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2017אינדקס הפלורליזם לשנת 



(יהודים)

2



(ערבים)

3



הגדרה דתית
רמת נוחות  

4עד 1-מ

חרדלי 3.70

חרדי 3.64

דתי 3.63

מסורתי 3.45
דתי ליברלי 3.40

חילוני קצת מסורתי 3.3
חילוני לחלוטין 3.19

(יהודים)
4

ה מרגיש נוח לחיות  /באיזו מידה את
בישראל כמי שאתה



דיר  כיצד מג
עצמך מבחינה 
פוליטית

1-רמת נוחות מ
4עד 

ימין מתון 3.49

ימין 3.47

מרכז 3.25

שמאל מתון 3.16

שמאל 3.07

(יהודים)
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ה מרגיש נוח לחיות  /באיזו מידה את
בישראל כמי שאתה
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דתי ליברלי
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קבוצה ןִציו  
חיילים 3.82
אשכנזים 3.57
חילונים 3.53
מזרחים 3.49

קיבוצניקים 3.33
לאומיים-דתיים 3.29

דרוזים 3.26
עולים מרוסיה 3.25
אנשי ימין 3.25

עולים מצרפת 3.20
עולים מאתיופיה 3.12
צפון תל אביבים 2.98

ממוצע 2.96
יהודים החיים בתפוצות 2.93

מתנחלים 2.76
רפורמים 2.72

ל"ישראלים שחיים בחו 2.62
נוצרים-ערבים 2.60

אנשי שמאל 2.54
בחורי ישיבות 2.42

בדווים 2.30
חרדים 2.27

מוסלמים-ערבים 1.85

התרומה הנתפסת לחברה הישראלית 
הוא כלל  1כאשר , 1-4בסולם של )

(משמעותי מאוד4-ו, לא משמעותי

(יהודים)



חילוני לחלוטין חילוני קצת מסורתי מסורתי דתי ליברלי דתי חרדי
חיילים 3.78 חיילים 3.89 חיילים 3.87 חיילים 3.79 חיילים 3.89 בחורי ישיבות 3.95
חילונים 3.58 חילונים 3.72 מזרחים 3.50 חילונים 3.63 לאומיים-דתיים 3.83 חרדים 3.87
אשכנזים 3.55 אשכנזים 3.63 אשכנזים 3.47 לאומיים-דתיים 3.60 מזרחים 3.68 חיילים 3.74
קיבוצניקים 3.49 מזרחים 3.58 חילונים 3.45 מזרחים 3.48 אשכנזים 3.68 אשכנזים 3.60

עולים מרוסיה 3.45 קיבוצניקים 3.48 לאומיים-דתיים 3.40 אשכנזים 3.46 אנשי ימין 3.62 מזרחים 3.49
מזרחים 3.38 דרוזים 3.46 אנשי ימין 3.39 אנשי ימין 3.33 מתנחלים 3.61 אנשי ימין 3.31
דרוזים 3.26 לאומיים-דתיים 3.46 דרוזים 3.37 מתנחלים 3.28 חילונים 3.50 לאומיים-דתיים 3.29
רפורמים 3.23 עולים מרוסיה 3.39 קיבוצניקים 3.33 קיבוצניקים 3.21 עולים מצרפת 3.47 מתנחלים 3.20

צפון תל אביבים 3.22 אנשי ימין 3.33 עולים מאתיופיה 3.18 דרוזים 3.13 עולים מאתיופיה 3.40 חילונים 3.17

עולים מצרפת 3.12 עולים מאתיופיה 3.26 עולים מצרפת 3.17 עולים מאתיופיה 3.08 בחורי ישיבות 3.38 עולים מצרפת 3.10

עולים מאתיופיה
3.03

עולים מצרפת
3.26

יהודים החיים  
בתפוצות

3.10
עולים מרוסיה

3.04
קיבוצניקים

3.34
יהודים החיים  

בתפוצות
2.98

אנשי ימין 2.98 צפון תל אביבים 3.15 מתנחלים 2.99 עולים מצרפת 3.04 דרוזים 3.26 עולים מרוסיה 2.82

לאומיים-דתיים 2.93 רפורמים 3.10 עולים מרוסיה 2.99 בחורי ישיבות 2.88 עולים מרוסיה 3.22 עולים מאתיופיה 2.65

אנשי שמאל
2.86

יהודים החיים  
בתפוצות

3.01
צפון תל אביבים

2.72
יהודים החיים  

בתפוצות
2.88

יהודים החיים  
בתפוצות

3.18
דרוזים

2.63

נוצרים-ערבים
2.73

נוצרים-ערבים
2.83

ישראלים שחיים  
ל"בחו

2.67
צפון תל אביבים

2.83
חרדים

3.06
קיבוצניקים

2.46

יהודים החיים  
בתפוצות

2.68
מתנחלים

2.75
רפורמים

2.59
נוצרים-ערבים

2.65
צפון תל אביבים

2.95
ישראלים שחיים  

ל"בחו
2.39

ישראלים שחיים  
ל"בחו

2.53
ישראלים שחיים  

ל"בחו
2.75

נוצרים-ערבים
2.55

רפורמים
2.61

ישראלים שחיים  
ל"בחו

2.77
צפון תל אביבים

2.29

בדווים 2.38 אנשי שמאל 2.68 בחורי ישיבות 2.55 אנשי שמאל 2.58 נוצרים-ערבים 2.58 אנשי שמאל 1.73

מתנחלים
2.16

בדווים
2.42

חרדים
2.40

ישראלים שחיים  
ל"בחו

2.57
אנשי שמאל

2.39
נוצרים-ערבים

1.68

מוסלמים-ערבים 2.01 בחורי ישיבות 2.22 בדווים 2.39 חרדים 2.38 רפורמים 2.21 בדווים 1.66

בחורי ישיבות 1.71 חרדים 2.05 אנשי שמאל 2.31 בדווים 2.21 בדווים 2.20 מוסלמים-ערבים 1.31
חרדים 1.63 מוסלמים-ערבים 1.92 מוסלמים-ערבים 1.77 מוסלמים-ערבים 1.75 מוסלמים-ערבים 1.77 רפורמים 1.11



ערבים נוצרים ערבים לא נוצרים
ערבים נוצרים 3.28 צפון תל אביבים 3.17

חילונים 3.11 נוצרים-ערבים 3.09

צפון תל אביביים 3.09 דרוזים 3.08

חיילים 3.07 אשכנזים 3.07

ערבים מוסלמים 3.06 קיבוצניקים 3.06

דרוזים 3.06 חילונים 2.99

רפורמים 2.96 חיילים 2.99

קיבוצניקים 2.93 רפורמים 2.98

אשכנזים 2.88 מוסלמים-ערבים 2.94

מזרחים 2.81 אנשי שמאל 2.92

בדווים 2.73 בדווים 2.91

אנשי שמאל 2.58 מזרחים 2.81

עולים מצרפת 2.48 עולים מצרפת 2.47

ישראלים שחיים בחול 2.35 יהודים החיים בתפוצות 2.46

יהודים החיים בתפוצות 2.23 ל"ישראלים שחיים בחו 2.35

אנשי ימין 2.19 עולים מרוסיה 2.25

עולים מרוסיה 2.18 אנשי ימין 2.23

בחורי ישיבות 1.83 עולים מאתיופיה 2.04

עולים מאתיופיה 1.81 לאומיים-דתיים 2.01

דתיים לאומיים 1.62 בחורי ישיבות 1.86

מתנחלים 1.43 חרדים 1.73

חרדים 1.37 מתנחלים 1.72
23

התרומה הנתפסת  
לחברה הישראלית  

,  1-4בסולם של )
הוא כלל 1כאשר 

4-ו, לא משמעותי
(משמעותי מאוד
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יהודים



25

ערבים
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יהודים
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יהודים



28

ערבים



ערבים
29

?איך היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית

חילוני לא דתי מסורתי דתי דתי מאוד

מה הזהות העיקרית  
?שלך

ערבי 65.4% 56.0% 59.2% 57.0% 40.0%

ישראלי 15.4% 32.0% 23.1% 23.3% 30.0%

פלסטיני 15.4% 12.0% 13.6% 15.1% 30.0%

אף אחת 3.8% 2.7% 3.5%

מסרב/לא יודע
1.4% 1.2%


