בר 2014
לום נובמב
מדד השל
אפרים יער ופרופ'' תמר הרמן
ם
פרופ'
פ

בשלושה נושאים שעעמדו
ה
חודש
ההודעה על בבחירות חדשוות התרכז הח
סקר מדד השלום שנערך ערב ה
מערכת הבחירות :חוק
ת
הסתם ישחקו תפקיד גם בבמהלך
רי ואשר מן ה
לאחררונה במרכז ההדיון הציבור
קת ערבים אזזרחי ישראל והמשא ומתןן עם
היהודי( ,העסק
הלאוום )ישראל – מדינת הלאום של העם ה
סטינים.
הפלס
הממשלה נתנניהו,
שהציע ראש ה
אום ,בנוסח ש
הלאום :רוב ההציבור היהודי ) (52%סבור שחוק הלא
חוק ה
חושב
יותר ) (73%אף ח
גדול הרבה ר
מאות של ישרראל .רוב ל
הצהרת העצמ
אינו עעומד בסתירהה לעקרונות ה
שראל מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית .בה בעעת ,יש קונצננסוס
שאין סתירה בין ההיותה של יש
טית.
מדינה דמוקרט
כמעט מלא ) (88%שחשוב שישראל תהיה מ
ט
ק לבין המניעיים של מציעוו ,שכן רק מייעוט
עמדתו כלפי החוק
ו
את ,הציבור מבחין בבירוור בין
עם זא
של ישראל כמדדינה
שהיוזמה של נתניהו נבעה בעיקר מדאגגה כנה לחיזווק אופייה ל
 (30%מאמינים ש
) 3
בעיקר כדי לחזק את
ר
הו באה
ה של נתני ו
שיעור כפול ) (61%מאמיננים שהיוזמה
יהודיית ,שעה שש
אלה האם החוק יזיק או יועיל לאינטרסים
תנחלים .לשא
הימין ובקרב המת
ן
הפופוולריות שלו בבמחנה
שראל השיבוו  31%מהמרואיינים היהוודים כי הוא יועיל לה אבבל שיעור גבוה יותר )(39.55%
של יש
שהוא לא יועיל ולא יזיק ) 88%לא
א
שהחוק
חושבבים שהחוק ייזיק למדינת ישראל 21..5% .חושבים ש
על השאלה(.
ענו ל
סתירה לעקרונות
המוצע כן עומד בס
ע
החוק
 (82%סבור כי ה
גדול מאוד ) 8
בקרב הציבור העערבי רוב ל
ב
ה
מגילת העצמאות ושיעור
ת
דומה ) (83%אף סבור כי יש סתירה בין היותה של ישראל גם מדדינה
יהודיית וגם מדינהה דמוקרטית.
שאלנו" :ממשלות יישראל לדורוותיהם טענו תמיד כי ישראל
:
מית:
חוק הלאום והזיררה הבינלאומ
הבין
קיה בזירה ה
חשוב במאבק
התיכון' והשתמשו בכך כנכס ח
ן
מזרח
היא 'הדמוקרטיהה היחידה במ
חליש את יכוולתה של ישראל
מסכים שאישור חווק הלאום יח
ם
או לא
תה מסכים א
מית .האם את
לאומ
44%
מסכימים ו%-
מש חצוי בדעעתו 45.5% :מ
שהציבור היהודי ממ
ר
ראה
שען על טיעון זה"? כאן נר
להיש
הטיעון כי ישראל
ה של ישראל להישען על ה
יחליש את יכולתה
ש
הלאום
אישור חוק ה
מתנגדדים לדעה שא
מזרח-התיכוןן' כנכס חשובב במאבקיה בזירה הבינלאומית .כלוומר,
היא 'הדמוקרטיהה היחידה במ
הילה
המדינה בעיני הקה
ה
בדימוי של
י
קרוב למחצית סבבורים כי אישור חוק הללאום היהודי יפגע
הבינללאומית.
שראלים :בעעקבות שרשררת הפיגועים האחרונים ,הורה לאחרונה ראש עירריית
קת ערבים יש
העסק
הבנייה במוסדדות החינוך בבעיר
אל בעבודות ה
העסקתם של ערבים אזרחי ישרא
ם
את
אשקללון להפסיק א
מדת
הביטחון של תושבי העיר .על רקע זה בחנו מהי עמ
בנימווק שיש בכך כדי להגביר את תחושת ה
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שלצד
התשובות מלמדות ש
ת
מנוע העסקת עובדים ערבים.
הציבור היהודי כללפי הקולות הקוראים למ
המצדד בקריאות
אות שלא להעעסיק ערבים ,קיים מיעוט גדול ) (43%ה
מתנגד לקריא
קטן ) (52%המ
רוב ק
אלה.
חים ערבים בבבתי חולים וובמוסדות סיעוד,
או אחיות ואח
קת רופאים א
אלנו על העסק
ם ,כאשר שא
ואולם
המתנגדים לככך ירד ל.25.55%-
אילו שיעור ה
ערבים ל 69%-וא
ם
עם עעלה שיעור ההתומכים בהעעסקת
ת יכול להיות בכך שהציבוור מתייחס ללבתי
שתי השאלות
הסבר אחד להבדלל בהתפלגות התשובות לש
ר
סים
עובדים ערבים ,כיווון שהם נתפס
ם
קה של
חולים כמקומות עעבודה פחות "רגישים" מבבחינת העסק
ם
הוא עובד או מקבל
ת של הפרט ,בין אם א
הות השיוכית
מה לפיה הזה
שוררת הנורמ
חבים בהם ש
כמרח
הציבור היהוודי מבין כי בתי
שהו ,הוא שה
סף ,ציני מש
ת ,פחות רלבבנטית .הסבר אפשרי נוס
שירות
אה ערבים ,ובבלית ברירה הוא
א אנשי רפוא
שראל לא יוכללו לפעול ללא
החוללים ומוסדות הסיעוד ביש
הערבים .עם זזאת ,חשוב ללציין
בעבודות אחררות יש חלופו ת לעובדים ה
משליים עם העסק תם ,שעה שב
תפות
תנגדות רחבה ) (90%לפגיעעה במסגרות חינוך משות
צאנו בסקר זזה בציבור היהודי גם הת
כי מצ
תת ביה"ס הדדו-לשוני בירוושלים.
ם ,דוגמת הצת
הודים וערבים
של יה
מאס
תחזקות החמ
הציבור היהודי )  (58%מתנגד לטענה כי הת
ר
המשא ומתן עם הפלסטינים :רוב
מדיני
שא ומתן המ
אבו-מאזן נובעעת בעיקר מהקיפאון במש
במעמדו של א
בגדה המערבית והההיחלשות ב
אים
הצדדים אחרא
שבים ששני ה
אותה רוח ,לצצד  41%החוש
אל לרשות הפלסטינית .בא
ממשלת ישרא
בין מ
ה ש-
בעיקר על הצד הפפלסטיני ,שעה
ר
דעה שהאחרייות למצב זה נופלת
שווה 48% ,בד
און במידה ש
לקיפא
ם אותה על הצד הישראלי .לשאלה למיי חשוב יותר להגיע להסככם שלום קבעע ענו
 9%בבלבד מטילים
מחזיקים בדעעה שהוא חשוב יותר לישראל
דה לשני הצדדים 41% ,מ
 39%שהוא חשובב באותה מיד
אית למרואייינים
ם .שאלנו גם איזו דרך נרא
יותר לפלסטינים
ר
ם ששלום קבע חשוב
ורק  16%סבורים
ס על
עם אבו-מאזן על מנת להגייע להסדר מדדיני המבוסס
משא ומתן ם
מתאיימה יותר :ללחדש את המ
ומדינות ערב המתונות
ת
המערב
ת מדינות מ
שני העמים ,ככפי שדורשות
קרון של שתיי מדינות לש
העיק
חית של הימנעות ממשא וומתן ,תוך חייזוק
או לחילופין להמשיך במדדיניות הנוכח
מת מצרים( ,א
)דוגמ
שונה לעומת 40%
הגדה וירושליים .הרוב ) (544%בחרו באפפשרות הראש
ההתייישבות היהודדית בשטחי ה
שבחררו באפשרות השנייה.
מאזן והתחזקות
חלשות אבו מ
רוב קטן ) (522%מסכים ללטענה כי הח
בציבוור הערבי ,לעעומת זאת ,ר
אי חידוש המשא ומתן על שני
דיני 60.5% .מטילים את האחריות לא
חמאס נובעת מן ההקיפאון המד
ס
תחדש על ישראל
את האחריות ללכך שהמשא ומתן לא מת
שווה 28.5% ,מטילים ת
הצדדדים בצורה ש
סטיני .כשני שלישים )(63%
את האחריות בעיקר על הצד הפלס
בלבד ורק  1%מטילים ת
ד
ם כי
הצדדים באותה מידה ו 85%-חושבים
חשוב לשני ה
מהמררואיינים העערבים השיבו כי השלום ח
של ישראל.
אינטרסים ל
ה מבחינת הא
שרות העדיפה
אזן היא האפש
תן עם אבו מא
חידוש המשא ומת
ש
שלום
הוא עומד להצציע תכנית ש
חוץ ,אביגדורר ליברמן ,שה
ה? לאחרונה הודיע שר הח
מסכיימים לפשרה
האם
משלמות האררץ .לשאלה ה
שובה יותר מ
הפלסטינים משום ששללמות העם חש
ם
ם
הכוללת פשרה עם
מכים
היהודים כי הם תומ
ם
לעמדה זו של ליבררמן השיבו  59%מהנשאללים
ה
מתנגד
אתה מסכים או מ
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שוב האם הצייבור
אשר בחנו ש
תנגדו( .דפוס דומה ,אם ככי פחות נחרץץ ,התקבל כא
בהצעעה ) 34%הת
מלפני כשנה ככי הסכם שלוום הוא חיוני כדי
שלה נתניהו מ
של ראש הממש
מסכיים או מתנגד לאמירתו ל
יהיה רוב יהודי52% .
שבה לא ה
אל תהפוך בעעתיד הנראה ללעין למדינה דו-לאומית ש
למנוע מצב שישרא
ע
איננה נכונה( .במיילים אחרות ,רוב
ה
ה שהיא
סבורים כיום שקבביעתו של נתנניהו נכונה ) 38%הם בדעה
הצורך בפשרה טריטוריאלית.
ך
מקבל עקרוניית את
ברור ,אם כי לא גדדול מאד ,בצייבור היהודי מ
,

)מדגם יהודי(41.6 :
ם
המשא ומתן45.0 ::
מדד ה

ה בין היותה של ישראל גם מדינה יהוודית
או אין סתירה
האם לדעתך יש סתירה א
תרשיים החודש :ה
)מדגם יהודים(
ם
מדינה דמוקררטית?
וגם מ
3.8
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10%
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0%
%

שמאל

קרים
מרכז גוטמן לסק
טת תל אביב( ומ
לגישור ופתרון סכסוככים )אוניברסיט
ר
תכנית אוונס
ת
רך בחסות
מדד השלום נערך
מ
אריכים  1-3בדצצמבר
המחקר "מדגם" בתאר
ר
נערך בטלפון על ידדי מכון
ראלי לדמוקרטייה .הסקר ך
של המכון הישרא
ש
אי 18
של כלל האוכלווסייה הבוגרת בבישראל בגילא
מדגם ארצי מייצג ש
ם
המהווים
 ,2014בקרב  6602מרואיינים ,ה
14
בטחון
 ±4.1%ברמת בט
לכלל המדגם % -
גימה המרבית לכ
סית .טעות הדגי
מעלה .הסקר נעערך בשפות עבררית ,ערבית ורוס
ומ
עי.
ם :יסמין אלקלעי
של  .95%עיבודיים סטטיסטיים
ש
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