שלום אפרילל 2015
מדד הש
מן
אפרים יער ופרופפ' תמר הרמ
ם
רופ'
פר

ממשלה והרככבה;
תהליך הקמת המ
ך
אים:
מדו החודש שלושה נושא
במרככז סקר מדדד השלום עמ
העדה האתיופפית.
חאה של בני ה
חום המדיני-בביטחוני והמח
האתגגרים העומדיים בפניה בתח
אל –
סים של ישרא
את האינטרס
ת טוב יותר א
משלה תשרת
החדשה :בשאלה איזו ממ
הרכב הממשלה ה
ב
המחנה הציוני –
הן הליכוד וה
ה הבכירות ה
אחדות ששותפותיה
ת
משלת
ממשללת ימין מובבהקת או ממ
שלת
מעדיפים ממש
מו לפני הבחירות ,בציבורר היהודי עוללה שיעור המ
ם כי כיום ,כמ
צאים מורים
הממצ
הקת
שבים שממשללת ימין מובה
 42%כיום ו 49%-לפני הבבחירות( על שיעור החוש
אחדוות לאומית )%
אחרי
האפשרויות א
תר בין שתי ה
המועדים( .הפפער הקטן יות
תעשה את המלאככה טוב יותר ) 35%בשני ה
ה
ם של
ההרכבים האפשריים
ם
שני
אין הבדל לענניין זה בין ש
הבחיירות נעוץ בעעליית שיעור הגורסים שא
ח לפי הצבעה לכנסת בבחיירות  2015מרראה
חריהן( .פילוח
הבחירות ל 15%-אח
ת
שלה )מ 9%-ללפני
הממש
 (74%ובקרב מצבביעי
המחנה הציוני ) 7
ה
ממשלת אחדות יש רק בקרב מצצביעי
ת
לטובת
רוב של ממש לט
כי ב
הגבוה ביותר כיום חושב שאין הבדל מהותי בין שתי
בי השיעור ה
תיד ) .(67%בבציבור הערב
יש עת
 (27%עולה בבבירור על שייעור
ת אחדות )%
שיעור המעדיפפים ממשלת
שרויות ) .(338%ואולם ש
האפש
המעדדיפים ממשללת ימין מובהקת ).(18%
משא
אופן ניהול המ
צון ביותר מא
ציבור היהודי אינו שבע רצ
תן להרכבת הממשלה :הצ
ניהול המשא ומת
ל
ה )6-
) 10מצוין( ,רק  42%מהמרוואיינים נתנו לנתניהו ציון בינוני ומעלה
ומתן .על סולם מ ) 1-גרוע( ל1 -
(51%
שרוב קטן )%
הקמת הקואלליציה ,שעה ש
הקטנות על ה
 (10עעל האופן שבוו נשא ונתן עם המפלגות ה
ם בין
קים הבכירים
א מרוצים מחלוקת התיק
ת לבינוני ) .(5-1יתר על כןן ,שיעור הלא
נתנו ללו ציון מתחת
מפלגות הקואליצציה ) (55.5%הוא כפול משיעור המררוצים מהחללוקה ) .(. 27%בדומה ,שייעור
אותן
למפלגות הקטנות שא
ת
מדי
הודי עם הטענה כי נתניהוו נתן הרבה מ
המסככימים בקרבב הציבור היה
אינם
שיעור מי שא
גבוה בהרבה מש
ה
הגיע לליכוד )(52%
שבון מה שה
רצה לצרף לקואלליציה על חש
תניהו נתן הרבה
סכימים עם ההערכה שנת
 42%אינם מס
מסכיימים שכך ההדבר ) .(30%עם זאת% ,
שעה
חריו בין חברי הככנסת של הליכוד ,דוגמת גלעד ארדן ,ש
להחליש את מת ו
ש
ת כדי
למפללגות הקטנות
מיוחד ) (22%אינם יודעים.
שיעור גבוה במ
טענה נכונה .ש
שרק כשליש ) (336%בדעה שהט
קואליציוני – רק
משא ומתן הק
שלא במפתיע ,בצציבור הערבי יש גם כן אי שביעות רצוון מניהול המ
באשר לשביעות הררצון
ר
 39%נתנו לנתניהוו ציון בינוני ומעלה ואילו  49%נתנו לוו ציון בינוני ומטה.
ם כפול משיעוור המרוצים ) .(22%התפללגות
אינם מרוצים
 46%מהערבים א
מחלווקת התיקים עד כה4 ,
הקטנות דומה לזו שבקרב הצייבור
ת
הדעות בקרב העערבים בנוגע למה שנתן נתניהו למפללגות
אלה יותר מדדי לעומת 25.55%
תן למפלגות א
מים שהוא נת
היהודי :השיעור ההגבוה יותר ) (49%מסכימ
ד
חליש את מתננגדיו
בלבד החושבים לההיפך .לעומת זאת בנוגע לשאלה האם ננתניהו עשה זזאת כדי להח
ד
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(50%
עם טענה זו )%
מסכימים ם
בקרב הערבים עוללה שיעור המ
ב
ת ,הרי שבניגווד לציבור היהודי,
מבית
מסכימים עמה ). (22%
ם
שיעור מי שאינם
במידה ניכרת על ש
ם :כשני שליישים בציבור היהודי ) (664%הם בדעה שנתניהו לא נהג נכון כשננענה
תפים החרדים
השות
ממשלה הקודדמת
ביחס אליהם במ
ס
התקבלו
ם לבטל כמעעט את כל ההחלטות שה
שות החרדים
לדריש
הקיצוצים לישיבות ווההקלות בגייור(,
ם
טול
העבודה ,ביט
ה"ל ובשוק ה
)עידוד החרדים ללהשתלב בצה
ד
שלא
ה ,הרוב ) (588%חושבים ש
משלה .בדומה
הם לא היו מצטרפים לממ
למרות שאחרת כככל הנראה ה
משבועת אמונים למדדינה
ת
הבריאות כדי לסייע לו להיימנע
מן כסגן שר-ה
את ח"כ ליצמ
צריך למנות א
היה צ
מדה
הגבוה ביותר ענה שאין להם עמ
ה
השיעור
שר אך לא על סגן שר( .בצייבור הערבי ה
)חובה החלה על ש
ה
בנושא המינוי של ליצמן ).((42%
א
(65%
ליצמן ,רוב ברור )%
,
היהודי מהמיננוי של
חת בציבור ה
סתייגות הרווח
המינוי של כחלון ::לעומת ההס
סיכוי
אים לתפקיד שר האוצר .עם זאת ,עמדדת הרוב ) (633%היא שהס
שה כחלון מתא
סבורים שמש
כאן ס
הפער
את שוק הדייור בישראל ,הוא נמוך .ה
שהוא יצליח לעמווד בהבטחתו לשנות באופפן משמעותי א
א
ת את
סיכוי שהוא ייצליח לשנות
שר האוצר לביין הערכת הס
אמה של כחלון לתפקיד ש
הערכת ההתא
בין ה
למרות "ארגז הכליים" שהועמד לרשותו הציבור היהודי ננוטה
ת
המצב בתחום הדייור ,עשוי להעעיד כי
ב
שלה
שונים בתוך הממש
ם
שלא להאמין שהווא יוכל להתגגבר על מכשוללים שיוצבו בבפניו על ידי גגורמים
אלא
אוצר ) ,(63%א
תפקיד שר הא
צה לה .גם בצציבור הערבי יש רוב הסבוורים כי כחלוון מתאים לת
ומחוצ
את פני שוק הדדיור
את הבטחותייו לשנות ת
הסבורים כי הוא יצליח לממש א
ם
שכאן יש דווקא ררוב
ן
.(52%
) 5
 (86%כי קטן הסיכוי שבמהלך
מה גורפת )%
סטינים :בצייבור היהודי קיימת הסכמ
סים עם הפלס
היחס
הרשות הפלסטינית .בה
ת
א ומתן המדינני עם
שהוקמה תהיה פריצת דרך במשא
ה
שלה
תה של הממש
כהונת
בעת ,רוב מסוים ) (53%מעריכים כי אם לא תהיה פפריצת דרך כזאת ,גדול הסיכוי שתפפרוץ
תיפאדה שלישית
שלא תפרוץ אינת
טן הסיכוי א
סבורים שקט
ת .רוב למי שס
טינית שלישית
אינתייפאדה פלסט
שמורים הנתוונים
הוא קטן כפי ש
 (50%וגם א
והבית היהודי )%
ת
יש רק בקרב מצבביעי הליכוד )(54%
תואם סנקציות חמורות ,ככלכליות ואחררות,
אל באופן מת
הללו .אשר לסיכויי שהמערב יפפעיל נגד ישרא
 45%בכל צד( בין מי
שווה בשווה ) 4
תן לשלום ,הציבור היהודדי נחלק ה
ש המשא ומת
כדי ללהביא לחידוש
 (54%סבורים שקטן
שב שהסיכוי ללכך גדול לביין מי שסבור ההיפך .גם בבציבור הערבבי הרוב ) 5
שחוש
שהוקמה תהיה פריצצת דרך מדיינית.
ה
מין מובהקת כזו
של ממשלת ימ
הסיככוי כי במהלךך כהונתה ל
אדה פלסטיניית שלישית ככקטן ) (46%עעולה
את הסיכוי לפרוץ אינתיפא
ם ,כאן שיעורר המעריכים א
ואולם
הודים צופים יותר מהעררבים
תו כגדול ) .(399%במילים אחרות ,היה
מעריכים אות
שיעור מי שמ
על ש
ת.
אדה שלישית
תפרוץ אינתיפא
חי ישראל שת
אזרח
הודי
ם ,בציבור היה
שמעות מדי פפעם על ידי גגורמים ממשללתיים שונים
אזהרות המוש
אן :למרות הא
אירא
מות רבה לקרראת
חר שכבר הייתה התקדמ
שלא מאמינים ככי כיום ,לאח
יש רוב ברור ) (599%למי א
תקני
רה"ב ,ממשללת ימין תיתןן אור ירוק ללתקיפה ישרראלית על מת
הסכם מסגרת ביןן איראן לאר
ם
צריכה להתקיף את מתקני הגררעין
ה
שראל צריכה או לא
אלה האם יש
ם .ביחס לשא
הגרעין האיראניים
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הערבי לא גיבבשו עמדה בנושא
קפה כזו .כשלליש בציבור ה
אינו תומך בהתק
מה הרי שהרווב ) (60%ו
בעצמ
הפך ) 48%לעעומת
הסבורים הה
אן ,ואולם ,שייעור הסבורים שישראל ללא תתקוף כפפול משיעור ה
אירא
אבל
אמנם אין דעה ,א
ם
אם על ישראל לתקוף בגפפה :לכשליש )(29%
 .(199.5%הוא הדיין בשאלה הא
ברור נגד תקיפה ) 50%לעוומת .(20%
בקרב מי שיש לו דדעה ,הרוב הב
ב
של המוחים ככי יחס השלטונות
מחאת קהילת יוצצאי אתיופיה :עמדות הציבבור היהודי ללגבי טענתם ש
ת
הן חד-משמעיות :שלושה-ררבעים הם בבדעה שטענה זו מוצדקת ..עם
הם הוא מפללה ומקפח ן
כלפיה
הממשלה כי ההתנהגגות הסוערת של
ה
אש
מים עם אמירתו של רא
זאת ,רוב ברור ) (77%מסכימ
חראי
שאלה מי אח
תה ראויה ,שכן לאף אחד אסור לקחת את החוק לידדיים .אשר לש
המפגגינים לא היית
חלוקות :כשלליש חושבים שהאחריות לכך
יותר לאלימות שההייתה בהפגנה בכיכר רבבין ,הדעות ח
 (35%מטילים את
ם ) ,(35%כשלליש נוסף )%
על המשטרה וועל המפגינים
הייתה מוטלת שוווה בשווה ל
ה
האחריות יותר על כתפי המשטרה..
ת
את
רק מיעוט ) (19%מטילים א
האחריות על ההמפגינים ,ור
רוב ה
מצדדים בטענת המוחים
ם
73%
א זה דומה% :
אשונה בנושא
התפללגות הדעות בבציבור הערבי בשאלה הרא
כלפיהם הוא מפלה ומקפח .ואוללם ,ככל שמדדובר בדברי רראש
ם
טוני
יוצאי אתיופיה כיי היחס השלט
י
הו כי
שחושבים כמו נתניה
ם
44%
אינם מסכימים עעמו לעומת %
ת 40% :ם
שלה ,הדעות כאן חלוקות
הממש
החוק
תיופים יש לזכור כי אין ללקחת את ה
המוחים האת
ם לבדיקת הטענות של ה
עוד ללפני שניגשים
מות בהפגנה שהיתה בכיככר רבין ,כאן השיעור הגבבוה יותר מטיילים
אחריות לאלימ
לידיים .באשר לא
אים
הצדדים אחרא
אים בשני ה
כמעט כשיעור הזזה ) (29%רוא
ט
האחריות עלל המשטרה ).(30%
את ה
חושבים כי המוחים אשמים באליימות.
ם
14%
במידה שווה ורק %
(.
)מדגם יהודים . 43
ם
המשא ומתן45.8 ::
מדד ה
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בהפגנה של בני הקהילה האתיוופית
ה
מי לדעתך אחראי יותר ללאלימות שהייתה
תרשיים החודש :מ
בכיכר רבין? )באחחוזים(
ר
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0
יהודים

ערבים

וטמן
סוכים )אוניבררסיטת תל אבביב( ומרכז גוט
תכנית אוונס לגישוור ופתרון סכס
ת
השלום נערך בבחסות
מדד ה
ם 4-
דגם" בתאריכים
מכון המחקר "מדג
ן
פון על ידי
קר נערך בטלפו
מוקרטיה .הסק
רים של המכון הישראלי לדמ
לסקרי
שראל
האוכלוסייה הבוגרת בישר
ה
כלל
המהווים מדגם ארצי מייצג של ל
ם
רב  601מרואייינים,
אי  ,2015בקרב
 5במא
של  .95%עיבוודים
מת בטחון ל
לכלל המדגם  ±4.1% -ברמ
מה המרבית לכ
אי  18ומעלה .טעות הדגימ
בגילא
סטיים :גב' יססמין אלקלעי.
סטטיס
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