


2020הפלורליזם סאינדקה
JPPI

ראש הפרויקט
&שמואל רוזנר 

סלפקובנח 

JPPIביסליין
מייק הרצוג

סקר הפלורליזם

פוקסקמילפרופ׳ 

פיקוח וייעוץ
פופרפרופ׳ סטיבן 

ממצאים עיקריים
זהותם ״ישראלי״המגדירים את הערביםבשיעורעלייה משמעותית

.״פלשתיניוירידה חדה בשיעור המגדירים את זהותם ״
 בית מעולםלא היה בקרב הערבים המוסלמים סבור שרוב ניכר

. היהודים קיצוניםסבורים שרוב רוב הערבים .הביתעל הריהודי מקדש
 מהם סבורים  14%רק . בעיני יהודיםדימוי שלילי של הרבנות הראשית

רק אחד מחמישה יהודים , עם זאת. שזהו גוף חיוני שתפקודו משביע רצון
.תומך בביטולו

במתכונתו לשמור על חוק השבות בישראל סבורים שיש מחצית מהיהודים
כשליש סבורים שיש לשנות סעיפים בחוק כך שייעשה סלקטיבי  . הנוכחית

.סבורים שיש לבטלו) 6%(מעטים מאוד . יותר
תומך בהפעלת תחבורה ציבורית בשבתניכר באוכלוסייה היהודית רוב .

.על עמדה בנושא זה) או לא(אין השפעה ממשית לבעלות על רכב 



JPPI Baseline

Sources:
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עושה שימוש חוזר בנקודת המוצא  2020האינדקס לשנת 
שהיא  , שהוצגה בשנה שעברה (”Baseline“)להשוואה

למעשה נקודת איזון במגוון סוגיות הנמצאות במחלוקת  
אשר כוילה בהנחייתו של , נקודת האיזון. בחברה הישראלית

מייצגת אפשרות לאיזון בין  , עמית בכיר במכון, מייק הרצוג
דתיות וחברתיות  , האינטרסים של קבוצות אידאולוגיות

המכון למדיניות  . שונות בחברה הישראלית ובעולם היהודי
,  מקורות מידעהעם היהודי עושה שימוש במגוון רחב של 

כדי למדוד  , כולל הסקר השנתי של המכון בנושא פלורליזם
;  ולהעריך היכן להציב את אותה נקודת האיזון להשוואה

מדדים שונים מקובצים יחדיו ומייצרים את אינדקס  
.הפלורליזם

ס  אינדקהעל



תחושת נוחות בחיים בארץסאינדקה
JPPI Baseline

מרגיש  כל אזרח בישראל 
פי  -במדינה עלנוח לחיות 

כל (אמונתו ואורחות חייו 
עוד אלה אינם חותרים  

תחת אושיות החיים  
)המשותפים



תחושת נוחות בחיים בארץסאינדקה
JPPI Baseline

מרגיש  כל אזרח בישראל 
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תחת אושיות החיים  
)המשותפים




JPPI Baseline

פלורליזם הוא מצב שבו  
,  קבוצות חברתיותל

אידיאולוגיות ודתיות 
בעלי אמונות  , שונות

שונות והנוהגים מנהגים  
בלי קשר למינם , שונים

יש הזדמנות  , ולמוצאם
שווה להביע את שונותם 

באורח לגיטימי בזירה  
.הציבורית

סאינדקה



סאינדקה
JPPI Baseline
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הסכמה לחיים משותפים תוך הורדת מתחים בין קבוצותסאינדקה

JPPI Baseline

במסגרת תפיסת 
-ישראליות מרחיבה 

קיום  -הסכמה לדו
כולל , "אוהל הממלכתי"ב

במרחב  חיים משותפים 
הציבורי היכן וככל 

וחיים נפרדים , שניתן
.  היכן שרצוי



הסכמה לחיים משותפים תוך הורדת מתחים בין קבוצותסאינדקה
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הסכמה לחיים משותפים תוך הורדת מתחים בין קבוצותסאינדקה
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.  היכן שרצוי
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JPPI Baseline

כל אזרח או קבוצת 
ו  /ים יהיה/אזרחים חייב

כפי  , ליטול חלק
בנשיאה  , ם/יכולתו

באחריות הקולקטיבית 
לגורלה של מדינת  

,  לביטחונה, ישראל
לרווחתה  ולכלל החברה  

על בסיס  . הישראלית
עיקרון יסוד זה יש  

,  להנהיג שירות ממלכתי
)  בעדיפות ראשונה(צבאי

ואזרחי באופן שיבטיח  
המגזרים  השתתפות כלל 

בנשיאה  באוכלוסייה 
בנטל הביטחוני ובנטל 

.כלכלי-החברתי

שירות, תרומה, שיתוף באחריות אזרחיתסאינדקה
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קבוצה )כלל האוכלוסייה(4עד 1-ציון מ
חיילים 3.9
חילונים 3.7
דרוזים 3.6

אנשי ימין 3.4
יהודי התפוצות 3.4
דתיים לאומיים 3.4

אנשי שמאל 3.0
מתנחלים 2.9

עובדים זרים 2.6
ערבים מוסלמים 2.4

חרדים 2.3

תרומה להצלחת המדינה
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התאזרחות, שבותסאינדקה
JPPI Baseline

ימשיך לחול  חוק השבות 
כפי שהוא וזכאי עלייה 

מכוח חוק השבות יקבל 
.  רישיון כניסה לישראל

יבוצעו  , לצד זאת
התאמות לחוק האזרחות  

ולפיהן יוכל להתאזרח  
מי שקיבל -במדינה 

שהה  , רישיון כניסה אליה
בה לפחות תקופת זמן  

שלוש עד חמש  (קצובה 
ועמד במבחני סף  , )שנים

,  של ידע בסיסי בשפה
,  במורשת ישראל

בתולדות המדינה  
.ובמוסדותיה



התאזרחות, שבותסאינדקה

JPPI Baseline

ימשיך לחול  חוק השבות 
כפי שהוא וזכאי עלייה 

מכוח חוק השבות יקבל 
.  רישיון כניסה לישראל

יבוצעו  , לצד זאת
התאמות לחוק האזרחות  
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מי שקיבל -במדינה 

שהה  , רישיון כניסה אליה
בה לפחות תקופת זמן  

שלוש עד חמש  (קצובה 
ועמד במבחני סף  , )שנים

,  של ידע בסיסי בשפה
,  במורשת ישראל

בתולדות המדינה  
.ובמוסדותיה



מעמד האישהסאינדקה

JPPI Baseline

יתאפשר שוויון מלא בין 
המגדרים בכל תחומי  

תוך , החיים הציבוריים
התחשבות ברגישות  

התרבותית ובנסיבות  
הייחודיות המאפיינים 

.מסויימיםמגזרים 



תחבורה: שבתסאינדקה

JPPI Baseline

תאופשר בשבת תחבורה  
,  בשירות הציבור

במסגרת שתוגבל  
בהסדרים שייקבעו  

ברשויות המקומיות על 
פי אופי האוכלוסייה  

תישקל . באזור וצרכיה
הפעלת התחבורה  

הציבורית בשבת בידי 
זכיינים מיוחדים  

ובאמצעות כלי רכב  
).כגון מיניבוסים(קטנים 



תחבורה: שבתסאינדקה

JPPI Baseline
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).כגון מיניבוסים(קטנים 



גיורסאינדקה

JPPI Baseline

-מבחינת המדינה 
הצטרפות לעם היהודי  

לאום -בממשק הדת(
הייחודי שמגלם מושג  

תיעשה בדרך של ) זה
המדינה תחתור לכך . גיור

שרוב גדול ככל הניתן של  
הגיורים ייעשה ברוח  

." ועדת נאמן"המלצות 



נישואיםסאינדקה

JPPI Baseline

המדינה תקים מערכת  
אזרחית מקבילה  

למערכת הקיימת כיום  
לצורך רישום זוגיות 

.  והכרה כמשפחה
המדינה תעניק רישיונות  

לעריכת נישואין למי  
שמוסמך לערוך נישואין  

לפי דיני קהילתו או  
לפקיד רישום אזרחי  

מי שקיבל רישיון  . מוסמך
להינשא יבחר בעורך 

לפי  נישואין ובטקס 
לצורך פירוק  . בחירתו

הזוגיות במסלול האזרחי  
יהיה צורך לקבל אישור  

מבית משפט לענייני  
.משפחה

חילוני  
לחלוטין

חילוני קצת  
מסורתי מסורתי דתי 

ליברלי דתי דתי 
תורני חרדי

חילוני לחלוטין 83% 26% 7% 2%

חילוני קצת מסורתי 15% 64% 17% 5% 2%

מסורתי 2% 9% 64% 16% 2% 2%
דתי ליברלי 2% 7% 42% 6%

דתי 2% 26% 73% 21%
דתי תורני 5% 8% 69%

חרדי 5% 6% 10% 98%
בת זוג/אין בן 20% 17% 18% 14% 19% 17% 14%

נישואים ׳מעורבים׳
דתיות

של
ת 

יו
ת

ד /בן
וג

ת ז
ב



נישואיםסאינדקה

JPPI Baseline

המדינה תקים מערכת  
אזרחית מקבילה  

למערכת הקיימת כיום  
לצורך רישום זוגיות 

.  והכרה כמשפחה
המדינה תעניק רישיונות  

לעריכת נישואין למי  
שמוסמך לערוך נישואין  

לפי דיני קהילתו או  
לפקיד רישום אזרחי  

מי שקיבל רישיון  . מוסמך
להינשא יבחר בעורך 

לפי  נישואין ובטקס 
לצורך פירוק  . בחירתו

הזוגיות במסלול האזרחי  
יהיה צורך לקבל אישור  

מבית משפט לענייני  
.משפחה
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