתיים לחילוניים –ר היהודי זרים אחרים במגזעם בני נוער ממג*

 . היו בין יהודים לערביםרוב הדיונים בנושא זה 

 ( מהמדגם 59%) מגזר יהודי –לפי רמת דתיות 

כ מגזר "סה 
יהודי 

(59% *) 

 לפי רמת דתיות 

דתי 8דתי
 לאומי

 חילוני מסורתי

 61% 72% 41% 55%   לערבים יהודים בין, כן

 נוער לבני יהודים בין, כן
 כמו – אחרים ממגזרים

  ועוד רקסים'צ, דרוזים
26% 17% 40% 27% 

 ממגזרים נוער בני בין, כן
   אחרים

14% 26% 0% 8% 

 24% 12% 28% 23%  דיברנו לא פעם אף, לא

 

  . והדרוזי בני נוער מסורתיים נפגשו יחסית יותר עם בני נוער מהמגזר הערבי
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 מפגשים בין בני הנוער במסגרת הפעילויות  
 במגזר 31% – נוער לבני כלשהם בפרוייקטים או8ונוער   בתנועות או8ו בפעילויות שמשתתפים לאלו

 .הערבי במגזר 52% – ו היהודי

 ממגזרים הנוער בני בין מפגשים האחרונה בשנה היו בהן שהשתתפת הפעילויות במסגרת האם

 ?מגזרים איזה בין, כן ואם, שונים

 (52%)מגזר ערבי  ( 31%)מגזר יהודי  

 63% 14% ערבים נוער לבני יהודים נוער בין מפגשים ,כן 

 נוער לבני יהודים נוער בני בין מפגשים ,כן   
 43% 10% ועוד רקסים'צ ,דרוזים כמו ,אחרים ממגזרים

 - 8% אחר

 53% 71% מפגשים היו לא 

 
  .במגזר היהודי אחוז יחסית גבוה ציינו שלא היו מפגשים

ים עם בני נוער מהמגזרים השונים שציינו שהיו מפג 21%במגזר היהודי : במונחים של כלל המדגם

 . ציינו שהיו מפגשים כאלו 23%ובמגזר הערבי 

 היכן התקיימו המפגשים 
 23% –במגזר היהודי ו  21% –לאלו שציינו שהתקיימו מפגשים בין בני הנוער ממגזרים שונים 

 . במגזר הערבי

 ?  היכן היו מפגשים אלו

 (23%)מגזר ערבי  ( 21%)מגזר יהודי  

 32% 50%   ה8גר ה8את בו בישוב

 59% 24%   ערבי בישוב ופעם יהודי בישוב פעם

 אחד אף גר לא שבו) ניטרלי במקום
 1% 26% ( מהצדדים

 . מפגשים התקיימו בישוב מגוריהםהכמחצית ציינו ש

 פעילויות במפגשים 
 10% –במגזר היהודי ו  81% –לאלו שציינו שהתקיימו המפגשים בין בני הנוער ממגזרים שונים 

 . במגזר הערבי

 ( אפשרות למספר תשובות) ?מה עשיתם במפגשים אלו 

 (23%)מגזר ערבי  ( 21%)מגזר יהודי  

 71% 74%  דיונים8  שיחות היו

 43% 63%  חברה משחקי

 ספורטיבית פעילות8  ספורט משחקי 
 43% 30%  משותפת

 21% 16% טיול משותף

 

 . רובם ציינו שהיו דיונים



 
 

9 
 

 smithr@netvision.net.il: מייל, 35-6254315: פקס, 35-6255222: טל, 34264, רמת גן, 9הבונים ' רח

 

 תוצאת המפגשים 
 23% – ו היהודי במגזר 21% – שונים ממגזרים הנוער בני בין המפגשים שהתקיימו שציינו לאלו

 .הערבי במגזר

 ( אפשרות למספר תשובות: )מה היתה התוצאה של מפגשים אלו לפי תחושתך

 (23%)מגזר ערבי  (21%)מגזר יהודי  

 43% 72% למדתי על אורח החיים של מגזר אחר 

 43% 26% זה קירב אותי למגזר אחר 

זה נתן לי חשק להמשיך ולהיות בקשר עם   
 36% 26% בני נוער ממגזר אחר

זה נתן לי תקווה שחיים משותפים   
 36% 43% אפשריים

 0% 3% זה הרחיק אותי מהמגזר האחר  

זה נתן לי להרגיש שיש הבדלים גדולים בין   
 7% 10% המגזרים ולא ניתן לחיות בחיים משותפים

 

 . כ תגובה חיובית למפגשים"בסה
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 מגע בין בני הנוער ממגזרים שונים 

 האם דיברו עם בני הנוער מהמגזר הערבי :  במגזר היהודי
 1182והשוואה לסקר כ "סה? הערבי מהמגזר נערה או נער עם פעם אי דיברת האם

 4323סקר   4321סקר  

 53% 41%  פעמים מספר, כן

 53% 41%  פעמיים-פעם, כן

 53% 26%  דיברתי לא פעם אף

 63% 32% כ האחוז שדיברו "סה

 

 ".  דיברו"באחוז שציינו שחלה ירידה  4323לעומת 

 ( בכל שורה 233%) לפי משתני רקע, הסקר הנוכחי, האם דיברו עם בני הנוער מהמגזר הערבי

    
-פעם, כן פעמים מספר, כן

 פעמיים
 לא פעם אף

 דיברתי

כ"סה     27% 27% 46% 

 מגדר
  

 42% 25% 33% זכר

 60% 26% 14% נקבה

 גיל
  

13-15 22% 27% 51% 

16-18 31% 28% 42% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 75% 16% 9% חרדי

 61% 25% 14% דתי לאומי8דתי

 42% 31% 27% מסורתי

 31% 30% 39% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 50% 27% 23% ימין

 39% 29% 32% מרכז

 25% 29% 46% שמאל

 52% 24% 24% לא יודע

 לפי אזור מגורים 
  
  

 59% 24% 17% אזור ירושלים

 54% 24% 22% א והמרכז"ת

 35% 24% 41% חיפה והצפון

 33% 36% 31% ש והדרום"ב

 44% 32% 24% אזור השרון

 האם דיברו עם בני הנוער מהמגזר היהודי :  במגזר הערבי
 1182כ והשוואה לסקר "סה? היהודי מהמגזר נערה או נער עם פעם אי דיברת האם

 1182סקר  1181סקר  

 62% 31%  פעמים מספר, כן

 24% 21%  פעמיים-פעם, כן

 41% 46%  דיברתי לא פעם אף

 15% 12% כ האחוז שדיברו "סה

 
 . 4323לא חלו שינויים לעומת 
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 שיח עם בני הנוער על דמוקרטיה וחיים משותפים 
מאיזה מגזרים , האם יצא לך לדבר עם בני הנוער האחרים על דמוקרטיה וחיים משותפים ואם כן

 ( אפשרות למספר תשובות)? הם היו

 מגזר ערבי   מגזר יהודי  

 %/4 15% הערבי מהמגזר הנוער בני עם

עם בני הנוער  42% 35%  הדתי מהמגזר הנוער בני עם 
 47% חילוניים נוער בני עם   מהמגזר היהודי 

 19% החרדי מהמגזר הנוער בני עם  

 על אחר ממגזר נוער בני עם לדבר לי יצא לא  
 משותפים וחיים דמוקרטיה

35% 
39% 

 

 : האחוז שציינו שיצא לדבר עם בני נוער אחרים על דמוקרטיה וחיים משותפים

  23%  עם בני דמוקרטיה וחיים משותפים מבני הנוער במגזר היהודי ציינו שדיברו בנושא

 הנוער מהמגזר הערבי 

 42%  ציינו שיצא להם לדבר בנושא עם בני הנוער מהמגזר היהודי מגזר הערבי במבני הנוער 

 די לפי רמת דתיות מגזר יהו

 
מגזר יהודי 

 כ"סה –

 רמת דתיות

 חרדי
דתי 8דתי

 לאומי
 חילוני מסורתי

 20% 19% 8% 5% 15% הערבי מהמגזר הנוער בני עם

 26% 44% 49% 28% 35% הדתי מהמגזר הנוער בני עם 

 53% 63% 39% 21% 47% חילוניים נוער בני עם  

 5% 23% 36% 28% 19% החרדי מהמגזר הנוער בני עם  

 נוער בני עם לדבר לי יצא לא  
 וחיים דמוקרטיה על אחר ממגזר

 משותפים
35% 49% 34% 27% 35% 

 

  אזור מגורים מגזר יהודי לפי 

 
 כ"סה

 לפי אזור מגורים

אזור 
 ירושלים

א "ת
 והמרכז

חיפה 
 והצפון

ש "ב
 והדרום

אזור 
 השרון

 21% 14% 24% 11% 12% 15% הערבי מהמגזר הנוער בני עם

 24% 29% 39% 34% 47% 35% הדתי מהמגזר הנוער בני עם 

 62% 49% 56% 46% 33% 47% חילוניים נוער בני עם  

 6% 21% 13% 20% 27% 19% החרדי מהמגזר הנוער בני עם  

 נוער בני עם לדבר לי יצא לא  
 וחיים דמוקרטיה על אחר ממגזר

 משותפים
35% 42% 33% 33% 37% 26% 

 –באזור השרון , באזור ירושלים יחסית יותר צויין שיח על דמוקרטיה וחיים משותפים עם המגזר הדתי

 .  עם המגזר הערבי –באזור הצפון והשרון , עם החילוניים
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 מידת העניין בכל מה שקשור לדמוקרטיה ולחיים משותפים 
  - בארץ השונים המגזרים בין המשותפים ולחיים לדמוקרטיה שקשור מה כל האם, כללי באופן

 באופן אותך מעניין לא או מעניין - ואשכנזים מזרחים, וחילוניים חרדים, וערבים יהודים כמו

 ?אישי

 מגזר ערבי    מגזר יהודי  

 29% 42% מעניין מאוד

 56% 23% מעניין די

 46% 45% מעניין כ"כ לא

 29% %/ מעניין לא

 
 מקובץ

 מגזר ערבי    מגזר יהודי  

 33% 69% מענייןדי  + מאוד

 23% 52% מענייןלא +  כ"כ לא

 

 . במגזר היהודי מידת העניין גבוהה יותר

 מגזר יהודי לפי משתני רקע 

 לא מעוניינים מעוניינים     

כ"סה     69% 31% 

 מגדר
  

 34% 66% זכר

 47% 53% נקבה

 גיל
  

13-15 64% 36% 

16-18 73% 27% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 43% 57% חרדי

 28% 72% דתי לאומי8דתי

 29% 71% מסורתי

 30% 70% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 30% 70% ימין

 26% 74% מרכז

 13% 88% שמאל

 46% 54% לא יודע

 לפי אזור מגורים 
  
  

 39% 61% אזור ירושלים

 35% 65% א והמרכז"ת

 26% 74% חיפה והצפון

 22% 78% ש והדרום"ב

 26% 74% אזור השרון
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 מפגשים בין המגזרים בבית הספר 

 מפגשים עם בני הנוער מהמגזר הערבי : מגזר יהודי
ם עם תלמידים מהמגזר הערבי ית מפגש/ה לומד/האם בשנה האחרונה היו בבית הספר בו את

 ? האם השתתפת בהם, ואם כן

   1182 –כ והשוואה ל "סה

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

4321 4323 4321 4323 

 16% 61% 61% 11% כאלו מפגשים היו לא

 השתתפתי לא אך היו
 בהם

1% 1% 1% 86% 

 11% 12% 81% 88% בהם והשתתפתי היו

 לא או כן אם ידוע לא
 כאלו מפגשים היו

88% 81% 1% 16% 

 

 : והשתתפו בהםבבית הספר שהיו מפגשים השוואה לאורך זמן באחוז שציינו 

 שהיו מפגשים והשתתפובאחוז שציינו ( ללא משמעות סטטיסטית)בשני במגזרים חלה ירידה קלה 

 . בהתאמה 49% –ל  54% –ובמגזר הערבי מ  22% –ל  25% –במגזר היהודי מ : בהם

 בכל שורה %233, משתני רקעלפי  – 4321סקר , מגזר יהודי

    

לא היו 
מפגשים 

 כאלו

היו אך לא 
השתתפתי 

 בהם

היו 
והשתתפתי 

 בהם

ת אם 8לא יודע
כן או לא היו 

 אלוכמפגשים 

כ"סה     70% 8% 11% 11% 

 מגדר
  

 13% 13% 9% 65% זכר

 12% 7% 9% 72% נקבה

 גיל
  

13-15 69% 6% 12% 12% 

16-18 71% 9% 9% 10% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 7% 5% 0% 89% חרדי

 7% 5% 2% 86% דתי לאומי8דתי

 8% 16% 11% 65% מסורתי

 16% 13% 12% 59% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 9% 8% 9% 75% ימין

 13% 13% 9% 65% מרכז

 8% 17% 4% 71% שמאל

 15% 13% 4% 67% לא יודע

 לפי אזור מגורים
  
  
  

 3% 9% 5% 83% אזור ירושלים

 12% 11% 5% 72% א והמרכז"ת

 13% 11% 15% 61% חיפה והצפון

 13% 8% 8% 72% והדרוםש "ב

 18% 18% 15% 50% אזור השרון

ובקרב אלו ( 21%)האחוז שציינו שהיו מפגשים בבית הספר והשתתפו בהם גבוה יחסית בשמאל 

 (. %/2)שגרים באזור השרון 
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 עם בני נוער מאיזה מגזרים מעוניינים להיפגש 
? להיפגשת /ה הכי מעוניין/את( ת/ה שייך/מהמגזר אליו את שונים)עם בני הנוער מאיזה מגזרים 

 ( תשובות 4עד )

 מגזר ערבי  מגזר יהודי  

 53% 23%  הערבי מהמגזר הנוער בני עם

 38% 26%    הדרוזי מהמגזר הנוער בני עם

 5% 23% ( יהודים) הדתי מהמגזר הנוער בני עם

 2% 19% ( יהודים) החרדי מהמגזר הנוער בני עם

 33% 32% ( יהודים) חילוניים נוער בני עם

 9% 15%  מהם אחד אף עם

 

 : אחרהאחוז שציינו שמעוניינים להיפגש עם מגזר 

  מהמגזרציינו שהיו מעוניינים להיפגש עם נוער ( במצטבר 29%)במגזר היהודי כמחצית 

 . או הדרוזי8הערבי ו

 מהמגזר היהודי  נוערציינו שהיו מעוניינים להיפגש עם ( במצטבר) 53%-במגזר הערבי כ

 (. בעיקר עם החילוניים וקצת עם הדתיים)

 לפי רמת דתיות  –מגזר יהודי 

 

 מגזר יהודי

 לפי רמת דתיות 

 חרדי
דתי 8דתי

 לאומי
 חילוני מסורתי

 32% 28% 11% 7% 23%  הערבי מהמגזר הנוער בני עם

 32% 32% 21% 7% 26%    הדרוזי מהמגזר הנוער בני עם

 הדתי מהמגזר הנוער בני עם
 25% 30% 14% 25% 23% ( יהודים)

 14% 15% 34% 16% 19%  החרדי מהמגזר הנוער בני עם

 20% 33% 54% 32% 32%  חילוניים נוער בני עם

 16% 7% 10% 32% 15%  מהם אחד אף עם
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 מסתכם ביותר ) מגורים לפי אזור –מגזר יהודי , עם בני נוער מאיזה מגזרי מעוניינים להיפגש

 ( בכל טור 233% –מ 

 
 כ"סה

 לפי אזור מגורים 

אזור 
 ירושלים

א "ת
 והמרכז

חיפה 
 והצפון

ש "ב
 והדרום

אזור 
 השרון

 הנוער בני עם
 27% 26% 32% 18% 15% 23%  הערבי מהמגזר

 הנוער בני עם
 21% 27% 25% 30% 22% 26%    הדרוזי מהמגזר

 הנוער בני עם
 הדתי מהמגזר

 ( יהודים)
23% 12% 28% 28% 19% 24% 

 הנוער בני עם
 21% 21% 25% 14% 26% 19%  החרדי מהמגזר

 30% 35% 25% 32% 37% 32%  חילוניים נוער בני עם

 9% 14% 9% 13% 23% 15%  מהם אחד אף עם

 

 על תרבות וסגנון החיים של איזה מגזרים הכי מעוניינים ללמוד 
ה הכי /את( ת/ה שייך/מהמגזר אליו את שונים)על התרבות וסגנון החיים של איזה מגזרים 

 ( תשובות 4עד )? ללמוד ת/מעוניין

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

 22% 21%  הערבי המגזר של

 22% 39%  הדרוזי המגזר של

 10% 17% ( יהודים) הדתי המגזר של

 2% 25% ( יהודים) החרדי המגזר של

 50% 12% ( יהודים) החילוניים של

 22% 19%  מהם אחד אף על

 

 : אחרעל מגזר  ללמודהאחוז שציינו שמעוניינים 

  על התרבות וסגנון החיים של ציינו שהיו מעוניינים ללמוד ( במצטבר) 60%במגזר היהודי

 . או הדרוזי8ר הערבי וזהמג

  של החיים וסגנון התרבות על ללמוד מעונייניםציינו שהיו ( במצטבר) 64% הערביבמגזר 

  (. קצת פחות) ודתי( יחסית יותר)חילוני  –היהודי  רזהמג

  .המגזריםבשני  דומההתקבלה מידת עניין כ "בסה
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לפי רמת דתיות  – מגזר יהודי, על תרבות וסגנון החיים של איזה מגזרים מעוניינים ללמוד

 ( בכל טור 233% –מסתכם ביותר מ )

 
 מגזר יהודי

 לפי רמת דתיות 

 חרדי
דתי 8דתי

 לאומי
 חילוני מסורתי

 21% 26% 20% 17% 21%  הערבי המגזר של

 46% 50% 30% 17% 39%  הדרוזי המגזר של

 18% 21% 16% 14% 17% ( יהודים) הדתי המגזר של

 21% 18% 35% 29% 25% ( יהודים) החרדי המגזר של

 9% 15% 17% 12% 12% ( יהודים) החילוניים של

 18% 13% 17% 31% 19%  מהם אחד אף על

 

 אזור מגוריםלפי  – מגזר יהודי, על תרבות וסגנון החיים של איזה מגזרים מעוניינים ללמוד

 ( בכל טור 233% –מסתכם ביותר מ )

 

 כ"סה

 לפי אזור מגורים

אזור 
 ירושלים

א "ת
 והמרכז

חיפה 
 והצפון

ש "ב
 והדרום

אזור 
 השרון

 18% 19% 30% 20% 20% 21%  הערבי המגזר של

 52% 43% 41% 35% 37% 39%  הדרוזי המגזר של

 הדתי המגזר של
 ( יהודים)

17% 12% 13% 22% 26% 18% 

 החרדי המגזר של
 ( יהודים)

25% 35% 20% 28% 23% 18% 

 החילוניים של
 ( יהודים)

12% 12% 17% 6% 13% 6% 

 18% 18% 11% 20% 20% 19%  מהם אחד אף על
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  חברתיות ברשתות התקשרו מי עם
  ביותר מסתכם)? חברתיות ברשתות לשחק או/ו לשוחח לך יצא מגזרים מאיזה נוער בני עם ציין

 (תשובות למספר אפשרות וניתנה מאחר 233% -מ

 השוואה לאורך זמן 

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

4321 4323 4321 4323 

 - - 32% 23% עם ערבי ישראלי

 26% 23% 82% 58% עם יהודי חילוני 

 5% 23% 68% 46% עם יהודי דתי 

 3% 5% 26% 17% עם יהודי חרדי  

 הוא האם ת8יודע שלא יהודי עם
  דתי או חילוני

- - 43% 46% 

 53% 46% 9% 25% עם אף אחד מהם  

 

 ישראל ערבי עם לדבר להם שיצא ציינו( 45%) במגזר היהודי הנוער מבניכרבע  4321בסקר 

שהיו במגע עם במגזר הערבי כשלושה רבעים ציינו . 4323 –ירידה בהשוואה ל , החברתיות ברשתות

 . רובם עם נוער חילוני, בני נוער יהודים ברשתות חברתיות

 ( בכל טור %233-סתכם ביותר מ מ) לפי רמת דתיות, מגזר יהודי, 4321סקר 

 
 מגזר יהודי

 לפי רמת דתיות 

 חרדי
דתי /דתי

 לאומי
 חילוני מסורתי

 32% 32% 10% 2% 23% עם ערבי ישראלי

 60% 85% 53% 23% 58% עם יהודי חילוני

 32% 66% 66% 30% 46% עם יהודי דתי

 8% 13% 28% 32% 17% עם יהודי חרדי

 25% 10% 24% 50% 25% עם אף אחד מהם

בקרב הדתיים , ומסורתיים כשליש ציינו שהיו במגע עם נוער ממגזר ערביבקרב בני נוער חילוניים 

 . אחוז זה נמוך

 ( בכל טור 233%-מסתכם ביותר מ ) לפי אזור מגורים, מגזר יהודי

 

 כ"סה

 לפי אזור מגורים

אזור 
 ירושלים

א "ת
 והמרכז

חיפה 
 והצפון

ש "ב
 והדרום

אזור 
 השרון

 26% 26% 35% 20% 12% 23% עם ערבי ישראלי

 65% 67% 67% 61% 35% 58% עם יהודי חילוני

 29% 53% 43% 46% 50% 46% עם יהודי דתי

 6% 12% 11% 22% 23% 17% עם יהודי חרדי

 24% 18% 22% 24% 39% 25% עם אף אחד מהם

 

 ". עם אף אחד מהם" –באוזר ירושלים , "עם ערבי ישראלי"באזור הצפון יחסית יותר צויין 
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 כללי 

 האם מרגישים חלק מהחברה הישראלית 
 ? הישראלית מהחברה חלק ה/מרגיש ה/את מידה באיזו

 4323 –כ והשוואה ל "סה

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

4321* 4323* 4321 
(91%*) 

4323 
(/5%*) 

 11% 23% 29% 21% מאוד רבה במידה

 29% 42% 56% 52% רבה די במידה

 21% 25% 24% 22% רבה לא אך מסוימת במידה

 39%  43% 5% 3% לא כלל+  מועטה במידה
במגזר היהודי . בסקר הנוכחי רובם הביעו דעה ,אחוז יחסית גבוה לא הביעו דעה 4323בסקר במגזר הערבי  *

 . בשני הסקרים הביעו דעה %/9

ללא שינוי , "במידה רבה מאוד או די רבה"הישראלית  מהחברההרוב מרגישים חלק  – יהודיהמגזר ב

  . 4323לעומת 

 חלקמבני הנוער במגזר הערבי מרגישים שהם ( 52%)כ פחות משליש "בסה – במגזר הערבי

חלה עליה באחוז שציינו  4323 –בהשוואה ל " במידה רבה מאוד או די רבה" מהחברה הישראלית

 . 25% -ל 42%-מ  –" במידה מסויימת אך לא רבה"

 ( בכל שורה %233) לפי משתני רקע – 4321סקר , מגזר יהודי

    
במידה 

 רבה מאוד
במידה די 

 רבה

במידה 
מסויימת אך 

 לא רבה
במידה מועטה 

 כלל לא+ 

כ"סה     47% 34% 14% 5% 

 מגדר
  

 6% 13% 28% 53% זכר

 7% 11% 36% 45% נקבה

 גיל
  

13-15 49% 32% 15% 4% 

16-18 45% 35% 13% 7% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 7% 27% 41% 24% חרדי

 1% 13% 40% 46% דתי לאומי8דתי

 3% 8% 24% 65% מסורתי

 8% 14% 32% 46% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 3% 13% 32% 52% ימין

 8% 14% 40% 39% מרכז

 4% 13% 33% 50% שמאל

 8% 19% 29% 44% לא יודע

 לפי אזור מגורים 
  
  

 3% 18% 37% 42% אזור ירושלים

 8% 12% 38% 42% א והמרכז"ת

 6% 13% 23% 58% חיפה והצפון

 5% 12% 31% 52% ש והדרום"ב

 3% 21% 33% 42% אזור השרון
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 מדינה יהודית או דמוקרטית 
 : להיות צריכה שישראל חושב ה/את האם

 1182 –כ והשוואה ל "סה

 מגזר ערבי מגזר יהודי 

4321 
(92%*) 

4323 
(95%*) 

4321 
(/6%*) 

4323 
(/4%*) 

 4% 4% 22% 24%  יהודית מדינה יותר

 96% 64% 43% 46%  דמוקרטית מדינה יותר

 - 56% 52% 54%  שווה במידה ודמוקרטית יהודית

 האחוז שהביעו דעה *

 . "יהודיתצריכה להיות יותר "הרוב ציינו ש, 4323לא חל שינוי לעומת : ר היהודיזבמג

ויתכן שחלק מהמשיבים " שווה במידה ודמוקרטית יהודית"ציינו שצריכה להיות  56%: ר הערביזבמג

במיוחד לנוכח האירועים האחרונים בהר , "(נכונה"רצון לתת תשובה " )רציה חברתית"הושפעו על ידי 

  .  הבית  בירושלים

  (בכל שורה %233) לפי משתני רקע – 1181סקר , מגזר יהודי

    
יותר מדינה 

 יהודית
יותר מדינה 
 דמוקרטית

יהודית 
ודמוקרטית 
 במידה שווה

כ"סה    42% 26% 32% 

 מגדר
  

 32% 27% 40% זכר

 25% 35% 39% נקבה

 גיל
  

13-15 42% 23% 35% 

16-18 43% 28% 29% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 9% 0% 91% חרדי

 23% 6% 72% דתי לאומי8דתי

 46% 18% 36% מסורתי

 38% 49% 13% חילוני

השקפת עולם 
  פוליטית

  
  

 29% 8% 62% ימין

 34% 39% 27% מרכז

 21% 79% 0% שמאל

 40% 36% 25% לא יודע

 לפי אזור מגורים 
  
  

 25% 13% 62% אזור ירושלים

 32% 21% 46% א והמרכז"ת

 39% 31% 29% חיפה והצפון

 30% 32% 38% ש והדרום"ב

 31% 41% 28% השרוןאזור 

בימין ובקרב אלו שגרים , גבוה יחסית בקרב החרדים והדתיים " יותר מדינה יהודית"האחוז שציינו 

 . באזור ירושלים

בשמאל ובקרב אלו שגרים , גבוה יחסית בקרב החילוניים" יותר מדינה דמוקרטית"האחוז שציינו 

 . באזור השרון
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 ( מגזר יהודי)השקפת עולם פוליטית 
 4323 –כ והשוואה ל "סה, מגזר יהודי –השקפת עולם פוליטית 

 בקרב בעלי הדעה כ"סה 

1181 1182 
1181 

(18%*) 
1182 

(28%*) 

 57% 59% 34% %/2 ימין

 33% 32% 53% 46% מרכז

 10% 9% 9% 1% שמאל

 - - 9% 29% ת8יודע לא
 האחוז שהביעו דעה *

  אחוז יחסית גבוה של בני הנוער לא הביעו דעה 4321בסקר . 

 4323-התמונה דומה לזו שהיתה ב, בקרב בעלי הדעה   

 

 ( בכל שורה %233) לפי משתני רקע, מגזר יהודי, 4321סקר 

 לא יודע שמאל מרכז ימין    

כ"סה     48% 26% 7% 19% 

 מגדר
  

 17% 7% 30% 46% זכר

 28% 4% 25% 44% נקבה

 גיל
  

13-15 43% 23% 6% 28% 

16-18 53% 29% 7% 11% 

 רמת דתיות 
  
  
  

 23% 0% 27% 50% חרדי

 5% 1% 11% 83% דתי לאומי8דתי

 11% 3% 24% 61% מסורתי

 28% 13% 36% 23% חילוני

 לפי אזור מגורים 
  
  
  

 15% 3% 18% 64% אזור ירושלים

 19% 4% 32% 44% א והמרכז"ת

 26% 15% 22% 37% והצפוןחיפה 

 17% 4% 23% 56% ש והדרום"ב

 18% 15% 41% 26% אזור השרון

 

באזור , וכשמאל כמרכז –באזור השרון , באזור ירושלים אחוז יחסית גבוה מגדירים את עצמם כימין

 . הצפון אחוז יחסית גבוה לא הביעו דעה

 

 D:\Paniel\4321_ 5 ממצאים_ודמוקרטיה נוער\4321\4323_  21ודמוקרטיה נוער\אלכסנדרוביץ חורין בן\תיקים .docx 
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