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מהן השלכות האירועים
הדרמטיים של שנה שעברה על
יחסי יהודים וערבים בישראל?

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷﺣﺪاث
اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺎم
اﻟمﺎضﻲ ع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻴهوديﺔ
اﻟﻌ بﻴﺔ إﺳرائﻴل؟
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מה מצפים שיקרה ליחסים בין יהודים
וערבים אחרי אירועים משמעותיים כאלה?
ב  -השלכות לטווח ארוך

א  -השלכות לטווח קצר

יחסים
שליליים

או

זמן

יחסים
שליליים

זמן

ﻣﺎذا تﺘوﻗع أن يحﺪث ﻟلﻌﻼﻗﺎت اﻟﻴهوديﺔ اﻟﻌ بﻴﺔ بﻌﺪ ﻫذه اﻷﺣﺪاث اﻟهﺎﻣﺔ؟

נשאלת השאלה כיצד אירועים משמעותיים בין קבוצות משפיעים על היחסים לאורך זמן.
במקרה הנוכחי שיערנו כי ייתכנו:
א .השלכות לטווח קצר  -מדובר באירוע נקודתי ,שבסמוך אליו היחסים השליליים מתחזקים
ועם הזמן היחסים מתאוששים.
ב .השלכות לטווח ארוך  -מדובר באירוע משמעותי ודרמטי ,שבסמוך אליו היחסים השליליים
מתחזקים ומתייצבים לאורך זמן .כלומר ,אין התאוששות ביחסים בין הקבוצות.

3

4

תיאור המדגם –عﻴنﺔ اﻟبحث
מדגם אינטרנטי שכלל  650משתתפים מהחברה הישראלית ונערך על ידי חברת אייפנל

מאפייני המדגם:
מדגם יהודי )(N=355
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מדגם ערבי )(N=295

מגדר:
גברים – 47%
נשים – 53%

נטייה פוליטית:
ימין – 61%
מרכז – 23%
שמאל – 16%

מגדר:
גברים – 34%
נשים – 66%

דת:
מוסלמי – 68%
נוצרי – 21%
דרוזי – 11%

גיל:
26% – 29-18
23% – 39-30
17% – 49-40
16% – 59-50
16% – 69-60
2% – 85-70

רמת דתיות:
אתאיסט – 7%
חילוני – 38%
מסורתי – 35%
דתי – 10%
דתי אדוק/חרדי – 10%

גיל:
38% – 29-18
34% – 39-30
13% – 49-40
11% – 59-50
4% – 69-60
0.3% – 85-70

רמת דתיות:
אתאיסט – 3%
חילוני – 27%
מסורתי – 44%
דתי – 25%
דתי אדוק/חרדי – 0.7%

סטטוס תעסוקתי:
שכיר – 66%
עצמאי – 8%
סטודנט – 9%
מובטל – 7%
אחר – 10%

אזור מגורים:
ערים מעורבות )ירושלים ,מעלות תרשיחא,
נצרת עילית ,נוף הגליל ,לוד ,תל אביב-יפו,
רמלה ,חיפה ,עכו( – 26%
ערים לא מעורבות – 74%

סטטוס תעסוקתי:
שכיר – 50%
עצמאי – 6%
סטודנט – 17%
מובטל – 15%
אחר – 12%

אזור מגורים:
ערים מעורבות )ירושלים ,מעלות תרשיחא,
נצרת עילית ,נוף הגליל ,לוד ,תל אביב-יפו,
רמלה ,חיפה ,עכו( – 22%
ערים לא מעורבות – 78%

בשורה התחתונה  -ﻣلﺨﺺ
יחסי יהודים-ערבים נמצאים במגמת התאוששות לאחר ההסלמה
במאי  2021בחלק מההיבטים ,כמו כעס ואמפתיה .אבל נראה
שישנם רגשות עמוקים של שנאה ופחד שלא התאוששו ,ותחושת
אי אמון אשר נמצאת במגמת עלייה בקרב יהודים וערבים כאחד.
רגשות ותפיסות אלו עלולים להעיד על מה שקורה מתחת לפני
השטח ועל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את ההסלמה הבאה.
מפגשים חיוביים בין יהודים לערבים ועבודה במקום עבודה מגוון
שמשותף ליהודים ולערבים תורמים לחוסן היחסים ביניהם.
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מגמות שינוי ביחסים בין
יהודים וערבים במהלך
שנת 2021

איפה עומדים היחסים
בסוף שנת  ,2021ולאן
פנינו?

تغﻴﻴرات اﻟﻌﻼﻗﺎت بﻴن
اﻟﻴهود واﻟﻌرب ﺧﻼل عﺎم 2021

أين تقف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧهﺎيﺔ عﺎم
 2021وإ أين ﻧﺘجه؟

במצגת הנוכחית נציג:
 .1את מגמות השינוי ביחסים בין יהודים וערבים בתקופה שבין יולי לדצמבר .2021
 .2יחסי יהודים ערבים בסיום שנת  ,2021ומהם צעדים שנדרשים כדי לשפר את היחסים.
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מגמות שינוי ביחסים בין
יהודים וערבים במהלך
שנת 2021

איפה עומדים היחסים
בסוף שנת  ,2021ולאן
פנינו?

تغﻴﻴرات اﻟﻌﻼﻗﺎت بﻴن
اﻟﻴهود واﻟﻌرب ﺧﻼل عﺎم 2021

أين تقف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧهﺎيﺔ عﺎم
 2021وإ أين ﻧﺘجه؟

מה באמת קרה ליחסים בין יהודים וערבים
אחרי אירועים משמעותיים כאלה?
א  -השלכות לטווח קצר

יחסים
שליליים

זמן

ﻣﺎ اﻟذي ﺣﺪث بﺎﻟفﻌل ﻟلﻌﻼﻗﺎت بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب بﻌﺪ ﻫذه اﻷﺣﺪاث اﻟمهمﺔ؟
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אמפתיה  -تﻌﺎﻃف

•
•
•
•
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כעס  -ﻏﻀﺐ

לרגשות יש תפקיד חשוב בהקשר של יחסים בין הקבוצות.
רגשות חיוביים כמו אמפתיה כלפי האחר יכולים לשפר את היחסים בין קבוצות.
כעס בדרך כלל נתפס כרגש שלילי ,והוא יכול לבוא לידי ביטוי באופן אלים ופוגעני.
לכן היה לנו חשוב לזהות את מגמת השינוי במידות האמפתיה והכעס של יהודים
וערבים אלה כלפי אלה.

מה קרה באמפתיה ובכעס אחרי ההסלמה ?
ﻣﺎذا ﺣﺪث

اﻟﺘﻌﺎﻃف واﻟغﻀﺐ بﻌﺪ اﻟﺘصﻌﻴﺪ؟
כעס  -غضب

אמפתיה  -تعاطف
3.8

3.3

12.21

4.0
3.4

3.5

3.0

2.7

7.21

12.21

3.7

3.4

9.21

3.9

3.3

יהודים  -يهود

2.9

9.21

7.21

ערבים  -عرب

באיזה מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כלפי הקבוצה השנייה ]יהודים/ערבים[ ) -1כלל לא -6 ,במידה רבה(

עיקרי המגמות:
•

בקרב יהודים וערבים חלה עלייה באמפתיה וירידה בכעס כלפי הקבוצה השנייה
בתקופת הזמן שבין יולי לדצמבר.
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•

ערבים מביעים יותר אמפתיה ופחות כעס כלפי יהודים בהשוואה ליהודים כלפי ערבים.

•

ממצאים אלה יכולים להעיד על התאוששות מסוימת לאורך זמן ברגשות התגובתיים.

ירידה בתמיכת יהודים בהחרמת עסקים ערביים; אין שינוי
בקרב ערבים בהחרמת עסקים יהודיים
تراجع اﻟﺘأيﻴﺪ اﻟﻴهودي ﻟمقﺎﻃﻌﺔ
اﻷعمﺎل اﻟﺘجﺎ يﺔ اﻟﻌ بﻴﺔ .وﻟم
يطرأ أي تغﻴﻴر عنﺪ اﻟﻌرب ﺣول
ﻣقﺎﻃﻌﺔ اﻷعمﺎل اﻟﺘجﺎ يﺔ
اﻟﻴهوديﺔ بﻴن تموز وكﺎﻧون اﻷول

תמיכה בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה
دعم مقاطعة أعمال المجموعة الثانية
2.5

2.3

2.3

2.0

2.0

2.0

12.21

9.21

7.21

יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

באיזה מידה אתה תומך בהחרמה של עסקים יהודיים/ערביים ) -1כלל לא -6 ,במידה רבה(

•

בקרב יהודים חלה ירידה בתמיכה בהחרמת עסקים ערביים בתקופה שבין יולי לדצמבר,
אך אין הבדל משמעותי בקרב ערבים.

•

באופן כללי ,יהודים יותר תומכים בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה בהשוואה
לערבים.

12

עלייה במוטיבציה של ערבים לעבוד עם יהודים
אין שינוי במוטיבציה בקרב יהודים
ارتفﺎع اﻟﺪافﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌرب
ﻟلﻌمل ﻣع اﻟﻴهود بﻴن تموز
وكﺎﻧون اﻷول وﻟﻜن ﻟﻴس بﻴن
اﻟﻴهود

מעוניינים לעבוד ביחד בארגון או בצוות
مهتم بالعمل معً ا المنظمة أو بف يق العمل
5.0

4.8

4.7

3.6

3.4
12.21

3.4

9.21

יהודים  -يهود

7.21

ערבים  -عرب

באיזה מידה אתה מעוניין לעבוד עם יהודים/ערבים באותו צוות או חברה ) -1כלל לא -6 ,במידה רבה(

•

בקרב ערבים חלה עלייה ברצון לעבוד עם יהודים לאורך התקופה שבין יולי לדצמבר ,אך
לא נמצאה מגמה דומה בקרב יהודים.

•

באופן כללי ,ערבים יותר מעוניינים לעבוד עם הקבוצה השנייה באותו ארגון או צוות,
בהשוואה ליהודים.
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מה באמת קרה ליחסים בין יהודים וערבים
אחרי אירועים משמעותיים כאלה?
ב  -השלכות לטווח ארוך

יחסים
שליליים

זמן

ﻣﺎ اﻟذي ﺣﺪث بﺎﻟفﻌل ﻟلﻌﻼﻗﺎت بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب بﻌﺪ ﻫذه اﻷﺣﺪاث اﻟمهمﺔ؟
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פחד ושנאה
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מה קרה עם פחד ושנאה אחרי ההסלמה?
ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟلﺨوف واﻟﻜراﻫﻴﺔ بﻌﺪ اﻟﺘصﻌﻴﺪ؟
שנאה -كراهية

פחד -خوف
3.2

3.3

1.9

2.0

3.3
2.5

2.5

2.5

2.9
1.9

12.21

9.21

1.9

1.7

1.9

7.21

12.21

3.20

יהודים  -يهود

9.21

7.21

ערבים  -عرب

באיזה מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כלפי הקבוצה השנייה ]יהודים/ערבים[ ) -1כלל לא -6 ,במידה רבה(

• בקרב יהודים ,רואים יציבות במידת הפחד והשנאה כלפי ערבים בין יולי לדצמבר .2021
בהסתמך על ממצאי מחקר שנערך ב  2020ניתן לראות כי "היציבות" במחצית השנייה של
 2021בעצם משקפת רמות גבוהות יותר של פחד מאלה שנמדדו לפני ההסלמה.
• בקרב ערבים ,הייתה עלייה מתונה במידת הפחד והשנאה כלפי יהודים בין יולי לדצמבר.
• באופן כללי ,יהודים יותר מביעים פחד מערבים ושנאה כלפי ערבים בהשוואה לערבים כלפי
יהודים.
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אי אמון בין הקבוצות

17

עלייה באי האמון של
יהודים וערבים אלה
כלפי אלה בין יולי
לדצמבר
ارتفﺎع اﻧﻌﺪام اﻟثقﺔ بﻴن
اﻟﻌرب واﻟﻴهود تجﺎه بﻌﻀهم
اﻟبﻌض بﻴن تموز وكﺎﻧون
اﻷول

אי אמון -عدم الثقة
3.6

3.4

3.4

2.7

2.7
2.5

12.21

9.21

יהודים  -يهود

7.21

ערבים  -عرب

באופן כללי ,היהודים/הערבים אינם אמינים ) -1כלל לא -6 ,במידה רבה(

•

בקרב יהודים וערבים חלה עלייה באי האמון כלפי הקבוצה השנייה לאורך תקופת הזמן
שבין יולי לדצמבר.

•
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באופן כללי ,יהודים מביעים יותר אי אמון כלפי הקבוצה השנייה בהשוואה לערבים.

מגמות שינוי כלליות בחברה היהודית והערבית בחצי שנה האחרונה
اﻻتجﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟلﺘغﻴﻴر

19

اﻟمجﺘمع اﻟﻴهودي واﻟﻌ

ﺧﻼل اﻷشهر اﻟسﺘﺔ اﻟمﺎضﻴﺔ

יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

התאוששות
• עלייה במידת האמפתיה
• ירידה במידת הכעס
• ירידה בהחרמת עסקים ערביים

התאוששות
• עלייה במידת האמפתיה
• ירידה במידת הכעס
• ירידה בהחרמת עסקים יהודיים
• עלייה במוטיבציה לעבוד ביחד

התייצבות
• אין שינוי במוטיבציה לעבוד ביחד
• אין שינוי במידת הפחד
• אין שינוי במידת השנאה
• אין שינוי בתמיכה בשילוב מפלגה ערבית בקואליציה

התייצבות
• אין שינוי בהחרמת עסקים
• אין שינוי בתמיכה בשילוב
מפלגה ערבית בקואליציה

החמרה
• עלייה באי אמון

החמרה
• עלייה באי אמון
• עלייה קלה בפחד
• עלייה קלה בשנאה

גורמים שתורמים לחוסן הרגשות של יהודים וערבים
عواﻣل تسﺎﻫم

صمود اﻟمﺸﺎعر بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب

אמפתיה  -تعاطف

יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

כעס  -غضب

יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

מפגש חיובי טרם ההסלמה  -ﻟقﺎء
إيجﺎ ﻗبل اﻟﺘصﻌﻴﺪ
עבודה משותפת  -عمل ﻣﺸﺘرك
חיים בעיר מעורבת  -ﻣﺪينﺔ
ﻣﺨﺘلطﺔ

חשיפה לאלימות בזמן ההסלמה
 اﻟﺘﻌرض ﻟلﻌنف أﺛنﺎء اﻟﺘصﻌﻴﺪאמון  -ﺛقه

במחקר האורך שעשינו נמצאו מספר גורמים שמבחינים בין אנשים שנותרו עם רגשות שליליים
כלפי הקבוצה השנייה לבין אלה שהצליחו להתאושש מהאירועים .אנחנו רואים ש:
•
ההתאוששות במידת האמפתיה של יהודים הייתה בעיקר בקרב אלה ש:
•
היה להם יותר מפגש יומיומי חיובי עם ערבים
נחשפו לאלימות במידה נמוכה
•
•
תופסים את הציבור הערבי כאמין יותר
•
ההתאוששות במידת האמפתיה של ערבים הייתה בעיקר בקרב אלה ש:
•
עובדים עם יהודים
•
תופסים את הציבור היהודי כאמין יותר
ההתאוששות במידת הכעס של יהודים הייתה בעיקר בקרב אלה ש:
•
•
היה להם יותר מפגש יומיומי חיובי עם ערבים
•
עובדים עם ערבים
•
תופסים את הציבור הערבי כאמין יותר
ההתאוששות במידת הכעס של ערבים הייתה בעיקר בקרב אלה ש:
•
•
היה להם יותר מפגש יומיומי חיובי עם יהודים
•
עובדים עם יהודים
•
תופסים את הציבור היהודי כאמין יותר
•
חיים בערים מעורבות יכלו פוטנציאלית להוות גורם רלוונטי למגמות השינוי ,בהיותן
מרחב משותף ליהודים וערבים .אך בפועל לא מצאנו תמיכה לכך במחקר הנוכחי.
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גורמים שתורמים לחוסן העמדות של יהודים וערבים
عواﻣل تسﺎﻫم

صمود اﻟﺘوجهﺎت بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب

החרמת עסקים  -مقاطعة اﻷعمال التجا ية
יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

מוטיבציה לעבוד ביחד  -الداﻓﻊ لﻠعمل معا
יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

מפגש חיובי טרם ההסלמה  -ﻟقﺎء
إيجﺎ ﻗبل اﻟﺘصﻌﻴﺪ
עבודה משותפת  -عمل ﻣﺸﺘرك
חיים בעיר מעורבת  -ﻣﺪينﺔ
ﻣﺨﺘلطﺔ

חשיפה לאלימות בזמן ההסלמה
 اﻟﺘﻌرض ﻟلﻌنف أﺛنﺎء اﻟﺘصﻌﻴﺪאמון  -ﺛقه

•

•

•
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ההתאוששות שראינו במידת התמיכה של יהודים בהחרמת עסקים ערביים בעיקר הייתה
בקרב אלה ש:
•
היה להם יותר מפגש יומיומי חיובי עם ערבים
•
עובדים במקום עבודה מגוון
נחשפו לאלימות במידה נמוכה בזמן ההסלמה
•
•
תופסים את הציבור הערבי כאמין יותר.
ההתאוששות שראינו במוטיבציה של ערבים לעבוד עם יהודים הייתה בעיקר בקרב אלה
ש:
•
היה להם יותר מפגש יומיומי חיובי עם יהודים
עובדים במקום עבודה מגוון.
•
גם בהיבטים ההתנהגותיים ,עצם החיים בעיר מעורבת לא נמצאו כגורם רלוונטי למגמת
ההתאוששות.

סיכום  -ﻣلﺨﺺ
המפגש בין הקבוצות יכול להיות גורם פוטנציאלי
לשיפור היחסים ביניהן.
בדקנו סוגי מפגש שונים :אינטראקציה יומיומית
בין יהודים וערבים ,עבודה משותפת ,וחיים
בערים מעורבות.
מצאנו שמפגש אישי חיובי )ברמה בסיסית(,
עבודה משותפת במקום עבודה מגוון ,ואמון
יכולים לתרום לחסינות היחסים מפני החמרה
נוכח אירועים אלימים ,אך לא מצאנו קשר לחיים
בערים מעורבות.

לסיכום ,אנחנו רואים שמפגש חיובי אישי ,עבודה משותפת במקום עבודה מגוון ,ואמון יכולים
לתרום לחוסן היחסים בין יהודים וערבים .ונכון שערים מעורבות הן גם מרחב שיש בו פוטנציאל
לחסן את היחסים ,אך במחקר שלנו לא החיים בערים מעורבות לא נמצא כגורם משמעותי.
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אין מגמות שינוי בתמיכה בשילוב מפלגות ערביות
בקואליציה בקרב יהודים וערבים בין יולי לדצמבר
ﻻ يوجﺪ تغﻴﻴر دعم ضم
اﻻﺣﺰاب اﻟﻌ بﻴﺔ اﻻئﺘﻼف
بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب بﻴن
تموز و كﺎﻧون اﻻول

תמיכה בשילוב מפלגות ערביות בקואליציה
دعم اندماج اﻷحزاب الع بية اﻻئتﻼف
4.2

4.2

4.1

2.7

2.7

2.7

12.21

9.21

7.21

יהודים  -يهود

ערבים  -عرب

אני תומך בכך שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה -1) .כלל לא -6 ,במידה רבה(

בהקשר הפוליטי:
•

אין מגמות שינוי במידות התמיכה של יהודים וערבים בשילוב מפלגות ערביות בקואליציה
בתקופת שבין יולי לדצמבר.

•

23

באופן כללי ,ערבים יותר תומכים בשילוב מפלגות ערביות בקואליציה בהשוואה ליהודים.

השמאל היהודי יותר תומך בשילוב מפלגה ערבית
בקואליציה והימין היהודי פחות
תמיכה בשילוב מפלגות ערביות לקואליציה

4.6

4.8

4.9

3.4

3.4

3.4

1.9

1.9

1.9

12.21

9.21

שמאל

מרכז

7.21

ימין

• באופן צפוי ,בקרב יהודים מצביעי שמאל יש יותר תמיכה בשילוב מפלגה ערבית בקואליציה,
אחריהם מצביעי מרכז ,ובסוף מצביעי ימין.
• בקרב כל הקבוצות לא נצפה שינוי במידת התמיכה לאורך התקופה שבין יולי לדצמבר
.2021
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בין  2020ל  2021ישנה עלייה במידת התמיכה של יהודים בשילוב מפלגה ערבית לקואליציה
اﻻئﺘﻼف
بﻴن عﺎﻣﻲ 2020و  ،2021ﻫنﺎك ارتفﺎع دعم اﻟﻴهود ﻟﺪﻣﺞ ﺣﺰب ع
 נוסח השאלה מהמחקר ב :2021אני תומך/ת בכך שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה.
 נוסח השאלה ממחקר  :2020במקרה הצורך ,אתמוך במהלך של הכנסת הרשימה המשותפת לקואליציה

תמיכה בשילוב מפלגה ערבית לקואליציה
שמאל

מרכז

הרכבת הממשלה החדשה

תמיכה בכניסת הרשימה
המשותפת לקואליציה

ימין

4.6

4.8

4.9

3.4

3.4

3.4

4.4

1.9

1.9

1.9

2.9
1.4

12.21

9.21

7.21

6.2021

3.2020

הסקאלה של התשובות נעה בין)-1 :כלל לא( ל )-6במידה רבה( ,והמספר המוצע הוא הממוצע.

בהסתמך על מחקר שנערך במרץ  ,2020ניתן לראות שאחרי הקמת הממשלה בשיתוף
מפלגה ערבית ,התמיכה בשילוב מפלגה ערבית בקואליציה עלתה בקרב יהודים מכל הקשת
הפוליטית.
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מגמות שינוי ביחסים בין
יהודים וערבים במהלך
שנת 2021

איפה עומדים היחסים
בסוף שנת  ,2021ולאן
פנינו?

تغﻴﻴرات اﻟﻌﻼﻗﺎت بﻴن
اﻟﻴهود واﻟﻌرب ﺧﻼل عﺎم 2021

أين تقف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧهﺎيﺔ عﺎم
 2021وإ أين ﻧﺘجه؟

יהודים וערבים חשבו שהממשלה מקדמת פחות את האינטרס של
קבוצת הפנים ויותר את האינטרס של הקבוצה האחרת.

נתוני דצמבר

اعﺘقﺪ اﻟﻴهود واﻟﻌرب أن اﻟحﻜوﻣﺔ كﺎﻧﺖ تروج بﺸﻜل أﻗل ﻟمصﺎﻟﺢ ﻣجموعﺘهم وأ كثر
ﻟمصﺎﻟﺢ اﻟمجموعﺔ اﻷﺧرى.
עד כמה את/ה חושב/ת שהממשלה
הנוכחית מקדמת את האינטרסים של
החברה הערבית?

61%

עד כמה את/ה חושב/ת שהממשלה
הנוכחית מקדמת את האינטרסים של
החברה היהודית?

56%

33%

ערבים

28%

יהודים

ערבים

יהודים

נכון לדצמבר  ,2021בהיבט הפוליטי ניתן לראות כי:
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•

יהודים וערבים חושבים שהממשלה מקדמת פחות את האינטרס של קבוצת הפנים
)הקבוצה שלהם( ויותר את האינטרס של קבוצת החוץ )הקבוצה האחרת(.

•

שנאה וכעס כלפי הקבוצה השנייה קשורים לתחושת הפגיעה באינטרסים של הקבוצה
שלי.

•

ככל שערבים תופסים את הממשלה כמקדמת את האינטרסים שלהם ,כך עולה
הסבירות שיצביעו בבחירות הקרובות לכנסת ולממשלה.

רוב גדול בקרב ערבים ורוב קטן בקרב יהודים רוצה שמשרד החינוך ישקיע
משאבים ,תקביצים ושעות לימוד בחינוך לחיים משותפים

נתוני דצמבר

 באיזה מידה חשוב לדעתך שמשרד החינוך ישקיע משאבים ,תקציבים ,ושעות לימוד בחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל?

ت يﺪ أﻏلبﻴﺔ اﻟﻌرب واﻟﻴهود
ﻣن وزارة اﻟﺘ بﻴﺔ واﻟﺘﻌلﻴم
اﺳﺘثمﺎر اﻟموارد واﻟﺘجمﻌﺎت
وﺳﺎعﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻌلﻴم
اﻟﺘﻌﺎيﺶ بﻴن اﻟمجموعﺘﻴن

חינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל
الت بية من أجل التعايش بين اليهود والعرب إسرائيل
83%
56%

ערבים

יהודים

הסקאלה של התשובות נעה בין)-1 :כלל לא( ל )-6במידה רבה( ,והאחוז המוצע הוא למי שעה  4ומעלה

נכון לדצמבר  ,2021בהיבט החינוכי ניתן לראות כי:
• רוב האזרחים ) 83%מהערבים ו  56%מהיהודים( חושבים שעל משרד החינוך להשקיע
משאבים ,תקביצים ושעות לימוד לחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים.
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יהודים וערבים רוצים מפגש והיכרות ,אך יש פער ביניהם לגבי השוויון
اﻟﻴهود واﻟﻌرب ي يﺪون ﻟقﺎء وتﻌﺎرف  ،ﻟﻜن ﻫنﺎك فجوة بﻴنهم

נתוני דצמבר

اﻟمسﺎواة
73%

58%

56%

50%

47%
37%

30%

היכרות ומפגש בין תלמידים
יהודים וערבים

25%

הפחתה של תפיסות
סטריאוטיפיות או התנהגות
פוגענית כלפי ]יהודים/ערבים[

יהודים  -يهود

יצירת חיבור לזהות משותפת
ולמטרות משותפות לתלמידים
יהודים וערבים

הגברת המודעות לאפליה כלפי
האזרחים הערבים ולזכות לשוויון
בין ליהודים לערבים

ערבים  -عرب

סמן/י באילו היבטים חשוב בעיניך שמערכת החינוך תעסוק בהקשר של יחסי יהודים ערבים )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(

• יהודים וערבים כאחד מעוניינים בהיכרות ומפגש עם תלמידים מהקבוצה השנייה ) 56%ו
 58%בהתאמה(
• עם זאת ,קיים פער ביניהם לגבי הצורך בהגברת המודעות לאפליה ולזכות לשוויון בין
יהודים וערבים ,כאשר ערבים יותר מעוניינים בכך ) (73%משמעותית יותר מיהודים ).(25%
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מקום עבודה מגוון קשור ליחסים יותר טובים

נתוני דצמבר

ﻫنﺎك عﻼﻗﺔ بﻴن ﻣﻜﺎن اﻟﻌمل اﻟمﺘنوع وعﻼﻗﺎت أفﻀل بﻴن اﻟﻌرب واﻟﻴهود
ערבים  -عرب
האם חשוב שמקום העבודה שלך
ישקיע מאמצים באופן כללי בשיפור
היחסים של יהודים וערבים?

4.31

4.95

רצון לעבוד ביחד באותו
צוות או ארגון
נכונות להשתתפות לצד אנשים
אחרים מהקבוצה שלי בפעילות
למען שוויון וחיים משותפים
חשוב לי שילדי יכירו את
הקבוצה השנייה

יהודים  -يهود

1.54

3.06

4.04

2.04

3.62

2.27

3.59

2.78

3.73

1.38

5.05

לא מגוון – ﻏﻴر ﻣﺨﺘلﻂ

2.49

اﻻﺳﺘثمﺎر جهود تحسﻴن
اﻟﻌﻼﻗﺎت بﻴن اﻟﻴهود واﻟﻌرب
ﻣﻌﺎ
اﻟرﻏبﺔ اﻟﻌمل ً
ﻧفس اﻟف يق
اﻟرﻏبﺔ اﻟمﺸﺎركﺔ جن ًبﺎ إ جنﺐ ﻣع
أشﺨﺎص آﺧ ين ﻣجموعﺘﻲ
ﻣﻌﺎ
أﻧﺸطﺔ ﻣن أجل اﻟمسﺎواة واﻟﻌﻴﺶ ً

1.96

3.43

ﻣن اﻟمهم بﺎﻟنسبﺔ أن
يﺘﻌرف أﻃفﺎ ع أﻃفﺎل
اﻟمجموعﺔ اﻟثﺎﻧﻴﺔ

מגוון  -ﻣﺨﺘلﻂ

נכון לדצמבר  ,2021בהיבט התעסוקתי ניתן לראות כי:
• מקום עבודה מגוון – שבו עובדים יהודים וערבים  -קשור ליחסים יותר טובים בין הקבוצות.
יהודים וערבים במקום עבודה מגוון – בהשוואה ללא מגוון  -יותר רוצים לעבוד ביחד; יותר
מוכנים להשתתף לצד אנשים מהקבוצה שלהם בפעילות למען שוויון וחיים משותפים; יותר
חשוב להם שילדיהם יכירו את הקבוצה השנייה; ויותר חושבים שמקום העבודה שלהם צריך
להשקיע מאמצים בשיפור היחסים בין יהודים וערבים.
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איך האמון קשור לרגשות שלנו?

נתוני דצמבר

ﻣﺎ عﻼﻗﺔ اﻟثقﺔ بمﺸﺎعرﻧﺎ؟
ערבים  -عرب
כעס

2.25

פחד

1.62

שנאה

1.56

אמונה שיכולים
להיות יחסים טובים
אמפתיה

יהודים  -يهود

4.69

3.82

2.44

3.78

2.69

3.21

1.85

3.03

יהודים אמינים -
يهود ﻣوﺛوق بهم

2.87

2.71

3.50

4.31

4.15

יהודים לא אמינים-
يهود ﻏبر ﻣوﺛوق بهم

ﻏﻀﺐ
ﺧوف
كراﻫبﺔ

4.05

2.63

اﻻعﺘقﺎد بﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وجود
عﻼﻗﺎت جﻴﺪة

3.97

2.58

تﻌﺎﻃف

ערבים אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

ערבים לא אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

• לפי המדידה של דצמבר  ,2021תפיסת האמון כלפי הקבוצה השנייה קשורה לרגשות שאנו
חשים כלפיה .יהודים וערבים שתפסו את הקבוצה השנייה כאמינה יותר הביעו פחות רגשות
שליליים )כמו כעס ,פחד ושנאה( והביעו יותר רגשות חיוביים )אמפתיה ותקווה(.
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איך האמון קשור לעמדות שלנו?

נתוני דצמבר

ﻣﺎ عﻼﻗﺔ اﻟثقﺔ بﺘوجهﺎتنﺎ؟
ערבים  -عرب
תמיכה בהחרמת עסקים
של הקבוצה השנייה
תמיכה במפלגות
ערביות בקואליציה
הגדלת תקציב ממשלתי
לחינוך לשותפות
חשוב לי שילדיי יכירו
ילדים מהקבוצה השניה
רצון לעבוד ביחד
באותו צוות

1.59

4.49

5.23

4.84

5.27

יהודים  -يهود

2.97

1.5

3.39

4.23

4.07

4.33

יהודים אמינים -
يهود ﻣوﺛوق بهم

3.0

יהודים לא אמינים-
يهود ﻏبر ﻣوﺛوق بهم

3.4

4.1

3.8

4.1

ערבים אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

دعم ﻣقﺎﻃﻌﺔ أعمﺎل
اﻟمجموعﺔ اﻟثﺎﻧﻴﺔ
دعم اﻷﺣﺰاب اﻟﻌ بﻴﺔ
اﻻئﺘﻼف

2.0

2.5

يﺎدة اﻟمﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟحﻜوﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻌلﻴم اﻟﺸرا كﺔ

ﻣن اﻟمهم بﺎﻟنسبﺔ أن يﺘﻌرف
2.3
أﻃفﺎ ع أﻃفﺎل اﻟمجموعﺔ اﻟثﺎﻧﻴﺔ
2.6

ﻣﻌﺎ
اﻟرﻏبﺔ اﻟﻌمل ً
ﻧفس اﻟف يق

ערבים לא אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

• לפי נתוני דצמבר  ,2021תפיסת האמון כלפי הקבוצה השנייה קשורה גם לעמדות שלנו:
יהודים וערבים שתפסו את הקבוצה השנייה כאמינה הביעו פחות עמדות שליליות )החרמת
עסקים של הקבוצה השנייה( ויותר חיוביות )אמפתיה ותקווה(.
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מה ניתן לעשות? מפגש אישי חיובי

נתוני דצמבר

ﻣﺎذا يمﻜن ان ﻧفﻌل؟ ﻟقﺎء شﺨصﻲ إيجﺎ
יהודים  -يهود

ערבים  -عرب
83%

68%

66%

65%

35%

34%

32%

17%

מפגש חיובי בתדירות גבוהה
יהודים אמינים -
يهود ﻣوﺛوق بهم

מפגש חיובי בתדירות נמוכה
יהודים לא אמינים-
يهود ﻏبر ﻣوﺛوق بهم

מפגש חיובי בתדירות גבוהה
ערבים אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

מפגש חיובי בתדירות נמוכה
ערבים לא אמינים -
عرب ﻣوﺛوق بهم

מפגש חיובי עם הקבוצה השנייה נמצא כקשור לאמון :יהודים וערבים שהיה להם מפגש חיובי
עם הקבוצה השנייה ברמה היומיומית ,כמו שיחה נעימה ,עזרה אחד לשני ,או התארחות בבית,
תפסו את הקבוצה השנייה כיותר אמינה.
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מפגשים חיוביים קשורים לרגשות יותר חיובים

נתוני דצמבר

ﻫنﺎك عﻼﻗﺔ بﻴن ﻟقﺎء إيجﺎ وعﻼﻗﺎت أفﻀل بﻴن اﻟﻌرب واﻟﻴهود
ערבים  -عرب
כעס

3.49

פחד

אמונה שיכולים
להיות יחסים טובים
אמפתיה

3.98

2.51

2.15

שנאה

יהודים  -يهود

2.77

3.75

3.38

3.05

1.66

3.12

4.49

4.08

מפגש חיובי בתדירות גבוהה
ﻟقﺎء إيجﺎ بوتﻴرة عﺎﻟﻴﺔ

ﺧوف

2.78

3.74

1.79

ﻏﻀﺐ

2.68

2.67

كراﻫبﺔ

1.97

3.97

3.84

اﻻعﺘقﺎد بﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وجود
عﻼﻗﺎت جﻴﺪة
تﻌﺎﻃف

מפגש חיובי בתדירות נמוכה
ﻟقﺎء إيجﺎ بوتﻴرة ﻣنﺨفﻀﺔ

• נתוני דצמבר  2021הראו שמפגשים חיוביים קשורים לרגשות יותר חיוביים :יהודים וערבים
שהיה להם מפגש חיובי בתדירות גבוהה עם הקבוצה השנייה הביעו פחות רגשות שליליים
)כמו כעס ,פחד ושנאה( ויותר רגשות חיוביים )אמפתיה ותקווה(.
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מפגשים חיוביים קשורים לעמדות יותר חיוביות

נתוני דצמבר

ﻫنﺎك عﻼﻗﺔ بﻴن ﻟقﺎء إيجﺎ وعﻼﻗﺎت أفﻀل بﻴن اﻟﻌرب واﻟﻴهود
ערבים  -عرب
תמיכה בהחרמת עסקים
של הקבוצה השנייה
תמיכה במפלגות
ערביות בקואליציה
תמיכה בהגדלת תקצוב
לחינוך לשותפות יהודית-
ערבית
חשוב לי שילדיי יכירו
ילדים מהקבוצה השניה
רצון לעבוד ביחד
באותו צוות

2.77

3.85

4.21

3.71

4.10

יהודים  -يهود

1.79

2.76

4.24

1.83

2.07

5.13

4.89

5.24

מפגש חיובי בתדירות גבוהה
ﻟقﺎء إيجﺎ بوتﻴرة عﺎﻟﻴﺔ

دعم ﻣقﺎﻃﻌﺔ أعمﺎل
اﻟمجموعﺔ اﻟثﺎﻧﻴﺔ

2.55

2.16

2.48

دعم اﻷﺣﺰاب اﻟﻌ بﻴﺔ
اﻻئﺘﻼف

3.25

3.95

4.00

4.17

يﺎدة اﻟمﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟحﻜوﻣﻴﺔ
ﻟﺘﻌلﻴم اﻟﺸرا كﺔ
ﻣن اﻟمهم بﺎﻟنسبﺔ أن يﺘﻌرف
أﻃفﺎ ع أﻃفﺎل اﻟمجموعﺔ اﻟثﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺎ
اﻟرﻏبﺔ اﻟﻌمل ً
ﻧفس اﻟف يق

מפגש חיובי בתדירות נמוכה
ﻟقﺎء إيجﺎ بوتﻴرة ﻣنﺨفﻀﺔ

• גם מפגשים חיוביים קשורים לעמדות יותר חיוביות :יהודים וערבים שהיה להם מפגש חיובי
בתדירות גבוהה עם הקבוצה השנייה הביעו פחות עמדות שליליות )כמו החרמת עסקים
של הקבוצה השנייה( ויותר חיוביות )רצון לעבוד ביחד ,רצון שהילדים שלהם יכירו את
הקבוצה השנייה(.

35

סיכום ומסקנות -כללי
ﻣلﺨﺺ واﺳﺘنﺘﺎجﺎت  -عﺎم
• במה צריך לטפל? ﻣﺎ اﻟذي تركنﺎه ﻟنﻌﺘنﻲ به؟
קידום מהלכים להפחתת שנאה ,פחד ואי אמון
تﺸجﻴع اﻟﺘحركﺎت ﻟلحﺪ ﻣن اﻟﻜراﻫﻴﺔ واﻟﺨوف واﻧﻌﺪام اﻟثقﺔ
• איך משפרים ומשמרים את היחסים?
كﻴف تحسن اﻟﻌﻼﻗﺔ وتحﺎفﻆ علﻴهﺎ؟
עבודה משותפת عمل ﻣﺸﺘرك
מפגשים אישיים חיוביים ﻟقﺎء إيجﺎبﻴﺔ وجهﺎ ﻟوجه
חיים בערים מעורבות? ﻣﺪن ﻣﺨﺘلطﺔ؟

•
•
•
•
•
•
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הממצאים העשירים מצביעים על הרבה תחומים שדורשים התייחסות ופעולה
מוצגים שלושה כיווני פעולה שזיהינו ,אך כמובן שקיימים כאלה נוספים
נדרש טיפול מצד מוסדות וגופים ציבוריים ,אך גם מצידנו – ארגוני חברה אזרחית ואזרחים
המחקר מראה שתפיסות ורגשות לא תמיד חוזרות ל"שגרה" באופן טבעי אחרי מאורעות
אלימים
עבודה משותפת ומפגשים אישיים חיוביים קשורים לשיפור בעמדות בעמדות וברגשות כלפי
הקבוצה השניה
החיים בעיר מעורבת אינם קשורים להתאוששות כזו כפי שניתן היה לקוות

סיכום ומסקנות– חינוך
ﻣلﺨﺺ واﺳﺘنﺘﺎجﺎت  -ت بﻴﺔ
• להביע תמיכה ממסדית מוצהרת ומשמעותית בחינוך לחיים משותפים ולעצב על בסיס אלה
נורמה חדשה במערכת החינוך לפיה חיוני ואף הכרחי שאנשי חינוך יתייחסו לנושא זה כחלק
מתפקידם.
اﻟﺘﻌبﻴر عن اﻟﺪعم اﻟمؤﺳسﻲ اﻟمﻌلن واﻟهﺎم

تﻌلﻴم اﻟﺘﻌﺎيﺶ وصﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﻴﺎر جﺪيﺪ ع

ﻫذا اﻷﺳﺎس

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌلﻴم
• מהלך מערכתי של חינוך לחיים משותפים חייב להתייחס גם ליחסי הכח בין הקבוצות – להגביר
מודעות לאפליה ופעולות לקידום שוויון
يجﺐ أن تﻌﺎﻟﺞ اﻟﺨطوة اﻟمنهجﻴﺔ ﻟلﺘﻌلﻴم ﻣن أجل اﻟﺘﻌﺎيﺶ ً
أيﻀﺎ عﻼﻗﺎت اﻟقوة بﻴن اﻟمجموعﺎت  -يﺎدة
اﻟوعﻲ بﺎﻟﺘمﻴﻴﺰ وتﻌ يﺰ اﻟمسﺎواة

• יהודים וערבים רבים תומכים בהקצאת משאבים ,תקציבים ושעות לימוד לנושא של חיים
משותפים .מומלץ להשתמש בגב הציבורי הנרחב הזה
• בקרב ערבים נשמעת גם קריאה לקידום מודעות לאפליה ולזכות לשוויון ,צורך שחייב לקבל
מענה
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סיכום ומסקנות– פוליטיקה
ﻣلﺨﺺ واﺳﺘنﺘﺎجﺎت  -ﺳﻴﺎﺳﺔ
• עלייה בתמיכה בשותפות פוליטית יהודית-ערבית
• ارتفﺎع

اﻟﺪعم بﺎﻟﺸرا كﺔ اﻟسﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻴهوديﺔ -اﻟﻌ بﻴﺔ

• בקרב שני הציבורים מאמינים שהממשלה עושה יותר למען הקבוצה השניה
• ويﻌﺘقﺪ كل ﻣن اﻟﻌرب واﻟﻴهود أن اﻟحﻜوﻣﺔ تبذل اﻟم يﺪ ﻣن أجل اﻟمجموعﺔ
اﻷﺧرى
• באחריות הממשלה לפעול לטובת האינטרסים של כלל הציבורים – מה
שצפוי להגביר את השתתפות האזרחים בפוליטיקה
• تقع ع

عﺎتق اﻟحﻜوﻣﺔ ﻣسؤوﻟﻴﺔ اﻟﻌمل ﻟصﺎﻟﺢ جمﻴع اﻟجمهور  -واﻟذي ﻣن

اﻟمﺘوﻗع أن ي يﺪ ﻣﺸﺎركﺔ اﻟمواﻃنﻴن

اﻟسﻴﺎﺳﺔ

• נמצאה עלייה בתמיכה בשותפות פוליטית בקרב יהודים בין  2020ל) 2021לפני ואחרי כניסת
רע"מ לקואליציה( ,אבל לא בין יולי לדצמבר.
• לאוא זאת ששני הציבורים מאמינים שהממשלה עושה יותר לשירות האינטרסים של הקבוצה
השניה ,על הממשלה לקדם את האינטרסים של כלל האזרחים ,גם כי זה הדבר הערכי
לעשות וגם בגלל הקשר בין תפיסה זו )שהממשלה משרתת את האינטרסים שלנו( למוכנות
להשתתף במשחק הפוליטי
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