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 2016לאוגוסט  22

 לתקשורת מהדורה

 משותףישראלי ה-הפלסטיני סקרה משאל עמים: 

סומכים אחד  אינםהם  אבל .כים בפתרון של שתי מדינותתומ פלסטיניםרוב קטן של ישראלים ו

צד השל  וממעיטים בנכונותקבע, ההסדר מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי , אחרה על

 מהמתנגדיםלפחות רבע בשני הצדדים זאת,  עם .ונות מאיימותכו לו להתפשר ומייחסיםהאחר 

 .נכוניםהתמריצים ה בהינתן את עמדותיהםנות לש מוכניםו ותגמיש מגליםקבע הלהסדר 

( והמרכז הפלסטיני IDIהמכון הישראלי לדמוקרטיה ) ביןף ותשיבתוצאות הסקר האחרון שנערך אלו 

קונרד קרן בשיתוף ו( EU) האיחוד האירופי  ימוןבמ, ( ברמאללהPSRלמדיניות ולחקר דעת קהל )

  (.KAS) ראאדנאו

 בפתרון שתי המדינות. ( תומכים58.5%ישראלים )ה ושל( 51%רוב קטן של הפלסטינים )• 

הרבה ב נמוכהשל משא ומתן,  םמיקוד יםלהסדר קבע, המבוססת על סבב התמיכה בחבילה• 

 מהישראלים תומכים בחבילה 46%-ם וימהפלסטינ 39%רק  מהתמיכה בפתרון שתי המדינות.

לופי שטחים , נסיגה ישראלית לקו הירוק עם חימפורזת לת: מדינה פלסטיניתכולההסכם שלום ל

 תהיה ירושלים , מערבלישראל במסגרת איחוד משפחות פלסטיניםפליטים  100,000 כניסתשווים, 

 וקץהסכסוך סיום ות פלסטינית, וריבונב הבית הרוהרובע המוסלמי והנוצרי אילו ו בריבונות ישראל

גבוהה ביותר בקרב היא הע הקב דר קבעתמיכה בכל הפרמטרים של הסהכלל, כ .הדדיות תביעותה

 ישראלבאוכלוסיית הדמוגרפי  שמשקלם היותטבלאות מצורפות(. עם זאת,  ו)רא יםישראלהערבים ה

 וגבלת.מהיא השלום בישראל  תומכילגוש  בלבד, "תרומתם" 16%-הוא כ הבוגרת

 

קבע מוכנים לשקול מחדש את ה הסדרחבילת מהישראלים והפלסטינים המתנגדים ל רבע• 

היוזמה על פי עקרונות  מדינות ערבעם כל  בהסכם שלום כוללמלווה  הוא יהיההתנגדותם אם 

 )עבור הציבור הפלסטיני(.זו יוזמה ל והסכמת ישראלבור הישראלי(, הערבית )עבור הצי

-חדמהלך  צדדיות או-רב צדדיות, -שיחות דו -שרויות לחידוש המשא ומתן לשלום האפגישות הבין • 

שיחות ( 40בעוד שהישראלים מעדיפים )% הצדדיות-רבשיחות ( 44הפלסטינים מעדיפים )% - דיצד

סעודיה, מצרים  ערבי בהשתתפותפורום צדדיות, רק -השונים לשיחות רבהמודלים צדדיות. מבין -דו

שיחות ת, אמריקאי שיחות בהובלה –אחרים ם ההמודליכל שני הצדדים.  דעתעל  התקבלוירדן, 

 .רק על אחד הצדדיםמקובלים היו -האו"ם ושיחות בהובלתהאיחוד האירופי  בהובלת

 אחת.המדינה הפתרון במהפלסטינים תומכים היום  35%-רבע מהישראלים ו• 

מדינה  להקמתאת הסיכויים  כנמוכים מעריכים (73%) פלסטיניםשל ו (77%) רוב גדול של ישראלים• 

 .השנים הבאות חמשבפלסטינית 

מהישראלים רואים  10%בעוד שרק ( 68%הפלסטינים )רוב הדמוקרטיה הישראלית זוכה בהערכת • 

 .באור חיובי את הדמוקרטיה הפלסטינית
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תר קטן יורוב בעוד שקריסת המשא ומתן לשלום את ישראל ב( מאשימים 62%)הפלסטינים רוב  •

משמעותי )משני  מיעוט ,זו. עם זאת ריסהאת האחראים לק פלסטיניםרואים ב( של ישראלים 52%)

 שלום.ים ב( סבורים שהרוב בצד השני רוצ43% - הצדדים 

נמצאת במתאם בעליל, ה שגויהושלילית הדדית פלסטינית -ישראליתתפיסה  מצביעים עלממצאים ה• 

האחר נמצאת במתאם  שלבהירות, או תפיסה מדויקת לעומת זאת, חיובי עם הנוקשות בעמדות. 

 להתפשר.חיובי עם הנכונות 

 

 

פנים בגדה המערבית, -אל-פנים ואיינורשבוגרים, פלסטינים   1,270דל המדגם הפלסטיני היה גו

הדגימה  גודל טעות. 2016, יוניב 2-4 התאריכים ביןיישובים  127-מזרח ירושלים ורצועת עזה ב

בטלפון ישראלים בוגרים שרואיינו אזרחים  1,184לל . המדגם הישראלי כ3%וא הלמדגם בגודל זה 

. הסקר 3%גודל טעות הדגימה הוא . גם כאן 2016  ,ביוני 7-14 התאריכים ערבית ביןוב עבריתב

דעת קהל ומדיניות  חקרלן, המנהלת האקדמית של מרכז גוטמן תמר הרמ תוכנן ונוהל בידי פרופ'

 .PSRוד"ר חליל שקאקי, מנהל רטיה מכון הישראלי לדמוקב

 

 :ממצאים עיקריים

דעת הקהל הפלסטינית לישראלית תוך ציון נקודות הדמיון והשוני כלל  הסעיפים הבאים משווים בין

הגדה הבדלים חשובים בין יהודים וערבים בישראל ובין נמצאו עם זאת, לעתים כאשר . ביניהן

 האלה. נההמש לים בין קבוצותלהבד גםתייחסות הבכתוב יש המערבית ועזה 

 :פלסטיני-( תהליך השלום הישראלי1)

 87%-בקרב יהודים ו 53%מהישראלים ) 59%רוב משני הצדדים, היום, כ מדינות:הפתרון שתי 

נו ביקשמדינות. הפתרון שתי תומכים במה שמכונה  ,מהפלסטינים 51%-בקרב הערבים( ו

לגבי פתרון זה. הממצאים מצביעים על האחר בצד ולהעריך את דעת הרוב בצד שלהם  מהמרואיינים

מידת התמיכה בפתרון זה בצד שלהם: בקרב ם בהערכת יוגשו ממעיטיםכך ששני הצדדים 

אמרו כי הרוב  57%; בקרב הישראלים, פתרון זהרוב נגד אצלם אמרו כי יש  47%הפלסטינים, 

התמיכה בהערכתם את מידת גם ושגו  המעיטו. גרוע מכך, שני הצדדים לפתרון זהמתנגד הישראלי 

מהפלסטינים  49%פתרון: לרוב המתנגד שם שיש  חשבוהאחד: הם מדינות בצד התרון שתי בפ

רוב הפלסטיני מתנגדים האמרו כי  44%; בצד הישראלי, יהודי מתנגד לפתרון זההרוב השסבורים 

 .לפתרון זה

שהורכבה של הסדר קבע בת משולמפורטת חבילה  למרואייניםהצגנו  :להסדר קבע מעמד החבילה

 החבילה המשולבתממרכיבי כל אחד באם הם היו תומכים  נוושאלמשא ומתן קודמים, סבבי על סמך 

ו מהפלסטינים, התנגד 59%-ו הישראליםהיהודים מ 55%או מתנגדים לו. הרוב בשני הצדדים, 

בקרב  90%-בקרב הציבור היהודי בישראל ו 39%מהישראלים ) 46%חבילה המשולבת. מיעוט, ל

בקרב תושבי  43%-המערבית ובקרב תושבי הגדה  37%מהפלסטינים ) 39%-ו ים(ישראלה םערביה

 :תשעת מרכיבי החבילהעמדות כלפי של החבילה המשולבת. להלן פילוח מפורט עזה( תמכו ב
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, הכרה הדדית של פלסטין וישראל כבתים הלאומיים של עמיהן. ההסכם יציין את סיום הסכסוך. 1

 לא תהיהפלסטינים, הישראל תילחם בטרור נגד ו ישראליםנה הפלסטינית תילחם בטרור נגד ההמדי

ישראלים, ה( ורוב בקרב 40%: מיעוט בקרב הפלסטינים )אפשרות לתביעות נוספות מכל צד שהוא

 בהצעה זו.מכים ותערבי( ציבור הב 91%-ובקרב הציבור היהודי  64%) 68%

: מיעוט של גדה המערבית וברצועת עזהשטחים הפלסטינים בב מדינה פלסטינית מפורזת תקום. 2

( 61%בגדה המערבית( ורוב בקרב הישראלים ) 16%-ברצועת עזה ו 27%בקרב הפלסטינים ) 20%

 תומכים בהצעה זו.

מיעוט : להבטיח את הביטחון  של שני הצדדים כדיבמדינה הפלסטינית  ויוצב יוקם לאומי-כוח רב. 3

 .צעה זובהתמכו בקרב הישראלים  58%ורוב של נים בקרב הפלסטי 36%של 

המרחב האווירי שלה, אדמתה ומקורות המים שלה, אך כל ב מדינה הפלסטינית תהיה ריבונותל. 4

שני הצדדים ב: שתי תחנות התרעה מוקדמת בגדה המערביתשנים  11במשך  בידיה ישראל תשמור

ברצועת  44%-בגדה המערבית ו 26%) 33% בצד הפלסטיני: שתמך בהצעה זורק מיעוט נמצא 

 ערבי(.ציבור הב 63%-בציבור היהודי ו 38%בקרב הישראלים ) 42%-ו עזה( 

ועת עזה, למעט כמה גושי כל שטחי הגדה המערבית ורצ את ם תכלולוקהמדינה הפלסטינית שת. 5

וט מיע אשר יסופחו לישראל בעסקת חילופי שטחים. ישראל תפנה את יתר ההתנחלויות: התנחלות

( בקרב 52%) ברצועת עזה( ורוב קטן 48%-ית ובגדה המערב 28%( בקרב הפלסטינים )35%)

 (.התמכו ב 49%)בין היהודים רק  צעה זובה כוהישראלים תמ

גושי  ם לשטחגודלמסגרת חילופי השטחים יהיו זהים ביקבלו בהשטחים שהפלסטינים . 6

ברצועת עזה  39%( בקרב הפלסטינים )31%משני הצדדים ) מיעוט ההתנחלויות שיסופחו לישראל:

 תמכו 46% -היו חצויים . )היהודים  צעה זומהישראלים תמכו בה 49%-בגדה המערבית( ו 26%-ו

 לכך(. שהתנגדו 45%לעומת 

שוב,  בירת המדינה הפלסטינית:תהיה ירושלים המערבית תהיה בירת ישראל וירושלים המזרחית . 7

בקרב  75%-בקרב הציבור היהודי ו 32%בקרב הישראלים ) 39%-בקרב הפלסטינים ו 30%מיעוטים 

 .תמכו בהצעה זו( הערבים

 יםרובעה ואילו , הרובע היהודי והכותל המערבי יהיו תחת ריבונות ישראליתירושלים העתיקה. 8

( בקרב 31%: מיעוט )ריבונות פלסטיניתביהיו /אל חראם אל שריף יתיהר הבהנוצרי והמוסלמי ו

 39%ברצועת עזה( ומיעוט דומה בקרב הישראלים,  41%-בבגדה המערבית ו 24%) הפלסטינים

 .צעה זו( תמכו בהםערביהבקרב  73%-בקרב הציבור היהודי ו 33%)

ייושבו כל מי  שבה ,למדינה הפלסטינית שיבה למולדתם,לכל הפליטים הפלסטינים תהיה זכות . 9

איחוד משפחות. כל שאר  במסגרתפלסטינים  100,000-ישראל תאפשר חזרת כ .שירצו לחזור

ברצועת עזה( תמכו  59%-בגדה המערבית ו 43%) 49% : בקרב הפלסטיניםיםיצויקבלו פיהפליטים 

 בה. ערבי( תמכוה ציבורב 84%-ו בציבור היהודי 17%) 27%ובקרב הישראלים,  צעה זובה

, האחרצד בצד שלהם ובביחס להסדר הקבע ב והרעמדות ים להעריך את הציבורביקשנו משני 

 חבילהל האחר מתנגדיםהרוב בצד רוב בצד שלהם ושה נכון. שני הצדדים העריכו כחבילה כוללת

תומך בחבילת רוב בצד שלהם המהפלסטינים מאמינים כי  35%-מהישראלים ו 23%; רק הכוללת

הציבור בקרב  63%-בקרב הציבור היהודי ו 30%מהישראלים ) 35%. באופן דומה, הסדר קבע
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 האחררוב בצד הברצועת עזה( חשבו כי  53%-בגדה המערבית ו 32%מהפלסטינים ) 40%-ו( הערבי

 .זו בחבילה מוכן לתמוך

בקרב  40%לעומת  16%עומדת על  םהמתנחליציבור כוללת בקרב התמיכה בחבילה הלציין כי  יש

 הודים ישראליםתמיכה גבוהה בהרבה בקרב ינמצאה  ,כןכמו  . יהודי-שאר הציבור הישראלי

 10%בקרב המסורתיים,  36%לעומת  56% התמיכה עומדת על כאן -חילוניםהמגדירים את עצמם 

 מיקמובהתאם למקום שבו המשיבים  השתנתה תמיכה גם ה בקרב החרדים. 9%-ו בקרב הדתיים

 26%במרכז,  59%מתון, השמאל ב 83% ,שמאלב 88%:  שמאלל ימיןשבין הרצף את עצמם על 

ה יותר גבוה חבילה ב. תמיכה קבעההסדר הכוללת של  בחבילה ימין תומכיםב 10%-ימין המתון, וב

בקרב המאמינים כי רוב הפלסטינים תומכים בפתרון שתי המדינות מאשר בקרב המאמינים כי רוב 

בפתרון תמיכה גבוהה בהרבה לציין, ש (. חשוב33% עומתל 64%הפלסטינים מתנגדים לפתרון זה )

פחות כלטווח ארוך הפלסטינים שאיפות את  מעריכיםשראלים הבקרב הינמצאה שתי המדינות 

איום התפיסת בסעיף הבא פירוט לגבי  ו)רא 74%עומדת על בקרב אוכלוסיה זו  תמיכהה .תומאיימ

 בקרבם ,מאיימותכמאוד שאיפות הפלסטינים לטווח ארוך את התופסים  לעומת אלו הישראלית(. זאת

 .תפיסת איום ישראלית( הבא פירוט לגביף בסעי )ראו בלבד 22%התמיכה עומדת על 

 

 :נבחרים לפי משתנים סדר קבעכוללת של ההישראלית בחבילה התמיכה ה
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מאשר גבוהה ברצועת עזה יותר  הכוללתחבילה בתמיכה הבקרב הפלסטינים כפי שראינו קודם, 

ושבי הגדה מת 28%מתושבי רצועת עזה הם פליטים בעוד שרק  70%כי ,לציין ישבגדה המערבית. 

 ניתן לייחס יותר גבוהההיא התמיכה עזה בש חלקי לכךהסבר לפיכך,  את ההמערבית הם פליטים. 

( מאשר 43%) פלסטיניםגבוהה יותר בקרב הפליטים הלהסדר קבע היא חבילה עובדה שהתמיכה בל

 -ת מפחו), הפליטים המתגוררים במחנות פליטים עם זאת ובאופן מפתיע(. 37%שאינם פליטים )אלו 

של תושבי  תמיכתם .תבחבילה הכולל תומכים פחות( לפי ההערכות העדכניות מכלל הפליטים 60%

 . כפרייםהאזורים הערים והתושבי  כלל בקרב 40%לעומת  35%על  עומדת מחנות הפליטים

גבוהה יותר בקרב אלה המגדירים את עצמם "לא  של הסדר הקבע הכולל חבילה, התמיכה בבנוסף

(; ובקרב 35%) "דתיים"עצמם כאת ( בהשוואה לאלו המגדירים 41%-ו 63%ט דתיים" )דתיים" ו"מע

 (. 25%חמאס ) מצביעי( לעומת 57%מצביעי פתח )

שתי "גם בקרב הפלסטינים המאמינים כי רוב הישראלים תומכים בפתרון של כמו במקרה הישראלי, 

בהשוואה לאלו  הה באופן מובהקגבו של הסדר הקבע התמיכה בחבילה הכוללת ",מדינות לשני עמים

(. כמו כן, כמו במקרה 33%לעומת  48%) זה פתרוןל יםם מתנגדהישראלימינים כי רוב המא

יה של שאיפותש סבוריםפלסטינים הבקרב ה בבירורת גבוהה התמיכה בחבילה הכוללהישראלי, 

ם הסבורי 31%זאת לעומת , 61%על  עומדת של אלו, תמיכתם .פחות מאיימות הרחוקלטווח  ישראל

 תפיסת האיום הפלסטינית(. לגביבסעיף הבא  ראה פירוט).מאיימות של ישראל יהשאיפותש

 :נבחרים לפי משתנים קבעההסדר כוללת של פלסטינית בחבילה ההתמיכה ה
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 נחרצתת המידה שבה ההתנגדות לחבילה הכולל לבדוק אתהסקר המשותף ביקש  תמריצים לשלום:

את מקור  אתרבניסיון לחבילה תמריצים שונים ללאלה שהתנגדו אפוא . הצענו שינוי-בתאו לחילופין, 

 הראשונים שהוצעושלושת התמריצים  עמדתם.ניתן לשנות את התנגדותם ואת המידה שבה 

 את לבחוןלזהות או  נועדוארבעה הנותרים היו זהים, או כמעט זהים; ה הציבוריםלשלושת 

 ההוצעו אותם ארבע הישראלים םערביל. הישראלים או פלסטיניםה שלהספציפיים יהם חששות

 . פלסטיניםמשיבים הוצעו להתמריצים ש

 הפלסטינים התנגדו לכל שבעת התמריצים שהוצעו.  גם הישראלים )יהודים וערבים(וגם

 התמריצים השונים: התשובות עבורלהלן פילוח מפורט של 

 (:עבור אלו שהתנגדו להסדר קבע כוללם )אליישרלתמריצים ה

מהיהודים  26% על פי יוזמת השלום הערבית? שלום עם כל מדינות ערבהסכם ואם ההסכם יכלול . 1

החבילה המוצעת להסדר את היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל   הערביםאזרחי ישראל מ 42%-ו

  זה. שינוי ולכלתהיא אם קבע 

 15% עיר אחת?ו היא כאילמזרח, בין מערב לתנועה חופשית ברחבי ירושלים,  תובטח ואם. 2

הסדר  הכוללתהיו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה בישראל  הערביםמ 37%-מהיהודים ו

 זה. שינויתכלול היא אם הקבע 

בישראל  הערביםמ 37%-מהיהודים ו 12% לאיחוד האירופי?לישראל להצטרף תציע  אירופהואם . 3

 הזה. שינויתכלול היא אם להסדר הקבע ת וללכהיו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה ה

 

מהיהודים  26% העם היהודי? ל המדינה הפלסטינית ישראל כמדינתל הכרה שוליכאם ההסכם ו. 4

 זה. שינוי תכלול אם  להסדר קבע הכוללתהיו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה  בישראל

 

 19% ?נהביטחו על מנת להגביר אתעל הסכם הגנה עם ישראל  תחתום ארצות הבריתואם . 5

 זה. שינויתכלול היא אם  הכוללתמהיהודים בישראל היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה 

 

לממש את זכות השיבה, אבל הם ופליטים הפלסטינים לשוב לישראל יאפשר לואם ההסכם לא . 6

לשנות את דעתם ולקבל את  מהיהודים בישראל היו מוכנים 33% יפוצו על ידי קרן בינלאומית?

 .היא תכלול שינוי זהאם הכוללת החבילה 

 

אזורים חלויות שיסופחו לישראל יהיו הפלסטינים כפיצוי על גושי ההתנשיקבלו  יםואם השטח. 7

מהיהודים  22% ישראל, כמו האזור המכונה המשולש? ם אזרחיעל ידי ערביבצפיפות המיושבים כיום 

 .היא תכלול את השינוי הזהאם הכוללת את דעתם ולקבל את החבילה בישראל היו מוכנים לשנות 

מאלה שהתנגדו מיעוט בעמדתם של רק שינוי חוללו שבעת התמריצים בצד הישראלי: כל  ,לסיכום

 לחבילה הכוללת של הסדר הקבע. מלכתחילה 
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ם מוכנים לשנות את עמדתה להסדר קבע המתנגדים לחבילה הכוללתיהודים  םישראלישיעור ה

 :)%( תמריצים שונים יססעל ב בהולתמוך 

 

 

 

שהביעו התנגדות לחבילה  למיוצע רק ה) /ערבים ישראליםפלסטיניםהנוספים שהוצגו להתמריצים 

 ת(:הכולל

סכם בהתמכו י השלום הערבית ובתמורה כל מדינות ערבלקבל את יוזמת  תסכיםאם ישראל . 1

להסדר  תאת דעתם ולקבל את החבילה הכולל תמהפלסטינים היו מוכנים לשנו 25% השלום הזה?

 הזה. שינויתכלול את ההיא אם  קבע

 31% תנועה חופשית ברחבי ירושלים, בין מערב למזרח, כאילו היא עיר אחת? ובטחואם ת. 2

היא תכלול אם להסדר קבע הכוללת מהפלסטינים היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה 

 את השינוי הזה.

מהפלסטינים  32% להצטרף לאיחוד האירופי? למדינה הפלסטיניתרופה הייתה מציעה ואם אי. 3

להסדר ת הכוללהיו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה  יםישראלה הערביםאחוז זהה של ו

 היא תכלול את השינוי הזה.אם קבע 

מהערבים  26%-ומהפלסטינים  34% באחריותה ליצירת בעיית הפליטים?הייתה מודה אם ישראל . 4

היא תכלול את אם  להסדר קבע הכוללתהיו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה הישראלים 

 השינוי הזה.
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יישוב הפליטים ב$ מיליארד דולר כדי לסייע  10 -ל 00 הייתה מקבלתאם המדינה הפלסטינית . 5

מהערבים  37%-מהפלסטינים ו 31% לפצות אותם?כדי ו בההפלסטינים המבקשים לחיות 

היא תכלול את אם להסדר קבע הכוללת היו מוכנים לשנות את דעתם ולקבל את החבילה  הישראלים

 השינוי הזה.

כפיצוי על גושי ההתנחלויות שיסופחו לישראל  יקבלוהפלסטיניםשטחים, ה חילופיבמסגרת ואם . 6

היו מוכנים  הישראליםמהערבים  21%-ם ומהפלסטיני 18% ?העזרצועת עם  שטחים לאורך הגבול 

 תכלול שינוי זה.אם היא להסדר קבע  הכוללתלשנות את דעתם ולקבל את החבילה 

מהפלסטינים היו מוכנים לשנות את  29% ?קונפדרציהל יהפכוואם המדינה הפלסטינית וירדן . 7

 היא תכלול את השינוי הזה.אם להסדר קבע הכוללת דעתם ולקבל את החבילה 

שינוי בעמדתם של מיעוט חוללו כל שבעת התמריצים  יםישראלההפלסטינים והערבים  בקרב :כוםסיל

 .הקבע חבילה הכוללת של הסדרבלבד ממי שהתנגדו מלכתחילה ל

מוכנים לשנות את עמדתם ולתמוך ואשר של הסדר הקבע המתנגדים לחבילה הכוללת פלסטינים 

 :על בסיס תמריצים שונים בה

 

 

 ביןרחב יותר  שלום אזוריהסדר  :הכמעט זהיםזהים או התמריצים  ולה, כי שלושתמהממצאים ע

מהיהודים  26% :התמריץ שמעורר את ההתנגדות המועטה ביותרהוא ישראל, העולם הערבי ל

ת היו לחבילה הכוללת המקורי ושהתנגד יםישראלההערבים מ 42%-מהפלסטינים ו 25%, הישראלים

של רבע " נדידה". זה רכיב את ההסדר המוצעאם יתווסף  למוכנים לשנות את דעתם ולקב

התמיכה בחבילה להסדר קבע מעמדת מיעוט  שיעורמשנה את  מהמרואיינים מהתנגדות לתמיכה

, פלסטיניםל בין התמריצים(. 54%-ל 39%)יהודים הישראלים הבקרב הפלסטינים ו ,לעמדת רוב
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 באחריותה ליצירתישראל תכיר הפליטים, בעיית כחלק מהפתרון של ש ואההיעיל ביותר התמריץ 

תר לשכנע יו ההצליח הכוללת של הסדר הקבע של תמריץ זה בחבילההכללה בעית הפליטים. 

. ולקבל אותה , לשנות את דעתםהמוצעת הכוללת חבילההפלסטינים, שהתנגדו בתחילה לממשליש  

ינים פליטים פלסט 100,000האפשרות לשיבת הסרת הוא בצד הישראלי, התמריץ היעיל ביותר 

ולקבל את החבילה  םאת דעת לשנות מוכניםיהודים היו ההישראלים מהמרואיינים שליש  לישראל.

 .זהרכיב אם יתווסף לה  תהכולל

 

העיקריים בדרך לשלום,  הסקר המשותף ביקש גם להעריך את המכשולים : שיםודהערכים הק

כל צד ארבעה לפשרה. הצענו מישראלים הפלסטינים וחלק ניכר מה המרחיקיםשים" וד"הערכים הק

ת קדושים, זכות שיבה של היבטים של היסטוריה, זהות לאומית, מקומו יםמייצגערכים כאלה ה

 .1967גבולות ו הפליטים

 

שנבדקו  הארבעההערכים החשובים ביותר מבין שני היהודים הישראלים עבור מצביעים כי הממצאים 

( 2היהודי של המדינה; ) אופיבהכרה פלסטינית למהם  79% הדרישה של( 1להיסטוריה: ) קשורים

ארץ של היהודים בהיסטוריה הכרה פלסטינית בשורשים ובמהיהודים הישראלים  ל 73% של הדרישה

 ויכלול נסיגה ישראלית לקוילא שהסדר הקבע  היהודים הישראלים מ 56%הדרישה של ( 3ישראל; )

את ריבונות בהסכם  לוכלל הישראליםמהיהודים  55% להדרישה ש( 4) קו הירוק;גבולות הלאו  1967

 ./אל חראם אל שריףעל הר הבית ישראל

 

קשורים להיסטוריה  הארבעהששני הערכים החשובים ביותר מתוך ממצאים מראים הבצד הפלסטיני, 

בשורשים  של ישראללהכרה מהפלסטינים   62% הדרישה של( 1: )טוריהוטרי

יהיה שההסכם מהפלסטינים  61%( דרישת 2סטורית; )ילסטין ההפב שלהםהיסטוריה ה/םיינהפלסט

הכרה ישראלית בזכות השיבה למהפלסטינים  58%( דרישת 3; )1967נסיגה ישראלית לקווי בכרוך 

/אל חראם אל הבית-הרפלסטינית על לריבונות מהפלסטינים  57%דרישת  ( 4) -של הפליטים; ו

 .שריף

זהות בעל נכונותם להכרה הדדית נשאלו ופלסטינים  : ישראליםלאומיתזהות בהכרה הדדית 

ית. יפתרו ותוקם מדינה פלסטינימחלוקת ק מהסדר הקבע ולאחר שכל הסוגיות שבהלאומית כחל

בקרב הפלסטינים בהכרה הדדית כזו. תומך הישראלי ציבור ( ב64%כי רוב ) ,ממצאים מראיםה

אם הכרה כזו צריכה התבקשו לומר הים שני הצדד לאחר מכן. זוככרה ( תומך בה43%מיעוט גדול )

 40%-בקרב הציבור היהודי ו 55%מהישראלים ) 53% :סופיההסדר הלבוא לפני או אחרי חתימת 

כמעט קבוצות שתי לנחלקו לבוא לפני. הפלסטינים  שההכרה צריכה ובישראל( אמר הערביםבקרב 

 לבוא אחרי. אמרו כי היא צריכה 41%-אמרו שהיא צריכה לבוא לפני ו 39%: שוות

 

 

 ( ניהול ויישוב סכסוכים2)

ות ביותר או "המבטיחות" ביותר היעילהגישות ד את וחתהליך השלום, בייבדקנו נושאים הקשורים ל

. בקידום מהלך כזה חיצונייםשל שחקנים  תפקידםפלסטיני ואת -הישראלישא ומתןהמ להחייאת
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ות , רב צדדיצדדיות-שיחות דו אפשריות:הגישות הרשימה של שלוש הממצאים מראים, שמתוך 

ת בעוד צדדי-גישה הרבישראלים מעדיפים את ההערבים הפלסטינים וה ,יםצדדי-חדמהלכים ו

הנהגה בין ממשלת ישראל לבין ה של דיאלוג ישיר צדדית-גישה הדושהיהודים הישראלים מעדיפים ה

 ת:פלסטיניה

 44% פורום רבשל קיום  באפשרות ובחר  הערביםמאזרחי ישראל 54%-ו פלסטינים מה-

כמועדפת. זאת  למשא ומתן מובילות או נותנות חסותגדולות המעצמות השבו  צדדי

 . העדיפו גישה זושם מהיהודים הישראלי 27%לעומת

 22%  העדיפומהיהודים הישראלים  41% כאשרצדדי -משא ומתן דו העדיפומהפלסטינים 

 זו. גישה 

  18%  כל צד נוקט  שבהצדדית, -גישה החדרו בבחמהפלסטינים ואחוז זהה של ישראלים

 .דים על מנת לקדם את האינטרסים שלובצע

ים ת. ארבעה מודלצדדי-את הגישה הרבפלסטינים הישראלים והת ותפיסניסינו גם להבין לעומקה את 

שיחות . 2; סעודיה, מצרים וירדןשתתפות פורום ערבי בה. 1בורים: ישל גישה זו הוצגו בפני שני הצ

-שיחות רב .4; אירופיהאיחוד ה בהובלתצדדיות -שיחות רב  .3ת; אמריקאיבהובלה  צדדיות-רב

לשלושה פתוחים כמעט באותה המידה האו"ם.הממצאים מראים כי הפלסטינים היו ת לבהוב צדדיות

 )פורום ערבי, שיחות בהובלת באו"ם, ושיחות בהובלת האיחוד האירופי(. מודלים מתוך הארבעה

שיחות העדיפו מהפלסטינים  8%רק ואולם, .  20-22%בין  נעהד מהם בכל אחתמיכה ה מידת

( 28%ערבי )הפורום את הם העדיפו כמעט באותה המידה ישראליהיהודים ה. צות הבריתארת להובב

הייתה יותר בה רבההתמיכה  יםישראלהערבים ה(. בקרב 26%) רצות הבריתא שיחות בהובלת ו

 (.27%) האיחוד האירופי הובלתות בשיח( וכן ב36%האו"ם ) בהובלתבשיחות 

 

 ?אחראחד את ההתופסים ( איך ישראלים ופלסטינים 3)

 

מייחסים לו וגם איך הם רואים את הם מה  ,את הצד האחרשאלנו את שני צדדים איך הם רואים 

של תפיסות  ,הארוךשאיפות לטווח  בסוגיות של דמוקרטיה, שלטון החוק,השאלות התמקדו . עצמם

ת, מייאשהמצטיירת מן הנתונים היא אמנם תמונה השלום. ה בן, מי אשם בכישלון שיחותאיום, וכמו

 בכל זאת כמה ניצוצות של תקווה. ישאך 

 

את ברצועת עזה( מתארים  59%-בגדה המערבית ו 73%מהפלסטינים ) 68%: דמוקרטיה

יה ברשות דמוקרטאת הדמוקרטיה ישראלית כטובה או טובה מאוד. כשישראלים התבקשו להעריך ה

אוי לציין כי רעה מאוד. רכרעה או כדמוקרטיה הפלסטינית את האר י( ת77%הפלסטינית, רוב מוצק )

 65%מאוד. לעומת זאת, טובה כפלסטינית כטובה או הדמוקרטיה את האר יתמהפלסטינים  32%רק 

 טובה מאוד.כישראלית כטובה או הדמוקרטיה ה ו אתאריתמהישראלים 

א אמרו כי היא תישאר כפי שהי 38%הדמוקרטיה בישראל, ו על עתיד כאשר הפלסטינים נשאל

פחות דמוקרטית. לאמרו שהיא תהפוך  28%-ו יותר דמוקרטיתלאמרו כי ישראל תהפוך  26%עכשיו, 

 יקום משטר דמוקרטיבמדינה הפלסטינית העתידית על הסיכויים כי לעמוד ישראלים התבקשו הכש
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 למדי. קלושיםקלושים מאוד או לכך כי הסיכויים  ,אמרו 83% של , רוב מוצקטוב יותר

 

בגדה  62%) 50%: כאשר הפלסטינים נשאלו אם שלטון החוק בישראל הוא טוב, שלטון החוק

ברצועת עזה( השיבו בחיוב. לעומת זאת, כאשר הישראלים נשאלו אם שלטון החוק  31%-המערבית ו

 השיבו בחיוב. 20%הפלסטיני הוא טוב, רק 

 

ם שהצד השני רוצה מימסכיישראלים היהודים המהפלסטינים ואחוז זהה בקרב  43% ם?שלוב רוצים

 שלום.בכי הפלסטינים רוצים  ,מסכימים יםישראלהבקרב ערבים  77%שלום. ב

 

 מאשימיםישראלים הישראלים ואת הכצפוי, הפלסטינים מאשימים  כשלון מאמצי שלום: מי אשם?

מטילים את מהפלסטינים  62%השנים:  במרוצת קריסת המשא ומתן לשלוםאת הפלסטינים ב

את האשמה על הצד הפלסטיני. רק  יםטילמ יםישראלהמהיהודים  52%-הישראלי וצד האשמה על ה

( 26%את הצד שלהם. קצת יותר מרבע ) מאשימיםמהישראלים היהודים  12%-מהפלסטינים ו 8%

 י הצדדים באותה המידה.מטילים את האשמה על שנ הישראליםמהיהודים  31%-הפלסטינים ומ

 

ת לשאל המתייחס הוא הממצא: המטריד ביותר, אך לא מפתיע,  סכום אפס / סכסוך בצד השני אמון

( סבורים כי היהודים הישראלים הם לא אמינים. בצד 89%אמון: בקרב הפלסטינים רוב מוצק )ה

סטינים. חוסר האמון פלב תת אמוןאפשר ל-אי( ציין כי 68%רוב קטן יותר במקצת ) אליישר-היהודי

"משחק פלסטיני מתאפיין ביחסי -רווחת בשני הצדדים, כי הסכסוך הישראליהתפיסה המתחזק על ידי 

טוב לשני הצדדים, מה שטוב עבור צד אחד הוא רע עבור  שיהיה: "לא ניתן לעשות דבר "סכום אפס

 70%-ו שראליםהי הערביםמ 61%, יםישראלהמהיהודים  50%כי  ,ממצאים מראיםה ."אחרהצד ה

 .המהפלסטינים מסכימים עם האפיון העגום הז

 

של הצד לטווח הארוך שאיפות כשמדובר בשני הצדדים בהנתפס : רמת האיום הארוךשאיפות לטווח 

מהפלסטינים סבורים כי בכוונתה של ישראל להרחיב את גבולותיה  54%מאוד:  ההיא גבוה האחר

 27% ;הנמצאים בשטח זה ערביםההתיכון ולגרש את  היםלבין כל השטח שבין נהר הירדן  ולספח

 ;פלסטיניםרבית תוך שלילת זכויות פוליטיות מהסבורים כי בכוונתה של ישראל לספח את הגדה המע

כי השאיפה סבורים,( יםישראלה הערביםמ 8%-ו יםישראלהמהיהודים  40%מהישראלים ) 35%

האוכלוסיה את ינת ישראל ולהשמיד הפלסטינים בטווח הארוך היא לכבוש את מדשל העיקרית 

רק ו ;סבורים כי המטרה של הפלסטינים היא להשתלט על כל מדינת ישראל 19%ה; בהיהודית ש

( 10%) מחלק( או 7%מן הפלסטינים סבורים כוונותיה של ישראל בטווח הארוך הן לסגת מכל ) 17%

מהיהודים  33%מהישראלים ) 37% רק לאחר הבטחת ביטחונה. 1967-השטחים שנכבשו במ

להחזרת חלק השאיפות של הפלסטינים מוגבלות ש( חושבים יםישראלה הערביםמ 61%-ו יםישראלה

 .1967-השטחים שנכבשו ב( 16%( או כל )21%)

 

 השאיפות לטווח הארוך של הצדלדעתם ם  מה ישראליאת הפלסטינים ואת העם זאת, כאשר שאלנו 

: רק אחרהצד ה בצורה מתונה יותר מאשראת עצמם ם כי שני הצדדים תופסי הנתונים מראיםשלהם, 

עזה השאיפה של ישראל היא לספח את הגדה המערבית ורצועת כי ישראלים אומרים מה 12%
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כי ישראל מתכוונת לספח את הגדה המערבית ללא  סבורים 18%לגרש את הפלסטינים החיים שם; ו

אומרים כי השאיפה  10%טינים, רק מתן זכויות פוליטיות לפלסטינים המתגוררים שם. בקרב הפלס

 15%הפלסטינית היא לכבוש את מדינת ישראל ולהשמיד חלק ניכר מהאוכלוסיה היהודית שלה; 

את השליטה על  להחזיר לעצמםוכבוש את מדינת ישראל שאיפות הפלסטיניות הן לשהאומרים 

 (..1948 לפניש פלסטין

 

  

מהיהודים  65%ים ישראלים. לעומת זאת, יהודמאינם חשים פחד  54%בקרב הפלסטינים  פחד:

 הפלסטינים.מ מפחדיםמצביעים על כך שהם  יםישראלה

 

בני אחד ממאוד שהם או  יםאו מודאג ים( בקרב הפלסטינים מודאג76%וצק )רוב מ ?יםמודאג

כך הרס. ים יביתתם תופקע או ידי ישראל בחיי היום יום שלהם או שאדממשפחתם עלולים להיפגע מ

בני משפחתם עלולים מ אחדמודאגים או מודאגים מאוד מכך שהם או  71%הישראלים, בקרב  גם 

 פלסטיניות בחיי היום יום שלהם.מהתקפות להיפגע 

 

ותומכיהם, ם מודאגים כי "מאמציהם של ארגונים פלסטינים ה מידה ובאיזגם שאלנו את הישראלים 

יהודים הבקרב  .קהילה הבינלאומית"ה קרבגיטימציה של ישראל בל-, יצליחו בדהBDS -ה כגון תנועת

 הביעו דאגה מעטה או מעטה מאוד בהקשר זה. 83% ,יםובקרב ערבים ישראל 52% ישראליםה

 24% ישראל כטוב, המצב הכללי באת  מתאריםמהפלסטינים  49%: שלנו ושלהם המצב הכללי

את  מתאריםם מהפלסטיני 45%. לעומת זאת, ככה-ככה ואאומרים שה 20%-ו כרעו מגדירים אות

כטוב. באשר אותו מגדירים  25%-ו ככה-ככהשהוא אומרים  29%רע, כבגדה המערבית  המצב הכללי

  רע.כמגדירים אותם  72%ברצועת עזה, למצב 

 

כי  מהפלסטינים 41% , ענושנים( 3-5ם הקרובות )בשני רצועת עזה בהעתידי  המצבעל  וכשנשאל

בגדה המערבית  שיפור המצבציפיות לגבי ה. ישתפר שהואמצפים  30%-ו שהמצב יחמירמצפים  הם

 .יחמירוהם מצפים ש 31%-ו ישתפרומצפים שהם  35%: ותהיו קצת יותר אופטימי

 

 24%, יםרעכינים בגדה המערבית של הפלסטתנאים האת  מתארים 43%הישראלים,  בקרב

 68%, ביחס לתנאים ברצועת עזהככה. -ם ככהתוא מתארים 22%-טובים וכ מתארים אותם

 .יםכרע מתארים אותםמהישראלים 

 ותוא םיגדירמ 36%טוב, כאת המצב של ישראל באופן כללי  מתאריםמהישראלים  39%לעומת זאת, 

 :שנים( 3-5בישראל בשנים הקרובות ) מהמצבבהתייחס לציפיות עתידיות כרע.  24%-ו ככה-ככה

 יישאר מצבמאמינים שה 33%-ותפר הוא ישציינו כי  26%, הוא יחמירמן הישראלים סבורים כי  31%

 .כמו שהוא
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 :( ערכים, מטרות, וציפיות4)

 

הם שמטרות הערכים וההיררכיה של ההישראלים והפלסטינים על את שאלנו ערכים ומטרות: 

, 35% ידי-לע תרוב יהודי נתפסשמירה על ה ישראליםהיהודים השואפים לשמור או להשיג. בקרב 

ארץ ישראל , ו(20%), דמוקרטיה(32%) שלוםרך של השגת העאחריו החשוב ביותר,  כערך

והקמת  1967"נסיגה ישראלית לגבולות ב בחרו  45%בקרב הפלסטינים,   .(בלבד 10%)השלמה

הראשונה מטרה כבירתה" כאשר מזרח ירושלים מדינה פלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה 

 -ו "1948לפני  כפריהםלעריהם ול יטיםהפל לש"קבלת זכות השיבה  ב בחרו 32%החשובה ביותר, ו

 ."אדוקה ומוסרית "בניית חברה דתיתב בחרו 13%

 

עתיד הקרוב. הממצאים מראים כי הישראלים שני הצדדים על ציפיותיהם מהאת  שאלנו  ציפיות:

סבורים כי מעשי אלימות או התקפות  44%הישראלים,  בקרבפסימיים יותר מאשר הפלסטינים. 

כי שני הצדדים יחזרו  ,חושבים 29%שני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן; שו התרחשלמשיכו חמושות י

כי שני  ,חושבים 10%; ימשיכו להתבצעלמשא ומתן אך מעשי אלימות או התקפות חמושות אמנם 

לא יהיו  אך סבורים כי שני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן 8%-למשא ומתן; וישובו בקרוב הצדדים 

מעשי אלימות או התקפות חמושות  מספרסבורים כי  24%ב הפלסטינים, התקפות חמושות. בקר

חושבים כי שני הצדדים יחזרו למשא ומתן אך  34%ושני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן;  יתרחשו

בקרוב ישובו חושבים כי שני הצדדים  22%; ימשיכו להתרחשמעשי אלימות או התקפות חמושות 

לא יהיו התקפות חמושות. במילים והצדדים לא יחזרו למשא ומתן סבורים כי שני  14%-למשא ומתן; ו

מן  39%-ך והאלימות תמשמהפלסטינים סבורים  58%מן הישראלים לעומת  73%אחרות, 

 למשא ומתן. ישובושני הצדדים כי מהפלסטינים סבורים  56%הישראלים לעומת 

 

נה פלסטינית עצמאית לצד לגבי הסיכוי להקמת מדיאת שני הצדדים שאלנו  מדינה פלסטינית?

מאוד:  דומה הייתהפלסטינים הישראלים וההערכת זה, המדינת ישראל בחמש השנים הבאות. בעניין 

 .קלושיםלכך כי הסיכויים  סבוריםמהפלסטינים,  73%-מהישראלים ו 77%

 

 :( אחר5)

 

מדינה השל פתרון  מידת התמיכה ברעיוןקש לברר את י: הסקר המשותף ב אחתה המדינהפתרון 

התמיכה הגבוהה  .משוויון זכויות" הנויויאותה המדינה בפלסטינים ויהודים יהיו אזרחים " לפיו אחתה

( ובקרב 34%רק מיעוט בקרב הפלסטינים )ו( 52%ישראל )ב הערביםבקרב ברעיון זה נמצאה ביותר 

 .הביעו בו תמיכה( 20%היהודים הישראלים )

 

  מה תהיה התוצאה : ביקשנו משני הצדדים לשערטחוןביהפלסטינית לקריסת הרשות  הזיקה בין

 60%-מהישראלים ו 63%תגובות היו דומות: ה. הפלסטינית תקרוסהרשות אם הבטחונית 

 .בין הישראלים לפלסטיניםאלימות היקף השהתמוטטות כזאת תוביל לעלייה ב העריכומהפלסטינים 


