
2021ערבים ב-יחסי יהודים

צוות המחקר

ר יוסי חסון"ד| טל אוריאן הראל | לי אלדר | נאסר יארא

2022מרץ 



ערבים אחרי ההסלמה בשלוש נקודות זמן   -יחסי יהודים

מדידה ראשונה

13.7.21-22.7.21

((N=502יהודים 
(N=500)ערבים 

מדידה שנייה

2.9.21-9.10.21

((N=401יהודים 
(N=397)ערבים 

מדידה שלישית  

6.12. 21-2.1. 22

((N=355יהודים 
(N=295)ערבים 

2

ברגשות,בעמדותשינוימגמותלזהותבמטרה,(נבדקיםלאותםחוזריםשבהן)חוזרותמדידותשלושכלל המחקר ❖

.2021במאיהאירועיםלאחר אלהכלפיאלהוערביםיהודיםשל ובתפיסות



תיאור 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  , ירושלים)ערים מעורבות 

,  לוד, נוף הגליל, נצרת עילית, תרשיחא
–( עכו, חיפה, רמלה, יפו-תל אביב

22%
78%3–ערים לא מעורבות 

אייפנלמשתתפים מהחברה הישראלית ונערך על ידי חברת  650מדגם אינטרנטי שכלל 

:  מאפייני המדגם



123

4

מגמות שינוי כלליות 
ביחסים בחצי שנה  

האחרונה  

חינוך משטרה



5

2021ערבים ב -יחסי יהודים 

ערביתמפלגהלראשונההצטרפה,מכןלאחר חודש.הארץאתשטלטלולערביםיהודיםביןקשיםאלימותאירועיהתרחשו2021מאיבחודש

?מאזבישראל ערבים-יהודיםליחסיקרהמה.לקואליציה

במדידה.אלהכלפיאלהשליליותותפיסות,רגשות,עמדותהביעווערביםיהודים,(2021יולי)להסלמההקרובהשבמדידהלראותניתן

שנחשפומיאצל במיוחד ,עלוואף כנםעל נותרוהשלילייםוהרגשותמהתפיסותחלק,(2021דצמבר)יותרמאוחר שנהחצישנערכה

הזמןעםרואים,זאתלצד .הקבוצותביןהיחסיםעל האלימותאירועישל והמתמשכתהקשהההשפעהעל שמעיד מה,גבוההבמידהלאלימות

בתדירותחיוביומפגשמשותפתעבודה:כמוגורמיםלמספר זוהתאוששותלייחסניתן.הציבוריםשניבקרבמסוימתהתאוששותשל תהליך גם

.הקבוצותביןגבוהה
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של יהודים וערבים אלה כלפי אלה עלייה באי האמון חלה , ביו יולי לדצמבר

3.41 3.36
3.56

2.54
2.75 2.75

7.2021 9.2021 12.2021

אי אמון

יהודים ערבים

*

*

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

באיעלייהחלהוערביםיהודיםבקרב•

לאורך השנייההקבוצהכלפיהאמון

.לדצמבריוליביןהזמןתקופת

אמוןאייותר מביעיםיהודים,כלליבאופן•

.לערביםבהשוואההשנייההקבוצהכלפי



7

העלייה באי אימון של יהודים וערבים אלה כלפי אלה  בעיקר בקרב יהודים וערבים שנחשפו  
לאלימות במידה גבוהה

3.43 3.36
3.50

3.39 3.36

3.61

2.36
2.54 2.54

2.77

3.01 3.02

7.2021 9.2021 12.2021

אי אמון  

יהודים שנחשפו במידה נמוכה  יהודים שנחשפו במידה גבוהה

ערבים שנחשפו במידה נמוכה  ערבים שנחשפו במידה גבוהה
לאלימותשנחשפווערביםיהודיםבקרב•

הייתה,גבוההבמידהההסלמהבזמן

אך .השנייההקבוצהכלפיאמוןבאיעלייה

יהודיםבקרבמשמעותישינוינמצאלא

.נמוכהבמידהלאלימותשנחשפווערבים

הקשהההשפעהעללהעיד יכול זהממצא

היחסיםעל האלימותאירועישל והמתמשכת
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של יהודים וערבים אלה כלפי אלהעלייה באמפתיהחלה , בין יולי לדצמבר

2.99

3.40
3.28

3.39

4.03
3.83

7.2021 9.2021 12.2021

אמפתיה

יהודים ערבים

(במידה רבה-6, כלל לא-1)באיזו מידה אתה מרגיש אמפתיה כלפי הקבוצה השנייה➢

*

*

*

*

כלפיאמפתיהיותר מביעיםוערביםיהודים•

.ליוליבהשוואהבדצמבר השנייההקבוצה

יהודיםכלפיאמפתיהמביעיםיותר ערבים•

.ערביםכלפיליהודיםבהשוואה

מסוימתהתאוששותעל להעיד יכול זהממצא

.זמןלאורך 
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.אין שינוי–בשנאה ובפחד ; של יהודים כלפי ערביםרידה בכעסחלה י, בין יולי לדצמבר

3.34 3.26 3.24

2.47 2.54 2.52

3.90
3.70

3.50

7.2021 9.2021 12.2021

יהודים

פחד-יהודים שנאה-יהודים כעס-יהודים

*
*

ערביםכלפיכעספחותמביעיםיהודים•

.ליוליבהשוואהבדצמבר 

ברגשותחיוביתשינוימגמתרואיםלאאך •

.ופחדשנאהשל 

על להעיד יכולהבכעסירידהבעוד 

רגשות,זמןלאורך מסוימתהתאוששות

נותרועדייןכימעידיםוהפחד השנאה

.היהודיהציבור בקרבמשקעים

(במידה רבה-6, כלל לא-1: )באיזו מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כלפי ערבים➢
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של ערבים כלפי יהודיםרידה בכעסחלה י, ביו יולי לדצמבר

1.87 2.00 1.93

1.74
1.92 1.92

3.25

2.89
2.72

7.2021 9.2021 12.2021

ערבים

פחד-ערבים שנאה-ערבים כעס-ערבים

*
*

*

*

יהודיםכלפיכעספחותמביעיםערבים•

.ליוליבהשוואהבדצמבר 

ברגשותחיוביתשינוימגמתרואיםלאאך •

עליהרואיםואפילו,ופחדשנאהשל 

.קטנה

על להעיד יכולהבכעסירידהבעוד 

רגשות,זמןלאורך מסוימתהתאוששות

נותרועדייןכימעידיםוהפחד השנאה

.הערביהציבור בקרבמשקעים

(במידה רבה-6, כלל לא-1: )באיזה מידה אתה מרגיש כל אחד מהרגשות הבאים כלפי יהודים➢
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הסבר אפשרי למגמות שינוי ברגשות ובתפיסות  

,לכךאפשריהסבר .ושנאהבפחד לאאך בכעס-וערביםיהודיםבקרב-התאוששותשישלראותניתן

שנוצריםיציביםיותר רגשותהםאמוןואיפחד ,שנאהאך ,הזמןעםוחולף תגובתירגשהואשכעסזה

.ואירועיםחוויותשל מהצטברות
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אך לא בקרב יהודים לעבוד עם  , לעבוד עם יהודיםעלייה במוטיבציה של ערביםחלה , ביו יולי לדצמבר
ערבים

3.40
3.60

3.36

4.72 4.85 4.97

7.2021 9.2021 12.2021

מעוניינים לעבוד ביחד בארגון או בצוות

יהודים ערבים

* *

* *

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

עםלעבוד ברצוןעלייהחלהערביםבקרב•

אך ,לדצמברמיוליהזמןלאורך יהודים

.יהודיםבקרבנמצאהלאזומגמה

לעבוד מעונייניםיותר ערבים,כלליבאופן•

,צוותאוארגוןבאותוהשניההקבוצהעם

.ליהודיםבהשוואה
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בעיקר בקרב עובדים במקום עבודה מגוונים: העלייה במוטיבציה של ערבים לעבוד עם יהודים

4.73 4.78
4.86

4.84
4.93

5.14

7.2021 9.2021 12.2021

מעוניינים לעבוד ביחד בארגון או בצוות

ערבים במקום עבודה לא מגוון ערבים במקום עבודה מגוון

עבודהבמקוםשעובדיםערביםבקרב•

עםלעבוד במוטיבציהעלייההייתה,מגוון

משמעותיהבדל נמצאלאאך .יהודים

לאעבודהבמקוםשעובדיםערביםבקרב

.מגוון
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העלייה במוטיבציה של ערבים לעבוד עם יהודים בעיקר בקרב ערבים שהיה להם מפגש חיובי עם  
יהודים לפני ההסלמה בתדירות גבוהה

4.09 4.10 4.16

4.92 5.08 5.21

7.2021 9.2021 12.2021

מעוניינים לעבוד ביחד בארגון או בצוות

ערבים מפגש חיובי בתדירות נמוכה ערבים מפגש חיובי בתדירות גבוהה

עםחיובימפגשלהםשהיהערביםבקרב•

,ההסלמהטרםגבוההבתדירותיהודים

עםלעבוד במוטיבציהעלייההייתה

משמעותיהבדל נמצאלאאך .יהודים

חיובימפגשלהםשהיהערביםבקרב

.נמוכהבתדירות
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בהחרמת עסקים ערביים אך אין שינוי בקרב ערבים  ירידה בתמיכת יהודיםישנה , בין יולי לדצמבר

2.46
2.34 2.28

2.01 2.01 2.00

7.2021 9.2021 12.2021

תמיכה בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה

יהודים ערבים

*

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

בתמיכהירידהחלהיהודיםבקרב•

הזמןבתקופתערבייםעסקיםבהחרמת

משמעותיהבדל איןאך ,לדצמברמיולי

.ערביםבקרב

בהחרמתתומכיםיותר יהודים,כלליבאופן•

בהשוואההשנייההקבוצהשל עסקים

.לערבים
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בעיקר בקרב יהודים שהיה להם מפגש  : הירידה בתמיכה של יהודים בהחרמת עסקים ערביים
חיובי עם ערבים לפני ההסלמה בתדירות גבוהה

2.85 2.80 2.76

2.10
1.92 1.83

2.54
2.70

2.71

1.85 1.81 1.78

7.2021 9.2021 12.2021

תמיכה בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה

יהודים מפגש חיובי בתדירות נמוכה יהודים מפגש חיובי בתדירות גבוהה

ערבים מפגש חיובי בתדירות נמוכה ערבים מפגש חיובי בתדירות גבוהה

עםחיובימפגשלהםשהיהיהודיםבקרב•

,ההסלמהטרםגבוההבתדירותערבים

אך .ערביםעסקיםבהחרמתירידההייתה

יהודיםבקרבמשמעותישינוינמצאלא

.נמוכהבתדירותחיובימפגשלהםשהיה
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בעיקר בקרב יהודים שנחשפו לאלימות  : הירידה בתמיכה של יהודים בהחרמת עסקים ערביים
במידה נמוכה

2.35
2.22

2.14

2.56
2.45 2.41

7.2021 9.2021 12.2021

תמיכה בהחרמת עסקים של הקבוצה השנייה

יהודים שחשיפה במידה נמוכה   יהודים שחשיפה במידה גבוהה
בזמןלאלימותשנחשפויהודיםבקרב•

ירידההייתה,נמוכהבמידהההסלמה

לאאך .ערביםעסקיםבהחרמתבתמיכה

יהודיםבקרבמשמעותיתירידהנמצאה

.גבוההבמידהלאלימותשנחשפו

לאלימותשנחשפושיהודיםנראהעוד •

שלהםהתמיכהמידתגבוההבמידה

גבוההיותר היאערבייםעסקיםבהחרמת

.נמוכהבמידהשנחשפויהודיםמאשר 
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ירידה בתמיכה של יהודים ועלייה בתמיכה של ערבים בחינוך לחיים משותפים, בין יולי לדצמבר

3.43 3.44
3.28

4.64
4.80 4.89

7.2021 9.2021 12.2021

הגדלת התקציבים הממשלתיים לחינוך לשותפות  תמיכה 
ערבית-יהודית

יהודים ערבים

*

*

(במידה רבה-6, כלל לא-1)ערבית-אני תומך בהגדלת התקציבים הממשלתיים לחינוך לשותפות יהודית➢

בהגדלתבתמיכהעלייהחלהערביםבקרב•

-יהודיתלשותפותלחינוך ממשלתייםתקציבים

.לדצמבריוליביןהזמןתקופתלאורך ערבית

בתמיכהירידהחלהיהודיםבקרב,זאתלעומת

.תקציביםבהגדלת

התקציביםבהגדלתתמיכהיש,כלליבאופן•

.וערביםיהודיםבקרבמשותפיםלחייםלחינוך 

מאשר ערביםבקרבמשמעותיתגבוהההתמיכה

.יהודיםבקרב
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תדירות  ערבית קשורה ל -עליה או ירידה בתמיכה בהגדלת תקציבים לחינוך לשותפות יהודית
.המפגש החיובי עם הקבוצה השנייה טרם אירועי ההסלמה

2.79 2.85
2.55

4.02 3.99 3.95

4.00
4.22 4.25

4.84 4.98 5.09

7.2021 9.2021 12.2021

ערבית-תמיכה הגדלת התקציבים הממשלתיים לחינוך לשותפות יהודית

יהודים מפגש חיובי בתדירות נמוכה יהודים מפגש חיובי בתדירות גבוהה

ערבים מפגש חיובי בתדירות נמוכה ערבים מפגש חיובי בתדירות גבוהה

עםחיובימפגשלהםשהיהיהודיםבקרב•

,ההסלמהטרםנמוכהבתדירותערבים

תקציביםבהגדלתבתמיכהירידההייתה

.ערביתיהודיתשותפותלחינוך 

עםחיובימפגשלהםשהיהערביםבקרב•

,ההסלמהטרםגבוההבתדירותיהודים

.בתמיכהעלייההייתה
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העלייה בקרב ערבים בעיקר בקרב עובדים במקום עבודה מגוון  

4.95 5.03 5.05

4.66
4.84

4.96

7.2021 9.2021 12.2021

ערבית-תמיכה הגדלת התקציבים הממשלתיים לחינוך לשותפות יהודית

ערבים במקום עבודה לא מגוון ערבים במקום עבודה מגוון

הייתה,מגווןעבודהבמקוםערביםבקרב

משמעותישינוינמצאלאאך .בתמיכהעלייה

.מגווןלאעבודהבמקוםערביםבקרב
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רוב של יהודים וערבים מוכנים להעביר למשטרה מידע שיכול למנוע פשיעה או אלימות ביישוב שלהם

84%

61%

יהודים ערבים

,  אני מוכן להעביר למשטרה מידע שיוכל למנוע או לפענח
פשיעה או אלימות ביישוב שלי

*

נתוני דצמבר

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

. מוכנים להעביר למשטרה מידע שיכול למנוע פשיעה או אלימות ביישוב שלהם( 61%)וערבים( 84%)רוב של יהודים
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ערבים שמרגישים אמפתיה גבוהה כלפי יהודים יותר מוכנים להעביר מידע למשטרה בהשוואה  
לאלה שמרגישים אמפתיה נמוכה

83% 86%

46%

72%

אמפתיה במידה נמוכה אמפתיה במידה גבוהה אמפתיה במידה נמוכה אמפתיה במידה גבוהה

יהודים ערבים

פשיעה או אלימות ביישוב  , אני מוכן להעביר למשטרה מידע שיוכל למנוע או לפענח
שלי  

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

*
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ערבים שמרגישים כעס במידה נמוכה כלפי יהודים יותר מוכנים להעביר מידע למשטרה בהשוואה  
לאלה שמרגישים כעס במידה גבוהה

83%
87%

65%

54%

כעס במידה נמוכה כעס במידה גבוהה כעס במידה נמוכה כעס במידה גבוהה

יהודים ערבים

פשיעה או אלימות ביישוב  , אני מוכן להעביר למשטרה מידע שיוכל למנוע או לפענח
שלי  

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

*
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ערבים שנחשפו לאלימות משטרתית פחות מוכנים להעביר מידע למשטרה בהשוואה לאלה שלא  
נחשפו

64%
56%

לא נחשפו לאלימות משטרתית   נחשפו לאלימות משטרתית  

ערבים

פשיעה או אלימות  , אני מוכן להעביר למשטרה מידע שיוכל למנוע או לפענח
ביישוב שלי  

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

*
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ביחסים בחצי שנה  

האחרונה  

חינוך משטרה
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תקביצים ושעות לימוד לחינוך לחיים משותפים בין , רוב האזרחים חושבים שעל משרד החינוך להשקיע משאבים

.   יהודים וערבים

נתוני דצמבר
ושעות לימוד בחינוך לחיים משותפים  ,תקציבים , באיזו מידה חשוב לדעתך שמשרד החינוך ישקיע משאבים➢

?בין יהודים וערבים בישראל

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

56%

83%

יהודים  ערבים

חינוך לחיים משותפים בין יהודים וערבים בישראל

(  מהיהודים56%מהערבים ו 83%)רוב האזרחים 

,  חושבים שעל משרד החינוך להשקיע משאבים

תקביצים ושעות לימוד לחינוך לחיים משותפים בין  

.   יהודים וערבים
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ערבים רוצים הגברת  ; יהודים רוצים היכרות ומפגש בין התלמידים? מהו חינוך לחיים משותפים
המודעות לזכות לשוויון ולאפליה שקיימת בין יהודים לערבים  

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 פוגענית כלפי  
קבוצת החוץ  

היכרות ומפגש בין  
תלמידים יהודים וערבים

יהודים ערבים

נתוני דצמבר
ניתן לסמן יותר  )? סמן באיזה היבטים חשוב בעיניך שמערכת החינוך תעסוק בהקשר של יחסי יהודים ערבים➢

(מתשובה אחת

כל צד תופס את העיסוק בחיים משותפים  

בקרב יהודים זה ההיכרות  : בצורה אחרת

לעומת זאת בקרב (. 56%)והקרבה לצד השני 

ערבים זה השוויון והגברת המודעות לאפליה  

(73%  .)
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ויהודים רוצים שיח פתוח , ערבים רוצים קידום שוויון: גם בקרב בני נוער

34% 36%

76%

39%

לקדם שוויון שיח פתוח  

יהודים   ערבים

בני נוער-מדד השותפות
: האם אתה חושב שצריך, בעקבות האירועים האלימים

האחוזים המוצגים אחרי משקולות לפי דמת דתיות בהתאם לאחוזים במחקר בקרב מבוגרים*

הממצאים בקרב מבוגרים באים לידי ביטוי גם 

במחקרים שנעשו באקורד בקרב בני נוער  

רצו  ( 76%)בני נוער ערבים . אחרי אירועי מאי

ובני נוער  , קידום שוויון בעקבות ההסלמה

.רצו שיח פתוח( 36%)יהודים 


