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 3633534322 

 הקואליציה נגד גזענות  :אל

  תבנושא גזענו ממצאי סקר דעת קהל: הנדון

בקרב  4322במרץ  2-בפברואר וב 42–ב ממצאי סקר בנושא גזענות שבוצע בפאנל אינטרנטי  ב"רצ

 233)מגזר יהודי , ומעלה 22גילאי   -ה כמדגם מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל 3איש 333

 . כ ובנפרד לכל מגזר"הממצאים מוצגים בסה.  2.3% –טעות הדגימה (.  ה3איש 233)וערבי ( ה3איש

, (בגזר היהודי)רמת דתיות , גיל, מגדר: דמוגרפיים-ח כולל ניתוח הנתונים לפי משתני רקע סוציו"הדו

   .ורמת השכלה( במגזר היהודי)ארץ מוצא 

 . (בשאלות הזהות)במתכונת דומה  4326מרץ בהסקר כולל השוואה לממצאי סקר שבוצע , כמו כן

 סיכום קצר 
 . ציין ששמע על המטה למאבק בגזענות בישראל( 42%)כל מרואיין חמישי 

ציינו שהחברה בישראל יותר גזענית בהשוואה למצב לפני הבחירות האחרונות ( 21%)קרוב למחצית 

 . כאשר אחוז זה גבוה יותר במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי, 4323 –ב 

מקלט בישראל ועולים יוצאי המבקשי , הן ערבים הרבה ביותרבמידה הקבוצות לגביהן קיימת גזענות 

 . הקבוצה לגביה רמת הגזענות הנמוכה ביותר היא אשכנזים. אתיופיה

, מרואיינים ציין שבשנה האחרונה הופנה כלפיו אמירה או התבטאות או התנהגות גזענית 2מכל  2

 .    4326ללא שינוי לעומת 

( 23%)או שלא עושות כלום ( 26%)שרשויות השלטון לא עושות מספיק  ציין, 93%מעל , רוב הציבור

 . על מנת למגר גזענות בישראל

 קצת פחות מאשר , את השיח הגזעני בישראל מקצינותשני שליש ציינו שהרשתות החברתיות 

 (. את השיח משקפותיין שהן ויחסית יותר צ) 4326 –ב 

הפוליטיקאים מקצינות את השיח הגזעני בישראל ואחוז זהה ציינו  תציינו שהתבטאויו 12%

 . אנשי דת מקצינות את השיח הגזעני תשהתבטאויו

זה בולט . לציין שרמת הגזענות גבוהה יותר מאשר גברים נוטותבחלק מהנושאים נשים , באופן כללי

ן במידה רבה מאוד או די מנשים ציינו שקיימת גזענות כלפיה 22%: במיוחד בנושא גזענות כלפי נשים

 . מגברים שציינו זאת 42%רבה לעומת רק 

חילוניים נוטים לציין שקיימת גזענות ברמה גבוהה יותר לעומת הגוש , בחלק מהנושאים, באופן כללי

 64%מהחילוניים ציינו שקיימת גזענות כלפי מבקשי המקלט בישראל לעומת  24%, לדוגמה. הדתי

בגוש הדתי ציינו שקיימת  93% –ושא גזענות כלפי חרדים היחס הפוך בנ. בגוש הדתי שציינו זאת

 . בקרב החילוניים שציינו זאת 65% לעומת חרדיםגזענות כלפי 

הערכת רמת הגזענות גבוהה יותר בקרב הישראלים הותיקים מאשר בקרב , ברוב הנושאים, כמו כן

מהעולים  32%: ם היחס הפוךרק בנושא גזענות כלפי העולים מחבר העמי. העולים מחבר העמים

 . מהישראלים הותיקים שציינו זאת 52%מחבר העמים ציינו שקיימת גזענות כלפיהם לעומת 
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 פרוט הממצאים 

 המודעות לקואליציה נגד גזענות 
 ?האם שמעת או לא שמעת על המטה למאבק בגזענות בישראל

 
 כ"סה

 לפי מגזר 

 ערבים יהודים

 31% 18% 21% שמעתי   

 69% 82% 79% לא שמעתי 

 

יותר  ההמודעות גבוה. ששמעו על המטה למאבק בגזענות בישראלמכלל המרואיינים ציינו  42%

 (. לפחות הצהרתית)במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי 

 ( בכל שורה 233%) לפי משתני רקע

 לא שמעו שמעו 
 

21% 79% 

 76% 24% זכר מגדר

 82% 18% נקבה

 77% 23% 18-29 גיל

30-49 20% 80% 

50+ 21% 79% 

 84% 16% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 78% 22% מסורתי

 81% 19% גוש דתי

 80% 20% ותיקים ישראלים ( מגזר יהודי) ארץ מוצא

 87% 13% העמים מחבר עולים

 77% 23% ומטה תיכון  השכלה רמת

 81% 19% תיכונית על

 79% 21% אקדמית

 

 . ההבדלים לפי משתני רקע אינם בעלי משמעות סטטיסטית

 : הערות

  נשאלה בסקר הקודם לאהשאלה . 

  מאחר וניתוח כל השאלות  ח"בתחילת הדובסקר השאלה נשאלה בסוף השאלון אך מוצגת

 . האחרות יבוצע גם לפי שאלה זו
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 האם החברה יותר או פחות גזענית 
 החברה שכיום חושב ה/את האם, 5102 בשנת לכנסת האחרונות הבחירות לפני למצב בהשוואה

 :נעשתה בישראל

 ערבים יהודים *כ"סה 

 72% 42% 47% גזענית יותר

 5% 10% 9% גזענית פחות

 23% 48% 44% שינוי חל לא

 67%+ 32%+ 38%+ " פחות גזענית"ל" יותר גזענית"הפער בין 
 שהביעו דעה  94%בקרב *

כאשר אחוז זה גבוה יותר במגזר הערבי , ציינו שהחברה נעשתה יותר גזענית, 21%, קרוב למחצית

 .  מאשר במגזר היהודי

 כ ובמגזר היהודי "סה – 5102השוואה לסקר 

 מגזר יהודי *כ"סה 

5102 5102 5102 5102 

 49% 42% 34% 47% גזענית יותר

 12% 10% 22% 9% גזענית פחות

 39% 48% 51% 44% שינוי חל לא

 37%+ 32%+ 41%+ 38%+ "גזענית פחות"ל" גזענית יותר" בין הפער

 . 4326בסקר  96% –ו  4322בסקר  94% –בקרב בעלי הדעה * 

 ". יותר גזענית"חלה ירידה באחוז שציינו 
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –האם החברה יותר או פחות גזענית 

  

 גזענית יותר
 פחות

 גזענית
 חל לא

 שינוי

 יותר" בין הפער
 פחות"ל" גזענית

 "גזענית
 

47% 9% 44%  +38% 

 37%+ 45% 9% 46% זכר מגדר

 40%+ 42% 9% 49% נקבה

 36%+ 42% 11% 47% 18-29 גיל

30-49 52% 7% 41% +45% 

50+ 41% 11% 48% +30% 

מגזר ) דתיות רמת
 ( יהודי

 38%+ 46% 8% 46% חילוני

 27%+ 47% 13% 40% מסורתי

 23%+ 55% 11% 34% גוש דתי

 עולים מול ותיקים
מגזר )מחבר העמים 

 ( יהודי

 36%+ 44% 10% 46% ותיקים ישראלים

 העמים מחבר עולים
21% 11% 68% +10% 

 31%+ 43% 13% 44% ומטה תיכון  השכלה רמת

 48%+ 42% 5% 53% תיכונית על

 36%+ 44% 10% 46% אקדמית

המודעות למטה 
 למאבק בגזענות 

 40%+ 38% 11% 51% שמעו 

 37%+ 45% 9% 46% לא שמעו 

 

גבוה יותר בקרב הישראלים הותיקים מאשר בקרב העולים מחבר " יותר גזענית"האחוז שציינו 

 . העמים
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76% 76% 
72% 

65% 65% 

43% 
39% 

35% 

22% 

76% 75% 

70% 68% 
64% 

41% 
37% 

34% 

21% 

76% 
80% 82% 

53% 

66% 

52% 

46% 

40% 

23% 

מבקשי מקלט    ערבים   
 בישראל  

עולים  יוצאי  
 אתיופיה  

קהילת   חרדים
 ב"הלהט

עולים מברית   נשים    מזרחים
המועצות  
 לשעבר  

 אשכנזים

 ערבים   יהודים   כ"סה

 הישראלית בחברה שונות קבוצות כלפי גזענות 
 :הבאות מהקבוצות אחת כל כלפי גזעניות עמדות בישראל בחברה יש מידה באיזו

 בכל שורה  233% –מסתכם ב , מקובץ בקרב בעלי הדעה

 ערבים  יהודים  כ"סה 

במידה 
רבה 

די + מאוד
 רבה 

במידה 
מועטה 

 אין + 

במידה 
רבה 

די + מאוד
 רבה 

במידה 
מועטה 

 אין + 

במידה 
רבה 

די + מאוד
 רבה 

במידה 
+ מועטה 
 אין 

 24% 76% 24% 76% 24% 76% (*93%) ערבים 

עולים מברית המועצות 
 (*94%) לשעבר

35% 65% 34% 66% 40% 60% 

 עולים  יוצאי אתיופיה
(92%*) 

72% 28% 70% 30% 82% 18% 

 77% 23% 79% 21% 78% 22% (*95%) אשכנזים

 48% 52% 59% 41% 57% 43% (*92%) מזרחים

 מבקשי מקלט בישראל 
(93%*) 

76% 24% 75% 25% 80% 20% 

 47% 53% 32% 68% 35% 65% (*95%) חרדים  

 54% 46% 63% 37% 61% 39% (*95%) נשים 

 34% 66% 36% 64% 35% 65% (*23%) ב"הלהט קהילת

 האחוז שהביעו דעה *

 די רבה בקרב בעלי הדעה+  מאודהאחוז שציינו שיש גזענות במידה רבה : תרשים

 

מבקשי המקלט בישראל ועולים יוצאי , ערבים: צויין שיש הכי הרבה גזענות כלפי הקבוצות הבאות 

 . יש הכי פחות גזענות כלפי אשכנזים. אתיופיה
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כ ומגזר "סה) 5102השוואה לסקר  –שונות בחברה הישראלית  קבוצותגזענות כלפי 

. בקרב בעלי הדעה "די רבה+  יש גזענות במידה רבה מאוד"האחוז שציינו ש רקמוצג (. היהודי

 . 011% –משלים ל  "כלל אין+ יש גזענות במידה מועטה "האחוז שציינו ש

 מגזר יהודי כ"סה 

5102 5102 5102 5102 

 81% 76% 19% 76%  ערבים 

 40% 34% 59% 35% עולים מברית המועצות לשעבר

 77% 70% 13% 72%   עולים  יוצאי אתיופיה

 21% 21% 43% 22%  אשכנזים

 44% 41% 22% 43%  מזרחים

 80% 75% 11% 76%  מבקשי מקלט בישראל 

 

באחוז שציינו שיש גזענות כלפי כל אחת מהקבוצות ( במגזר היהודי)המגמה היא לירידה קלה 

 . שנבדקו
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , גזענות כלפי ערבים

 מאודיש במידה רבה  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
76% 24% 

 28% 72% זכר מגדר

 22% 78% נקבה

 25% 75% 18-29 גיל

30-49 74% 26% 

50+ 77% 23% 

 15% 85% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 30% 70% מסורתי

 38% 62% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 24% 76% ותיקים ישראלים

 28% 72% העמים מחבר עולים

 26% 74% ומטה תיכון  השכלה רמת

 19% 81% תיכונית על

 26% 74% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 26% 74% שמעו 

 24% 76% לא שמעו 

 . האחוז שציינו שקיימת גזענות גבוה יחסית בקרב החילוניים

 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , עולים מחבר העמיםגזענות כלפי 

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
35% 65% 

 68% 32% זכר מגדר

 62% 38% נקבה

 67% 33% 18-29 גיל

30-49 38% 62% 

50+ 33% 67% 

 55% 45% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 73% 27% מסורתי

 81% 19% חרדי+דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 69% 31% ותיקים ישראלים

 49% 51% העמים מחבר עולים

 67% 33% ומטה תיכון  השכלה רמת

 67% 33% תיכונית על

 63% 37% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 68% 32% שמעו 

 64% 36% לא שמעו 

בולט בקרב העולים מחבר העמים ואחוז זה גבוה יחסית  בקרב החילוניים האחוז שציינו שיש גזענות 

 (. בגוש הדתי 29%בקרב החילוניים לעומת  23%)
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , אתיופיהיוצאי עולים גזענות כלפי  

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + מועטה במידה 
 לא

 
72% 28% 

 32% 68% זכר מגדר

 24% 76% נקבה

 30% 70% 18-29 גיל

30-49 73% 27% 

50+ 73% 27% 

 29% 71% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 28% 72% מסורתי

 35% 65% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 26% 74% ותיקים ישראלים

 50% 50% העמים מחבר עולים

 31% 69% ומטה תיכון  השכלה רמת

 25% 75% תיכונית על

 27% 73% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 22% 78% שמעו 

 29% 71% לא שמעו 

  . הישראלים הותיקיםובקרב נשים האחוז שציינו שיש גזענות גבוה יחסית בקרב 

 

 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , אשכנזיםגזענות כלפי 

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
22% 78% 

 74% 26% זכר מגדר

 81% 19% נקבה

 75% 25% 18-29 גיל

30-49 20% 80% 

50+ 21% 79% 

 73% 27% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 81% 19% מסורתי

 89% 11% דתיגוש 

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 78% 22% ותיקים ישראלים

 80% 20% העמים מחבר עולים

 76% 24% ומטה תיכון  השכלה רמת

 80% 20% תיכונית על

 79% 21% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 75% 25% שמעו 

 79% 21% לא שמעו 

 . האחוז שציינו שיש גזענות גבוה יחסית בקרב גברים ובקרב החילוניים
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , מזרחיםגזענות כלפי 

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
43% 57% 

 61% 39% זכר מגדר

 53% 47% נקבה

 53% 47% 18-29 גיל

30-49 43% 57% 

50+ 41% 59% 

 61% 39% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 58% 42% מסורתי

 55% 45% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 56% 44% ותיקים ישראלים

 75% 25% העמים מחבר עולים

 46% 54% ומטה תיכון  השכלה רמת

 58% 42% תיכונית על

 61% 39% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 53% 47% שמעו 

 58% 42% לא שמעו 

 . בעלי רמת השכלה נמוכהובקרב  הישראלים הותיקיםהאחוז שציינו שיש גזענות גבוה יחסית בקרב 

 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , מבקשי מקלט בישראלגזענות כלפי 

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
76% 24% 

 28% 72% זכר מגדר

 22% 78% נקבה

 31% 69% 18-29 גיל

30-49 80% 20% 

50+ 76% 24% 

 18% 82% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 29% 71% מסורתי

 38% 62% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 24% 76% ותיקים ישראלים

 30% 70% העמים מחבר עולים

 26% 74% ומטה תיכון  השכלה רמת

 19% 81% תיכונית על

 26% 74% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 23% 77% שמעו 

 25% 75% לא שמעו 

 . וגבוה יחסית בקרב החילוניים  49האחוז שציינו שיש גזענות נמוך יחסית בקרב הצעירים עד גיל 
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , חרדיםגזענות כלפי 

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
65% 35% 

 34% 66% זכר מגדר

 35% 65% נקבה

 31% 69% 18-29 גיל

30-49 62% 38% 

50+ 66% 34% 

 37% 63% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 40% 60% מסורתי

 10% 90% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 29% 71% ותיקים ישראלים

 49% 51% העמים מחבר עולים

 27% 73% ומטה תיכון  השכלה רמת

 38% 62% תיכונית על

 37% 63% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 33% 67% שמעו 

 35% 65% לא שמעו 

והוא גבוה יותר בקרב הישראלים הותיקים ( 93%)האחוז שציינו שיש גזענות בולט בגוש הדתי 

 . מאשר בקרב העולים מחבר העמים

 . ינו זאתיצ 95% –בקרב החרדים , ציינו שיש גזענות 21%בקרב הדתיים : פרוט נוסף

 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה , נשיםגזענות כלפי   

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
39% 61% 

 72% 28% זכר מגדר

 52% 48% נקבה

 57% 43% 18-29 גיל

30-49 38% 62% 

50+ 38% 62% 

 57% 43% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 60% 40% מסורתי

 78% 22% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 62% 38% ותיקים ישראלים

 66% 34% העמים מחבר עולים

 60% 40% ומטה תיכון  השכלה רמת

 59% 41% תיכונית על

 62% 38% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 67% 33% שמעו 

 59% 41% לא שמעו 

     . נמוך יחסית בגוש הדתיוהוא ( 22%)  בקרב נשיםהאחוז שציינו שיש גזענות בולט 
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 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע  –בקרב בעלי הדעה  בים"להטגזענות כלפי   

יש במידה רבה מאוד  
 די רבה+ 

כלל + במידה מועטה 
 לא

 
65% 35% 

 38% 62% זכר מגדר

 33% 67% נקבה

 37% 63% 18-29 גיל

30-49 64% 36% 

50+ 67% 33% 

 33% 67% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 34% 66% מסורתי

 46% 54% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 34% 66% ותיקים ישראלים

 46% 54% העמים מחבר עולים

 33% 67% ומטה תיכון  השכלה רמת

 35% 65% תיכונית על

 37% 63% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 39% 61% שמעו 

 34% 66% לא שמעו 

 

 . בקרב הישראלים הותיקים מאשר בקרב העולים מחבר העמים יותרגבוה האחוז שציינו שיש גזענות 
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 התבטאות גזענית כלפיך 
 

 ?התבטאות או התנהגות גזענית בשנה האחרונה, כלפייך אמירה/האם הופנה כלפיך

 ערבים יהודים כ"סה 

 52% 19% 25% כן 

 48% 81% 75% לא

 . במגזר הערבי גבוה יותר מאשר במגזר היהודי, ציינו שהופנה 43%

 כ ובמגזר היהודי "סה, 5102השוואה לסקר 

 מגזר יהודי כ"סה 

5102 5102 5102 5102 

 24% 19% 43% 25% כן 

 76% 81% 13% 75% לא

 . במגזר היהודי חלה ירידה, המדגם ללא שינויבכלל 

 ( בכל שורה 233%) לפי משתני רקע

 לא כן 
 

25% 75% 

 77% 23% זכר מגדר

 73% 27% נקבה

 62% 38% 18-29 גיל

30-49 26% 74% 

50+ 13% 87% 

 83% 17% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 82% 18% מסורתי

 74% 26% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 83% 17% ותיקים ישראלים

 72% 28% העמים מחבר עולים

 79% 21% ומטה תיכון  השכלה רמת

 75% 25% תיכונית על

 72% 28% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 62% 38% שמעו 

 77% 23% לא שמעו 

 

בקרב העולים מחבר , בגוש הדתי, 49גבוה יחסית בקרב הצעירים עד גיל " הופנה"האחוז שציינו ש

 .המטה למאבק בגזענותשמעו על שהעמים ובקרב אלו 
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 האם רשויות השלטון עושות מספיק למיגור הגזענות בישראל 
ר הגזענות האם לדעתך רשויות השלטון במדינה עושות או לא עושות  מספיק למיגו, עקרונית 

 ? בישראל

 ערבים יהודים כ"סה 

 6% 10% 9%  מספיק עושות

 31% 50% 46%  מספיק עושות לא

 63% 40% 45% בכלל עושות לא

 

בכלל גבוה יותר במגזר הערבי מאשר  עושותהאחוז  שציינו שלא . מספיק שעושותציינו  9%רק 

 . במגזר היהודי

 . 4326השאלה לא נשאלה בסקר : הערה

 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע 

 עושות לא  מספיק עושות 
  מספיק

 עושות לא
 בכלל

 
9% 46% 45% 

 43% 43% 13% זכר מגדר

 47% 48% 5% נקבה

 51% 40% 9% 18-29 גיל

30-49 7% 49% 44% 

50+ 11% 48% 42% 

 45% 47% 7% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 32% 58% 11% מסורתי

 44% 43% 13% דתי גוש

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 42% 49% 8% ותיקים ישראלים

 34% 50% 15% העמים מחבר עולים

 43% 48% 9% ומטה תיכון  השכלה רמת

 44% 49% 7% תיכונית על

 47% 44% 9% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 34% 57% 9% שמעו 

 48% 43% 9% לא שמעו 

 

בקרב הישראלים הותיקים , 49גבוה יחסית בקרב הצעירים עד גיל " כלל ותלא עוש"האחוז שציינו ש

אחוז יחסית גבוה , בקרב אלו ששמעו על המטה. בגזענות למאבק מטההובקרב אלו שלא שמעו על 

 ". מספיק ותלא עוש"ציינו ש
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 השפעת הרשתות החברתיות על השיח הגזעני בישראל  
 ? כיצד לדעתך משפיעות הרשתות החברתיות על השיח הגזעני בישראל

 

 ערבים יהודים כ"סה 

 58% 67% 66% במידה רבה מאוד או די רבה  השיח את מקצינות

 29% 28% 28% השיח את משקפות

 13% 5% 6% במידה רבה או רבה מאוד  השיח את מפחיתות

 45%+ 62%+ 60%+ " מפחיתות"ל" מקצינות"פער בין 

 
 . ציינו שמקצינותשני שליש 

 

 היהודי  ובמגזרכ "סה, 5102השוואה לסקר 
 

 מגזר יהודי כ"סה 

5102 5102 5102 5102 

 75% 67% 25% 66% במידה רבה מאוד או די רבה  השיח את מקצינות

 23% 28% 52% 28% השיח את משקפות

 2% 5% 2% 6% במידה רבה או רבה מאוד  השיח את מפחיתות

 73%+ 62%+ 68%+ 60%+ " מפחיתות"ל" מקצינות"פער בין 

 
 ". משקפות"ועליה באחוז שציינו ש "מקצינות"חלה ירידה באחוז שציינו ש

 
 ( בכל שורה %011)לפי משתני רקע 

הפער בין מקצינות  מפחיתות  משקפות מקצינות 
 למפחיתות 

 
66% 28% 6% +60% 

 66%+ 5% 24% 71% זכר מגדר

 54%+ 7% 32% 61% נקבה

 54%+ 10% 26% 64% 18-29 גיל

30-49 70% 26% 4% +66% 

50+ 61% 34% 5% +56% 

 59%+ 5% 31% 64% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 62%+ 5% 28% 67% מסורתי

 71%+ 4% 21% 75% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 67%+ 4% 25% 71% ותיקים ישראלים

 37%+ 10% 43% 47% העמים מחבר עולים

 52%+ 8% 32% 60% ומטה תיכון  השכלה רמת

 64%+ 2% 32% 66% תיכונית על

 60%+ 8% 24% 68% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 67%+ 6% 21% 73% שמעו 

 57%+ 6% 31% 63% לא שמעו 

בקרב הישראלים הותיקים ובקרב בעלי רמת , גבוה יחסית בקרב גברים" מקצינות"האחוז שציינו ש

 . השכלה אקדמית

 .  33גבוה יחסית בקרב המבוגרים מעל גיל " משקפות"האחוז שציינו ש
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חברי הכנסת על השיח / הפוליטיקאים  תהתבטאויוהשפעת 

 הגזעני 
 ? חברי הכנסת על השיח הגזעני בישראל/יטיקאיםכיצד לדעתך משפיעות ההתבטאויות של הפול

 ערבים יהודים *כ"סה 

 77% 69% 71% הגזעני השיח את מקצינות

 18% 27% 24% הגזעני השיח על משפיעות לא

 5% 4% 5% בישראל הגזעני השיח את מפחיתות

 72%+ 65%+ 66%+ " מפחיתות"ל" מקצינות"פער בין 

 שהביעו דעה  23%בקרב *

 ". מקצינות"הרוב ציינו ש

 .4326השאלה לא נשאלה בסקר  

 (שורה בכל %011) רקע משתני לפי

לא  מקצינות 
 משפיעות

הפער בין מקצינות  מפחיתות
 למפחיתות 

 
71% 24% 5% +66% 

 71%+ 2% 25% 73% זכר מגדר

 63%+ 6% 25% 69% נקבה

 54%+ 7% 32% 61% 18-29 גיל

30-49 80% 17% 3% +77% 

50+ 67% 29% 4% +63% 

 65%+ 5% 25% 70% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 69%+ 3% 25% 72% מסורתי

 59%+ 5% 31% 64% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 70%+ 3% 24% 73% ותיקים ישראלים

 33%+ 15% 37% 48% העמים מחבר עולים

 61%+ 5% 29% 66% ומטה תיכון  השכלה רמת

 71%+ 3% 23% 74% תיכונית על

 66%+ 5% 24% 71% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 67%+ 5% 23% 72% שמעו 

 66%+ 4% 26% 70% לא שמעו 

 

ובקרב הישראלים הותיקים  53-29גבוה יחסית בקרב גילאי הביניים " מקצינות"האחוז שציינו ש

 . חבר העמיםמלעומת העולים 

 . בכל תתי הקבוצות" מפחיתות"גבוה יותר מהאחוז שציינו ש" מקצינות"האחוז שציינו ש, כללית
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 על השיח הגזעני  אנשי דתשל  תהתבטאויוההשפעת 
 ?בישראל הגזעני השיח על  דת אנשישל  ההתבטאויות משפיעות לדעתך וכיצד 

 ערבים יהודים *כ"סה 

 70% 71% 71% הגזעני השיח את מקצינות

 23% 24% 24% הגזעני השיח על משפיעות לא

 7% 5% 5% בישראל הגזעני השיח את מפחיתות

 63%+ 66%+ 66%+ " מפחיתות"ל" מקצינות"פער בין 

 שהביעו דעה  26%בקרב *

 .  הפוליטיקאים תדומה מאוד להשפעת התבטאויו, "מקצינות"הרוב ציינו ש

 .4326השאלה לא נשאלה בסקר  

 (שורה בכל %011) רקע משתני לפי

לא  מקצינות 
 משפיעות

הפער בין מקצינות  מפחיתות
 למפחיתות 

 
71% 24% 5% +66% 

 64%+ 3% 30% 67% זכר מגדר

 66%+ 7% 20% 73% נקבה

 53%+ 8% 31% 61% 18-29 גיל

30-49 76% 19% 5% +71% 

50+ 72% 24% 4% +68% 

 79%+ 3% 15% 82% חילוני ( מגזר יהודי) דתיות רמת

 69%+ 4% 23% 73% מסורתי

 29%+ 12% 47% 41% גוש דתי

מחבר  עולים מול ותיקים
 ( מגזר יהודי)העמים 

 66%+ 5% 24% 71% ותיקים ישראלים

 65%+ 8% 19% 73% העמים מחבר עולים

 54%+ 7% 32% 61% ומטה תיכון  השכלה רמת

 68%+ 5% 22% 73% תיכונית על

 69%+ 5% 21% 74% אקדמית

המודעות למטה למאבק 
 בגזענות 

 59%+ 5% 31% 64% שמעו 

 68%+ 5% 22% 73% לא שמעו 

 

אחוז זה גבוה יחסית בקרב נשים . 49הצעירים עד גיל יחסית בקרב  נמוך" מקצינות"האחוז שציינו ש

 . חילונייםהובקרב 
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