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 תונות יהודעה לע

  2015יולי משותף  פלסטיני-סקר דעת קהל ישראלי

 

בשנה האחרונה, התמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני עמים פחתה הן בקרב הישראלים והן בקרב 

ות לשני מקרב הישראלים ומקרב הפלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינ 51%הפלסטינים; כיום רק 

 עמים. באותו הזמן, שני הצדדים ממשיכים לראות בכוונות של הצד השני כמהוות איום קיומי.

 

כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס. טרומן לקידום השלום באוניברסיטה 

המשותף נערך ). הסקר PSRהעברית בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה (

 אדנאואר בירושלים וברמאללה. קונרד בתמיכת קרן 

  

, התמיכה בפתרון של שתי מדינות לשני 2014בהשוואה לממצאים בסקר מקביל שבוצע ביוני  •

 .51%-ל 54%-ובקרב הפלסטינים מ 51%-ל 61%-עמים פחתה, בקרב הישראלים מ

דים תופס את הצד האחר כמהווה כל אחד מהצד - ובאופן העקבי עם ממצאים קודמים -בו בזמן  •

הארוך היא  לטווחהפלסטינים סבורים ששאיפת ישראל קרב מ 56%. איום על עצם קיומו

 25%-להרחיב את גבולות המדינה על כל השטח שבין נהר הירדן לים ולגרש את הערבים ו

 חושבים שהשאיפות הן לספח את הגדה המערבית ללא מתן זכויות אזרח לתושבים הפלסטינים.

הארוך הן לכבוש את הארץ  לטווחהישראלים סובר כי שאיפות הפלסטינים קרב מ 43%

הישראלים חושבים קרב מ 18%-ולהשמיד חלק ניכר מהאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל, ו

 ששאיפות הפלסטינים הן לכבוש את ישראל.

 האוניברסיטה העברית ירושלים
 המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן
 למען קידום השלום
The Hebrew University of Jerusalem 
The Harry S. Truman 
Research Institute 
For the Advancement of Peace 
 טל': 02-5882300/1פקס:  02-5828076
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 18מרואיינים מגיל  1200 כללוומזרח ירושלים הגדה רצועת עזה המדגם הפלסטיני מייצג את תושבי 

. 3%בראיונות פנים אל פנים. גודל טעות הדגימה הוא  בגדה וברצועת עזה, מקומות 120-ומעלה שרואיינו ב

ערבית  ,בעבריתמרואיינים שרואיינו  802המדגם הישראלי כלל . 2015י ביונ 6-ל 3-הראיונות נערכו בין ה

 . 3%ה הוא וגודל טעות הדגימ ,2015ביוני  14-ל 2-הבין ורוסית 

 
המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום, מ פרופ' יפעת מעוזהסקר תוכנן ונוהל בידי 

ועיתונאות המכהנת כראש מרכז שוויץ לחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית  המחלקה לתקשורתומ

 . ברמאללה (PSR)המכון למדיניות וחקר דעת קהל  חליל שקאקי ראש בירושלים וע"י פרופ'

 

לפרטים , וpcpsr@pcpsr.org בדוא"ל ,חליל שקאקי פרופ'נא לפנות ל פלסטינילפרטים נוספים על הסקר ה

 . msifat@mscc.huji.ac.il בדוא"ל יפעת מעוז פרופ'על הסקר הישראלי לנוספים 

 

mailto:pcpsr@pcpsr.org
mailto:msifat@mscc.huji.ac.il
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 מצאים עיקריים:מ

 

 א. התנהלות הסכסוך ותפיסות איום 

שאלנו את שני הצדדים  ,הבחירות בישראל והקמת ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהועל רקע  •

מקרב הפלסטינים חושבים שהמשא  27%-מקרב הישראלים ו 6% לגבי הצפיות שלהם לעתיד:

בורים שהמשא ומתן המדיני מקרב הפלסטינים ס 29%-מקרב הישראלים ו 28%ומתן יתחדש, 

מקרב  20%-מקרב הישראלים ו 43%יתחדש אך פה ושם יהיו עדיין פיגועים וירי. מאידך גיסא, 

מקרב  8%-הפלסטינים חושבים שפיגועים וירי לא ייפסקו והצדדים לא יחזרו למשא ומתן ו

גועים מקרב הפלסטינים סבורים ששני הצדדים לא יחזרו למשא ומתן והפי 18%-הישראלים ו

 והירי יפסקו.

אינם מודאגים מכך שהם או בני משפחתם עלולים  41%-מודאגים ו 56%מקרב הישראלים,  •

אינם  21%-וחוששים  79%פגע על ידי ערבים בחיי היום יום שלהם. מקרב הפלסטינים, ילה

 . או שאדמתם תוחרם או ביתם ייהרס שהם או בן משפחתם עלול להיפגע בידי ישראליםחוששים 

 56%האיום הנתפס באשר לשאיפות לטווח הארוך של הצד השני גבוהה מאד בשני הצדדים.  רמת •

מקרב הפלסטינים סבורים ששאיפת ישראל לטווח הארוך היא להרחיב את גבולות המדינה על כל 

שאיפות מקרב הפלסטינים חושבים ש 25%השטח שבין נהר הירדן לים ולגרש את הערבים. 

מקרב  43%הן לספח את הגדה המערבית ללא מתן זכויות אזרח לתושבים הפלסטינים. ישראל 

הישראלים סובר כי שאיפות הפלסטינים לטווח הארוך הן לכבוש את הארץ ולהשמיד חלק ניכר 

מקרב הישראלים חושבים ששאיפות הפלסטינים  18% -היהודית במדינת ישראל ו המהאוכלוסיי

את כל מקרב הפלסטינים חושבים כי שאיפות ישראל הן לפנות  17% רקהן לכבוש את ישראל. 

מקרב הישראלים חושבים כי  27%או את כולם.  1967-מהשטחים שנכבשו ב )11%) או חלק (6%(

-השטחים שנכבשו ב) מ15%) או חלק (12%(כל את לרשותם הן להחזיר  ניםפלסטיהשאיפות 

1967 . 

איפות של ישראל לטווח הארוך הן חזרה לגבולות כי הש השיבומקרב הישראלים  9%באותו זמן,  •

כי השאיפה של ישראל היא נסיגה רק מחלק מיהודה  33%תוך הבטחת הביטחון של ישראל;  1967

הן סיפוח יהודה ושומרון מבלי ששאיפות ישראל  18%ושומרון תוך הבטחת הביטחון של ישראל; 

יפות ישראל הן סיפוח יהודה ושומרון כי שא 14%-להעניק זכויות אזרח לפלסטינים החיים שם; ו

 וגירוש הפלסטינים החיים שם. 

שאיפות הפלסטינים הן לקבל חזרה חלק מהשטחים שנכבשו כי  השיבו 38%מקרב הפלסטינים,  •

 13%. 1967-כי שאיפת הפלסטינים היא לקבל חזרה את כל השטחים שנכבשו ב 30%-ו 1967-ב

השאיפה של הפלסטינים השיבו כי  10%את ישראל. כי השאיפה של הפלסטינים היא לכבוש אמרו 

 היהודית במדינת ישראל. ההיא לכבוש את הארץ ולהשמיד חלק ניכר מהאוכלוסיי
 

 . ערוצי המשא ומתן שעל סדר היום:ב

 

 תכנית הליגה הערבית *התכנית הסעודית(

 תכנית השלום הסעודית שקוראתב תומכיםמקרב הפלסטינים  52%-מקרב הישראלים ו 21% •

להכרה ערבית ונורמליזציה של היחסים עם ישראל לאחר סיום הכיבוש של השטחים הערביים 

מקרב הפלסטינים  44%-והישראלים  קרבמ 67%והקמת מדינה פלסטינית.  1967-שנכבשו ב
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-הפלסטינים תמכו בתוכנית הסעודית וקרב מ 43%, 2014בסקר דצמבר לתכנית זו. מתנגדים 

 התנגדו לה.  63%-הישראלים תמכו בתוכנית וקרב מ 27%-התנגדו לה, בעוד ש 53%

 
 פלסטיני-הערוץ הישראלי

פרוק מרבית ההתנחלויות בשטחים במסגרת מקרב הישראלים תומכים ב 38% -פינוי התנחלויות  •

 מתנגדים לכך. 54%, בין ישראל לבין הפלסטינים הסכם שלום

מת מדינה פלסטינית לצד מקרב הישראלים ומקרב הפלסטינים תומכים בפתרון של הק 51% •

מקרב  48%-מקרב הישראלים ו 43%מדינת ישראל המכונה הפתרון של שתי מדינות לשני עמים. 

מקרב הפלסטינים  54%-מקרב הישראלים ו 62%, 2014 ביוניהפלסטינים מתנגדים לפתרון זה. 

לפתרון  התנגדו 46%-מקרב הישראלים ו 34%-בעוד שלשני עמים, תמכו בפתרון של שתי מדינות 

 .של שתי מדינות לשני עמים

אנו בוחנים באופן תקופתי את מוכנות הישראלים והפלסטינים להכרה הדדית  - הכרה הדדית •

בזהות הלאומית של שני העמים כחלק מהסדר הקבע ולאחר שכל הסוגיות במחלוקת יפתרו 

לסטינים הפקרב מהישראלים וקרב מ 44%כי  עולהמהסקר הנוכחי  ותוקם מדינה פלסטינית.

מסכימים שלאחר הקמת מדינה פלסטינית ופתרון כל הבעיות כולל הפליטים וירושלים תהיה 

קרב מ 45%הכרה הדדית של ישראל כמדינת העם היהודי ושל פלסטין כמדינת העם הפלסטיני. 

שלאחר הקמת מדינה פלסטינית ופתרון כל  מתנגדיםהפלסטינים קרב מ 54%-הישראלים ו

ים וירושלים תהיה הכרה הדדית של ישראל כמדינת העם היהודי ושל פלסטין הבעיות כולל הפליט

 54%, שיעורי התמיכה וההתנגדות היו: 2014בסקר שנערך בדצמבר כמדינת העם הפלסטיני. 

 60% -תמכו ו 39%התנגדו להכרה הדדית כזו. בקרב הפלסטינים,  36%-מקרב הישראלים תמכו ו

 התנגדו למהלך זה. 
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