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ما هي انعكاسات األحداث 
الدرامية التي وقعت العام 
ة الماضي ع العالقات اليهودي

بية  إسرائيل؟ الع

מהן השלכות האירועים  
הדרמטיים של שנה שעברה על  

?  יחסי יהודים וערבים בישראל
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השלכות לטווח קצר  -א 

بية اليهودية للعالقات يحدث أن تتوقع ماذا الهامة؟ األحداث هذه بعد الع

מה מצפים שיקרה ליחסים בין יהודים  
 ?  וערבים אחרי אירועים משמעותיים כאלה

או

השלכות לטווח ארוך  -ב 

זמן זמן

יחסים  
שליליים

יחסים  
שליליים

. נשאלת השאלה כיצד אירועים משמעותיים בין קבוצות משפיעים על היחסים לאורך זמן
 :במקרה הנוכחי שיערנו כי ייתכנו

שבסמוך אליו היחסים השליליים מתחזקים  , מדובר באירוע נקודתי -השלכות לטווח קצר . א
 .  ועם הזמן היחסים מתאוששים

שבסמוך אליו היחסים השליליים  , מדובר באירוע משמעותי ודרמטי -השלכות לטווח ארוך . ב
.  אין התאוששות ביחסים בין הקבוצות, כלומר. מתחזקים ומתייצבים לאורך זמן
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אייפנלמשתתפים מהחברה הישראלית ונערך על ידי חברת  650מדגם אינטרנטי שכלל 

البحث عينة–תיאור המדגם 

:  מאפייני המדגם

 :  מגדר
 47% –גברים 
 53% –נשים 

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

 
 :סטטוס תעסוקתי

 66% –שכיר 
 8% –עצמאי 

 9% –סטודנט 
 7% –מובטל 

 10% –אחר 

 :  נטייה פוליטית
 61%   –ימין 

 23%  –מרכז 
16%  –שמאל 

 :  רמת דתיות
 7%  –אתאיסט 

 38%  –חילוני 
   35%  –מסורתי 

   10% –דתי 
 10%  –חרדי /דתי אדוק

 

 

 :  אזור מגורים
,  מעלות תרשיחא, ירושלים(ערים מעורבות 

,  יפו-תל אביב, לוד, נוף הגליל, נצרת עילית
 26% –) עכו, חיפה, רמלה

 74% –ערים לא מעורבות 
 

 (N=295)מדגם ערבי   (N=355)מדגם יהודי

:מגדר
    34% –גברים 
  66% –נשים 

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

 
 :סטטוס תעסוקתי

 50% –שכיר 
 6% –עצמאי 

 17% –סטודנט 
 15% –מובטל 

 12% –אחר 
 

:  דת
   68% –מוסלמי 

 21% –נוצרי 
   11% –דרוזי 

 :  רמת דתיות
 3%  –אתאיסט 

 27%  –חילוני 
   44%  –מסורתי 

 25% –דתי 
 0.7%  –חרדי /דתי אדוק

 

 

 :  אזור מגורים
,  מעלות תרשיחא, ירושלים(ערים מעורבות 

,  יפו-תל אביב, לוד, נוף הגליל, נצרת עילית
 22%  –) עכו, חיפה, רמלה

78%  –ערים לא מעורבות 
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  ההסלמה לאחר  התאוששות במגמת  נמצאים ערבים-יהודים יחסי

  נראה אבל .ואמפתיה כעס כמו ,מההיבטים בחלק  2021 במאי

 ותחושת ,התאוששו שלא ופחד שנאה של עמוקים רגשות שישנם

  .כאחד וערבים יהודים בקרב  עלייה במגמת  נמצאת אשר  אמון אי

 לפני מתחת שקורה מה על  להעיד  עלולים אלו ותפיסות רגשות

    .הבאה ההסלמה את למנוע כדי הנדרשים הצעדים ועל  השטח

 מגוון עבודה במקום  ועבודה לערבים יהודים בין חיוביים מפגשים

   .ביניהם  היחסים לחוסן תורמים ולערבים ליהודים שמשותף 

 ملخص -בשורה התחתונה
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מגמות שינוי ביחסים בין 
יהודים וערבים במהלך  

2021שנת 

 تغييرات  العالقات بين
2021اليهود والعرب خالل عام 

איפה עומדים היחסים  
ולאן , 2021בסוף שנת 

  ?פנינו
م أين تقف العالقات  نهاية عا

وإ أين نتجه؟ 2021

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

2021שנת 

 تغييرات  العالقات بين
2021اليهود والعرب خالل عام 

איפה עומדים היחסים  
ולאן , 2021בסוף שנת 

  ?פנינו
م أين تقف العالقات  نهاية عا

وإ أين نتجه؟ 2021
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ما الذي حدث بالفعل للعالقات بين اليهود والعرب بعد هذه األحداث المهمة؟

מה באמת קרה ליחסים בין יהודים וערבים  
 ?  אחרי אירועים משמעותיים כאלה

השלכות לטווח קצר  -א 

זמן

יחסים  
שליליים
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 غضب -כעס تعاطف -אמפתיה

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

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

?  מה קרה באמפתיה ובכעס אחרי ההסלמה 
ماذا حدث  التعاطف والغضب بعد التصعيد؟

3.9
3.7

3.5

3.3
2.9 2.7

 غضب -כעס 

7.21 9.21 12.21

3.0

3.4
3.3

3.4

4.0
3.8

 تعاطف -אמפתיה 

7.21 9.21 12.21

عرب -ערבים يهود -יהודים 

 :המגמות עיקרי

  השנייה הקבוצה כלפי בכעס  וירידה באמפתיה  עלייה חלה וערבים יהודים בקרב•

  .לדצמבר יולי שבין הזמן בתקופת

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

 .התגובתיים ברגשות  זמן  לאורך  מסוימת התאוששות על  להעיד  יכולים אלה ממצאים•
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)במידה רבה -6, כלל לא -1(ערביים /באיזה מידה אתה תומך בהחרמה של עסקים יהודיים

אין שינוי  ; בהחרמת עסקים ערביים  ירידה בתמיכת יהודים
 בקרב ערבים בהחרמת עסקים יהודיים

 
 

عرب -ערבים يهود -יהודים 

תמיכה בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה
دعم مقاطعة أعمال المجموعة الثانية

2.5
2.3 2.3

2.0 2.0 2.0

7.21 9.21 12.21

لمقاطعةاليهوديالتأييدتراجع
يةاألعمال بيةالتجا لمو.  الع

حولالعربعندتغييرأييطرأ
يةاألعمالمقاطعة التجا
لاألووكانونتموزبيناليهودية

  ,לדצמבר יולי שבין בתקופה  ערביים עסקים בהחרמת  בתמיכה  ירידה חלה יהודים בקרב•

 .ערבים בקרב  משמעותי הבדל  אין אך 

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

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

לעבוד עם יהודים   עלייה במוטיבציה של ערבים
 אין שינוי במוטיבציה בקרב יהודים

عرب -ערבים يهود -יהודים 

  عربال لدى يةالدافع ارتفاع 
  تموز بين اليهود مع للعمل
 ينب ليس ولكن  األول وكانون
اليهود

3.4 3.6
3.4

4.7 4.8 5.0

7.21 9.21 12.21

מעוניינים לעבוד ביחד בארגון או בצוות
يقبمنظمة أو المهتم بالعمل مًعا   العمل ف

  אך  ,לדצמבר יולי שבין התקופה לאורך  יהודים עם לעבוד  ברצון  עלייה חלה ערבים בקרב•

   .יהודים בקרב  דומה  מגמה נמצאה לא

  ,צוות או ארגון באותו  השנייה הקבוצה עם לעבוד  מעוניינים יותר  ערבים ,כללי באופן•

   .ליהודים בהשוואה
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ما الذي حدث بالفعل للعالقات بين اليهود والعرب بعد هذه األحداث المهمة؟

מה באמת קרה ליחסים בין יהודים וערבים  
 ?  אחרי אירועים משמעותיים כאלה

השלכות לטווח ארוך -ב   

זמן

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

?  מה קרה עם פחד ושנאה אחרי ההסלמה
ماذا حدث للخوف والكراهية بعد التصعيد؟

عرب -ערבים يهود -יהודים 

2.5 2.5 2.5

1.7
1.9 1.9

7.21 9.21 12.21

3.3 3.3 3.2

1.9
2.0 1.9

7.21 9.21 12.21

 كراهية-שנאה  خوف-פחד 

3.20

2.9

.  2021רואים יציבות במידת הפחד והשנאה כלפי ערבים בין יולי לדצמבר , בקרב יהודים•
במחצית השנייה של  " היציבות"ניתן לראות כי  2020בהסתמך על ממצאי מחקר שנערך ב 

 .בעצם משקפת רמות גבוהות יותר של פחד מאלה שנמדדו לפני ההסלמה  2021
 .  הייתה עלייה מתונה במידת הפחד והשנאה כלפי יהודים בין יולי לדצמבר, בקרב ערבים•
יהודים יותר מביעים פחד מערבים ושנאה כלפי ערבים בהשוואה לערבים כלפי  , באופן כללי•

 .  יהודים
 
 

16



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

של   עלייה באי האמון
יהודים וערבים אלה  
כלפי אלה בין יולי  

 לדצמבר
 نبي الثقة انعدام  ارتفاع 

  مبعضه تجاه واليهود العرب
  وكانون تموز بين البعض

  األول
عرب -ערבים يهود -יהודים 

 الثقة عدم-אי אמון

3.4 3.4
3.6

2.5
2.7 2.7

7.21 9.21 12.21

  הזמן תקופת לאורך  השנייה הקבוצה כלפי האמון באי  עלייה חלה וערבים יהודים בקרב•

  .לדצמבר יולי שבין

   .לערבים בהשוואה  השנייה הקבוצה כלפי אמון אי יותר  מביעים יהודים ,כללי באופן•
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מגמות שינוי כלליות בחברה היהודית והערבית בחצי שנה האחרונה
االتجاهات العامة للتغيير  المجتمع اليهودي والع خالل األشهر الستة الماضية

يهود -יהודים 

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

 

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

 החמרה
 עלייה באי אמון •

 عرب - ערבים

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

   התייצבות
 אין שינוי בהחרמת עסקים •
אין שינוי בתמיכה בשילוב  •

 מפלגה ערבית בקואליציה
 

 החמרה
 עלייה באי אמון•
 עלייה קלה בפחד•
 עלייה קלה בשנאה•
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גורמים שתורמים לחוסן הרגשות של יהודים וערבים
بين اليهود والعرب المشاعرعوامل تساهم  صمود

غضب -כעס  تعاطف -אמפתיה 
عرب -ערבים  يهود -יהודים  عرب -ערבים  يهود -יהודים 

  لقاء -מפגש חיובי טרם ההסלמה 
التصعيد قبل إيجا

مشترك عمل -עבודה משותפת 

  مدينة -חיים בעיר מעורבת 
مختلطة

חשיפה לאלימות בזמן ההסלמה  
التصعيد أثناء للعنف التعرض -

ثقه -אמון 

במחקר האורך שעשינו נמצאו מספר גורמים שמבחינים בין אנשים שנותרו עם רגשות שליליים  
 :אנחנו רואים ש. כלפי הקבוצה השנייה לבין אלה שהצליחו להתאושש מהאירועים

 :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•

בהיותן  , חיים בערים מעורבות יכלו פוטנציאלית להוות גורם רלוונטי למגמות השינוי•
 .אך בפועל לא מצאנו תמיכה לכך במחקר הנוכחי. מרחב משותף ליהודים וערבים
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של יהודים וערבים העמדותגורמים שתורמים לחוסן 
بين اليهود والعرب التوجهاتعوامل تساهم  صمود

الدافع للعمل معا -מוטיבציה לעבוד ביחד  ية -החרמת עסקים  مقاطعة األعمال التجا

عرب -ערבים  يهود -יהודים  عرب -ערבים  يهود -יהודים 

  لقاء -מפגש חיובי טרם ההסלמה 
التصعيد قبل إيجا

مشترك عمل -עבודה משותפת 

  مدينة -חיים בעיר מעורבת 
مختلطة

חשיפה לאלימות בזמן ההסלמה  
التصعيد أثناء للعنف التعرض -

ثقه -אמון 

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•

עצם החיים בעיר מעורבת לא נמצאו כגורם רלוונטי למגמת  , גם בהיבטים ההתנהגותיים•
 .  ההתאוששות
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 פוטנציאלי גורם  להיות יכול  הקבוצות בין  המפגש

  .ביניהן  היחסים לשיפור 

  יומיומית אינטראקציה :שונים מפגש סוגי בדקנו

 וחיים ,משותפת עבודה ,וערבים יהודים בין

   .מעורבות בערים

 ,)בסיסית  ברמה( חיובי אישי שמפגש מצאנו

   ואמון ,מגוון עבודה במקום  משותפת עבודה

 החמרה מפני היחסים לחסינות לתרום יכולים

  לחיים  קשר מצאנו לא אך  ,אלימים אירועים נוכח

  .מעורבות בערים

 ملخص -סיכום 

ואמון יכולים  , עבודה משותפת במקום עבודה מגוון, אנחנו רואים שמפגש חיובי אישי, לסיכום
ונכון שערים מעורבות הן גם מרחב שיש בו פוטנציאל  . לתרום לחוסן היחסים בין יהודים וערבים

 .  אך במחקר שלנו לא החיים בערים מעורבות לא נמצא כגורם משמעותי, לחסן את היחסים
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 )במידה רבה -6, כלל לא -1. (אני תומך בכך שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה

אין מגמות שינוי בתמיכה בשילוב מפלגות ערביות  
 בקואליציה בקרב יהודים וערבים בין יולי לדצמבר

عرب -ערבים يهود -יהודים 

 مض دعم  تغيير وجدي ال
بية االحزاب  الفاالئت  الع

  بين والعرب اليهود بين
االول كانون و تموز

תמיכה בשילוב מפלגות ערביות בקואליציה
بية  االئتالف دعم اندماج األحزاب الع

2.7 2.7 2.7

4.1 4.2 4.2

7.21 9.21 12.21

 :הפוליטי בהקשר 

  בקואליציה  ערביות מפלגות בשילוב  וערבים יהודים של  התמיכה במידות  שינוי מגמות אין•

 .לדצמבר יולי שבין בתקופת

   .ליהודים בהשוואה  בקואליציה  ערביות מפלגות בשילוב  תומכים יותר  ערבים ,כללי באופן•
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השמאל היהודי יותר תומך בשילוב מפלגה ערבית  
 בקואליציה והימין היהודי פחות  

ימיןמרכזשמאל

תמיכה בשילוב מפלגות ערביות לקואליציה

1.9 1.9 1.9

3.4 3.4 3.4

4.9 4.8 4.6

7.21 9.21 12.21

,  בקרב יהודים מצביעי שמאל יש יותר תמיכה בשילוב מפלגה ערבית בקואליציה, באופן צפוי•
 .ובסוף מצביעי ימין, אחריהם מצביעי מרכז

בקרב כל הקבוצות לא נצפה שינוי במידת התמיכה לאורך התקופה שבין יולי לדצמבר  •
2021.
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 .   והמספר המוצע הוא הממוצע, )במידה רבה(-6ל ) כלל לא(-1: הסקאלה של התשובות נעה בין

ישנה עלייה במידת התמיכה של יהודים בשילוב מפלגה ערבית לקואליציה 2021ל  2020בין 
 االئتالف  ع حزب دمجل ليهودا دعم  ارتفاع هناك ،2021و2020 عامي بين
ת בכך שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה/אני תומך: 2021נוסח השאלה מהמחקר ב  .

 אתמוך במהלך של הכנסת הרשימה המשותפת לקואליציה  , במקרה הצורך: 2020נוסח השאלה ממחקר

6.2021

הרכבת הממשלה החדשה

ימיןמרכזשמאל

תמיכה בשילוב מפלגה ערבית לקואליציה

1.9 1.9 1.9

3.4 3.4 3.4

4.9 4.8 4.6

7.21 9.21 12.21

1.4

2.9

4.4

הרשימה   תמיכה בכניסת
 המשותפת לקואליציה

3.2020

ניתן לראות שאחרי הקמת הממשלה בשיתוף  , 2020על מחקר שנערך במרץ בהסתמך 
התמיכה בשילוב מפלגה ערבית בקואליציה עלתה בקרב יהודים מכל הקשת  , מפלגה ערבית

.הפוליטית
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מגמות שינוי ביחסים בין 
יהודים וערבים במהלך  

2021שנת 

 تغييرات  العالقات بين
2021اليهود والعرب خالل عام 

איפה עומדים היחסים  
ולאן , 2021בסוף שנת 

  ?פנינו
م أين تقف العالقات  نهاية عا

وإ أين نتجه؟ 2021
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נתוני דצמבר חשבו שהממשלה מקדמת פחות את האינטרס של יהודים וערבים 
. קבוצת הפנים ויותר את האינטרס של הקבוצה האחרת

كثرو تهممجموع لمصالح أقل بشكل تروج كانت الحكومة أن والعرب اليهود اعتقد   أ
.األخرىة مجموعال لمصالح

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

  ?החברה הערבית

61%

33%

 ערבים יהודים 

28%

56%

 ערבים יהודים 

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

  ?החברה היהודית

 :בהיבט הפוליטי ניתן לראות כי, 2021נכון לדצמבר 

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

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

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

27



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

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

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

يد  ودواليه العرب أغلبية ت
بية وزارة من   موالتعلي الت

  توالتجمعا الموارد استثمار
  لتعليم الدراسة وساعات
ينبين المجموعت التعايش

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

56%

83%

 ערבים יהודים  

 :בהיבט החינוכי ניתן לראות כי, 2021נכון לדצמבר 
 
חושבים שעל משרד החינוך להשקיע  ) מהיהודים 56%מהערבים ו  83%(רוב האזרחים •

 .  תקביצים ושעות לימוד לחינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים, משאבים
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נתוני דצמבר  אך יש פער ביניהם לגבי השוויון, יהודים וערבים רוצים מפגש והיכרות
يدون والعرب اليهود المساواة  بينهم فجوة هناك لكن ، وتعارف لقاء ي

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

عرب -ערבים يهود -יהודים 

25%

47% 50%
56%

73%

37%
30%

58%

הגברת המודעות לאפליה כלפי  
האזרחים הערבים ולזכות לשוויון  

 בין ליהודים לערבים

יצירת חיבור לזהות משותפת  
ולמטרות משותפות לתלמידים  

 יהודים וערבים

הפחתה של תפיסות  
סטריאוטיפיות או התנהגות  

 ]ערבים/יהודים[פוגענית כלפי 

היכרות ומפגש בין תלמידים  
 יהודים וערבים

ו   56%(יהודים וערבים כאחד מעוניינים בהיכרות ומפגש עם תלמידים מהקבוצה השנייה •
 )  בהתאמה  58%

קיים פער ביניהם לגבי הצורך בהגברת המודעות לאפליה ולזכות לשוויון בין  , עם זאת•
).25%(משמעותית יותר מיהודים ) 73%(כאשר ערבים יותר מעוניינים בכך , יהודים וערבים
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נתוני דצמבר מקום עבודה מגוון קשור ליחסים יותר טובים
 يهودهناك عالقة بين مكان العمل المتنوع وعالقات أفضل بين العرب وال 

عرب - ערבים  يهود -יהודים   

האם חשוב שמקום העבודה שלך  
ישקיע מאמצים באופן כללי בשיפור  

?היחסים של יהודים וערבים

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

تحسينجهوداالستثمار
والعرباليهودبينالعالقات

الرغبة  العمل مًعا  
يق نفس الف

معجنبإجنًباالمشاركةالرغبة
ينأشخاص مجموعتيآخ

مًعاوالعيشالمساواةأجلمنأنشطة

أنبالنسبةالمهممن
أطفالعأطفايتعرف

الثانيةالمجموعة

مختلط -מגוון غير مختلط –לא מגוון 

2.49

1.38

2.78

2.27

3.43

1.96

3.59

3.62

4.04

3.06

1.54

4.31

5.05

3.73

2.04

4.95

:בהיבט התעסוקתי ניתן לראות כי, 2021נכון לדצמבר 
.  קשור ליחסים יותר טובים בין הקבוצות -שבו עובדים יהודים וערבים  –מקום עבודה מגוון •

יותר  ;  יותר רוצים לעבוד ביחד -בהשוואה ללא מגוון  –יהודים וערבים במקום עבודה מגוון 
יותר  ; מוכנים להשתתף לצד אנשים מהקבוצה שלהם בפעילות למען שוויון וחיים משותפים

ויותר חושבים שמקום העבודה שלהם צריך  ; חשוב להם שילדיהם יכירו את הקבוצה השנייה
 .    להשקיע מאמצים בשיפור היחסים בין יהודים וערבים
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נתוני דצמבר ?איך האמון קשור לרגשות שלנו
ما عالقة الثقة بمشاعرنا؟

פחד

אמונה שיכולים  
להיות יחסים טובים

שנאה

כעס

אמפתיה

خوف

االعتقاد بإمكانية وجود 
عالقات جيدة

كراهبة

غضب

تعاطف

 عرب - ערבים  يهود -יהודים 

4.31

4.69

1.56

1.62

2.25

3.03

3.50

2.69

2.44

3.82

3.97

4.05

1.85

2.71

2.87

2.58

2.63

3.21

3.78

4.15

  -יהודים אמינים 
يهود موثوق بهم

   -לא אמינים יהודים
موثوق بهمغبر يهود 

- ערבים אמינים
عرب موثوق بهم

  -ערבים לא אמינים 
عرب موثوق بهم

תפיסת האמון כלפי הקבוצה השנייה קשורה לרגשות שאנו  , 2021לפי המדידה של דצמבר •
יהודים וערבים שתפסו את הקבוצה השנייה כאמינה יותר הביעו פחות רגשות  . חשים כלפיה

).  אמפתיה ותקווה(והביעו יותר רגשות חיוביים ) פחד ושנאה, כמו כעס(שליליים 

31



נתוני דצמבר ?איך האמון קשור לעמדות שלנו
ما عالقة الثقة بتوجهاتنا؟

תמיכה במפלגות  
ערביות בקואליציה

הגדלת תקציב ממשלתי  
לחינוך לשותפות  

תמיכה בהחרמת עסקים  
של הקבוצה השנייה

חשוב לי שילדיי יכירו  
השניהילדים מהקבוצה 

רצון לעבוד ביחד  
באותו צוות  

بية األحزاب دعم  الع
االئتالف 

 الحكومية الميزانية يادة
كة لتعليم الشرا

 أعمال مقاطعة دعم
الثانية المجموعة

 يتعرف أن  بالنسبة المهم من
انيةالث المجموعة أطفال ع أطفا

ا الرغبة  العمل معً 
يق  نفس الف

 عرب - ערבים  يهود -יהודים 

4.33

4.07

4.23

3.39

2.97

5.27

4.84

5.23

4.49

1.59

4.1

3.8

4.1

3.4

1.5

2.6

2.3

2.5

2.0

3.0

  -יהודים אמינים 
يهود موثوق بهم

   -לא אמינים יהודים
موثوق بهمغبر يهود 

- ערבים אמינים
عرب موثوق بهم

  -ערבים לא אמינים 
عرب موثوق بهم

:  תפיסת האמון כלפי הקבוצה השנייה קשורה גם לעמדות שלנו, 2021לפי נתוני דצמבר •
החרמת  (יהודים וערבים שתפסו את הקבוצה השנייה כאמינה הביעו פחות עמדות שליליות 

).  אמפתיה ותקווה(ויותר חיוביות ) עסקים של הקבוצה השנייה
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נתוני דצמבר מפגש אישי חיובי? מה ניתן לעשות
ماذا يمكن ان نفعل؟ لقاء شخصي إيجا

 عرب - ערבים  يهود -יהודים 

17%

83%

34%

66%

 מפגש חיובי בתדירות גבוהה מפגש חיובי בתדירות נמוכה

32%

68%
65%

35%

 מפגש חיובי בתדירות גבוהה מפגש חיובי בתדירות נמוכה

- ערבים אמינים
عرب موثوق بهم

  -ערבים לא אמינים 
عرب موثوق بهم

  -יהודים אמינים 
يهود موثوق بهم

   -לא אמינים יהודים
موثوق بهمغبر يهود 

יהודים וערבים שהיה להם מפגש חיובי  : עם הקבוצה השנייה נמצא כקשור לאמוןחיובי מפגש 
,  או התארחות בבית, עזרה אחד לשני, כמו שיחה נעימה, עם הקבוצה השנייה ברמה היומיומית

.  תפסו את הקבוצה השנייה כיותר אמינה
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נתוני דצמבר מפגשים חיוביים קשורים לרגשות יותר חיובים
هودهناك عالقة بين لقاء إيجا وعالقات أفضل بين العرب والي

عرب - ערבים  يهود -יהודים   

פחד

אמונה שיכולים  
להיות יחסים טובים

שנאה

כעס

אמפתיה

خوف

االعتقاد بإمكانية وجود 
عالقات جيدة

كراهبة

غضب

تعاطف

  מפגש חיובי בתדירות גבוהה
لقاء إيجا بوتيرة عالية 

 מפגש חיובי בתדירות נמוכה
ة لقاء إيجا بوتيرة منخفض

3.38

3.75

2.77

2.15

3.49

4.08

4.49

1.66

1.79

2.51

2.67

2.68

3.12

3.74

3.98

3.84

3.97

1.97

2.78

3.05

יהודים וערבים  : מפגשים חיוביים קשורים לרגשות יותר חיובייםהראו ש 2021נתוני דצמבר •
שהיה להם מפגש חיובי בתדירות גבוהה עם הקבוצה השנייה הביעו פחות רגשות שליליים  

).  אמפתיה ותקווה(ויותר רגשות חיוביים ) פחד ושנאה, כמו כעס(
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נתוני דצמבר מפגשים חיוביים קשורים לעמדות יותר חיוביות
هودهناك عالقة بين لقاء إيجا وعالقات أفضل بين العرب والي

תמיכה במפלגות  
ערביות בקואליציה

תמיכה בהגדלת תקצוב  
-לחינוך לשותפות יהודית

ערבית

תמיכה בהחרמת עסקים  
של הקבוצה השנייה

חשוב לי שילדיי יכירו  
השניהילדים מהקבוצה 

רצון לעבוד ביחד  
באותו צוות  

بية األحزاب دعم  الع
االئتالف 

 الحكومية الميزانية يادة
كة لتعليم الشرا

 أعمال مقاطعة دعم
الثانية المجموعة

 يتعرف أن  بالنسبة المهم من
انيةالث المجموعة أطفال ع أطفا

ا الرغبة  العمل معً 
يق  نفس الف

 عرب - ערבים  يهود -יהודים 

4.10

3.71

4.21

3.85

2.77

5.24

4.89

5.13

4.24

1.79

2.48

2.16

2.55

2.07

2.76

4.17

4.00

3.95

3.25

1.83

  מפגש חיובי בתדירות גבוהה
لقاء إيجا بوتيرة عالية 

 מפגש חיובי בתדירות נמוכה
ة لقاء إيجا بوتيرة منخفض

יהודים וערבים שהיה להם מפגש חיובי  : גם מפגשים חיוביים קשורים לעמדות יותר חיוביות•
כמו החרמת עסקים  (בתדירות גבוהה עם הקבוצה השנייה הביעו פחות עמדות שליליות 

רצון שהילדים שלהם יכירו את  , רצון לעבוד ביחד(ויותר חיוביות ) של הקבוצה השנייה
).  הקבוצה השנייה

35



ما الذي تركناه لنعتني به؟ ? במה צריך לטפל•

 פחד ואי אמון  , קידום מהלכים להפחתת שנאה

 قةتشجيع التحركات للحد من الكراهية والخوف وانعدام الث

? איך משפרים ומשמרים את היחסים•

 كيف تحسن العالقة وتحافظ عليها؟ 

 عمل مشتركמשותפתעבודה 

لوجهلقاء إيجابية وجها  מפגשים אישיים חיוביים

 ؟مدن مختلطة ?בערים מעורבותחיים  

כללי -סיכום ומסקנות
 عام -ملخص واستنتاجات 

 הממצאים העשירים מצביעים על הרבה תחומים שדורשים התייחסות ופעולה•
אך כמובן שקיימים כאלה נוספים, מוצגים שלושה כיווני פעולה שזיהינו•
 ארגוני חברה אזרחית ואזרחים –אך גם מצידנו , נדרש טיפול מצד מוסדות וגופים ציבוריים•
באופן טבעי אחרי מאורעות   "שגרה"המחקר מראה שתפיסות ורגשות לא תמיד חוזרות ל•

 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•
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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

ا األساس  التعبير عن الدعم المؤسسي المعلن والهام  تعليم التعايش وصياغة معيار جديد ع هذ

 نظام التعليم

להגביר   –מערכתי של חינוך לחיים משותפים חייב להתייחס גם ליחסי הכח בין הקבוצות מהלך •

מודעות לאפליה ופעולות לקידום שוויון

يادة  -ات يجب أن تعالج الخطوة المنهجية للتعليم من أجل التعايش أيًضا عالقات القوة بين المجموع

يز المساواة  الوعي بالتمييز وتع

 

חינוך –סיכום ומסקנות
بية -ملخص واستنتاجات    ت

תקציבים ושעות לימוד לנושא של חיים , בהקצאת משאביםיהודים וערבים רבים תומכים •
 מומלץ להשתמש בגב הציבורי הנרחב הזה. משותפים

צורך שחייב לקבל  , בקרב ערבים נשמעת גם קריאה לקידום מודעות לאפליה ולזכות לשוויון•
 מענה
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 ערבית-עלייה בתמיכה בשותפות פוליטית יהודית•

كة السياسية اليهودية • بية-ارتفاع  الدعم بالشرا  الع

 השניהבקרב שני הציבורים מאמינים שהממשלה עושה יותר למען הקבוצה •

يد من أجل المجموعة • ويعتقد كل من العرب واليهود أن الحكومة تبذل الم

 األخرى

מה  –באחריות הממשלה לפעול לטובת האינטרסים של כלל הציבורים •

 שצפוי להגביר את השתתפות האזרחים בפוליטיקה

والذي من  -تقع ع عاتق الحكومة مسؤولية العمل لصالح جميع الجمهور •

يد مشاركة المواطنين  السياسة  المتوقع أن ي

פוליטיקה –סיכום ומסקנות
  سياسة -ملخص واستنتاجات 

לפני ואחרי כניסת  ( 2021ל 2020עלייה בתמיכה בשותפות פוליטית בקרב יהודים בין נמצאה •
.  אבל לא בין יולי לדצמבר, )מ לקואליציה"רע

לאוא זאת ששני הציבורים מאמינים שהממשלה עושה יותר לשירות האינטרסים של הקבוצה  •
גם כי זה הדבר הערכי  , על הממשלה לקדם את האינטרסים של כלל האזרחים, השניה

למוכנות  ) שהממשלה משרתת את האינטרסים שלנו(לעשות וגם בגלל הקשר בין תפיסה זו 
להשתתף במשחק הפוליטי
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