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2014, יוני, ש הברון אדמון דה רוטשילד"ע14-לקראת כנס הרצליה ה



החוסן הגורמים הבולטים בתודעה כתורמים לחיזוק . א

(זכירה בלתי נעזרת)הלאומי 

שאלה  " )?מהם הנושאים החשובים ביותר לדעתך לחיזוק החוסן הלאומי של ישראל"

(פתוחה

.מהמרואינים5%מוצגים רק גורמים שצוינו על ידי לפחות •

סדר זה של הגורמים לפי שכיחות היזכורם מופיע כמעט בכל השכבות הסוציודמוגרפיות  •

כצפוי בקרב הערבים, להוציא



(זכירה נעזרת)בחירה בין מספר גורמים . ב

כ  "סה" )?מה הנושא החשוב ביותר לדעתך לחיזוק החוסן הלאומי, מבין הנושאים הבאים"

(מקום ראשון ונוספים

חינוך עולה מהמקום , כשהבחירה היא בין מספר גורמים שמוזכרים בפני המרואינים

השלישי לראשון ובטחון מול אויבי ישראל יורד למקום השני  

.מהמרואינים5%מוצגים רק גורמים שצוינו על ידי לפחות •

בטחון מול אויבי ישראל מופיע כגורם שני  . חינוך מופיע כגורם ראשון בכל שכבות האוכלוסיה•

.בקרב הערבים שם רק הדרוזים צינו גורם זה, בכל השכבות להוציא



?על מי מוטלת האחריות לדאוג לנזקקים. א

האם האחריות לנזקקים במדינה צריכה לחול רק על המדינה או גם על אנשי  "

"?עסקים ועמותות

לעומת  91%)הטלת האחריות על המדינה שכיחה יותר בקרב היהודים מאשר בקרב הערבים •

(בהתאמה, 80%



תרומת אנשי עסקים. ב

אבל האם תרומת  . העול העיקרי צריך להיות מוטל על המדינה, ראינו כי לדעת המרואיינים

?אנשי עסקים מספיקה

או שאינן , תרומות אנשי העסקים בארץ לקהילה באופן פרטי מספיקות, לדעתך, האם"

ועליהם להקטין אותה או , או שהיא גדולה מדי, מספיקות ועליהם להגדיל את תרומתם

"?לחדול מלתרום

טוענים  ( 49%לעומת 61%)ויותר ותיקים מעולים ( 59%לעומת 80%)יותר ערבים מיהודים •

.שהתרומה לא מספיקה



התייחסות ספציפית לתפקיד הפילנתרופיה. ג

יש תפקיד חשוב בחיזוק  ( עמותות וכדומה)האם לפילנתרופיה ולארגונים החברתיים "

"?החוסן הלאומי

80%)ערבים יותר מהיהודים מייחסים חשיבות לפילנתרופיה כגורם לחיזוק החוסן הלאומי •

(.66%לעומת 



?מהי חלוציות. א

(זכירה בלתי נעזרת, שאלה פתוחה" )?2014-נכון ל, מהי חלוציות בעיניך"

אצלם אחוז , התיישבות בפריפרייה בולטת כביטוי לחלוציות בכל השכבות מלבד בקרב העולים•

מקרב הותיקים שלא ידעו להגדיר זאת  28%לא ידעו להגדיר מהי חלוציות לעומת 48%גבוה 

( .אחוז גבוה בפני עצמו)



?האם החלוציות מיושמת. ב

"  ?ת בפועל את מה שנתפס כחלוצי בעינייך/ת או לא מיישם/ה מיישם/האם את"

44%42%

(.37%לעומת 47%)הדיווח על הגשמת החלוציות גבוה בקרב גברים יותר מאשר בקרב נשים •

ונמוך יחסית בקרב  ( 48%)הדיווח על הגשמת החלוציות גבוה יחסית בקרב הדתיים הלאומיים •

(. 35%)החרדים 

אומרים  44%, בקרב מי שרואים את ההתיישבות בפריפריה והפרחת הנגב והגליל בתור חלוציות•

.כי הם מקיימים זאת



מתודולוגיה

מדגם מייצג של , מרואיינים500הסקר נערך בקרב •

.האוכלוסייה הבוגרת בישראל

, 2014, במאי28-29איסוף הנתונים בוצע בתאריכים •

(  רוב המדגם)באמצעות שילוב של ראיונות טלפוניים 

שאינם עונים  , 44צעירים עד גיל )וראיונות אינטרנטיים 

(.לטלפון קווי

עולים  , לאום)נבדקו קשרים בין מאפיינים סוציודמוגרפיים •

לבין  ( מגדר ורמת דתיות, גיל,השכלה, לעומת ותיקים

להלן יוצגו רק הקשרים  . תגובות לשאלות המחקר

המובהקים

4.4%±: 95%ברמת ביטחון של , טעות הדגימה המרבית•


