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 הודעה לעיתונות 

  2102משותף יוני  פלסטיני-סקר דעת קהל ישראלי

 

-חדתוכנית הציבור הישראלי חצוי והציבור הפלסטיני מתנגד ל
חדשה שנועדה להחזיר את המתנחלים לשטחי ישראל צדדית 

וכך לחזק את יכולת הממשלה לקדם פתרון של שתי מדינות 
שני הצדדים אינם ; הפלסטיניםולהגיע לפתרון שלום עם 

 . חושבים שיש סיכוי רב שממשלת נתניהו תבצע את התכנית
 

טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית . כך עולה מממצאי הסקר האחרון שנערך במשותף על ידי מכון הרי ס
ההתנגשויות הסקר נערך על רקע . (PSR)בירושלים והמרכז הפלסטיני למדיניות ולחקר דעת קהל ברמאללה 

 (.  ירושלים ורמאללה)וקרן אדנאואר ( קהיר)קרן פורד י "ונתמך ע, האלימות האחרונות בדרום ישראל ורצועת עזה
 
 

חדשה שנועדה לחזק את יכולת הממשלה צדדית -חדלאחרונה התפרסמה בתקשורת תכנית 
יקרי ואלה הם ע. ולהגיע לפתרון של שלום עם הפלסטיניםלקדם פתרון של שתי מדינות 

 :התכנית
הכרזה של ממשלת ישראל שהיא מוכנה לחזור למשא ומתן בכל עת ושהיא לא תובעת ריבונות  -

 על השטחים שממזרח לגדר ההפרדה 
 ישראל תפסיק את הבניה ממזרח לגדר ההפרדה ובשכונות הערביות של ירושלים-
נית לאומית הממשלה תכין תוכ: במקביל  תיערך הממשלה להחזיר את המתנחלים לישראל -

 .לקליטת המתנחלים שגרים מחוץ לגדר ותאפשר פינוי מרצון תוך פיצוי וקליטה שלהם
 ל יישאר בשטחי הרשות עד לחתימת הסדר קבע"צה -
 . התכנית המוצעת תתבצע גם אם יהיה הסכם עם הפלסטינים וגם אם לא -

רואים את  53%בקרב הפלסטינים . מתנגדים 44%-תומכים בתוכנית ו 44%בקרב הישראלים 
 .רואים אותה כגרועה עבורם 35%-ו כטובה להם תוכניתה

בקרב הפלסטינים חושבים שיש סיכוי גבוה או בינוני שממשלת  24%-בקרב הישראלים ו 22%
, חושבים שיש סיכוי נמוך לכך מהפלסטינים 54%-מהישראלים ו 53%; נתניהו תבצע תוכנית זו

מהפלסטינים חושבים שאין כלל סיכוי שממשלת נתניהו תבצע  54%-מהישראלים ו 51%
 . תוכנית זו

 
ומעלה  01מרואיינים מגיל  0011 המדגם הפלסטיני מייצג את תושבי הגדה רצועת עזה ומזרח ירושלים וכלל

הראיונות נערכו . 3%גודל טעות הדגימה הוא . נים אל פניםבראיונות פ, מקומות בגדה וברצועת עזה 001-שרואיינו ב
ערבית , ראיונות טלפוניים בעבריתמרואיינים שרואיינו ב 210המדגם הישראלי כלל . 0100 ביוני 23-ל 21-הבין 

 . 5.4%וגודל טעות הדגימה הוא ,  0100ביוני  00 -ל 01-ורוסית בין ה
 

טרומן למען קידום השלום והמחלקה . ש הרי ס"מהמכון למחקר עיעקב שמיר ' הסקר תוכנן ונוהל בידי פרופ
 (PSR)חליל שקאקי ראש המכון למדיניות וחקר דעת קהל  ' לתקשורת באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ

 . ברמאללה
 

ועל , pcpsr@pcpsr.org 0625633-10. טל, חליל שקאקי' לפרטים נוספים על הסקר הפלסטיני נא לפנות לפרופ
 .jshamir@mscc.huji.ac.il  2506506-13. טל, יעקב שמיר' הסקר הישראלי לפרופ

mailto:pcpsr@pcpsr.org
mailto:jshamir@usip.org
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 :ממצאים עיקריים

 
  תהליך השלוםעמדות וציפיות לגבי . א

 

  הסיכוי להקמת מדינה פלסטינית סבור כי ( 21%)ובקרב הפלסטינים ( 10%)רוב בקרב הישראלים
בקרב  42%רוב של . השנים הקרובות הוא נמוך או לא קיים כלל 4-לצד מדינת ישראל ב

-תומכים ו 56%, בקרב הפלסטינים. מתנגדים 51%בעוד , הישראלים תומך בפתרון שתי המדינות
עמים צפוי  לאחרונה נשמעות דעות הטוענות כי פתרון של שתי מדינות לשני. מתנגדים לכך 56%

מהפלסטינים אכן סבורים כי  44%-מהישראלים ו 41%; לכישלון בלתי נמנע בשל ההתנחלויות
בקרב הפלסטינים  24%-בקרב הישראלים ו 21%,  בו בזמן. פיתרון שתי המדינות נועד להיכשל

מהישראלים  32% :מתנגדים לפתרון של מדינה אחת לשני עמים בה ערבים ויהודים ייהנו משוויון
 . מהפלסטינים תומכים בפתרון זה 30% -ו

 51% להסדר( התכנית הסעודית)מתנגדים לתכנית הליגה הערבית 45% -מהפלסטינים תומכים ו .
על פי תכנית זו תיסוג ישראל מכל . מתנגדים לתוכנית 46%-תומכים ו 63% ,בקרב הישראלים

.  וקם מדינה פלסטיניתות, ורמת הגולן, ירושלים, הגדה, כולל עזה 0621-השטחים שנכבשו ב
בתמורה . 065מ "בעיית הפליטים תיפתר במשא ומתן באופן צודק ומוסכם על פי החלטת האו

יחתמו איתה על הסכמי שלום ויכוננו , יכירו כל מדינות ערב בישראל ובזכותה לגבולות בטוחים
  .ודמיםאחוזים אלה דומים לאחוזים שנמצאו בסקרים ק. איתה יחסים דיפלומטיים נורמאליים

  אנו בוחנים באופן תקופתי את מוכנות הישראלים והפלסטינים להכרה הדדית בזהות הלאומית
של שני העמים כחלק מהסדר הקבע ולאחר שכל הסוגיות במחלוקת יפתרו ותוקם מדינה 

מתנגדים  53%; מהציבור הישראלי תומכים בהכרה הדדית כזו 43%בסקר הנוכחי . פלסטינית
מהישראלים  44%, 0100 במרץ. מתנגדים לצעד זה 44%-תומכים ו 53%ים בקרב הפלסטינ .לכך

 .התוצאות היו דומות לסקר הנוכחי  פלסטיניםהבקרב ; התנגדו 36%-תמכו
 

 
 סוגיית הפצצת המתקנים הגרעיניים באיראן. ב

 

 40%  מהישראלים תומכים בשיתוף פעולה בין ישראל וארצות הברית בהפצצת המתקנים
במידה וישראל תצטרך להפציץ את המתקנים הגרעיניים  תומכים 06%; הגרעיניים של איראן

 . מתנגדים לתקיפה בידי ישראל בכל מצב 02%-ו, באיראן  ללא ארצות הברית

 10% תפציץ את מתקני הגרעין של איראן תפרוץ כי במידה וישראל אכן  יםחושב מהישראלים
 . מהישראלים לא סבורים כך 00%-מלחמה אזורית גדולה ו

 
 

 התנהלות הסכסוך ותפיסות איום . ג
 

  מהישראלים חושבים שפיגועים וירי  41%, הצטרפות קדימה בראשות מופז לממשלת נתניהולאור
סבורים שהמשא ומתן המדיני יתחדש אך פה  32%. לא ייפסקו והצדדים לא יחזרו למשא ומתן

ש ותהיה הפסקה מהישראלים חושבים שהמשא ומתן יתחד 2%רק . ושם יהיו עדיין פיגועים וירי
שפיגועים וירי לא ייפסקו והצדדים לא חושבים  06%, בקרב הפלסטינים .של הירי והפיגועים

סבורים ששני  30%-ו, א ומתןסבורים ששני הצדדים יחזרו בקרוב למש 01%, יחזרו למשא ומתן
בדעה ששני הצדדים לא  00%; הצדדים יחזרו למשא ומתן אך פה ושם יהיו עדיין פיגועים וירי

 .יחזרו למשא ומתן והפיגועים והירי יפסקו

 13% תומכים  06%; מהישראלים מתנגדים לכל סוג של התערבות ישראלית באירועים בסוריה
 5%-תומכים באספקת נשק ותחמושת ו 0%; ליטי למורדיםבמתן סיוע הומניטארי ומתן מקלט פו

 .תומכים בהתערבות פעילה של הצבא הישראלי

 לא מודאגים מכך שהם או בני משפחתם עלולים להפגע  51%-מודאגים ו 40% ,בקרב הישראלים
 15%, בקרב הפלסטינים. 0100 בדומה לממצאי סקר מרץ, על ידי ערבים בחיי היום יום שלהם

, חוששים שהם או בן משפחתם עלול להיפגע בידי ישראלים או שאדמתם תוחרם או ביתם ייהרס
 . 0100בדומה לממצאים בסקר מרץ 

 20%. רמת האיום הנתפס באשר לשאיפות בטווח הארוך של הצד השני גבוהה מאד בשני הצדדים 
המדינה על כל מהפלסטינים סבורים ששאיפת ישראל בטווח הארוך היא להרחיב את גבולות 

חושבים שהשאיפות הן לספח את הגדה  06%. השטח שבין נהר הירדן לים ולגרש את הערבים
הקטגוריה השכיחה בקרב הישראלים . המערבית ללא מתן זכויות אזרח לתושבים הפלסטינים

היא ששאיפות הפלסטינים בטווח הארוך הן לכבוש את הארץ ולהשמיד חלק ניכר מהאוכלוסייה 
מהישראלים חושבים ששאיפות הפלסטינים הן לכבוש את  04% ;(50%)מדינת ישראל היהודית ב

מהפלסטינים חושבים כי שאיפות ישראל הן לפנות את כל או חלק מהשטחים  01%רק . ישראל 
מהישראלים חושבים ששאיפות הפלסטינים הן לקבל חזרה חלק או כל  31%-ו, 0621-שנכבשו ב

 .0621-השטחים שנכבשו ב
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 חדשה שנועדה לחזק את יכולת הממשלה לקדם צדדית -חדה התפרסמה בתקשורת תכנית לאחרונ
 :ואלה הם עיקרי התכנית. ולהגיע לפתרון שלום עם הפלסטינים פתרון של שתי מדינות

הכרזה של ממשלת ישראל שהיא מוכנה לחזור למשא ומתן בכל עת ושהיא לא תובעת ריבונות  -
 על השטחים שממזרח לגדר ההפרדה 

 ישראל תפסיק את הבניה ממזרח לגדר ההפרדה ובשכונות הערביות של ירושלים-
  הממשלה תכין תוכנית לאומית: במקביל תיערך הממשלה להחזיר את המתנחלים לישראל -

 .לקליטת המתנחלים שגרים מחוץ לגדר ותאפשר פינוי מרצון תוך פיצוי וקליטה שלהם
 ר קבעל יישאר בשטחי הרשות עד לחתימת הסד"צה -
 . התכנית המוצעת תתבצע גם אם יהיה הסכם עם הפלסטינים וגם אם לא -

 

רואים את  34%בקרב הפלסטינים . מתנגדים 52%-תומכים בתוכנית ו 55%בקרב הישראלים 
 . רואים אותה כגרועה עבורם 46%-התכנית כטובה לפלסטינים ו

גבוה או בינוני שממשלת  בקרב הפלסטינים חושבים שיש סיכוי 05%-בקרב הישראלים ו 01%
, מהפלסטינים חושבים שיש סיכוי נמוך לכך 35%-מהישראלים ו 31%; נתניהו תבצע תוכנית זו

סיכוי שממשלת נתניהו תבצע תוכנית  מהפלסטינים חושבים שאין כלל 32%-מהישראלים ו 31%
 . זו
 

 
  נושאי פנים .ד

 

  ארץ ישראל , מדינה עם רוב יהודי: ערכיםכאשר ביקשנו את הנשאלים היהודים לבחור בין ארבעה
סיכוי , כלומר)ומצב של שלום ( זכויות פוליטיות שוות לכל, כלומר)מדינה דמוקרטית , השלמה

בשלום כערך בחרו  02% ;במקום הראשון בחרו במדינה עם רוב יהודי 31% ,(נמוך למלחמה
 .שלמהבחרו בארץ ישראל ה 00%רק . בחרו בדמוקרטיה 03%-ו ,החשוב ביותר

 בחרו את סיום  51%, כאשר התבקשו לבחור בין ארבע מטרות חשובות עבורם, בקרב הפלסטינים
; הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית בגדה וברצועת עזה כולל מזרח ירושלים כבירתה

בחרו  1%-ו; בחרו בהקמת מדינה דתית מוסרית 04%; בחרו בהשגת זכות השיבה לפליטים 31%
 .דמוקרטיתבהקמת מדינה 

 שאר בהפרש ניכר על פני מפלגת הליכוד מובילה , כמו בסקרי דעת קהל אחרים שנעשו לאחרונה
כאשר הוספנו לרשימת , 0100בחודש מרץ . המפלגות אם הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום

במקום השני , (05%)לתמיכה גבוהה  זכתה היא, מפלגה של תנועת המחאה החברתית המפלגות
כאשר הוספנו לרשימה של המפלגות את המפלגה של תנועת , בסקר הנוכחי(. 02%)כוד ליאחרי ה

תחזית זו  ,מאחר ומפלגה כזו עוד לא קמה. ציינו כי יצביעו למפלגה זו 1%רק , המחאה החברתית
כאשר על סדר היום לא היו נושאים כלכליים כי תוצאה זו הושגה  יש לצייןעם זאת ; ספקולטיבית

 .עם הפלסטינים בדרוםהאלימים  העימותים ושאים ביטחוניים על רקעחברתיים אלא נ

 56%היה מקבל ( אבו מאזן)מחמוד עבאס , אילו נערכו בחירות לנשיאות היום, בקרב הפלסטינים 
כל יתר , 06% -ואילו חמאס , מהקולות 51%ח גורף "בבחירות לפרלמנט היה הפת. 55%והנייה 

 .שהם לא החליטו עדיין למי להצביע אומרים 06%-ו, 00%המפלגות מקבלות יחד 
 


