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 הסקר המשותף לענייני השעה
2012ממצאים יוני   

 מקרא סימול שאלות:

V: joint question—fully identical     I: Israeli only question 
PV: Joint question—Similar, Palestinian version   P: Palestinian only question 
IV: Joint question—Similar, Israeli version   IVxxP: Israeli Arab version 
 

 

 
 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

PV1-1) ברצועת עזה כיוםפן כללי את התנאים של הפלסטינים איך היית מתאר באו? 

 0.0 4.1 3.5 1.1 1.1 1.1 טוב מאוד 

 4.0 7.5 7.0 10.3 11.4 11.0 טוב

ככה-ככה   14.3 15.0 13.1 9.0 9.6 5.3 

 26.2 27.9 27.6 30.9 45.9 40.2 רע

 56.9 37.9 40.7 44.6 23.2 31.3 רע מאוד

 7.6 13.1 12.3 0.0 3.5 2.2 לא יודע/מסרב להשיב

PV1-2) איך היית מתאר באופן כללי את התנאים של הפלסטינים בגדה המערבית כיום? 

IV1 )מתאר את מצבה של ישראל כיום באופן כללי? איך היית 

 8.4 9.7 9.5 5.8 3.8 4.5 טוב מאוד 

 21.8 30.4 29.1 21.5 20.2 20.7 טוב

ככה-ככה   28.7 29.3 27.8 36.1 35.5 39.6 

 22.2 14.1 15.3 26.4 31.5 29.6 רע

 7.6 9.0 8.8 16.5 15.0 15.6 רע מאוד

 0.4 1.2 1.1 1.9 2. 9. לא יודע/מסרב להשיב
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

 

 

P1-1.1( מה להערכתך יהיה המצב הכללי ברצועת עזה בעוד מספר שנים )שנים( מהיום? טוב יותר, רע יותר או דומה למצב  3-5

 הנוכחי?

    9.8 2.8 5.5 הרבה יותר טוב 

    18.9 27.9 24.5 מעט יותר טוב

    20.8 23.7 22.6 דומה למצב הנוכחי

    16.6 17.2 17.0 מעט גרוע יותר

    31.6 19.6 24.2 הרבה יותר גרוע

    1.7 8.6 6.0 לא יודע

    5. 2. 3. מסרב להשיב

P1-2.1ר, רע יותר או דומה שנים( מהיום? טוב יות 3-5בעוד מספר שנים ) ת( ומה להערכתך יהיה המצב הכללי בגדה המערבי

 למצב הנוכחי?

    10.3 4.0 6.3 הרבה יותר טוב 

    23.0 32.3 28.8 מעט יותר טוב

    32.7 26.8 29.1 דומה למצב הנוכחי

    13.3 15.7 14.8 מעט גרוע יותר

    15.5 16.0 15.8 הרבה יותר גרוע

    4.5 5.2 4.9 לא יודע

    7. 0.0 3. מסרב להשיב

 (P20 חוסר, והעוני האבטלה התפשטות, וההתנחלויות הכיבוש המשך כמו, שונות בעיותבכיום  נתקלת הפלסטינית החברה 

 התפשטות, שלה הגבול מעברי וסגירת עזה רצועת על המצור המשך, עזה ורצועת המערבית הגדה בין הפיצול בשל לאומית אחדות

הרשות חייבת להיות בראש סדר העדיפויות של הנהגת שלדעתך   הבעיה לדעתך ימה, לנו ספר. ועוד, ציבור במוסדות השחיתות

  הפלסטינית?

המשך הכיבוש  

 וההתנחלויות
30.5 32.0 28.1    

    38.1 37.9 38.0 התפשטות האבטלה והעוני

העדר אחדות לאומית בשל 

הפיצול בין הגדה המערבית 

 ורצועת עזה

2.3 1.1 4.4    

 רצועת על המצור המשך

 הגבול מעברי וסגירת עזה

 שלה

16.5 10.5 26.3    

השחיתות התפשטות 

 במוסדות הציבור
10.4 16.6 .2    
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

    2.4 1.0 1.5 בעיה אחרת )פרט(

    6. 9. 8. לא יודע/ מסרב לענות

PV2-1?איך היית מתאר את מצבה של ישראל כיום באופן כללי ) 

IV2-1 )ים בגדה המערבית כיום באופן כללי?איך היית מתאר את מצבם של השטחים הפלסטינ 

 0.9 8.8 7.6 15.5 19.5 18.0 טוב מאוד 

 12.9 16.8 16.2 31.2 30.8 30.9 טוב

ככה –ככה   20.4 17.0 25.9 21.9 23.7 11.6 

 42.2 26.3 28.7 16.7 21.6 19.7 רע

 27.6 12.4 14.7 4.6 3.7 4.0 רע מאוד

 4.9 12.0 10.9 6.1 7.4 7.0 לא יודע/ מסרב להשיב

PV3-1יומיים, או  -( עד כמה אתה מודאג או לא מודאג מכך שאתה או מישהו מבני משפחתך עלול להיפגע ע"י ישראל בחייך היום

 או ביתך ייהרס? תופקעאדמתך ש

IV3-1?עד כמה אתה מודאג או לא מודאג מכך שאתה או מישהו מבני משפחתך עלול להיפגע מפיגוע פלסטיני ) 

 

 14.7 27.7 25.7 35.7 32.6 33.8 מודאג מאוד

 47.6 44.4 44.8 42.2 42.7 42.5 מודאג

 18.7 21.7 21.3 19.9 20.2 20.1 לא מודאג

 17.8 5.3 7.1 2.0 4.1 3.3 בכלל לא מודאג

 1.3 1.0 1.1 2. 3. 3. לא יודע/ מסרב להשיב

I3-2 ה( להערכתך, מה הסיכוי שהמאמצים של ארגונים פלסטינים ותומכיהם, כגון תנועות- BDS לגיטימציה של -בדה יצליחו

 ישראל בקרב הקהילה הבינלאומית?

 
    סיכוי גבוה מאוד

7.3 8.4 1.3 

 
    סיכוי גבוה

29.6 33.1 9.8 

 
    סיכוי נמוך

37.4 36.2 44.0 

 
    סיכוי נמוך מאוד

19.4 15.9 39.1 

 
    לא יודע/ מסרב להשיב

6.3 6.4 5.8 

V4 לפתרון המבוסס על הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל, המוכר בשם "פתרון שתי המדינות"?( האם אתה תומך או מתנגד 

 

 32.9 15.0 17.7 12.7 8.2 9.9 בהחלט תומך

 54.2 38.4 40.8 39.4 42.7 41.4 תומך

 9.8 21.5 19.7 26.7 40.4 35.2 מתנגד

 1.8 15.7 13.6 20.9 7.2 12.4 בהחלט מתנגד

להשיבלא יודע/ מסרב   1.1 1.6 .2 8.2 9.4 1.3 
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

PV5 לגבי "פתרון שתי המדינות"? הפלסטיני( לדעתך, מהי כיום עמדת הרוב 

IV5?"לדעתך, כיום עמדת הרוב היהודי בישראל לגבי "פתרון שתי המדינות ) 

 26.2 30.5 29.9 43.2 47.1 45.6 הרוב תומך 

 68.8 55.2 57.4 49.5 45.8 47.2 הרוב מתנגד

 4.0 14.3 12.7 7.3 7.1 7.2 לא יודע/ מסרב להשיב

PV6?"ומהי לדעתך כיום עמדת הרוב היהודי בישראל לגבי "פתרון שתי המדינות ) 

IV6?"ומהי לדעתך כיום עמדת הרוב הפלסטיני לגבי "פתרון שתי המדינות ) 

 69.3 33.3 38.7 50.9 31.3 38.7 הרוב תומך 

 27.1 47.4 44.4 36.3 57.2 49.3 הרוב מתנגד

 3.6 19.3 16.9 12.8 11.6 12.1 לא יודע/ מסרב להשיב

PV7?לאן לדעתך שואפת ישראל להגיע בטווח הארוך ) 

לנסיגה מלאה לגבולות  

אחרי שתבטיח את  1621

 בטחונה

7.3 5.3 10.5 
   

לנסיגה מחלק מהשטחים 

אחרי שתבטיח את 

 בטחונה

9.9 6.4 15.6 
   

המערבית לספח את הגדה 

בלי לתת זכויות פוליטיות 

מלאות ושוות לפלסטינים 

 שחיים שם

27.0 22.9 33.8 
   

 מדינתלהרחיב את גבולות 

 כל את לכסותו ישראל

 הירדן נהר שבין השטח

את  שגרכן לו התיכון לים

הערבים אזרחיה כל   

53.6 62.4 39.1 
   

 1.0 3.0 2.3 לא יודע/ מסרב לענות
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

IV7 )?לאן לדעתך הפלסטינים שואפים להגיע בטווח הרחוק 

 

 חלקלהחזיר לעצמם 

מהשטחים שנכבשו על 

ידי ישראל במלחמת 

מלחמת )ששת הימים 

7691) 

   21.0 17.2 42.7 

 

להחזיר לעצמם את כל 

השטחים שנכבשו על ידי 

ישראל במלחת ששת 

 (1621הימים )מלחמת 

   16.4 16.0 18.7 

 
לכבוש את כל מדינת 

 ישראל
   18.6 19.2 15.1 

 

לכבוש את כל ישראל 

ולחסל את האוכלוסייה 

 היהודית שלה

   35.2 39.9 8.4 

 15.1 7.7 8.8    לא יודע/ מסרב להשיב 

 

V8 אם וכאשר ישראל והפלסטינים יחזרו לשיחות על הסדר קבע, יכולות לעלות על שולחן הדיונים הצעות שונות. אקריא לך )

 אפשריות כאלה. לגבי כל אחת מהן ענה בבקשה האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו:כעת כמה הצעות 

(PV8-1  ישראל ופלסטין יכירו זו בזו בתור הבתים הלאומיים של העמים שלהן. ההסכם יסמן את סיום הסכסוך, התחייבות של

 המדינה הפלסטינית להילחם בטרור נגד ישראל ואת סוף התביעות ההדדיות. האם אתה תומך או מתנגד?

 91.1 63.9 68.0 42.5 39.2 40.4 תומך 

 8.0 26.3 23.6 55.8 58.3 57.4 מתנגד

 9. 9.8 8.5 1.7 2.5 2.2 לא יודע/ מסרב להשיב

V8-2?בגדה המערבית וברצועת עזה תקום מדינת ישראל מפורזת. האם אתה תומך או מתנגד ) 

 54.7 61.7 60.7 26.5 16.0 20.0 תומך 

 42.2 31.4 33.0 72.7 81.6 78.3 מתנגד

 3.1 6.9 6.3 7. 2.3 1.7 לא יודע/ מסרב להשיב

V8-3לאומי שיוצב במדינה הפלסטינית בכדי להבטיח את הביטחון של שני הצדדים. האם אתה תומך או מתנגד? -( יוקם כוח בין 

 74.7 54.8 57.8 39.8 34.3 36.4 תומך 

 23.6 40.5 37.9 58.3 63.0 61.2 מתנגד

 1.8 4.7 4.3 1.9 2.7 2.4 לא יודע/ מסרב להשיב

V8-4 15תהיה ריבונות על כל המרחב האווירי שלה, אדמתה ומקורות המים שלה, אבל לישראל יהיו למשך ( למדינה הפלסטינית 
 שנים שתי תחנות התרעה מוקדמות בגדה המערבית. האם אתה תומך או מתנגד?

 62.7 37.8 41.6 44.2 25.6 32.6 תומך 

 33.8 51.6 48.9 54.1 71.2 64.7 מתנגד

 3.6 10.5 9.5 1.7 3.2 2.6 לא יודע/ מסרב להשיב
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

V8-5 המדינה הפלסטינית שתקום תכלול את כל שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, למעט מספר גושי התנחלויות אשר יסופחו )
 לישראל במסגרת חילופי שטחים. ישראל תפנה את שאר ההתנחלויות. האם אתה תומך או מתנגד?

 69.3 48.6 51.7 47.7 27.8 35.3 תומך 

 27.1 45.3 42.6 50.4 69.0 62.0 מתנגד

 3.6 6.1 5.7 1.9 3.2 2.7 לא יודע/ מסרב להשיב

V8-6 השטחים שהפלסטינים יקבלו במסגרת חילופי השטחים יהיו זהים בגודלם לשטחי גושי ההתנחלויות אשר יסופחו )
 לישראל. האם אתה תומך או מתנגד?

 67.1 45.6 48.9 39.0 25.9 30.9 תומך 

 27.1 45.0 42.3 58.8 71.4 66.6 מתנגד

 5.8 9.3 8.8 2.2 2.7 2.5 לא יודע/ מסרב להשיב

PV8-7?ירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין וירושלים המערבית תהיה בירת ישראל. אם אתה תומך או מתנגד ) 

IV8-7 תומך או מתנגד?( ירושלים המערבית תהיה בירת ישראל וירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין. האם אתה 

 75.1 32.2 38.6 34.3 27.3 29.9 תומך 

 20.9 62.2 56.0 63.9 70.3 67.9 מתנגד

 4.0 5.7 5.4 1.8 2.4 2.2 לא יודע/ מסרב להשיב

PV8-8עיר העתיקה בירושלים, הרובע המוסלמי, הרובע הנוצרי והר הבית יהיו תחת שלטון פלסטיני ואילו הרובע היהודי ( ה

 המערבי יהיו תחת ריבונות ישראל. האם אתה תומך או מתנגד?והכותל 

IV8-8עיר העתיקה בירושלים, הרובע היהודי והכותל המערבי יהיו תחת ריבונות ישראל, והרובע המוסלמי, הרובע הנוצרי והר ( ה
 הבית יהיו תחת שלטון פלסטיני. האם אתה תומך או מתנגד?

 73.3 32.6 38.7 40.6 24.3 30.5 תומך 

 22.2 62.0 56.1 56.3 72.9 66.6 מתנגד

 4.4 5.4 5.2 3.0 2.8 2.9 לא יודע/ מסרב להשיב

V8-9 לכל הפליטים הפלסטינים תהיה זכות שיבה לשטחי המדינה הפלסטינית ובה ייושבו כל מי שירצו לחזור. ישראל תסכים )
 הפליטים יקבלו פיצוי. האם אתה תומך או מתנגד?לקבל לשטחה פלסטינים שיחזרו כחלק מתכנית איחוד משפחות. כל שאר 

 

 

 

 

 

 84.4 17.1 27.2 59.0 42.7 48.8 תומך

 12.4 76.6 67.0 38.2 54.4 48.3 מתנגד

 3.1 6.2 5.8 2.8 3.0 2.9 לא יודע/ מסרב להשיב
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

 

V8-10 )חילופי, הפלסטינית המדינה פירוז) על בסיס פתרון שתי המדינות קבע להסדר אחרי שעברנו על כל הצעות התנאים, וכעת 

 בירתכ מזרחיתהירושלים הגדרה של , פלסטינים לשטח ישראל פליטים 011,111 של וחזרתם משפחות איחוד, שווים שטחים
כלול שי קבע להסדר מתנגד או תומך אתה כמה עד ,אמור לי בבקשה( בירת ישראל וסיום הסכסוךכהמערבית  וירושלים פלסטין

 ?כל התנאים הללו כחבילה אחת את

 

 מאוד תומך
10.2 8.6 12.9 11.1 7.9 29.3 

 תומך
29.2 28.7 30.1 35.2 30.7 60.9 

 מתנגד
35.1 39.6 27.7 30.1 34.2 6.7 

 מאוד מתנגד
24.2 21.9 27.8 17.6 20.4 1.8 

 1.3 6.8 6.0 1.5 1.1 1.2 לא יודע/ מסרב להשיב

 

PV9 ) תומך או מתנגד? –לדעתך, מהי כיום עמדת הרוב הפלסטיני לגבי הסדר קבע כולל זה 

 (IV9  תומך או מתנגד? –לדעתך, מהי כיום עמדת הרוב היהודי בישראל לגבי הסדר קבע כולל זה 

 

  20.4  39.2 32.8 35.2 הרוב תומך

  72.4  52.5 57.7 55.8 הרוב מתנגד

  7.1  8.3 9.4 9.0 לא יודע/ מסרב להשיב

PV10 תומך או מתנגד? –( ומהי כיום עמדת הרוב הישראלי לגבי הסדר קבע כולל זה 

 (IV10  תומך או מתנגד? –ומהי כיום עמדת הרוב הפלסטיני לגבי הסדר קבע כולל זה 

 20.4 23.7 23.2 52.5 31.9 39.7 הרוב תומך 

 72.4 64.8 66.0 34.4 56.3 48.0 הרוב מתנגד

יודע/ מסרב להשיבלא   12.3 11.8 13.1 10.8 11.4 7.1 

 (V11  רק לאלה שהתנגדו בשאלות(V8-10 מאחר ולא תמכת בהצעה להסדר קבע, נרצה לבדוק איתך האם חלק מהשינויים :)

 הבאים עשויים לשנות את עמדתך מהתנגדות לתמיכה בהסכם הקבע.

PV11.1 יכלול הסכם שלום עם כל מדינות ערב, בהתאם ליוזמת השלום הערבית?( ואם בנוסף לכל המוצע בחבילה הנ"ל, ההסכם 

IV11.1?ואם ההסכם יכלול הסכם שלום עם כל מדינות ערב, בהתאם ליוזמת השלום הערבית ) 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
25.2 24.3 26.9 26.2 25.8 42.1 

לא ישנה את השינוי 

 התנגדותי להסדר
71.2 71.0 71.6 65.6 65.9 57.9 

 0.0 8.4 8.1 1.6 4.7 3.6 לא יודע/ מסרב להשיב
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 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

 

PV11.2ה של ישראל ביצירת בעיית הפליטים( ואם ההסכם יכלול הכר? 

 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
33.8 32.6 36.0 

  
26.3 

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
62.9 63.3 62.1 

  
73.7 

 1.8 4.0 3.2 לא יודע/ מסרב להשיב
  

0.0 

IV11.2?ואם ההסכם יכלול הכרה של המדינה הפלסטינית בישראל כמדינת העם היהודי ) 

 

 
עמדתי  את ישנההשינוי 

 לתמיכה בהסדר
   

 
26.1  

 
לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
   

 
66.8  

    לא יודע/ מסרב להשיב 
 

7.0  

PV11.3 ביליון דולר בכדי לעזור לפליטים להיקלט במדינה  30-50הפלסטינית בין ( ואם ההסכם יכלול מתן פיצוי למדינה

 הפלסטינית, במידה ויהיו חפצים בכך?

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
30.8 25.4 40.7   36.8 

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
65.4 71.0 55.2 

  
63.2 

 4.0 3.6 3.8 לא יודע/ מסרב להשיב
  

0.0 

IV11.3 )?ואם ארה"ב תחתום על הסכם הגנה עם ישראל בכדי לשפר את בטחון ישראל 

 
עמדתי  את ישנההשינוי 

 לתמיכה בהסדר
    19.2  

 
לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
   

 
73.9  

    לא יודע/ מסרב להשיב 
 

6.9  

PV11.4 הפלסטינית להצטרף לאיחוד האירופי?( ואם האיחוד האירופי יצהיר שבמידה וייחתם הסכם תהיה אפשרות למדינה 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
32.0 27.6 40.1 

  
31.6 

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
64.5 68.0 57.9 

  
68.4 

 2.0 4.3 3.5 לא יודע/ מסרב להשיב
  

0.0 

 

 

 



 9 
 

 

 
 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים

ערבים 

 ישראלים

 

IV11.4 השיבה, אבל הם יקבלו פיצוי מקרן ( ואם ההסכם לא יאפשר לפליטים פלסטינים לשוב לישראל ולממש את זכות

 בינלאומית?

 

 
עמדתי  את ישנההשינוי 

 לתמיכה בהסדר
   

 
33.3  

 
לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
   

 
61.8  

    לא יודע/ מסרב להשיב 
 

4.9  

 

PV11.5 בגבול חבל עזה?( ואם השטחים שיקבלו הפלסטינים כפיצוי על גושי ההתנחלות שיסופחו לישראל יהיו אזורים הצמודים 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
17.7 13.4 25.7 

  
21.1 

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
77.2 81.7 68.9 

  
78.9 

 5.4 4.9 5.1 לא יודע/ מסרב להשיב
  

0.0 

IV11.5 ) המיושבים כיום בצפיפות ואם השטחים שיקבלו הפלסטינים כפיצוי על גושי ההתנחלות שיסופחו לישראל יהיו אזורים
 על ידי ערבים אזרחי ישראל, כמו אזור המשולש?

 
עמדתי  את ישנההשינוי 

 לתמיכה בהסדר

 
  

 
21.6  

 
לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר

 
  

 
69.2  

 לא יודע/ מסרב להשיב 
 

  
 

9.2  

PV11.6תתאפשר תנועה חופשית בין מערב למזרח ירושלים כאילו שזו עיר אחת? ( ואם 

IV11.6?ואם תתאפשר תנועה חופשית בין מערב למזרח ירושלים כאילו שזו עיר אחת ) 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
31.4 29.6 34.8 15.5 15.0 36.8 

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
65.5 67.2 62.3 76.0 76.3 63.2 

 0.0 8.7 8.5 2.9 3.2 3.1 לא יודע/ מסרב להשיב

PV11.7לסטינית וירדן יהפכו לקונפדרציה?המדינה הפ ( ואם 

עמדתי  את ישנההשינוי  

 לתמיכה בהסדר
29.2 30.2 27.1 

   

לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
65.3 64.9 66.1 

   

 6.8 4.9 5.5 לא יודע/ מסרב להשיב
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IV11.7?ואם אירופה תאפשר לישראל להצטרף לאיחוד האירופי ) 

 

  
פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 
עמדתי  את ישנההשינוי 

 לתמיכה בהסדר
   12.9 12.2 36.8 

 
לא ישנה את התנגדותי 

 להסדר
   79.4 80.0 57.9 

 0.0 7.8 7.7    לא יודע/ מסרב להשיב 

V12 הפלסטינית. האם להערכתך התפרקות כזו תוביל לעלייה או לירידה של ( מדברים כיום על האפשרות של התפרקות הרשות

 האלימות בין הפלסטינים לישראל?

 70.2 62.2 63.4 52.4 65.0 60.2 תוביל לעלייה 

 9.3 9.4 9.4 18.0 13.5 15.2 תוביל לירידה

 16.4 16.5 16.5 26.5 18.9 21.8 לא יהיה שינוי

 4.0 11.9 10.7 3.0 2.6 2.8 לא יודע/ מסרב להשיב

V13?מבין שלוש הגישות הבאות לחידוש המשא ומתן לשלום בין ישראל לפלסטינים, איזו נראית לך המבטיחה ביותר ) 

צדדיות בין -שיחות דו 

ממשלת ישראל 

 לפלסטינים

22.0 19.4 26.3 39.6 41.1 30.7 

צדדיים  -מהלכים רב

בחסות המעצמות 

 הגדולות

44.0 47.6 38.0 30.9 26.8 53.8 

מהלכים חד צדדיים של 

ישראל כדי לקדם את 

 האינטרסים שלה

18.3 16.7 20.7 17.6 18.7 11.1 

 4.4 13.3 12.0 15.0 16.3 15.8 לא יודע/ מסרב להשיב
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V14 )הרעיונות הבאים איזה פלסטיני. מבין -צדדית, עלו רעיונות שונים לצורך חידוש המשא ומתן הישראלי -במסגרת הגישה הרב
 נראה לך הכי יעיל, או לפחות, הכי פחות מזיק?

 

 
פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

חידוש השיחות בחסות  

פורום ערבי, כלומר, 

בשיתוף סעודיה, מצריים 

 וירדן

21.8 19.3 25.9 27.9 30.0 16.0 

צדדי בהובלת מהלך רב 

 ארצות הברית
8.3 5.7 12.6 26.3 28.8 12.0 

מהלך רב צדדי בהובלת 

 האיחוד האירובי
19.6 19.4 19.7 6.9 3.4 26.7 

מהלך רב צדדי בהובלת 

 האו"ם
21.9 23.3 19.7 12.4 8.3 35.6 

 4.9 17.0 15.2 0.0 1.2 8. אחר

 4.0 10.0 9.1 16.8 23.8 21.1 אף אחד מאלה

יודע/ מסרבלא   

 
6.5 7.2 5.4 2.3 2.5 .9 

V15?מה לדעתך עומד לקרות בין הפלסטינים לישראל בעתיד הקרוב ) 

שני הצדדים יחזרו בקרוב  

למשא ומתן והאלימות 

 תיפסק

21.5 20.6 22.9 9.6 6.7 25.8 

שני הצדדים יחזרו בקרוב 

למשא ומתן אבל 

 האלימות תמשך

33.7 38.2 26.4 28.7 29.0 27.1 

שני הצדדים לא יחזרו 

למשא ומתן אבל 

 האלימות תמשך

24.3 21.1 29.6 44.2 48.4 20.4 

שני הצדדים לא יחזרו 

למשא ומתן אבל 

 האלימות תיפסק

13.9 13.1 15.0 8.1 6.6 16.4 

 10.2 9.2 9.4 6.0 7.0 6.6 לא יודע/ מסרב להשיב
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V16 עצמאית ויימצאו פתרונות לכל הנושאים שבמחלוקת, תהיה הכרה הדדית של ( יש הצעה כי לאחר שתקום מדינה פלסטינית
 ישראל כמדינת העם היהודי ושל פלסטין כמדינת העם הפלסטיני. האם אתה מסכים או מתנגד להצעה זו?

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 23.6 11.3 13.1 7.2 4.0 5.2 מאוד מסכים 

 44.4 51.5 50.4 38.6 37.8 38.1 מסכים

 15.1 19.2 18.6 31.5 42.0 38.0 מתנגד

 14.2 12.4 12.7 20.8 14.7 17.0 מאוד מתנגד

 2.7 5.6 5.2 1.9 1.4 1.6 לא יודע/ מסרב לענות

V17 כמדינת העם הפלסטיני צריכה לבוא לפני או ( האם לדעתך ההכרה ההדדית של ישראל כמדינת העם היהודי ושל פלסטין
 אחרי החתימה על הסכם קבע בין הצדדים?

 40.4 54.9 52.8 36.4 40.2 38.8 לפני 

 48.4 25.2 28.6 43.2 39.0 40.6 אחרי

 11.1 19.9 18.6 20.4 20.8 20.7 לא יודע/ מסרב להשיב

PV18) )הארוך בטווחהשאיפות של הרשות הפלסטינית ואש"ף  לדעתך ןמה ? 

 
להחזיר לעצמם חלק 

מהשטחים שנכבשו על ידי 
ישראל במלחמת ששת 

(1691הימים )  
34.4 35.2 33.1    

להחזיר לעצמם את כל 
השטחים שנכבשו על ידי 
ישראל במלחמת ששת 

(1691הימים )  
27.8 26.0 30.9    

לכבוש את כל מדינת 
    19.1 12.8 15.2 ישראל

 לכבוש את כל מדינת
ישראל ולחסל את 

האוכלוסייה היהודית 
 שלה

9.7 9.6 9.8 
   

 7.1 16.4 12.9 לא יודע/ מסרב להשיב
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IV18?לאן לדעתך ישראל שואפת להגיע בטווח הארוך ) 

פלסטינים   

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 

לנסיגה מלאה לגבולות 
אחרי שתבטיח את  1691

 בטחונה
   9.0 8.8 9.8 

 

לנסיגה מחלק מהשטחים 
אחרי שתבטיח את 

 בטחונה
   38.6 39.9 31.6 

 

לספח את הגדה המערבית 
בלי לתת זכויות פוליטיות 
מלאות ושוות לפלסטינים 

 שחיים שם
   18.1 18.2 17.8 

 

לספר את הגדה המערבית 
ולגרש את הפלסטינים 

 שחיים שם
   11.5 9.0 25.8 

 לא יודע/ מסרב להשיב 
   22.8 24.1 15.1 

(I29 ?אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע 
 

 

הליכוד בראשות בנימין 
    נתניהו

13.0 14.9 2.2 

 

המחנה הציוני: העבודה 
    והתנועה

5.4 5.8 3.6 

 
    כולנו בראשות כחלון

3.5 3.1 6.2 

 

עתיד בראשות יאיר יש 
    לפיד

11.8 13.6 1.3 

 
    ש"ס בראשות אריה דרעי

3.5 4.0 .4 

 

יהדות התורה/ אגודת 
    ישראל

5.1 6.0 0 

 
    מרצ בראשות זהבה גלאון

4.8 4.5 6.2 

 

הבית היהודי בראשות 
    נפתלי בנט

4.7 5.6 0 

 

ישראל ביתנו בראשות 
 אביגדור ליברמן

   
2.6 3.0 0 

 

הרשימות המשותפת 
    )מפלגות ערביות(

7.2 .2 47.1 

 
    אחר

2.0 1.8 2.7 

 
    פתק לבן

23.6 27.8 0 

 
    לא החלטתי

8.0 6.0 19.1 

 
    לא יודע/ מסרב לענות

4.8 3.7 11.1 
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P18 )בבחירות הקודמות, עבור  אם כל הסיעות יסכימו על עריכת בחירות כיום ורשימת המפלגות המתחרות תישאר כפי שהיתה

 איזו מפלגה תצביע?

 

  
פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 1) Alternative 1.5 1.2 1.9    

 
2) Independent 

Palestine 
2.9 2.2 4.1    

 3) Abu Ali Mustafa 2.4 2.8 1.9    

 4) Abu al Abbas .7 .6 .9    

 
5) Freedom and Social 

Justice 
.6 .4 1.0    

 6) Change and Reform 30.5 29.0 32.5    

 

7) National Coalition 

for Justice and 

Democracy 

.4 .2 .7    

 
8) Third Way(headed 

by Salam Fayyad) 
.2 .1 .4    

 
9) Freedom and 

Independence 
.2 0.0 .4    

 10) Palestinian Justice .1 0.0 .2    

 11) Fatah 34.4 34.1 34.8    

 
12) None of the above/ 

DK/NA 
26.0 29.6 21.1    

I30-1:ליהודים בלבד( האם אתה בראש ובראשונה( ) 

 
     ישראלי

33.7 
 

 
     יהודי

47.5 
 

 
     שניהם באותה מידה

15.5 
 

 
     אף אחד מהם

3.3 
 

 
יודע/ מסרב להשיבלא       

33.7 
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I30-2האם אתה בראש ובראשונה:ערבים ישראלים( )ל ) 

 
פלסטינים  

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 
      ערבי

50.2 

 
      פלסטיני

13.3 

 
      מוסלמי/ דרוזי/ נוצרי

22.2 

 
      ישראלי

7.6 

 
      כולם באותה מידה

.4 

 
      אף אחד מאלה

1.8 

 
      לא יודע/ מסרב

4.4 

P19-1 ) מרשימת היעדים הלאומיים החיוניים הבאים, איזה צריך לעמוד בראש סולם העדיפויות של העם הפלסטיני ואיזה

 השני?

 הראשון: 

 

נסיגה ישראלית (1

והקמת  1621לגבולות 

מדינה פלסטינית בגדה 

וברצועת עזה  המערבית

שבירתה ירושלים 

 המזרחית

  

45.0 45.4 44.3    

 

השגת זכות שיבה של  )2

הפליטים לבתיהם 

1691וכפריהם ב   

 

32.4 32.5 32.2    

 

כינון מערכת פוליטית  )3

דמוקרטית שתכבד את 

החירויות והזכויות של 

 הפלסטינים

 

9.5 9.4 9.6    

 

כינון חברה דתי  )4

מוסרית וקפדנית 

שתיישם הלכה למעשה 

 את כל הוראות האיסלאם

 

13.1 12.7 13.9    
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V19:האם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים )  

 . שלטון החוק בישראל הוא טוב  (PV19-1    

IV19-1 ) בעת הזו(. –שלטון החוק בפלסטין הוא טוב )ברשות ובגדה 

 
 רצועת עזה גדה מערבית פלסטינים משוקלל 

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 14.2 21.7 20.6 25.3 5.8 13.2 בכלל לא מסכים 

 46.2 44.4 44.7 39.5 24.2 30.0 לא מסכים

 24.0 16.7 17.8 23.4 52.6 41.6 די מסכים

 2.2 1.7 1.8 7.2 9.4 8.6 מאוד מסכים

מסרב להשיבלא יודע/   6.7 8.0 4.6 15.1 15.5 13.3 

(PV19-2 .רוב הישראלים רוצים שלום 

(IV19-2 .רוב הפלסטינים רוצים שלום 

  4.0 15.3 13.6 21.0 10.6 14.5 בכלל לא מסכים 

  15.6 32.6 30.0 35.5 42.6 39.9 לא מסכים 

  62.7 39.7 43.2 35.9 40.8 39.0 די מסכים 

  14.7 3.3 5.0 5.3 2.9 3.8 מאוד מסכים 

  3.1 9.1 8.2 2.4 3.0 2.8 לא יודע/ מסרב להשיב 

         
 

IV19-3.אני מרגיש איום מצד היהודים/ הפלסטינים ) 

 27.0 9.5 16.1 בכלל לא מסכים 
 

6.2 21.8 

 42.7 35.3 38.1 לא מסכים
 

25.5 56.0 

 25.1 40.7 34.8 די מסכים
 

47.7 17.3 

 4.9 14.0 10.6 מאוד מסכים
 

17.1 2.7 

 2. 5. 4. לא יודע/ מסרב להשיב
 

3.5 2.2 

PV19-4.אפשר להאמין לישראלים יהודים ) 

IV19-4 ).אפשר להאמין לפלסטינים 

 45.7 41.3 43.0 בכלל לא מסכים 
 

26.2 8.0 

 39.5 49.3 45.6 לא מסכים
 

41.8 32.4 

 11.9 6.4 8.5 די מסכים
 

22.1 50.2 

מסכיםמאוד   2.3 2.1 2.6 
 

1.6 5.8 

 3. 8. 6. לא יודע/ מסרב להשיב
 

8.3 3.6 
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V19-5 )פלסטיני, אי אפשר לעשות דבר שיהיה טוב לשני הצדדים: מה שטוב לצד אחד, רע לצד השני ולהיפך. -בסכסוך הישראלי 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
ישראלים ערבים  

 4.4 11.0 10.1 7.7 4.8 5.9 בכלל לא מסכים 

 30.2 34.7 34.0 23.7 19.8 21.3 לא כל כך מסכים

 46.7 41.1 41.9 53.5 59.3 57.1 די מסכים

 14.2 9.2 9.9 12.9 13.4 13.2 מאוד מסכים

 4.4 4.0 4.0 2.2 2.8 2.6 לא יודע/ מסרב לענות

PV19-6 ,הסכם שלום חייב לכלול ריבונות ישראלית על הר הבית.( כדי שיהיה מקובל עלי 

IV19-6P.אתמוך בהסכם שלום אם יכלול ריבונות פלסטינית על ער הבית ) 

 11.6 10.0 10.6 בכלל לא מסכים 
 

7.1 4.0 

 24.1 35.1 30.9 לא מסכים
 

28.9 30.2 

 50.5 47.0 48.3 די מסכים
 

30.8 41.8 

 12.9 5.6 8.4 מאוד מסכים
 

23.8 16.9 

 1.0 2.3 1.8 לא יודע/ מסרב להשיב
 

9.4 7.1 

 

 (IV19-7P .אתמוך בהסכם שלום אם יכלול הכרה ישראלית בזכות השיבה 

 12.7 9.4 10.6 בכלל לא מסכים 
  

4.9 

 22.4 33.9 29.6 לא מסכים
  

27.1 

 51.2 47.4 48.8 די מסכים
  

50.2 

 12.8 6.7 9.0 מאוד מסכים
  

14.7 

יודע/ מסרב להשיב לא  2.0 2.7 .9 
  

3.1 

 

IV19-7) ).אתמוך בהסכם שלום אם יכלול הכרה פלסטינית באופי היהודי של מדינת ישראל 

    בכלל לא מסכים 
 

3.0 
 

    לא מסכים 
 

13.3 
 

    די מסכים 
 

51.6 
 

    מאוד מסכים 
 

27.1 
 

    לא יודע/ מסרב להשיב 
 

5.1 
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PV19-8 ) בהסכם השלום אם יכלול הכרה פלסטינית בשורשים ובהיסטוריה של היהודים בארץ ישראל.אתמוך  

IV19-8 ).אתמוך בהסכם אם יכלול הכרה ישראלית בשורשי העם הפלסטיני בארץ פלסטין ההיסטורית 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

מסכים בכלל לא   10.7 9.4 12.9 
 

3.2 4.9 

 19.0 27.4 24.2 לא מסכים
 

17.9 25.3 

 53.0 52.5 52.7 די מסכים
 

49.9 48.9 

 12.9 7.8 9.7 מאוד מסכים
 

22.9 16.4 

 2.2 3.0 2.7 לא יודע/ מסרב להשיב
 

6.1 4.4 

PV19-9) הירוק(.)הקו  1691( אתמוך בהסכם השלום רק אם הוא כולל נסיגה לגבולות 

IV19-9) ) 1691הסכם השלום יהיה מקובל עלי רק אם הוא לא יחייב את ישראל לסגת לגבולות. 

 12.3 8.7 10.0 בכלל לא מסכים 
 

6.9  

 21.7 29.7 26.7 לא מסכים
 

28.9  

 51.8 51.4 51.6 די מסכים
 

38.6  

 13.3 7.4 9.6 מאוד מסכים
 

17.8  

 1.0 2.8 2.1 לא יודע/ מסרב להשיב
 

7.7  

IV19-9P הקו הירוק(. 1691( אתמוך בהסכם השלום רק אם הוא כולל נסיגה לגבולות( 

    בכלל לא מסכים 
  

4.4 

    לא מסכים 
  

23.6 

    די מסכים 
  

53.3 

    מאוד מסכים 
  

12.9 

    לא יודע/ מסרב להשיב 
  

5.8 

 

V20 הצדדים לאורך השנים:( איזה צד אחראי יותר לכישלון המשא ומתן בין 

 50.2 12.3 18.0 63.9 60.9 62.0 הצד הישראלי 

 13.8 52.1 46.3 8.7 6.9 7.5 הצד הפלסטיני

שני הצדדים אחראיים 

 באותה מידה )לא הוקרא(
26.4 28.9 22.1 30.6 30.5 31.1 

אף אחד מהצדדים )לא 

 הוקרא(
2.5 1.3 4.5 .9 .8 1.8 

 3.1 4.4 4.2 8. 2.0 1.6 לא יודע/ מסרב לענות
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V21השנים הבאות? 5-( מהו לדעתך הסיכוי שתוקם מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל ב 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

 31.6 49.1 46.5 27.6 32.9 30.9 סיכוי מאוד נמוך 

 41.8 28.4 30.4 39.2 43.8 42.1 סיכוי נמוך

 20.0 13.3 14.3 25.8 18.7 21.4 סיכוי בינוני

 2.7 3.8 3.6 6.1 2.8 4.0 סיכוי גבוה

 1.3 1.3 1.3 3. 4. 3. סיכוי מאוד גבוה

 2.7 4.1 3.9 1.0 1.5 1.3 לא יודע/ מסרב לענות

 

V22אפשרי, הרעיון של מדינה אחת לשני העמים צובר אהדה. תרון שתי המדינות כבר לא ( היות שהערבים חושבים היום כי פ
כלומר, שפלסטינים ויהודים יהיו אזרחים באותה מדינה וייהנו בה משוויון זכויות. האם אתה תומך או מתנגד לפתרון כזה של  

 מדינה אחת?

 15.1 3.9 5.6 6.3 3.4 4.5 תומך מאוד 

 37.3 16.5 19.6 30.7 29.4 29.9 תומך

 23.6 39.3 36.9 36.8 49.5 44.7 מתנגד

 18.2 33.7 31.4 25.2 16.5 19.7 מתנגד מאוד

 5.8 6.7 6.6 1.0 1.2 1.1 לא יודע/ מסרב לענות

PV23?מה לגבי המצב של הדמוקרטיה בצד הפלסטיני כיום? האם היית אומר שמצבה טוב מאוד, טוב, רע או רע מאוד ) 

IV23)  הדמוקרטיה במדינת ישראל כיום?איך אתה מעריך את מצבה של 

 15.1 16.0 15.8 4.4 8. 2.2 טוב מאוד 

 51.1 48.3 48.7 27.7 30.6 29.5 טוב

 23.6 21.6 21.9 47.3 47.8 47.7 רע

 5.8 10.1 9.5 18.8 18.5 18.6 רע מאוד

 4.4 4.1 4.1 1.8 2.2 2.1 לא יודע/ מסרב לענות

 

איך אתה מעריך את מצבה של הדמוקרטיה במדינת ישראל כיום?     (PV24 

IV24?ומה לגבי המצב של הדמוקרטיה בצד הפלסטיני כיום? האם היית אומר שמצבה טוב מאוד, טוב, רע או רע מאוד ) 

 1.8 2.0 1.9 13.8 24.3 20.3 טוב מאוד 

 15.6 6.0 7.4 44.7 48.8 47.3 טוב

 36.0 29.7 30.7 28.7 14.4 19.8 רע

 33.3 49.0 46.6 8.7 3.8 5.6 רע מאוד

 13.3 13.4 13.4 4.1 8.7 7.0 לא יודע/ מסרב לענות
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P25) ?האם ישראל הופכת להיות יותר או פחות דמוקרטית במהלך השנים האחרונות 

 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
ישראליםערבים   

    18.1 30.5 25.8 יותר 

    28.7 27.3 27.9 פחות

    47.6 31.5 37.6 ללא שינוי

    5.5 10.6 8.7 לא יודע/ מסרב לענות

ומה הסיכויים כי במדינה הפלסטינית שתקום בעתיד המשטר יהיה דמוקרטי   (P25  

 
 נמוכים מאוד

   
 

47.2 23.1 

 
 די נמוכים

   
 

35.6 28.0 

 
 בינוניים

   
 

 31.6 

 
 די גבוהים

   
 

8.2 8.4 

 
 גבוהים מאוד

   
 

0.9 1.3 

 
 לא יודע/ מסרב לענות

   
 

8.1 7.6 

IV27 טחונית, כיצד היית מגדיר את עצמך:יב –( מבחינה מדינית 

 
 ימין

   39.5 45.0 8.0 

 
 מרכז

   28.7 29.6 23.6 

 
 שמאל

   21.5 17.4 45.3 

 
 לא יודע/ מסרב לענות

   10.2 7.9 23.1 

(V109  יום?–מהו אמצעי התקשורת העיקרי שדרכו אתה מתעדכן בענייני היום 

הטלוויזי   46.6 50.1 40.8 26.5 25.3 33.3 

 4.9 12.4 11.3 11.3 6.6 8.4 רדיו

 3.6 13.1 11.7 8.3 3.9 5.5 עיתונים מודפסים

 23.6 26.6 26.2 36.5 36.0 36.1 עיתונים דיגיטליים

 29.8 16.5 18.5 2.1 1.5 1.7 רשתות חברתיות

 4.9 6.0 5.8 1.1 1.9 1.6 לא יודע/ מסרב לענות
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P33כדיב לחילופין או ,שונות קבוצות טוויטר, פייסבוק רשתות חברתיות דוגמתב לגלוש כדי באינטרנט משתמש אתה( במידה ו 

 ?זה את לעשותנוהג  כלל בדרך אתה באיזו תדירות, ל"לדוא גישה לקבל

 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
 ערבים ישראלים

    27.8 34.1 31.7 יותר מפעם ביום 

    31.7 22.1 25.7 פעם ביום

פעמים בשבוע 2-5בין   11.4 8.8 15.7    

    7.1 3.3 4.7 פעם בשבוע

    3.3 1.7 2.3 פעם בחודש

אני לא נכנס לאינטרנט 

בכדי לגלוש ברשתות 

חברתיות או כדי להיכנס 

 לדוא"ל

24.1 30.0 14.5    

IV104?באיזו מידה אתה נוהג לשמור על מצוות דתך ) 
 

 

אני שומר על כל מצוות 
 12.0 15.3 14.8    הדת בצורה מדוקדקת

 

אני שומר על מצוות הדת 
 49.8 18.6 23.3    במידה רבה

 

אני שומר על מצוות הדת 
 28.9 41.9 40.0    במידה מסוימת

 

אינני שומר כלל על מצוות 
 4.4 22.3 19.7    הדת

 
 לא יודע/ מסרב לענות

   2.3 1.9 4.9 

IV105-1:ליהודים בלבד( האם אתה( ) 

 
  חרדי

  
 

9.9  

 
  דתי

  
 

13.0  

 
  מסורתי

  
 

29.7  

 
  חילוני

  
 

45.5  

 
לענות לא יודע/ מסרב   

  
 

1.9  

IV105-2:לערבים בלבד( האם אתה( ) 

 
  מוסלמי

  
  

70.7 

 
  דרוזי

  
  

14.0 

 
  נוצרי

  
  

13.1 
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  אחר

  
  

1.8 

 
  לא יודע/ מסרב להשיב

  
  

.5 

P2:האם אתה מגדיר את עצמך ) 

 
 

פלסטינים 

 משוקלל
 רצועת עזה גדה מערבית

ישראלים 

 משוקלל

 יהודים

 ישראלים
ישראליםערבים   

    57.2 38.8 45.7 דתי מאוד 

    33.4 56.8 48.0 די דתי

    9.4 3.9 6.0 לא דתי

    0.0 5. 3. לא יודע/ מסרב להשיב

P3)פוליטיים. האם אתה מסכים -( יש אנשים שאומרים כי פרקטיקות דתיות הן פרטיות וחייבות להיות מופרדות מהחיים הסוציו

 או מתנגד לאמירה זו?

    10.6 6.0 7.7 מסכים מאוד 

    28.5 27.2 27.7 מסכים

    37.5 47.4 43.7 לא מסכים

    22.0 17.6 19.2 מאוד לא מסכים

    1.3 1.9 1.7 לא יודע/ מסרב להשיב

 


