
 
 

   2022 יולי השלום מדד

 אלון יקטר ד"ר נמרוד רוזלר וד"ר

 

 לפיד-קואליציית בנטבהשותפות של רע"מ 

 אופן בו יהודים וערבים מסכמים את בהבדלים ברורים  ניכרים ,לפיד-בנט קואליציית נפילת לאחר
 השפעת השותפות עם רע"מ ובתמיכתם בשילוב מפלגה ערבית גם בקואליציה הבאה.

  ותפות של רע"מ בקואליציה פגעה בחברה היהודית ובכלל הציבור היהודי סבור שהשלמעלה ממחצית
בעוד שרוב גדול בקרב אנשי שמאל ומחצית מאנשי  .החברה הישראלית, אך קידמה את הציבור הערבי

המרכז הפוליטי חושבים שהשותפות קידמה את כלל החברה הישראלית, רוב גדול בקרב אנשי הימין 
 התשובה הנפוצה ביותר היתה ,בציבור הערבי בישראלהמתון והימין סבורים שהיא פגעה בה. 

, לצד חלקים נרחבים החברה הישראליתואת כלל  היהודית ,הערבית החברה את שהשותפות קידמה 
 מהליברלים כמחצית, הערבי בציבור הדעה בעלי בקרבשלא הביעו דעה בנושא.  –בין רבע לשליש  –

 .כך חשבו מהשמרניםשלישים -וכשני, הקבוצות כל את קידמה השותפות סברו

  התשובה הנפוצה בציבור הערבי היתה שזו קידמה הממשלה של לתפקודה השותפות של תרומתהלגבי ,
כלכליות, אך לגבי סוגיות ביטחוניות התשובה -את יכולת הממשלה להתמודד עם סוגיות אזרחיות

אנשי ימין סברו שהשותפות פגעה בתפקודה של הממשלה, הנפוצה היתה "לא יודע/ת". בציבור היהודי, 
יטחוניות. לעומתם, למעלה ממחצית מאנשי המרכז ורוב הן בסוגיות כלכליות ואזרחיות והן בסוגיות ב

חברתיות, אך כאשר מדובר -מכריע בקרב אנשי שמאל סברו שהשותפות תרמה בסוגיות הכלכליות
רוב גדול בקרב אנשי מרכז סברו בדומה לימין ששותפות זו פגעה בתפקודה של  –בסוגיות ביטחוניות 

 הממשלה. 

  ערביות בקואליציה הבאה, ללא קשר למי שירכיב אותה, רוב  שילוב של מפלגותכאשר שאלנו לגבי
בייחוד של  – מכריע בקרב אנשי ימין התנגדו לשילוב כלשהו, בעוד שאנשי מרכז תמכו ברובם בשילוב

, בציבור הערבי היתה כצפוי תמיכה בשילוב כזהמפלגת רע"מ, ואנשי שמאל תמכו בשילוב באופן גורף. 
 בנושא. אך קרוב לשליש לא הביעו דעה

  כשליש מהיהודים ומהערבים סבורים שהאגף הימני של הקואליציה הוא שהוביל להתפרקות
זוהי גם . , תשובה שכיחה יותר מאשר פעולות האופוזיציה או מפלגות השמאל בקואליציההממשלה

 אנשי ימין, מרכז ושמאל. –התשובה הנפוצה ביותר בקרב כלל הקבוצות האידיאולוגיות 
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 מידת התמיכה בפתרון , כאשר סקר שלישי ברציפות אנו מוצאים שניכרת מגמה חדשה בציבור היהודי
כן, אחוז -כמו .השטחים עם זכויות מצומצמות לפלסטינים היא כמעט זהה של שתי מדינות ובסיפוח

 . ה לעיןנמוך וזהה סבור שלשני פתרונות אלה סיכויים להתממש בעתיד הנרא

 סבור  רבעים מהציבור היהודי סבור שהמשך הסכסוך מזיק לישראל, עדיין רובו-למרות שכשלושה
 שהמצב הקיים הוא שימשיך.

 כאשר התשובה הנפוצה הציבור הערבי יציב בתמיכתו בפתרון שתי המדינות ובהתנגדותו לסיפוח ,
פלסטינית. מעניין לראות שלעומת ביותר לפתרון שעשוי להתממש בעתיד הנראה לעין הוא הקמת מדינה 

 הציבור היהודי, רוב קטן יותר בקרבו סבור שהמשך הסכסוך עם הפלסטינים מזיק לישראל.

  במדד השלום הנוכחי, בדקנו בפעם הראשונה כיצד הציבור הערבי בישראל רואה את עמדותיו של
ב הערבים של מידת ישנה הערכת חסר בקרלראות שהציבור היהודי ביחס לסכסוך. מתוך כך, ניתן 

עם הרשות הפלסטינית, לצד הערכה מעט אופטימית מהמציאות  התמיכה של היהודים בניהול מו"מ
 ביחס למידת האמון של היהודים שמו"מ יוביל לשלום. 

 

  

 

   ומתן:-משאהמדד 

 (מדד הקודםלעומת ה נקודות 2.7של  ירידה) 35.8מדגם יהודים: 

 נקודות לעומת המדד הקודם( 2.3)ירידה של  39.7מדגם כללי: 

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 מייצג של כלל  602 בקרב ,2022 ביולי 20עד  14 בתאריכים iPanelחברת 
ברמת בטחון  4.1%± -בישראל. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  ומעלה( 18)גילאי  האוכלוסייה הבוגרת
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