
 
 

 2021דצמבר ממצאים מדד השלום 

ידי ד"ר נמרוד רוזלר מהתכנית הבינלאומית ליישוב סכסוכים וגישור וד"ר אלון יקטר -מדד השלום נערך על

 .מבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב

 , בקרב2021בדצמבר  5בנובמבר עד  14בתאריכים  iPanelידי חברת -עלאינטרנט עברית ובערבית הסקר נערך ב

נערך שקלול כך שסך המרואיינים יהוו מדגם ארצי מייצג ערבים.  602-יהודים ו 511מתוכם מרואיינים,  1,113

 -+4.1%טעות הדגימה המרבית:  ומעלה. 18של האוכלוסייה הבוגרת בגילאי 

 ?. מה עמדתך לגבי ניהול משא ומתן לשלום בין ישראל לרשות הפלסטינית1

       

 סה"כ ערבים יהודים  

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 22%  46%  17%  מאוד בעד

 34%  27%  36%  די בעד

 18%  7%  21%  די נגד

 17%  2%  20%  מאוד נגד

 9%  18%  6%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       
בין ישראל לרשות . האם את/ה מאמין/ה או לא מאמין/ה שמשא ומתן 2

 הפלסטינית יוביל בשנים הקרובות לשלום בין ישראל לפלסטינים?

       

 סה"כ ערבים יהודים  

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

מאמין/ה 
 6%  13%  4%  מאוד

 18%  31%  15%  די מאמין/ה
די לא 

 37%  27%  39%  מאמין/ה
לגמרי לא 
 34%  14%  39%  מאמין/ה

 5%  15%  3%  יודע/תלא 

 100%  100%  100%  סה"כ



 
 

       
חד מהפתרונות לסכסוך הישראלי פלסטיני, אנא ציין/י באיזו מידה . לגבי כל א4-.3

 את/ה תומך/ת או מתנגד/ת לו? 

       

   הקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 14%  34%  9%  בהחלט

 25%  31%  24%  די תומך/ת

 18%  10%  21%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 33%  5%  40%  בהחלט

 9%  20%  6%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

       

 ולפלסטיניםהקמת מדינה דו לאומית בין הירדן לים עם שוויון זכויות מלא ליהודים 

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 8%  25%  4%  בהחלט

 15%  25%  12%  די תומך/ת

 22%  12%  24%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 46%  16%  54%  בהחלט

 10%  22%  6%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

       
  



 
 

והקמת מדינה אחת תחת שלטון ישראל עם זכויות מצומצמות סיפוח השטחים 
 לפלסטינים

       

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 11%  5%  12%  בהחלט

 22%  14%  24%  די תומך/ת

 22%  15%  24%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 33%  47%  30%  בהחלט

 11%  19%  10%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

      המשך המצב הקיים

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 8%  6%  9%  בהחלט

 25%  13%  28%  די תומך/ת

 30%  25%  32%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 23%  37%  20%  בהחלט

 13%  19%  12%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       
  



 
 

לאיזה מהפתרונות הללו אתה מאמין שיש את הסיכוי הגבוה ביותר להתממש 
 בעתיד הנראה לעין? 

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

הקמת מדינה 
פלסטינית 

עצמאית לצד 
 16%  31%  13%  מדינת ישראל
הקמת מדינה 
דו לאומית בין 

לים עם הירדן 
שוויון זכויות 
מלא ליהודים 

 6%  14%  4%  ולפלסטינים
סיפוח 

השטחים 
והקמת מדינה 

אחת תחת 
שלטון ישראל 

עם זכויות 
מצומצמות 
 14%  8%  15%  לפלסטינים

המשך המצב 
 52%  28%  58%  הקיים

 11%  19%  10%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       
  



 
 

לאחרונה דווח על החרפה בפעולות האלימות מצד מתנחלים ביהודה ושומרון . 6-7
 כנגד פלסטינים. באיזו מידה את/ה תומכ/ת או מתנגד/ת לצעדים הבאים

    מעצר והעמדה לדין של מבצעי הפעולות

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 33%  55%  28%  בהחלט

 29%  17%  32%  תומך/ת

 14%  6%  16%  מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 13%  7%  15%  בהחלט

 10%  16%  9%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

 הגברת פעולות של מודיעין ופיקוח כדי למנוע אלימות עתידית כלפי פלסטינים

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 31%  55%  25%  בהחלט

 39%  23%  43%  תומך/ת

 10%  4%  12%  מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 9%  3%  11%  בהחלט

 10%  15%  9%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

 מעצר והעמדה לדין של חיילי צה"ל שעומדים מהצד או מסייעים לפעולות אלו

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים  שכיחות  אחוזים  שכיחות  אחוזים  שכיחות   

תומך/ת 
 18%   49%   10%   בהחלט

 22%   22%   22%   תומך/ת

 19%   7%   22%   מתנגד/ת



 
 

מתנגד/ת 
 31%   3%   39%   בהחלט

 10%   19%   8%   לא יודע/ת

 100% 0 100% 0 100% 0 סה"כ

 מפני פלסטינים הגברת השמירה על המתנחלים כדי להעניק להם הגנה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 37%  15%  43%  בהחלט

 30%  23%  32%  תומך/ת

 14%  21%  12%  מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 8%  17%  5%  בהחלט

 11%  23%  8%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       
או לא מרגיש/ה ביחס לשליטה של ישראל על  באיזו מידה את/ה מרגיש/ה. 8

 הפלסטינים ביהודה ושומרון...

       אשמה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 48%  13%  57%  בכלל לא

 14%  13%  14%  במידה מועטה
במידה 
 17%  20%  16%  בינונית 

 9%  27%  5%  במידה רבה

 11%  28%  7%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

       בושה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 52%  12%  62%  בכלל לא



 
 

 11%  11%  11%  במידה מועטה
במידה 
 13%  16%  12%  בינונית 

 13%  32%  8%  במידה רבה

 11%  28%  6%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

 
. באיזו מידה את/ה תומכ/ת או מתנגד/ת לצעדים הבאים לצורך התמודדות עם 9-10

 הפשיעה בחברה הערבית: 

  חוקי-גברת האכיפה המשטרתית כנגד ארגוני פשע ונשק לאה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 79%  64%  83%  בהחלט

 14%  17%  13%  די תומך/ת

 2%  3%  2%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 1%  2%  1%  בהחלט

 5%  13%  2%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

 קידום מהיר של חקירות והעמדה לדין של חשודים במעשי פשיעה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 76%  65%  79%  בהחלט

 15%  17%  15%  תומך/תדי 

 3%  2%  4%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 1%  3%  1%  בהחלט

 4%  13%  2%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

 חוקי-התערבות של השב"כ באיסוף מודיעין וחקירה של ארגוני פשע ונשק לא



 
 

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 תומך/ת
 69%  51%  74%  בהחלט

 17%  16%  18%  די תומך/ת

 4%  10%  3%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 3%  6%  2%  בהחלט

 6%  18%  3%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ
דום תכניות ותקציבים לשילוב צעירים מהחברה הערבית בשוק הלימודים קי

 והתעסוקה

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

תומך/ת 
 42%  66%  36%  בהחלט

 34%  16%  39%  די תומך/ת

 9%  3%  11%  די מתנגד/ת
מתנגד/ת 

 6%  1%  7%  בהחלט

 9%  14%  7%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

  . ממה לדעתך נובעות רמות הפשיעה הגבוהות בחברה הערבית? 11-12

   ותקציבים לחינוך, תעסוקה ורווחה היעדר תשתיות

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 15%  8%  16%  בכלל לא

 18%  10%  20%  במידה מועטה
במידה 
 28%  21%  29%  בינונית 

 33%  48%  30%  במידה רבה

 6%  14%  5%  לא יודע/ת



 
 

 100%  100%  100%  סה"כ

       

    נורמות תרבותיות המעודדות שימוש באלימות

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 6%  21%  2%  בכלל לא

 9%  19%  6%  במידה מועטה
במידה 
 14%  21%  13%  בינונית 

 65%  24%  75%  במידה רבה

 6%  16%  4%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

     נוכחות ואכיפה משטרתיתהיעדר 

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 3%  4%  3%  בכלל לא

 5%  7%  5%  במידה מועטה
במידה 
 20%  14%  21%  בינונית 

 67%  60%  68%  במידה רבה

 5%  14%  3%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

  מקומיים ולאומיים בחברה הערבית אדישות של מנהיגים

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

 4%  10%  3%  בכלל לא

 8%  13%  7%  במידה מועטה
במידה 
 21%  21%  21%  בינונית 

 61%  41%  66%  במידה רבה



 
 

 5%  15%  3%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

       

  . באיזו מידה את/ה מרוצה או לא מרוצה מהנושאים הבאים: 13

    הקמת ממשלת האחדות בראשות בנט ולפיד

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

מרוצה 
 15%  17%  14%  בהחלט

 25%  21%  26%  מרוצה

 17%  15%  17%  לא מרוצה
לא מרוצה 

 31%  11%  36%  בהחלט 

 12%  36%  6%  לא יודע/ת

 100%  100%  100%  סה"כ

       

    התמודדות הממשלה עם משבר הקורונה 

 סה"כ ערבים  יהודים   

 אחוזים   אחוזים   אחוזים    

מרוצה 
 12%  13%  12%  בהחלט

 38%  29%  40%  מרוצה

 19%  23%  18%  לא מרוצה
לא מרוצה 

 20%  14%  22%  בהחלט 

 10%  21%  7%  יודע/ת לא

 100%  100%  100%  סה"כ

 

 


