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.1

מה עמדתך לגבי ניהול משא ומתן לשלום בין ישראל לרשות הפלסטינית?

.1
.2
.3
.4
.5

מאד בעד
די בעד
די נגד
מאוד נגד
לא יודע  /מסרב

יהודים
33.9
27.5
14.0
19.4
5.2

 .2האם אתה מאמין או לא מאמין שמשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית יוביל בשנים
הקרובות לשלום בין ישראל לפלסטינים?
יהודים
6.7
 .1מאמין מאד
19.6
 .2די מאמין
21.3
 .3די לא מאמין
50.0
 .4לגמרי לא מאמין
2.3
 .5לא יודע  /מסרב
 .3עד כמה חשוב או לא חשוב לדעתך כי במסגרת הסדר עם הפלסטינים הם יכירו בישראל
כמדינת העם היהודי?
יהודים
62.6
 .1מאוד חשוב
14.4
 .2די חשוב
7.6
 .3לא כל כך חשוב
13.2
 .4בכלל לא חשוב
2.2
 .5לא יודע /מסרב

) .4נשאל בקרב אלו ,שלדעתם חשוב או חשוב מאוד שהפלסטינים יכירו בישראל כמדינה
יהודית במסגרת ההסדר( מדוע חשוב לדעתך שהפלסטינים יכירו בישראל כמדינת העם
היהודי ,האם זה בעיקר מפני ש:
יהודים
 .1הכרה כזו פירושה בעצם הכרה
40.8
בעיקרון הבסיסי של הציונות
 .2הכרה כזו היא תמורה הוגנת
להכרה ישראלית במדינה
19.4
הפלסטינית כמדינת העם
הפלסטינית
 .3הכרה כזו תאפשר להתמודד
28.8
בעתיד עם דרישות להפוך את
ישראל למדינת כל אזרחיה
4.3
 .4כולם באותה מידה
3.7
 .5אף אחד מאלה ,אחר
3.1
 .6לא יודע /מסרב
 .5שרים וגורמים ביטחוניים מרבים לאחרונה לדבר על הסתה נגד ישראל במערכת החינוך
ובמערכת ההסברה הפלסטינית .יש הטוענים כי במצב כזה אין טעם להתקדם בשיחות
השלום כי זה מוכיח שהפלסטינים בכלל אינם מעוניינים להגיע להסדר .לעומת זאת יש
הטוענים כי יש סיכוי סביר שאם יש הסתה ,היא תיחלש ואולי תיפסק לגמרי לאחר שיושג
הסכם שיהיה מקובל על הפלסטינים .עם איזו משתי הטענות אתה מסכים יותר?
יהודים
 .1עם הטענה הראשונה כי במצב
כזה אין טעם להמשיך בשיחות
54.0
כי ההסתה מוכיחה
שהפלסטינים לא רוצים שלום
 .2עם הטענה השנייה שסביר
להניח שאם יושג הסכם שיהיה
40.8
מקובל גם על הפלסטינים
ההסתה תיחלש או אפילו
תיפסק.
5.2
 .3לא יודע /מסרב
 .6האם אתה תומך או לא תומך בהצעה של שר החוץ אביגדור ליברמן שבמסגרת ההסכם עם
הפלסטינים יסופחו לישראל גושי ההתנחלות הגדולים ואילו המשולש וחלקים מן הגליל
המאוכלסים בערבים יסופחו למדינה הפלסטינית?
יהודים
18.7
 .1מאוד תומך
24.4
 .2די תומך
19.0
 .3לא כל כך תומך
32.1
 .4בכלל לא תומך
5.8
 .5לא יודע /מסרב

 .7מה לדעתך הסיכויים שההצעה של ליברמן תתקבל על ידי הרשות הפלסטינית?
יהודים
1.9
 .1סיכויים גדולים מאוד
5.4
 .2סיכויים די גדולים
25.4
 .3סיכויים די קטנים
61.0
 .4סיכויים קטנים מאוד
6.3
 .5לא יודע /מסרב
 .8ומה הסיכוי שרוב הערבים אזרחי ישראל יסכימו להצעה של ליברמן?
יהודים
1.3
 .1סיכויים גדולים מאוד
7.4
 .2סיכויים די גדולים
23.0
 .3סיכויים די קטנים
62.1
 .4סיכויים קטנים מאוד
6.2
 .5לא יודע /מסרב

 .9והיה והאמריקנים אכן ישימו בקרוב על השולחן הסכם מסגרת שיהיה מתווה להסכם שלום
ישראלי-פלסטיני ,האם תהיה או לא תהיה לכך השפעה על עמדת נתניהו וממשלתו במסגרת
המשא ומתן עם הפלסטינים?
יהודים
 .1לא תהיה השפעה משמעותית
כי ממשלת ישראל תעמוד תמיד
23.8
על העקרונות החשובים לה ולא
משנה מה אומרים האמריקנים
 .2כן תהיה השפעה משמעותית כי
נתניהו אינו יכול להרשות לעצמו
66.9
להתעלם מעמדת ארה"ב
ומדעת הקהל העולמית
ולהתעלם מהסכם כזה.
9.2
 .3לא יודע /מסרב
 .10אם גורמים שהם היום בממשלה ,כמו הבית היהודי או ישראל ביתנו ,יאיימו בפרישה אם
נתניהו יקבל את הסכם המסגרת שיציגו האמריקנים ,מה הסיכוי שהוא יתן להם ללכת ויפעל
להקמת ממשלה חדשה עם גורמים אחרים ,למשל ,מפלגת העבודה והמפלגות החרדיות
שהן כיום באופוזיציה?
יהודים
19.5
 .1סיכוי נמוך מאוד
23.0
 .2סיכוי די נמוך
31.1
 .3סיכוי די גבוה
17.4
 .4סיכוי מאוד גבוה
9.0
 .5לא יודע /מסרב

 .11לאחרונה אמר שר החוץ אביגדור ליברמן כי ישראל מכבידה מדי על ארה"ב בדרישות רבות,
עד כדי כך שארה"ב כבר מתרחקת ממנה ,ולכן עלינו למצוא לנו גם בעלי ברית אחרים בזירה
הבינלאומית .האם לדעתך עודף דרישות היא אכן הסיבה העיקרית להתרחקות ארה"ב
מישראל בתקופה האחרונה?
יהודים
21.2
 .1סיכויים גדולים
28.7
 .2סיכויים די גדולים
29.9
 .3סיכויים די קטנים
17.1
 .4סיכויים מאוד קטנים
3.0
 .5לא יודע /מסרב

 .12אם יוטלו עליה סנקציות כבדות כאלה מצד אירופה וארה"ב ,עד כמה לדעתך ישראל תהיה
מסוגלת או לא תהיה מסוגלת להתמודד אתן בהצלחה ולא לשנות את עמדותיה בעניין
ההתנחלויות והמשא ומתן?
יהודים
16.0
 .1בטוח שלא תהיה מסוגלת
30.2
 .2חושב שלא תהיה מסוגלת
27.5
 .3חושב שכן תהיה מסוגלת
21.7
 .4בטוח שכן תהיה מסוגלת
4.6
 .5לא יודע /מסרב
 .13האם בתמורה להסכם שלום קבע לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה להסכים לשיבה של
מספר מוגבל של פליטים פלסטינים לישראל?
יהודים
2.5
 .1בטוח צריכה
13.7
 .2חושב שצריכה
17.9
 .3חושב שלא צריכה
62.6
 .4בטוח שלא צריכה
3.4
 .5לא יודע /מסרב
 .14האם בתמורה להסכם שלום קבע תתמוך או תתנגד לכך שישראל תכיר באחריות חלקית
שלה לסבל שנגרם לפלסטינים ,למשל ליצירת בעיית הפליטים?
יהודים
51.9
 .1בטוח שלא אסכים
22.2
 .2חושב שלא אסכים
16.2
 .3חושב שאסכים
7.1
 .4בטוח שאסכים
2.7
 .5לא יודע /מסרב

 .15בעוד מספר חודשים יסיים הנשיא פרס את כהונתו ויתקיימו בחירות למשרת נשיא מדינת
ישראל .האם היית מעדיף שהנבחר או הנסחרת יבואו מהעולם המדיני-פוליטי ,מהעולם
המדע והרוח ,או מעולם הכלכלה והעסקים?
יהודים
14.5
 .1מעולם הכלכלה והעסקים
39.8
 .2מעולם המדע והרוח
29.8
 .3מהעולם המדיני-פוליטי
9.1
 .4לא משנה
1.6
 .5אחר
5.1
 .6לא יודע /מסרב
 .16מי היית מעדיף שיבחר את הנשיא?
.1
.2
.3
.4
.5

כנהוג עכשיו ,חברי הכנסת
מועצה ציבורית שתורכב במיוחד
לשם כך מאנשים בעלי מעמד
ציבורי מוכר בתחומים שונים
הציבור הרחב
אחר
לא יודע /מסרב

יהודים
16.1
19.6
58.6
1.5
4.2

