
2022יוני | ב "סיון תשפ

ערבית-הוועידה לשותפות פוליטית יהודית 

اكة السياسية اليهودية العربية-مؤتمر الشر

ממצאי מחקר דעת קהל על שותפות פוליטית

اكة السياسية نتائج بحث الرأي العام حول الشر

צוות המחקר

ר יוסי חסון"נאסר ודיארא, נמרוד ניר



ערבית-שותפות פוליטית יהודית

اكة السياسية اليهودية بيةالعر -الشر



ن الجمهور اكة السياسية بي  ي إرسائيلدعم الشر
ن
ي ف العرب 

2022مارس -2021مايو 

בקרב הציבור הערבי בישראל תמיכה בשותפות פוליטית
2022מארס -2021מאי 



בשותפות פוליטיתתומךרוב בציבור הערבי 
اكة السياسية ي الشر يدعم معظم المجتمع العرب 

29% 25% 46%

אתמוך בכל שילוב של מפלגות ערביות בקואליציה, במקרה הצורך

מדגם ערבי

اكة السياسية| תמונת מצב נוכחית: תמיכה והתנגדות לשותפות פוליטית الوضع الحالي : دعم ومعارضة الشر

משיבים2022-611מארס

מתנגד

לא יודע

תומך



2022מארס  

מדגם ערבי

ات| 2021-2022שינויים לאורך השנה האחרונה  ي العامخاللتغيي 
2022-2021الماضن

במהלך השנה החולפתנותרים יציבים יחסית כשאחוז התמיכה וההתנגדות , רוב בציבור הערבי תומך בשותפות פוליטית
ي المجتمعمعظميدعم اكةالعرب  ي العامخاللنسبًيامستقرةوالمعارضةالدعمنسبةبقاءمع،السياسيةالشر

الماض 

2021אוקטובר  

2021מאי 

29% 25% 46%

אתמוך בכל שילוב של מפלגות ערביות בקואליציה, במקרה הצורך

מתנגד

לא יודע

תומך
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اكة السياسية ي الشر يدعم معظم المجتمع العرب 

29% 25% 46%

אתמוך בכל שילוב של מפלגות ערביות בקואליציה, במקרה הצורך

מדגם ערבי

اكة السياسية| תמונת מצב נוכחית: תמיכה והתנגדות לשותפות פוליטית الوضع الحالي : دعم ومعارضة الشر

משיבים2022-611מארס  

מתנגד

לא יודע

תומך



מאשר מצביעי המשותפתם והמפלגות היהודיות תומכים יותר "מצביעי רע; רוב מוחלט בקרב המצביעים בחברה הערבית תומך בשותפות פוליטית
اكة السياسية : بي   الناخبي   العرب كةاوناخبو الموحدة واألحزاب اليهودية يؤيدون أكثر من ناخب; األغلبية المطلقة تؤيد الشر لمشثر

מדגם ערבי

اكةدعم| לפי הצבעה מפלגתית :תמיכה בשותפות פוליטית  االسياسيةالشر
ً
ي لتصويتلوفق الحزب 

31%
11%

34%
24%

18%

17%

32%

10%

51%

72%

34%

66%

מצביעי המשותפת מצביעי רעם הלא מצביעים מצביעי מפלגות 
יהודיות 

אתמוך בכל שילוב של מפלגות ערביות בקואליציה, במקרה הצורך

2022מארס  

מתנגד

לא יודע

תומך



מדגם ערבי

اكةأي  | ? איזו שותפות החברה הערבית מעדיפה ي يفضلرسر ؟المجتمع العرب 



מדגם ערבי

اكةأي  | ? איזו שותפות החברה הערבית מעדיפה ي يفضلرسر ؟المجتمع العرب 

שותפות עם 
הימין היהודי

اكة مع اليمي   اليهودي الشر

שותפות עם 
המרכז שמאל יהודי

اكة مع مركز اليسار اليهودي الشر

חסרי  
העדפה
محايدون

12%42%46%

מצביעי רעם  
16%

13%39%48%

מצביעי המפלגות היהודיות
9%24%33%43%

10%48%42%

הלא מצביעים
55%

9%31%60% מצביעי המשותפת
20%



ن الجمهور اكة السياسية بي  ي إرسائيلاليهوديدعم الشر
ن
:ف

2022مارس -2021مايو 

בקרב הציבור היהודי בישראלתמיכה בשותפות פוליטית

2022מארס -2021מאי 



מדגם יהודי

اكة السياسية| תמונת מצב נוכחית: תמיכה והתנגדות לשותפות פוליטית الوضع الحالي : دعم ومعارضة الشر

ימין בתמיכת המפלגות הערביות/שמאל-באיזו מידה אתה תומך בהקמת קואליציית מרכז

בשותפות פוליטיתתומךמעל שליש מציבור היהודי 
اكة السياسية اكثر من ثلث المجتمع اليهودي يدعم الشر

202241%מארס 22% 37%
מתנגד

לא יודע

תומך



מדגם יהודי
2022מארס 

41% 22% 37%

ימין בתמיכת המפלגות הערביות/שמאל-באיזו מידה אתה תומך בהקמת קואליציית מרכז

2021אוקטובר 

2021מאי  

2020ינואר 

54% 13% 33%

אתמוך בכל שילוב של מפלגות ערביות בקואליציה, במקרה הצורך

56% 18% 26%

אתמוך בהקמת קואליציה שתשלב מפלגות ערביות, במקרה הצורך

56% 19% 25%

אתמוך בשילוב של הרשימה המשותפת בקואליציה, במקרה הצורך

מתנגד

לא יודע

תומך

ات| 2021-2022שינויים לאורך השנה האחרונה  ي العامخاللتغيي 
2022-2021الماضن



מדגם יהודי

התנגדות לשותפות פוליטית בציבור היהודי בישראל לפי נטייה פוליטית

اكةمعارضة ن السياسيةالشر ي اليهوديالجمهوربي 
ن
اإرسائيلف

ً
للتوجه السياسيةوفق

76%
78%77%

55%

40%33%
35%

30%

6%
10%8%10%

'22מארס '21אוקטובר '21מאי '21ינואר 

ימין מרכז שמאל



מדגם יהודי

תמיכה לשותפות פוליטית בציבור היהודי בישראל לפי נטייה פוליטית

اكةدعم ن السياسيةالشر ي اليهوديالجمهوربي 
ن
اإرسائيلف

ً
للتوجه السياسيةوفق

7%
9%13%

23% 31%
30%

43%42%

86%
85%81%80%

'22מארס '21אוקטובר '21מאי '21ינואר 

ימין מרכז שמאל



ن الجماهي  |מגמות מעורבות בקרב הקהלים اتجاهات مختلطة بي 

20%
21%

29%
26%

27%

25%

54%
52%

46%

22מארס אוקטוברמאי

מתנגד לא בטוח תומך

2121

56.4%
54%

41%

18.6%13%
22%

26%

33%37%

22מארס אוקטוברמאי

מתנגד לא בטוח תומך

2121

בישראלהערבימגמות תמיכה בשותפות פוליטית בקרב הציבור בישראלהיהודימגמות תמיכה בשותפות פוליטית בקרב הציבור 



ערבית בקרב כלל הציבור הישראלי-בשיעור התומכים והמתנגדים לשותפות פוליטית יהודית40%-תיקו של כ

اإلسرائيليالجمهوربينالعربيةاليهوديةالسياسيةالشراكةومعارضيمؤيدينسبةفي٪40حوالي

48%47%

38%

20%16%
23%

32%

37%39%

22מארס אוקטוברמאי

מתנגד לא בטוח תומך

2121

שקלול מדגמים יהודים וערבים לאחר ייצוגיות: תמיכה והתנגדות לשילוב מפלגה ערבית בקואליציה



תפיסה של תועלות משותפות  
והיכולת לקדמן

איום סימבולי על הזהות הלאומית  

איום על ביטחון  
המדינה

פחד מהאזרחים  
הערבים

תפיסת דמיון  
בין הקבוצות

איום מהנציגים  
הפוליטיים של הציבור  

הערבי

תמיכה בערכים  
דמוקרטיים

חוסר אמון  
באזרחים היהודים

איום על הזהות  
תקווה לשיפור  הפלסטינית

היחסים בין  
הקבוצות צמצום הפער בין 

העמדות כלפי הציבור  
לעמדות כלפי נציגיו

כעס כלפי  
האזרחים  
היהודים

?מה ייבנה ומה יפיל את העתיד של שותפות פוליטית
اكة السياسية؟ ي عىل مستقبل الشر

ي وما الذي سيقضن
ما الذي سيبنن
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הפוליטיים של הציבור  

הערבי

תמיכה בערכים  
דמוקרטיים

חוסר אמון  
באזרחים היהודים
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