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 05/03/2018 

 החברתית הטלוויזיה - טוב שם אהוד  אל:

 )עדכון(   באזור גוש דן מקלטהמבקשי סקר בנושא גירוש  ממצאיהנדון: 

 670בקרב  2018במרץ  3 –בפברואר ל  26 –בין ה בפאנל אינטרנטי סקר שבוצע  רצ"ב ממצאי 

 כמדגם תושבי גוש דן מורחב בחלוקה הבאה: ומעלה  18בגילאי איש/ה 

אחוז מסה"כ  כולל  
 המרואיינים 

  ,תחנה, שענן נווה, שפירא שכונות דרומיות של תל אביב 
 פלורנטין, שלום קרית, מרכזית

16% 

 43% שכונות אחרות של תל אביב  שכונות אחרות של תל אביב 

 
 ערים אחרות בגוש דן 

 , הרצליה, גבעתיים, ים בת
 לציון,  ראשון, תקווה פתח, חולון

 גן רמתרמת השרון, 

41% 

 

 . 3.8% – 670טעות הדגימה במדגם 

 

 , לפי מגדר וגיל המרואיינים. אזורי מגורים 3לפי  –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 

 

 משתני רקע של המרואיינים

 מחצית גברים ומחצית נשים. – מגדר

 גיל 

 סה"כ 

 28%  29עד 

30-49 51% 

50+ 21% 
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 פרוט הממצאים

 גירוש מבקשי המקלט  בנושא  תמידת ההתעניינו
 החיים האפריקאים המסתננים/  המקלט מבקשי את מישראל לגרש החליטה ישראל ממשלת

 באיזו מידה את/ה מתעניין/ת ועוקב/ת בתקשורת אחרי נושא זה? . כאן

 מקובץ  סה"כ 

 62% 20%  מאוד רבה במידה

 42% רבה די במידה

 38% 32%  מועטה במידה

 6%  לא כלל או כמעט

 

 בכל טור(  100%) מקובץ, לפי אזור מגורים

 

 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
אחרות  שכונות

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 50% 66% 80% 62% במידה רבה מאוד + די רבה

 50% 34% 20% 38% במידה מועטה + כמעט או כלל לא 

 

, 80%ציינו שמתעניינים, כאשר בדרום ת"א רובם המכריע,  60%-בקרב כלל המרואיינים קצת יותר מ

 ציינו שמתעניינים ואילו בערים אחרות בגוש דן רק מחצית ציינו שמתעניינים.  

 בכל טור(  100%) לפי מגדר וגיל

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 72% 61% 55% 53% 73% 62% + די רבה במידה רבה מאוד

במידה מועטה + כמעט או 
 כלל לא 

38% 27% 47% 45% 39% 28% 

 

 . 50האחוז שציינו שמתעניינים גבוה יחסית בקרב  גברים ובקרב מבוגרים מעל גיל 
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 להגנה זמנית בישראל הפליטים  זכאותעמדות בנושא 
פליט, כלומר אדם שהוכיח שנשקפת לו סכנה במדינת המוצא שלו, זכאי לקבל ממדינת ישראל 

 האם מצב זה מקובל או לא מקובל עליך? הגנה זמנית עד שהמצב במדינתו ישתפר. 

 מקובץ  סה"כ 

 75% 31% מקובל מאוד

 44% מקובל די

 25% 17% מקובל כ"כ לא

 8%  מקובל לא

 

 בכל טור(  100%) מגוריםמקובץ, לפי אזור 

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
אחרות  שכונות

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 70% 79% 78% 75% מאוד + די מקובל 

 30% 21% 22% 25% לא כ"כ + לא מקובל 

 

 ציינו זאת. בערים אחרות בגוש דן יחסית פחות ציינו שמצב זה מקובל עליהם, כאשר  4מכל  3

 

 בכל טור(  100%) מגדר וגיל לפי

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 86% 74% 69% 73% 77% 75% מאוד + די מקובל 

 14% 26% 31% 27% 23% 25% לא כ"כ + לא מקובל 

 

 – 29מאשר בקרב צעירים עד גיל  50האחוז שציינו שמקובל גבוה יותר בקרב מבוגרים מעל גיל 

 בהתאמה.  69%לעומת  86%

 אין הבדלים בין גברים לנשים. 
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הסיבות לכך שישראל החליטה לגרש את מבקשי המקלט למדינה 

 שלישית  
בדרך כלל המדינה מגרשת שוהים לא חוקיים למדינת מוצאם. ישראל בחרה לגרש את מבקשי 

אחרות. מה הסיבה  המקלט )"המסתננים"( מסודן ואריתריאה לא למדינה שלהם, אלא למדינות

 תשובות(  3בכל טור מאחר וניתנה אפשרות לציין עד  100% –? )מסתכם ביותר מ לדעתך ךכל

 

 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
 שכונות

אחרות של 
 ת"א

ערים אחרות 
 בגוש דן

 מלחמת יש ואריתריאה בסודן כי
  לחייהם נשקפת וסכנה אזרחים

66% 68% 62% 70% 

 משטר יש ואריתריאה בסודן כי
 לתקופה לצבא חובה וגיוס דיקטטורי

  מוגבלת בלתי
24% 27% 25% 22% 

 מסודן שברחו אלו על הכריז ם"האו כי
  הגנה ברת כקבוצה ואריתריאה

20% 31% 19% 18% 

 4% 13% 3% 8% *אחרת סיבה

 14% 14% 11% 13% ת /לא יודע

, כי יחסים דיפלומטיים המגורשים/רצון המגורשים מצד התנגדות פחותפרוט: משיקולי נוחות,  –סיבה אחרת *

 ראש כי, מתוקף הסכם כלשהו כי למדינה לא משנה לאן הם יצאו, רצון להפטר מהם, ואריתריאהעם סודן 

 כי, רואנדה עם טובים קשרים יש לישראל כי, ולהמלצות נגדו לחקירות כתגובה אותם לגרש החליט הממשלה

 אותם רוצות לא המדינות, שם קורה מה לבדוק באמת צריכים שהם אומר זה אחרת כי, גזענית הממשלה

 ארגוני של זרים אינטרסים ,ופרנסה בטחון עם נורמליים חיים להם שיאפשר במקום להיות צריכים הם, חזרה

 . רואנדה היא שמתאפשרת החוקית והאופציהכאשר  שהוא גירוש כל למנוע אירופי כסף המקבלים שמאל

 "לחייהם נשקפת וסכנה אזרחים מלחמת יש ואריתריאה בסודן כי" –הסיבה העיקרית שצויינה 

(66% .) 

 משטר יש ואריתריאה בסודן כי"–במדרג השני צויינו שתי הסיבות הנוספות )באחוזים דומים( 

 מסודן שברחו אלו על הכריז ם"האו( וכי "24%) "מוגבלת בלתי לתקופה לצבא חובה וגיוס דיקטטורי

 )באחוזים יחסית גבוהים בדרום ת"א(.  "הגנה ברת כקבוצה ואריתריאה

 בכל טור( 100% –לפי מגדר וגיל )מסתכם ביותר מ 

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 אזרחים מלחמת יש ואריתריאה בסודן כי
  לחייהם נשקפת וסכנה

66% 63% 69% 67% 66% 65% 

 דיקטטורי משטר יש ואריתריאה בסודן כי
  מוגבלת בלתי לתקופה לצבא חובה וגיוס

24% 28% 21% 24% 26% 20% 

 מסודן שברחו אלו על הכריז ם"האו כי
  הגנה ברת כקבוצה ואריתריאה

20% 24% 17% 18% 23% 18% 

 13% 9% 1% 4% 11% 8% אחרת סיבה

 11% 13% 16% 16% 11% 13% לא יודע/ת 

 

 בסה"כ תמונה דומה בקרב גברים ובקרב נשים ובקרב גילאים שונים.  
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 הסכמה להיגדים שונים לגבי גירוש מבקשי המקלט 
 פתיח לשאלות הבאות: 

שוהים בלתי אלף אנשים המוגדרים  100-כלפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בישראל ישנם 

אלף מבקשי מקלט מאריתראה  38-כ יש, בנוסף אליהםשהגיעו ממדינות רבות בעולם.  חוקיים

שישראל חתומה עליו ולכן היא אינה  על פי עיקרון 'אי ההחזרה' באופן חוקיומסודן, השוהים בישראל 

במתקן "חולות" או גירשה אותם עד כה, אלא ניסתה לאלץ אותם לעזוב ע"י כליאה חוזרת ונשנית 

 עזיבה מרצון. 

 ?עליך מקובל לא או מקובל הבאים מההיגדים אחד כל האם 

 את לגרש מתעקשת ישראל ממשלת 
 ואריתריאה מסודן המקלט מבקשי

 ופוגעים, מאיתנו שונים שהם מכיוון
 ישראלי-היהודי החיים במרקם

 100 את לגרש טורחת אינה ישראל
 האחרים חוקיים הבלתי השוהים אלף

 בחברה התערו שהם מכיוון, מישראל
 מטרד או איום מהווים ואינם

 מקובץ סה"כ מקובץ סה"כ

 34% 10% 46% 17% מקובל מאוד

 26% 29% מקובל די

 64% 34% 54% 26% מקובל כ"כ לא

 30% 28%  מקובל לא

 

  הדעות חלוקות.  –לגבי גירוש מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה 

  שהטענה שהמדינה אינה טורחת הרוב ציינו  –אלף השוהים הבלתי חוקיים  100לגבי גירוש

 אינה מקובלת עליהם.  בחברה התערו שהם מכיווןלגרש אותם  

בכל  100%), מקובץ, לפי אזור מגורים  –עמדות לגבי גירוש מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה  

 טור( 

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
אחרות  שכונות

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 43% 46% 55% 46% מאוד + די מקובל 

 57% 54% 45% 54% לא כ"כ + לא מקובל 

  

 בכל טור(  100%)מקובץ, לפי אזור מגורים  – אלף שוהים בלתי חוקיים 100גירוש אי עמדות לגבי 

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 33% 36% 42% 34% מאוד + די מקובל 

 67% 64% 58% 64% לא כ"כ + לא מקובל 

 

 גבוה מעט בדרום ת"א מאשר  באזורים אחרים.   "מקובל"האחוז שציינו ש בשני המקרים
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)"הממשלה מגרשת אותם כי שונים עמדות לגבי גירוש מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה 

   מגדר וגיללפי  –מאיתנו"( 

  
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 48% 46% 46% 42% 51% 46% מאוד + די מקובל 

 52% 54% 54% 58% 49% 54% לא כ"כ + לא מקובל 

 

האחוז שציינו שעמדה זו מקובלת עליהם גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים. אין הבדלים לפי 

 גיל. 

 מגדר וגיל  לפי – חוקיים בלתי שוהים אלף 100 גירוש אי לגבי עמדות 

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 37% 35% 37% 34% 38% 34% מאוד + די מקובל 

 63% 65% 63% 66% 62% 64% לא כ"כ + לא מקובל 

 

 ההבדלים לפי מגדר וגיל אינם בעלי משמעות  סטטיסטית. 
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 עמדות כלפי עתיד מבקשי המקלט בישראל 
 האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לכל אחד מהמשפטים הבאים: 

 בכל שורה  100%

מאוד  
 מסכים/ה 

די 
 מסכים/ה 

לא כ"כ 
 מסכים/ה

לא 
 מסכים/ה 

 ואריתריאה מסודן המקלט למבקשי לאפשרצריך 
 לעבוד אפשרות להם ולתת, א"ת בדרום להישאר

 ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס
  עבורם

8% 25% 37% 30% 

צריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ואריתריאה 
 ברחבילהשאר בישראל, אך יש לדאוג לפיזורם 

על מנת להקל על תושבי האזורים בהם הם , הארץ
 עד ולהתפרנס לעבוד אפשרות להם ולתתמרוכזים, 
  עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם

24% 33% 22% 21% 

 מי ולקבוע המקלט שותבק את לבדוק צריכה המדינה
 להגנה זכאי יהיה כפליט שימצא מי רק. לא ומי פליט

 שירצה היכן ומגורים עבודה אשרת ויקבל בישראל
 .הארץ ברחבי

27% 41% 20% 12% 

 המקלט מבקשי לגרש לאלתר את צריך
מישראל ולא לאפשר להם להגיש "( המסתננים)"

 בקשות מקלט כאן
17% 17% 34% 32% 

 

 בכל שורה %100מקובץ, 

מאוד + די  
 מסכים/ה

לא כ"כ + לא 
 מסכים/ה

 בדרום להישאר ואריתריאה מסודן המקלט למבקשי לאפשרצריך 
 תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס לעבוד אפשרות להם ולתת, א"ת

  עבורם ובטוח ראוי מקום
33% 67% 

שאר יצריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ואריתריאה לה
על מנת להקל על , הארץ ברחביבישראל, אך יש לדאוג לפיזורם 

 לעבוד אפשרות להם ולתתתושבי האזורים בהם הם מרוכזים, 
  עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס

57% 43% 

 ומי פליט מי ולקבוע המקלט בקשות את לבדוק צריכה המדינה
 אשרת ויקבל בישראל להגנה זכאי יהיה כפליט שימצא מי רק. לא

 .הארץ ברחבי שירצה היכן ומגורים עבודה
68% 32% 

מישראל "( המסתננים)" המקלט מבקשי לגרש לאלתר את צריך
 ולא לאפשר להם להגיש בקשות מקלט כאן

34% 66% 

 

  להישאר ואריתריאה מסודן המקלט למבקשי לאפשרלכך שצריך  לא הסכימורוב המרואיינים 

 ת"א עד למציאת מקום בטוח עבורם.  בדרום

  הדעות חלוקות –לגבי פיזור מבקשי המקלט בין האזורים השונים הארץ . 

 לכך שיש צורך לבדוק את כל הבקשות של מבקשי המקלט. הרוב הסכימו 

  לכך שצריך לגרש לאלתר את מבקשי המקלט מישראל ללא  , לא הסכימושלישהרוב, שני

 ן. אפשרות להגיש בקשות מקלט כא
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בכל  100%)מקובץ,  עמדות לפי עתיד מבקשי המקלט בישראל לפי אזור מגורים

 טור( 

 אפשרות להם ולתת, א"ת בדרום להישאר ואריתריאה מסודן המקלט למבקשי לאפשר צריך

 לפי אזור מגורים  – עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס לעבוד

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 ת"אדרום 
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 28% 33% 43% 33% מאוד + די מסכים/ה 

 72% 67% 57% 67% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 האחרים, תושבי דרום ת"א הסכימו יותר מאשר תושבי האזורים 

 לפי גיל  בלבדבקרב תושבי דרום ת"א 

 
 סה"כ דרום ת"א

 לפי גיל

 +30גילאי  29עד גיל 

 40% 49% 43% מאוד + די מסכים/ה 

 60% 51% 57% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 ההבדלים אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 

 

 ברחביצריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ואריתריאה להישאר בישראל, אך יש לדאוג לפיזורם 

 לעבוד אפשרות להם ולתתעל מנת להקל על תושבי האזורים בהם הם מרוכזים, , הארץ

 לפי אזור מגורים  – עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 45% 65% 67% 57% מאוד + די מסכים/ה 

 55% 35% 33% 43% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

   .שכונות דרומיות ויתר השכונות –תושבי גוש דן הסכימו פחות מאשר תושבי ת"א 

 לפי גיל  בלבדבקרב תושבי דרום ת"א 

 
 סה"כ דרום ת"א

 לפי גיל

 +30גילאי  29עד גיל 

 71% 57% 67% מאוד + די מסכים/ה 

 29% 43% 33% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 30האחוז שהסכימו לכך שצריך לפזר את מבקשי המקלט ברחבי הארץ גבוה יחסית בקרב גילאי 

 ומעלה.  
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 יהיה כפליט שימצא מי רק. לא ומי פליט מי ולקבוע המקלט בקשות את לבדוק צריכה המדינה

 לפי אזור מגורים  – הארץ ברחבי שירצה היכן ומגורים עבודה אשרת ויקבל בישראל להגנה זכאי

 
 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 66% 68% 71% 68% מאוד + די מסכים/ה 

 34% 32% 29% 32% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 הרוב הסכימו, ללא הבדלים לפי אזור מגורים. 

 לפי גיל  בלבדבקרב תושבי דרום ת"א 

 
 סה"כ דרום ת"א

 לפי גיל

 +30גילאי  29גיל עד 

 77% 57% 71% מאוד + די מסכים/ה 

 23% 43% 29% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

גבוה יחסית בקרב  לא ומי פליט מי ולקבוע המקלט בקשות את לבדוק צריכה המדינהשציינו שהאחוז 

 ומעלה.  30גילאי 

 

להגיש בקשות מישראל ולא לאפשר להם "( המסתננים)" המקלט מבקשי לגרש לאלתר את צריך

 לפי אזור מגורים  – מקלט כאן

 

 סה"כ

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 38% 32% 32% 34% מאוד + די מסכים/ה 

 62% 68% 68% 66% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 כשני שליש לא הסכימו, ללא הבדלים משמעותיים לפי אזור מגורים. 

 לפי גיל  בלבדבקרב תושבי דרום ת"א 

 
 סה"כ דרום ת"א

 לפי גיל

 +30גילאי  29עד גיל 

 30% 36% 32% מאוד + די מסכים/ה 

 70% 64% 68% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 אין הבדלים לפי גיל בקרב תושבי דרום ת"א. 
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 בכל 100%, מקובץ) מגדר וגיל לפי בישראל המקלט מבקשי עתיד לפי עמדות

 (טור

 אפשרות להם ולתת, א"ת בדרום להישאר ואריתריאה מסודן המקלט למבקשי לאפשר צריך

 לפי מגדר וגיל   – עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס לעבוד

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 40% 31% 31% 31% 35% 33% מאוד + די מסכים/ה 

 60% 69% 69% 69% 65% 67% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 בעלי משמעות סטטיסטית.  אינםההבדלים לפי מגדר וגיל 

 ומעלה לפי אזור מגורים  30בקרב גילאי 

 
סה"כ בקרב 

 +30גילאי 

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 29% 35% 40% 34% מאוד + די מסכים/ה 

 71% 65% 60% 66% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 האחוז שהסכימו נמוך יחסית בקרב תושבי ערים אחרות בגוש דן.  

 

 ברחביצריך לאפשר למבקשי המקלט מסודן ואריתריאה להישאר בישראל, אך יש לדאוג לפיזורם 

 לעבוד אפשרות להם ולתתעל מנת להקל על תושבי האזורים בהם הם מרוכזים, , הארץ

 מגדר וגיל לפי  – עבורם ובטוח ראוי מקום תהיה שמדינתם עד ולהתפרנס

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 72% 57% 47% 59% 55% 57% מאוד + די מסכים/ה 

 28% 43% 53% 41% 45% 43% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 (. אין הבדלים בין גברים לנשים. 72%) 50האחוז שהסכימו בולט בקרב מבוגרים מעל גיל 

 יהיה כפליט שימצא מי רק. לא ומי פליט מי ולקבוע המקלט בקשות את לבדוק צריכה המדינה

 מגדר וגיללפי  – הארץ ברחבי שירצה היכן ומגורים עבודה אשרת ויקבל בישראל להגנה זכאי

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 72% 68% 63% 69% 66% 68% מאוד + די מסכים/ה 

 28% 32% 37% 31% 34% 32% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

בקרב  72% –ל  29בקרב צעירים עד גיל  63% –מ  –האחוז שהסכימו עולה עם גיל המרואיינים 

 אין הבדלים בין גברים לנשים. . 50מעל גיל  םמבוגרי
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מישראל ולא לאפשר להם להגיש בקשות "( המסתננים)" המקלט מבקשי לגרש לאלתר את צריך

 לפי אזור מגורים  – מקלט כאן

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 33% 31% 41% 34% 35% 34% מאוד + די מסכים/ה 

 67% 69% 59% 66% 65% 66% לא כ"כ + לא מסכים/ה 

 

 29האחוז שהסכימו שצריך לגרש לאלתר את מבקשי המקלט, גבוה יחסית בקרב צעירים עד גיל 

 (. אין הבדלים בין גברים לנשים. 41%)
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 עמדות כלפי החלטת ממשלת ישראל על גירוש מבקשי המקלט  
 

בדקה  שהיאהממשלה החליטה לגרש את מבקשי המקלט )"המסתננים"( מישראל מבלי 

 ה משפט משקף את תחושתך בנושא: זברצינות את כל בקשותיהם למקלט. אי

מקובץ, בקרב בעלי  סה"כ 
 (93%הדעה )

 54% 21%  לבטלה כדי הכל לעשות שחייבים ת/וחושב להחלטה ת/מתנגד אני

 29%  הממשלה החלטת עם נחת אי מרגיש

 שיהודים זה עם נוח ה/מרגיש ממש לא אבל, בהחלטה תומך אני
 24%  לגרש בוחרים - פליטים בעבר שהיו

46% 

 19%  וזהו אותם שיגרשו העיקר, הממשלה בהחלטת ת/תומך אני

 - 7%  דעה אין

 

 הדעות חלוקות. 

 סה"כ  –לפי אזור מגורים 

 
 סה"כ

 לפי ישוב מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 שחייבים ת/וחושב להחלטה ת/מתנגד אני
  לבטלה כדי הכל לעשות

21% 19% 29% 12% 

 32% 27% 27% 29%  הממשלה החלטת עם נחת אי מרגיש

 ממש לא אבל, בהחלטה תומך אני
 בעבר שהיו שיהודים זה עם נוח ה/מרגיש
  לגרש בוחרים - פליטים

24% 29% 20% 26% 

 העיקר, הממשלה בהחלטת ת/תומך אני
  וזהו אותם שיגרשו

19% 20% 18% 19% 

 11% 6% 5% 7%  דעה אין

 

  מקובץ, בקרב בעלי הדעה   –לפי אזור מגורים 

סה"כ  
(93%*) 

דרום 
 ת"א

שכונות אחרות 
 של ת"א

ערים אחרות 
 בגוש דן

 לעשות שחייבים ת/וחושב להחלטה ת/מתנגד אני
 החלטת עם נחת אי מרגיש+  לבטלה כדי הכל

 הממשלה
54% 48% 60% 49% 

 עם נוח ה/מרגיש ממש לא אבל, בהחלטה תומך אני
+  לגרש בוחרים - פליטים בעבר שהיו שיהודים זה
 שיגרשו העיקר, הממשלה בהחלטת ת/תומך אני

 וזהו אותם

46% 52% 40% 51% 

 *בקרב בעלי הדעה 

. בדרום ת"א ובערים ת הממשלהיחסית יותר מתנגדים להחלט בשכונות אחרות )לא בדרום( של ת"א 

 אחרות בגוש דן הדעות חלוקות. 
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הממשלה החליטה לגרש את מבקשי המקלט )"המסתננים"( מישראל מבלי שהיא בדקה 

ך בנושא: מקובץ, בקרב ברצינות את כל בקשותיהם למקלט. איזה משפט משקף את תחושת

 בעלי הדעה, לפי מגדר וגיל 

 סה"כ 
(93%*) 

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 להחלטה ת/מתנגד אני
 לעשות שחייבים ת/וחושב

 אי מרגיש+  לבטלה כדי הכל
 הממשלה החלטת עם נחת

54% 53% 54% 40% 59% 57% 

 לא אבל, בהחלטה תומך אני
 זה עם נוח ה/מרגיש ממש

 פליטים בעבר שהיו שיהודים
 אני+  לגרש בוחרים -

, הממשלה בהחלטת ת/תומך
 וזהו אותם שיגרשו העיקר

46% 47% 46% 60% 41% 43% 

 

 )מבעלי הדעה(.  60% – 29האחוז שתומכים בהחלטת הממשלה גבוה יחסית בקרב צעירים עד גיל 

 אין הבדלים בין גברים לנשים. 
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השפעת יישום ההחלטה על גירוש מבקשי המקלט על איכות 

 החיים בדרום ת"א
באיזו מידה אם בכלל יישום החלטת הממשלה לגרש את המסתננים יוביל לדעתך לשיפור איכות 

 החיים בשכונות דרום תל אביב? 

מקובץ, בקרב בעלי  סה"כ 
 (97%הדעה )

 64% 32%  מאוד רבה במידה

 30%  רבה די במידה

 36% 22%  מועטה במידה

 גירוש בעקבות א"ת דרום בשכונות החיים באיכות שיפור יחול לא
 13% המסתננים

 - 3%  דעה אין

 

 קרוב לשני שליש חושבים שיישום החלטת הממשלה יביא לשיפור איכות החיים בשכונות דרום ת"א.  

 מקובץ, לפי אזור מגורים 

 
 סה"כ*

 לפי אזור מגורים 

 דרום ת"א
שכונות אחרות 

 של ת"א
ערים אחרות 

 בגוש דן

 71% 57% 66% 64% במידה רבה מאוד + די רבה

 29% 43% 34% 36% במידה מועטה + כלל לא 
 שהביעו דעה  97%*בקרב 

לשיפור באיכות החיים בשכונות שלהם, בשכונות  יובילדרום ת"א שני שליש חושבים שזה בשכונות 

 אחרות של ת"א אחוז זה יחסית נמוך ואילו בערים אחרות בגוש דן אחוז זה יחסית גבוה. 

 מקובץ, לפי מגדר וגיל 

סה"כ  
(97%) 

 לפי גיל  לפי מגדר

 +50 30-49  29עד  נקבה זכר

 57% 61% 75% 65% 63% 64% במידה רבה מאוד + די רבה

 43% 39% 25% 35% 37% 36% במידה מועטה + כלל לא 

 

האחוז שציינו שיישום החלטת הממשלה על גירוש מבקשי המקלט יוביל לשיפור איכות החיים 

 (. אין הבדלים בין גברים לנשים.    75%) 29בשכונות דרות ת"א, בולט בקרב צעירים עד גיל 

 

D:\Paniel \תיקים\ Social TV .ממצאים_המקלט מבקשי גירוש 2\2018_מקלט מבקשי גירוש_ docx 


