
 
 

   2022מרץ  השלום מדד

 אלון יקטר ד"ר נמרוד רוזלר וד"ר

 

  מלחמה בין רוסיה לאוקראינהה

  הציבור היהודי סבור שהשימוש שרוסיה עושה בכוח ותפיסת השטחים באוקראינה בקרב רוב מכריע
כחמישית , אחוז הסוברים כך הוא קרוב למחצית, בעוד שבציבור הערבי בישראל. על ידה אינו מוצדק

אחוז גבוה רוב הפער נובע מכך ש .סוברים שהשימוש בכוח ותפיסת השטחים באוקראינה מוצדקים
 על הנושא.  דעה ולא גיבשים הערבי מהנשאליםיותר 

  ,בקרב אין הבדלים בתשובות לשאלות אלה לפי אידיאולוגיה פוליטיתכמעט ובקרב הציבור היהודי .
לעומת  את מדיניותה של רוסיה מעט גבוה יותרהמצדיקים  שיעור העולים ממדינות ברה"מ לשעבר

 .הרוב הגדול סבור שמדיניותה אינה מוצדקתילידי ישראל, אך גם בקרבם 

 

 

 פלסטיני-הישראלי סכסוךמדות ביחס לע

 אינם  הפלסטיניםבבדיקה ראשונה שערכנו בנושא זה, רוב גדול בקרב הציבור היהודי בישראל סבור ש
תומכים במו"מ עם ישראל ואינם מאמינים שהוא יוביל לשלום. רוב זה מוצק בקרב בעלי הדעה 

 בקרב אנשי שמאל.—אם במידה קטנה יותר  גם—המגדירים עצמם ימין, ימין מתון ומרכז, אך קיים

  שיעורי תמיכה דומים בקרב הציבור היהודי בפתרון שתי המדינות, בדומה לסקר הקודם, ניכרים
. למעלה ממחצית מאמינים שהמצב הקיים יימשך בעתיד יפוח השטחים ובשימור המצב הקייםבס

  הנראה לעין.

  בקרב הציבור הערביפתרון שתי המדינות זוכה לתמיכה הרחבה ביותר מבין הפתרונות המוצעים. 
שיעור המאמינים שפתרון זה עשוי להתממש בעתיד הקרוב דומה לשיעור המאמינים שהמצב הקיים 

  יימשך.

 רבעים מהציבור היהודי סבור שהמשך הסכסוך מזיק לישראל, לעומת מעט פחות משני-כשלושה-
בקרב בעלי הדעה הערבים, ישנם הבדלים ניכרים בין רוב שלישים מהציבור הערבי שסוברים כך. 
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ידי רוסיה למען האינטרסים שלה-שימוש בכוח על החזקה רוסית של שטחים באוקראינה ובחצי האי 
קרים

אחוז המתנגדים לפעילות הרוסית מול אוקראינה

יהודים ערבים



 
 

מוחלט בקרב הליברלים שסבורים שהמשך הסכסוך מזיק לישראל, לבין רוב קטן יותר בקרב המרכז 
  והשמרנים.

 

 

 מעקב דיגיטלי אחרי אזרחים

 החשודים בעבירות ביטחוניותאחרי אזרחים  רוב מכריע בקרב הציבור היהודי מצדיק מעקב דיגיטלי ,
 . חשודים בעבירות פליליותשלישים מצדיקים גם מעקב אחרי -וכשני

 פחות ממחצית מצדיקים מעקב אחרי חשודים בעבירות  המגמה הפוכה:, בקרב הציבור הערבי
. למעלה ממחצית מצדיקים שימוש באמצעים אלה כנגד חשודים בעבירות פליליותביטחוניות, אך 

 לרבע מהמשיבים הערבים לא היתה דעה ביחס לשאלות אלו.
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עמדות הנשאלים כלפי תהליך השלום מול תפיסתם את עמדות הפלסטינים בנושא

יהודים ערבים
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בעבירות בטחוניות בעבירות פליליות

אחוז המצדיקים שימוש באמצעי מעקב דיגיטליים נגד חשודים לפי סוג עבירה

יהודים ערבים



 
 

 המערכת הפוליטית ומשפט נתניהו

  לעודד שמיועדים לטענתו  בצעדיו של שר האוצרכשני שלישים מבעלי הדעה בציבור היהודי תומכים
, כאשר רוב מוחלט ההתפלגות משתנה באופן קיצוני לפי מידת הדתיות. כצפוי, תעסוקה בקרב חרדים

 בקרב בעלי הדעה החילונים תומכים בכך ורוב מוחלט בקרב החרדים מתנגדים לכך. 

 מעט יותר מרבע מהציבור , נתניהועסקת טיעון עם בשאלה האם היועצת המשפטית צריכה להגיע ל
מעט פחות מרבע תומכים בעסקת טיעון ושיעור דומה לכך ושיעור זהה אינו יודע.  היהודי מתנגד

 התשובה הנפוצה בקרב הציבור הערבי היא שהם אינם יודעים. של נתניהו.  תומכים בביטול משפטו

 פטבעד ביטול המש 40%-כ רק, ליכודהבקרב מצביעי מעניין לציין, ש . 

 מתפקידו כיו"ר הליכוד.  כשליש מהציבור היהודי תומכים בהקמת ממשלת ימין, אם נתניהו יפרוש
כחמישית תומכים בהמשך קיום הממשלה הנוכחית ושיעור דומה בהקמת ממשלת אחדות יחד עם 

  הליכוד. 

 בהרכב , רבע תומכים כשליש תומכים בבחירות חדשות, במידה ונתניהו יפרוש, בקרב הציבור הערבי
 .הממשלה הנוכחי, וכרבע אינם יודעים

 

 

   ומתן:-משאהמדד 

 (מדד הקודםלעומת ה נקודות 0.7של  ירידה) 38.5מדגם יהודים: 

 42מדגם כללי: 

ומתן עם הרשות -ומתן מחושב באמצעות שקלול של שתי שאלות: מידת התמיכה במשא-מדד המשא
 יוביל לשלום בשנים הקרובות.ומתן עם הרשות -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  613 בקרב ,2022במרץ  9במרץ עד  3 בתאריכים iPanelחברת 
ברמת בטחון  4.1%± -בישראל. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  ומעלה( 18)גילאי  האוכלוסייה הבוגרת

 .95%של 


