מועצת המכינות הקדם צבאיות
שאלון יהדות מגוונת
פתיחת שנה (נובמבר  – )6102נוסח סופי
השאלון מועבר לכל המכינות
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 .0חלק אחד
עד כמה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם הטענות הבאות? (-1כלל לא -5במידה רבה מאוד)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אני מרגיש/ה מחובר/ת לערכים שהיהדות מייצגת
אני מרגיש/ה חיבור ליהודים אחרים בישראל
הזהות היהודית שלי מהווה חלק מההגדרה העצמית שלי
המסורת היהודית מאפשרת לי להרגיש שייך למשהו גדול יותר
אני מרגיש/ה נח עם הזהות היהודית שלי
אני גאה להיות יהודי/ה

עד כמה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם הטענות הבאות? (-1כלל לא -5במידה רבה מאוד)
.7
.8
.9
.10
.11
.12

עקרונות מהמקורות היהודים משפיעים על תפיסות העולם שלי
אני משתמש במרכיבים במסורת היהודית כדי להבין סיטואציות יום יומיות
המסורת היהודית באה לידי ביטוי בתחומים שונים בחיי
התרבות היהודית משפיעה על ההתנהלות היום יומית שלי
אני מוצא ביטוי לערכים שלי במסורת ובתרבות היהודית
אני מוצא חיבור אישי למנהגים שונים ביהדות

עד כמה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם הטענות הבאות? (-1כלל לא -5במידה רבה מאוד)
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

הקשר בין היהודים החיים בישראל ליהודים בתפוצות חשוב לעם היהודי
מוסדות המדינה צריכים לטפח קשרים בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות
יש הבדל בערכים בין יהודי התפוצות ליהודים החיים בישראל
צריך לצמצם את ההשפעה של יהודי התפוצות על המתרחש בישראל
אני חש הזדהות עם יהודים החיים בתפוצות
אני מרגיש/ה חיבור לנוער יהודי בתפוצות
מחשבה על יהודי התפוצות גורמת לי להרגיש חלק ממשהו גדול יותר
אני מרגיש/ה חיבור ליהודים אחרים בעולם
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עד כמה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם הטענות הבאות? (-1כלל לא -5במידה רבה מאוד)
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

מידת היהודיות של אדם נשפטת בעיקר על ידי המידה בה הוא מקיים מצוות
אנשים שיהדותם חשובה להם צריכים לנהל אורח חיים אורתודוקסי
ניהול אורח חיים לפי ההלכה הוא המאפיין המרכזי של להיות יהודי
הן דתיים והן חילונים יכולים לבחור את האופנים בהם הם מביאים ליידי ביטוי את יהדותם
יש דרכים רבות בהן יהודים יכולים להביא לידי ביטוי את השייכות שלהם למסורת היהודית
הזרמים השונים ביהדות מאפשרים לכל מי שרוצה למצוא את החיבור שלו/ה למסורת היהודית
אני מוצא ערך בקיום טקסים יהודים
אני מרגיש/ה כי קיום טקסים יהודיים מאפשר לי להתחבר ליהודים אחרים ולמסורת
אני מאמינ/ה כי יש ערך בהרחבת הידע בנושא יהדות גם בקרב אנשים שאינם דתיים
יש ערך בלמידה על צורות שונות של אורח חיים יהודי בחברה הישראלית
יש תועלת במפגשים עם אנשים שמקיימים סוגים שונים של אורח חיים יהודי
העם היהודי יכול להרוויח ממגוון אופנים וצורות לביטוי יהודי
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 .6חלק שני
עד כמה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם הטענות הבאות? (-1כלל לא -5במידה רבה מאוד)
.33
.34
.35
.36
.37

תהליך הגיור בישראל צריך להישאר באחריותה הבלעדית של הרבנות
יש לאפשר נישואים וגירושים אזרחיים בישראל
יש לאפשר לנשים להתמנות כרבות
יש להמשיך למנוע מנשים להוביל תפילה בכותל
יש לתת מעמד שווה לתנועות היהודיות והזרמים השונים בישראל

ל פניך רשימה של התנהגויות ופעילויות .אנא סמנ/י אילו מבין הבאות ביצעת ואילו מבין ההתנהגויות
הבאות לא ביצעת בשנה שלפני שהגעת למכינה
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

ערכתי קידוש/קבלת שבת עם המשפחה
פתחתי סידור תפילה
ניהלתי דיון עם חברים או משפחה על סיפור מקראי
קראתי מתוך עניין אישי ספר הקשור לתרבות היהודית
יזמתי טקס ו/או קריאה של טקסט ממקורות יהודיים באחד מהחגים עם המשפחה או חברים מחוץ
למכינה
הדלקתי נרות בחנוכה
בצעתי מנהג ביום כיפור הקשור למסורת היהודית
ברכתי על יין  /מזון
ביקרתי בבית כנסת
השתתפתי בתיקון בחג השבועות
קראתי את המגילה בפורים
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 .3חלק שלוש
אנא דרג/י את הידע שלך בנושאים השונים כפי שאת/ה מעריכ/ה אותו כיום
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63

ההבדלים בין הזרמים המרכזיים ביהדות (אורתודוקסי ,קונסרבטיבי ,רפורמי)
ההיסטוריה של התפתחות הזרמים השונים ביהדות (אורתודוקסי ,קונסרבטיבי ,רפורמי)
הדמויות הבולטות בזרמים המרכזיים ביהדות (אורתודוקסי ,קונסרבטיבי ,רפורמי)
העקרונות ואופן הביטוי של יהדות חילונית
המאפיינים של יהודי התפוצות
ההיסטוריה של יהודי התפוצות
האתגרים העומדים בפני יהודי התפוצות היום
דילמת הקשר והמחויבות של יהודי התפוצות לישראל
סוגיות מגדריות בדת היהודית
השינויים במורשת היהודית לאורך ההיסטוריה
השפעות המודרניזציה על הדת היהודית
מחשבת ישראל וספרות חז"ל
מנהג פרשת השבוע
הטקסים והמנהגים הקשורים לקבלת שבת
ההלכות הנהוגות בטקסי חג ומועד יהודיים
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