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 08/05/2016 

 עיר עמים  ,אל-עינת יפתח אל:

 

 הנדון:  ממצאי סקר בנושא מצעד הדגלים

איש/ה  400בקרב  2016במאי  3-4 –ב רצ"ב דו"ח ממצאי סקר בירושלים שבוצע בפאנל אינטרנטי 

 . 4.9% –טעות הדגימה . מגזר יהודיומעלה,  18גילאי כמדגם מייצג של תושבי ירושלים, 

לפי רמת דתיות ולפי משתני רקע נוספים, כמו מגדר, גיל, כמה שנים  –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 

 גרים בעיר והשקפת עולם פוליטית. 

 משתני רקע של המדגם

 רמת דתיות 

 סה"כ 

 28% חרדי

 26% דתי

 17% מסורתי

 29% חילוני

 

 גיל 

 סה"כ 

 21%  24 עד

25-39 52% 

40+ 27% 

 
 כמה שנים גרים בעיר 

 סה"כ 

 37% שנה )כולל(   20עד 

 63% שנה  20מעל 

 
 השקפת עולם פוליטית 

 סה"כ 

 48% + ימין  ימיןמאוד 

 18% לימין נוטה מרכז

 15% מרכז

 19% ושמאל לשמאל נוטה מרכז
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 קצר סיכום 
הדתיים בקרב  לפחות פעם אחת. הדגליםנו שהשתתפו בעבר במצעד ציי (יהודים)ים מהירושלמ 27%

  זאת. ציינו  57%

 - בקרב הדתיים אחוז גבוה ) ציינו שמתכוונים להשתתף גם השנה (מהדתיים 8%)מכלל הציבור  5%

 . (שעדיין לא יודעים אם כן או לאציינו  36%

, אחוז 40% –להשתתף בו גם השנה ו נים שמתכוו ציינו 15%אלו שהשתתפו במצעד בעבר, בקרב 

 גבוה, ציינו שעדיין לא יודעים אם כן או לא. 

מכים במעבר המצעד ברובע ות 43%עקרונית בקיום המצעד, מכים ותציינו שמכלל הציבור  58%

שמצעד הדגלים נופל על תפילת הוסבר למרואיינים ש אחרי 33% –מוסלמי, כאשר תמיכה זו יורדת ל 

 חודש הרמאדן. 

בו גם  במעברתומכים , 72%מוסלמי רובם,  ברובעשתומכים עקרונית במעבר המצעד  אלו בקרב

 בתחילת חודש הרמאדן. 

 50% –עקרונית בעד מעבר המצעד ברובע מוסלמי ו  63%בעד קיום המצעד,  87%הדתי בציבור 

 י שזה נופל על תפילת חודש הרמאדן. בעד מעבר המצעד גם בתנא

את המתיחות  (במידה כלשהי) יחריףשמעבר המצעד ברובע מוסלמי המרואיינים חושבים מכלל  73%

 הישראליתבמידה כלשהי את הריבונות  יחזקחושבים שהוא  40%בין ערבים ויהודים, כאשר רק 

  בעיר.

 ושהוא יחזק את הריבונות (63%)יחות המצעד יחריף את המתשהדתי אחוז דומה ציינו בור יבצ

(58%) . 

 85%-בעוד ש המתיחותחושבים שהוא יחריף את  40%אלו שמתכוונים להשתתף במצעד, בקרב 

 יחזק את הריבונות. חושבים שהוא 

ים ורק חושבים שהמצעד יחריף את המתיחות בין יהודים לערב 94%, נוטה לשמאל ובשמאלמרכז ב

 יחזק את הריבונות הישראלית בעיר. הוא ש ציינו 9%
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 פרוט הממצאים 

 מודעות והשתתפות בעבר במצעד הדגלים 
מצעד המתקיים מדי שנה בעיר ביום ירושלים, ומציין את איחודה של העיר  "ריקוד הדגלים" הואפתיח: 

בה. בצעדה משתתפים עשרות אלפי אנשים, רובם בני ובנות הציונות הדתית  הישראלית  ריבונותואת ה

מתחילה במערב העיר, עוברת דרך הרובע המוסלמי ומסתיימת בכותל  שמגיעים מכל חלקי הארץ. הצעדה

 ?בו השתתפת פעמים כמה, כן ואם הדגלים מצעד על שמעת האםהמערבי. 

 בכל טור  %100סה"כ ולפי רמת דתיות, 

 סה"כ 

 לפי רמת דתיות

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 29% 31% 4% 18% 20% לא שמעת

שמעת אך לא 
 59% 48% 39% 65% 53% השתתפת

 8% 11% 23% 7% 12% השתתפת פעם אחת

השתתפת מספר 
 4% 10% 34% 10% 15% פעמים

 

, קצת יותר מרבע 27%שמעו על מצעד הדגלים. כמחצית שמעו אך לא השתתפו בו.  80%

 שתתפו בו לפחות פעם אחת.   ה, ציינו שםמהמרואייני

 ו בו לפחות פעם אחת. השתתפ 57% –על המצעד ו  ובציבור הדתי כמעט כולם שמע

 בכל שורה  %100נוספים,  משתניםלפי 

 

לא 
 שמעת

שמעת 
אך לא 

 השתתפת

השתתפת 
 פעם אחת

השתתפת 
מספר 
 פעמים

 15% 12% 53% 20% סה"כ

 מגדר

 18% 12% 55% 15% זכר

 12% 13% 52% 23% נקבה

 גיל

 12% 12% 51% 26% 24עד 

25-39 18% 50% 14% 18% 

40+ 19% 62% 9% 10% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 18% 16% 45% 22% שנה 20עד 

 12% 10% 59% 19% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 22% 12% 54% 12% ימין

 13% 12% 52% 23% מרכז נוטה לימין

 8% 13% 49% 30% מרכז

מרכז נוטה לשמאל 
 ושמאל

17% 65% 14% 4% 

 

 ציינו שהשתתפו.    21%(, במרכז 34%יותר משליש ציינו שהשתתפו במצעד )בימין 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 נכונות להשתתף במצעד השנה 
בכל  100%) סה"כ ולפי רמת דתיות? הקרוב ביוני הדגלים במצעד להשתתף ת/מתכוון ה/את האם

 טור( 

 
 סה"כ

 לפי רמת דתיות  

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 2% 6% 8% 5% 5% ת להשתתף/מתכוון

ת /לא מתכוון

 להשתתף
72% 76% 56% 70% 83% 

עדיין לא יודע אם כן 
 או לא

23% 19% 36% 24% 15% 

 

ציינו שמתכוונים ואחוז יחסית  8%בציבור הדתי מכלל המרואיינים ציינו שמתכוונים להשתתף.   5%

 ( ציינו שעדיין לא יודעים אם כן או לא.  36%גבוה )

 ( שורהבכל  100%) לפי משתנים נוספים

 מתכוונים 
לא 

 מתכוונים
עדיין לא יודע אם 

 כן או לא

 23% 72% 5% סה"כ

 מגדר

 23% 70% 7% זכר

 23% 73% 4% נקבה

 גיל

 22% 73% 5% 24עד 

25-39 6% 69% 25% 

40+ 3% 78% 19% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 26% 68% 7% שנה 20עד 

 21% 75% 4% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 35% 57% 8% ימין

 19% 78% 3% יןמרכז נוטה לימ

 7% 88% 5% מרכז

 7% 92% 1% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות 

 במצעד בעבר 

 13% 87% 0% לא שמעו  

 18% 80% 2% שמעו אך לא השתתפו 

 40% 45% 15% השתתפו 

 

ן ייציינו שעד 40% –ציינו שמתכוונים להשתתף השנה ו  15%שהשתתפו במצעד בעבר, בקרב אלו  

 לא יודעים אם כן או לא. 
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 תמיכה בקיום המצעד 

 תמיכה עקרונית 
, סה"כ ולפי רמת דתיות)?  ירושלים ביום הדגלים מצעד קיום נגד או בעד ה/את האם, עקרונית

  בכל טור(  100%

 סה"כ 

 לפי רמת דתיות

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 41% 63% 87% 46% 58% בעד

 24% 10% 8% 21% 17% נגד

 35% 27% 5% 33% 25% אין דעה /לא בעד ולא נגד 

 

 ציינו שתומכים.  87%מכלל המרואיינים ציינו שתומכים. בציבור הדתי  58%

 בכל שורה(  100%) לפי משתנים נוספים

 
 אין דעה נגד בעד

 25% 17% 58% סה"כ

 מגדר

 22% 18% 60% זכר

 27% 16% 57% נקבה

 גיל

 32% 15% 53% 24עד 

25-39 61% 14% 25% 

40+ 56% 22% 21% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 25% 15% 60% שנה 20עד 

 25% 18% 57% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 17% 5% 78% ימין

 29% 10% 61% מרכז נוטה לימין

 40% 15% 45% מרכז

 28% 51% 21% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות 

 במצעד בעבר 

 51% 16% 33% שמעו  לא 

 24% 22% 54% שמעו אך לא השתתפו 

 9% 7% 84% השתתפו 

לפי הכוונות 
 להשתתף במצעד  

 0% 0% 100% מתכוונים    

 32% 23% 45% לא מתכוונים  

 11% 0% 89% עדיין לא יודעים  

 

 51% –תומכים  21%רק  –במרכז נוטה לשמאל ובשמאל תומכים בקיום המצעד,  78%בימין 

תומכים בקיומו. אין הבדלים לפי מגדר, גיל  84%ו שהשתתפו בעבר במצעד בקרב אל .מתנגדים

 בעיר.  גריםוכמה שנים 
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 האם המצעד צריך לעבור ברובע מוסלמי 
עורר דיון ציבורי בעקבות גילויי  העתיקה בעיר מוסלמיה רובעה בתוך שעובר הדגלים מצעד

ם של הרובע ומנגד הצועדים טוענים אלימות וגזענות מצד חלק מהצועדים כלפי התושבים הערבי

 מוסלמיה ברובע הדגלים מצעדמה דעתך לגבי מעבר , כירושלמי/ת לזכותם לעבור ברובע זה.

 בכל שורה(  100%סה"כ ולפי רמת דתיות )? העתיקה בעיר

 סה"כ 

 לפי רמת דתיות

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 28% 46% 63% 39% 43% המצעד צריך לעבור ברובע מוסלמי

 63% 46% 30% 47% 47% המצעד לא צריך לעבור ברובע מוסלמי

 9% 8% 7% 14% 10% אין דעה
 לעבור ברובע מוסלמי.  ךציינו שצרי 63%בכלל  המדגם הדעות חלוקות. בציבור הדתי 

 בכל שורה(  100%) לפי משתנים נוספים

 
 אין דעה  לא צריך לעבור צריך לעבור

 10% 47% 43% סה"כ

 מגדר

 7% 43% 50% זכר

 12% 50% 38% נקבה

 גיל

 12% 48% 40% 24עד 

25-39 48% 43% 9% 

40+ 37% 53% 10% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 7% 42% 51% שנה 20עד 

 11% 50% 39% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 9% 29% 62% ימין

 13% 49% 38% מרכז נוטה לימין

 12% 50% 38% מרכז

 0% 92% 8% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות 

 במצעד בעבר 

 18% 56% 27% לא שמעו  

 7% 54% 39% שמעו אך לא השתתפו 

 9% 26% 64% השתתפו 

לפי הכוונות 
 להשתתף במצעד  

 10% 15% 75% מתכוונים    

 10% 58% 32% לא מתכוונים  

 9% 18% 73% עדיין לא יודעים  

י תמיכה לפ
עקרונית בקיום 

 המצעד   

 7% 31% 61% תומכים 

 4% 91% 4% מתנגדים  

 19% 53% 28% אין דעה 

 

יותר מאלו  שנה  20בהתאמה(, אלו שגרים בעיר עד  38%לעומת  50%גברים תומכים יותר מנשים )

 בהתאמה(.  39%לעומת  51%שנה ) 20שגרים בעיר מעל 

 מתנגדים.  92% –תומכים ו  8%ה לשמאל ושמאל רק תומכים, במרכז נוט 62%בימין 

בקרב אלו שהשתתפו במצעד בעבר, בקרב אלו שתומכים בקיומו באופן עקרוני ובקרב אלו 

 (. 75% –ל  61%שמתכוונים להשתתף בו השנה, הרוב תומכים במעבר המצעד ברובע המוסלמי )בין 
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ן על השפעת העובדה שמצעד הדגלים יתקיים בתחילת חודש הרמאד

 התמיכה במעבר המצעד ברובע המוסלמי 
 תקופה, הרמאדן חודש את הפותחת התפילה תתקיים בו ערב באותו ירושלים יום יחול השנה

 לא או צריך הדגלים מצעד לדעתך האם, זו עובדה לאור. למוסלמים רבה דתית משמעות בעלת

  בכל טור( 100%סה"כ ולפי רמת דתיות ) ?העתיקה בעיר מוסלמי ברובע לעבור צריך

 סה"כ 

 לפי רמת דתיות 

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 19% 29% 50% 32% 33% המצעד צריך לעבור ברובע מוסלמי

 73% 69% 44% 59% 61% המצעד לא צריך לעבור ברובע מוסלמי

 8% 2% 6% 9% 6% אין דעה

  43% -ב כלל המדגם מלאור עובדה זו האחוז שציינו שהמצעד צריך לעבור ברובע מוסלמי יורד בקר

 בהתאמה.  55% –ל  63% –מ  –, בציבור הדתי 33% –ל 

 בכל שורה(  100%) לפי משתנים נוספים

 
 אין דעה  לא צריך לעבור צריך לעבור

 6% 61% 33% סה"כ

 מגדר

 2% 55% 43% זכר

 10% 65% 25% נקבה

 גיל

 8% 60% 32% 24עד 

25-39 36% 57% 7% 

40+ 26% 69% 6% 

ה שנים גרים כמ
 בעיר

 6% 58% 36% שנה 20עד 

 7% 62% 31% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 9% 42% 49% ימין

 1% 72% 26% מרכז נוטה לימין

 8% 67% 25% מרכז

 0% 97% 3% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות 

 במצעד בעבר 

 8% 72% 20% לא שמעו  

 6% 65% 29% שמעו אך לא השתתפו 

 7% 44% 49% השתתפו 

לפי הכוונות 
 להשתתף במצעד  

 5% 25% 70% מתכוונים    

 6% 72% 23% לא מתכוונים  

 11% 35% 54% עדיין לא יודעים  

לפי תמיכה 
עקרונית בקיום 

 המצעד   

 6% 48% 46% תומכים 

 3% 94% 3% מתנגדים  

 10% 68% 22% אין דעה 

לפי האם המצעד 
ריך לעבור צ

 ברובע מוסלמי    

 6% 21% 72% צריך לעבור 

 0% 100% 0% לא צריך לעבור 

 41% 46% 13% אין דעה 

צריך לעבור ברובע מוסלמי, במרכז נוטה לשמאל  דקרה כזה המצעמבימין קרוב למחצית ציינו שגם ב

 ציינו שלא צריך לעבור.  97%ושמאל 

ציינו שהוא צריך לעבור בו גם  72%עבור ברובע מוסלמי, בקרב אלו שציינו שעקרונית המצעד צריך ל

 ציינו שלא צריך לעבור.  21% –זה ו  בעיתוי
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 מוסלמי עהשפעת מעבר המצעד ברוב

 בין יהודים לערבים השפעה על המתיחות 
 יהודים בין המתיחות על ישפיע המוסלמי ברובע כיצד לדעתך מעבר מצעד הדגלים הקרוב 

 ? בעיר לערבים

 סה"כ 

 רמת דתיות  לפי

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 48% 44% 27% 34% 38% יחריף את המתיחות במידה רבה

 28% 34% 36% 42% 35% יחריף את המתיחות במידה מועטה

לא ישפיע על המתיחות בין יהודים לערבים 
 לא יחול שינוי/בעיר

22% 19% 33% 19% 17% 

 7% 3% 4% 5% 5% אין דעה

  

במידה רבה,  38%ים ציינו שזה יחריף את המתיחות במידה רבה או מועטה )מכלל המרואיינ 73%

 48% –, בקרב החילוניים ציינו שיחריף במידה רבה 27%רק במידה מועטה(. בקרב  הדתיים  35%

 חושבים כך. 
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 לערבים יהודים בין המתיחות על ישפיע המוסלמי ברובע הקרוב הדגלים מצעד מעבר לדעתך כיצד

 בכל שורה(  100%) לפי משתנים נוספים? בעיר

 
יחריף 

 במידה רבה 
יחריף במידה 

 מועטה 
לא 

 ישפיע  
אין 

 דעה 

 5% 22% 35% 38% סה"כ

 מגדר

 4% 30% 36% 30% זכר

 6% 16% 34% 44% נקבה

 גיל

 5% 14% 45% 36% 24עד 

25-39 34% 35% 25% 5% 

40+ 46% 27% 21% 6% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 4% 27% 32% 36% שנה 20עד 

 6% 19% 37% 39% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 5% 32% 34% 29% ימין

 4% 17% 46% 32% נוטה לימין מרכז

 3% 20% 33% 43% מרכז

 3% 3% 29% 65% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות במצעד 

 בעבר 

 10% 11% 32% 47% לא שמעו  

 5% 16% 37% 42% שמעו אך לא השתתפו 

 3% 40% 33% 24% השתתפו 

לפי הכוונות 
 להשתתף במצעד  

 0% 60% 10% 30% מתכוונים    

 4% 14% 36% 45% לא מתכוונים  

 10% 37% 37% 16% עדיין לא יודעים  

לפי תמיכה 
עקרונית בקיום 

 המצעד   

 5% 30% 38% 26% תומכים 

 3% 6% 21% 70% מתנגדים  

 7% 13% 37% 44% אין דעה 

לפי האם המצעד 
צריך לעבור ברובע 

 מוסלמי    

 6% 40% 37% 16% צריך לעבור 

 3% 5% 32% 59% לא צריך לעבור 

 10% 18% 38% 33% אין דעה 

לפי האם המצעד 
צריך לעבור ברובע 

ידיעה במוסלמי 
שזה נופל על חודש 

 הרמאדן    

 5% 50% 35% 10% צריך לעבור 

 3% 6% 35% 56% לא צריך לעבור 

 26% 26% 33% 15% אין דעה 

 

את המתיחות בין יהודים לערבים בעיר  מאוד יחריףהאחוז שציינו שמעבר המצעד ברובע  מוסלמי 

 ומעלה, במרכז נוטה לשמאל ושמאל.    40גבוה יחסית בקרב נשים, בקרב גילאי 

גבוה יחסית  בקרב אלו שמתכוונים להשתתף  שזה לא ישפיע על המתיחותלעומתם, האחוז שציינו 

גם אם זה נופל בתחילת  ( ובקרב אלו שחושבים שהוא צריך לעבור ברובע מוסלמי60%במצעד )

  (. 50%חודש הרמאדן )
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 בירושלים   תהשפעה על חיזוק הריבונות הישראלי
? בעיר הישראלית הריבונות אתמעבר המצעד ברובע מוסלמי יחזק או לא יחזק  לדעתך האם

  (בכל טור 100%)ולפי רמת דתיות כ "סה

 סה"כ 

 רמת דתיות לפי 

 חילוני מסורתי דתי חרדי

 12% 21% 31% 18% 20% יחזק מאוד את הריבונות

 8% 19% 27% 27% 20% מידה מועטהיחזק את הריבונות ב

לא ישפיע על הריבונות הישראלית 
 לא יחזק אותה /בעיר 

55% 52% 35% 60% 72% 

 8% 0% 7% 3% 5% אין דעה

  

ציינו  40%כ "סה)נוספים שיחזק במידה מועטה  20%הריבונות, ציינו שזה מאוד יחזק את  20%

רק  החילוניים יחזק את הריבונות, בקרב  שזה מאודציינו  31%דתיים הקרב ב .(הריבונותשיחזק את 

   ."לא ישפיע"ציינו שזה  72% –ענו כך ו  12%
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י לפ? בעיר הישראלית הריבונות את יחזק לא או יחזק מוסלמי ברובע המצעד מעבר לדעתך האם

  (בכל שורה 100%) משתנים נוספים

 
במידה  יחזק

 רבה
במידה  יחזק

 מועטה
לא 

 ישפיע
אין 
 דעה

 5% 55% 20% 20% סה"כ

 מגדר

 3% 53% 25% 19% זכר

 6% 56% 16% 21% נקבה

 גיל

 7% 56% 22% 14% 24עד 

25-39 22% 23% 50% 5% 

40+ 21% 12% 63% 4% 

כמה שנים גרים 
 בעיר

 3% 51% 22% 25% שנה 20עד 

 6% 57% 19% 17% שנה 20מעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 6% 38% 24% 31% ימין

 1% 55% 26% 17% נוטה לימין מרכז

 5% 68% 13% 13% מרכז

 1% 89% 8% 1% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

לפי המודעות 
והשתתפות במצעד 

 בעבר 

 6% 66% 20% 8% לא שמעו  

 5% 60% 18% 18% שמעו אך לא השתתפו 

 5% 36% 24% 35% השתתפו 

לפי הכוונות 
 להשתתף במצעד  

 5% 10% 30% 55% מתכוונים    

 4% 67% 18% 11% לא מתכוונים  

 8% 25% 25% 42% עדיין לא יודעים  

לפי תמיכה 
עקרונית בקיום 

 המצעד   

 5% 39% 25% 31% תומכים 

 3% 90% 6% 1% מתנגדים  

 7% 67% 17% 9% אין דעה 

לפי האם המצעד 
צריך לעבור ברובע 

 מוסלמי    

 4% 27% 27% 42% צריך לעבור 

 3% 82% 13% 2% לא צריך לעבור 

 21% 44% 26% 10% אין דעה 

לפי האם המצעד 
צריך לעבור ברובע 

ידיעה במוסלמי 
שזה נופל על חודש 

 הרמאדן    

 2% 22% 25% 51% צריך לעבור 

 4% 74% 17% 5% לא צריך לעבור 

 30% 33% 22% 15% אין דעה 

יחריף או האם לפי 
לא יחריף את 

בין המתיחות 
  ערבים ליהודים 

 3% 77% 10% 11% במידה רבה יחריף 

 4% 46% 33% 17% במידה מסויימת ף חריי

 1% 38% 18% 43% ישפיע לא 

 הישראליתאת הריבונות  "מאוד יחזק"ברובע מוסלמי  הדגליםמעבר מצעד ש חושבים 31%בימין 

 . "יחזקלא "חושבים ש 89% בשמאל בעיר, 

 םחושבי 51%אלו שחושבים שהמצעד צריך לעבור ברובע מוסלמי גם בתחילת חודש הרמאדן, בקרב 

 את הריבונות.  "מאוד יחזק" שזה

 77%היחסים בין יהודים לעברים, את  "יחריףמאוד "מוסלמי  עברובאלו שחושבים שמעבר בקרב 

 לאם שהמצעד לעומתם, אלו שחושביבעיר.  הישראליתיתרום לחיזוק הריבונות  לא שהואחושבים 

 ת הריבונות הישראלית בעיר. א "מאוד יחזק" שזהציינו מהם  43%יחריף את המתיחות, 


