
 
 

   1202 דצמבר השלום מדד

 אלון יקטר ד"ר נמרוד רוזלר וד"ר

שנים, וממשיך ללוות  27מדד השלום הנוכחי מוקדש בהערכה רבה לפרופ' אפי יער שהוביל את המדד לאורך 
 אותו כיום כמנטור וכיועץ.

 

 יהודית כלפי פלסטינים ה אלימותההשליטה של ישראל בשטחים ו

  השליטה עלכמעט ואינו חש אשמה או בושה  הציבור היהודירבעים מ-לשלושהבקרב בעלי הדעה, מעל 
 בקרב. שמאל אנשי מבין רוב בקרב רק קיימות אלה תחושות כאשר, בשטחים בפלסטינים ישראל של

 על כך. שלישים חשים אשמה או בושה-כשני ,בישראל בציבור הערביבעלי הדעה 

 שלישים -מתנחלים כלפי פלסטינים, בקרב בעלי הדעה, שני מצדבפעולות האלימות  ההחרפל ביחס
מתנגד להעמדה לדין של , אך היקף דומה תומכים בהעמדה לדין של מבצעי הפעולות הציבור היהודימ

רוב גדול תומך , בציבור הערבימהצד או מסייעים לפעולות אלו. בקרב בעלי הדעה  שעומדיםחיילים 
 .בהעמדה לדין בשני המקרים

 

 

 האלימות בחברה הערבית בישראל

 של קידום  צעדיםמגוון בב כלל הציבור תמיכה גורפת בקר ישנה, הערבית בחברה הגואה אלימותל ביחס
תכניות לשילוב צעירים ערבים, הגברת האכיפה המשטרתית וקידום מהיר של חקירה והעמדה לדין של 

באיסוף מודיעין  בהתערבות של השב"כתמיכה גורפת בקרב יהודים חשודים בפשיעה. ישנה גם 
 . שלישים מהציבור הערבי-של שנילא מובנת מאליה תמיכה וחקירה, ו

 היעדר נוכחות משטרתית,  הם שלהםבחברה  לאלימות ערביההסברים השכיחים בקרב הציבור ה
ההסברים השכיחים  בקרב הציבור היהודי. הערבית ההנהגה של אדישותו, ותקציבים תשתיות היעדר

 . באלימות שימוש המעודדותנורמות תרבותיות גם  אך הם היעדר נוכחות משטרתית
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 בקורונה והטיפול האחדות ממשלת

 לעומת רבע מהציבור הערבי. ביחס צה מהקמת ממשלת האחדותכמחצית מהציבור היהודי אינו מרו ,
  .הציבור הערבימ מחצית מהציבור היהודי מרוצה לעומת כשליש ,משבר הקורונהלהתמודדותה עם 
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 הסכסוך עתיד

 ירידה בתמיכה בפתרון שתי המדינות בקרב הציבור לעתיד הסכסוך עם הפלסטינים, ישנה  בהתייחס
במידת ירידה לעומת המדד הקודם בסיפוח השטחים. לצד זאת, נרשמת ועליה בתמיכה  היהודי

 לצד עליה קלה במידת האמונה שמצב זה יימשך בעתיד הנראה לעין.  ,הקייםההתנגדות להמשך המצב 

 מחצית תומכים במדינה דוו שלישים תומכים בפתרון שתי המדינות-בקרב הציבור הערבי, כשני-
המדינות -. שני הפתרונות שנתפסים בעלי סיכויי המימוש הגבוהים ביותר הם פתרון שתילאומית

 והמשך המצב הקיים. 

 

   ומתן:-משאהמדד 

 (מדד הקודםלעומת ה נקודות 3של  ירידה) 39.3מדגם יהודים: 

ומתן עם הרשות -ומתן מחושב באמצעות שקלול של שתי שאלות: מידת התמיכה במשא-מדד המשא
 ומתן עם הרשות יוביל לשלום בשנים הקרובות.-הפלסטינית, ומידת האמונה שמשא

 

וד"ר אלון יקטר  סכסוכים וגישורהבינלאומית ליישוב תכנית המד"ר נמרוד רוזלר ידי -על מדד השלום נערך
ידי -עלהסקר נערך באינטרנט  .אוניברסיטת תל אביבבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים במ

מרואיינים, המהווים מדגם ארצי  1,113 , בקרב2021 דצמברב 5 עד נובמברב 14בתאריכים  iPanelחברת 
 4.1%± -בישראל. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  ומעלה( 18)גילאי  מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת

 .95%ברמת בטחון של 
 

 

 2021ועד מאי  2020עקב טעות טכנית, נתוני מדד השלום לגבי האוכלוסייה הערבית ממרץ  תיקון טעות:
 בלבד. 18-34מתייחסים לגילאי 


