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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  
2021דצמבר 

ממצאי המחקר  )
(יפורסמו בהמשך
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ברגשות,בעמדותשינוימגמותלזהותבמטרה,(נבדקיםלאותםחוזריםשבהן)חוזרותמדידותשלושכלל המחקר ❖

.2021במאיהאירועיםלאחר אלהכלפיאלהוערביםיהודיםשל ובתפיסות



?  משפיעים על טיב היחסים בין יהודים לערבים2021באיזה אופן אירועי חודש מאי 

3

:2021לספטמבריוליביןשינוישל מגמותעל מלמדיםהמחקר ממצאי

לקרבהבמוטיבציהעלייה:וערביםיהודיםבקרבשינוישל חיוביותמגמותעל מצביעיםהממצאים,אחדמצד 

.השנייההקבוצהכלפיהכעסבמידתוירידההאמפתיהובמידת

.יהודיםכלפיובשנאההאמוןבאי,הפחדבמידתעלייה:ערביםבקרבשליליותמגמותישנן,שנימצד 
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?  האם מקומות עבודה מגוונים יכולים לתרום לחוסן היחסים בין יהודים וערבים

.ההסלמהאחריביניהםהיחסיםלטיבלסייעיכולהוערביםיהודיםשל משותפתעבודה

עבודהבמקוםשעובדיםיהודים:בספטמברמגווניםעבודהבמקומותחיובייחסלראותניתן,יהודיםבקרב

יהיושילדיהםלהםחשוביותר ,מערביםמפחדיםפחות,מגווןלאעבודהבמקוםשעובדיםאלהלעומת,מגוון

.משותפיםוחייםשוויוןלמעןבפעילויותלהשתתף מעונייניםיותר והםערביםעםחברים

בהשוואהמגווןעבודהבמקוםיהודיםשל הפחד במידתירידהחלהלספטמבר יולישביןנראה,לכךבנוסף 

.הערביםשל מזוגבוההיותר יהודיםשל הפחד מידתעדיין,זוירידהלמרות.מגווןלאעבודהבמקוםליהודים
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?  האם מקומות עבודה מגוונים יכולים לתרום לחוסן היחסים גם בקרב ערבים

.מעורבותמגמותלראותניתןערביםבקרב

חשוביותר ,מגווןלאעבודהבמקוםהעובדיםאלהלעומת,מגווןעבודהבמקוםשעובדיםלערבים,אחדמצד 

.יהודיםעםחבריםיהיושילדיהם

הפחד .מגווןעבודהבמקוםערביםשל הפחד במידתעלייהחלהלספטמבר יולישביןנראה,שנימצד 

.יהודיהואהמוכר שבהלמכולתבהליכה,יהודיםשעליולאוטובוסבעלייה,למשל,מתבטא
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?  האם החיים בערים מעורבות יכולים לתרום לחוסן היחסים בין יהודים לערבים

.ביניהםביחסיםשיפור מניביםלאוערביםיהודיםשל מעורבותבעריםהחייםכי,נראהפניועל 

שלהםובעמדותברגשות,בתפיסותהשינוימגמותעםהמעורבותבעריםלחייםקשר היהלאיהודיםבקרב

לאבעריםוגםמעורבותבעריםיהודיםשל הפחד במידתשינויחל לא,לספטמבריוליבין,לדוגמה.ערביםכלפי

.ערביםשל הפחד ממידתגבוההיותר יהודיםשל הפחד מידתעדייןאך ,מעורבות

עלייהחלהלספטמבר יוליבין,ערביותבעריםשגריםלאלהבהשוואה,מעורבותבעריםשגריםערביםבקרב

.יהודיהואבהשהמוכר למכולתבהליכהאויהודיםשעליולאוטובוסבעלייהאםביןשלהםהפחד במידת
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השוואה בין  
ממצאי יולי 
לספטמבר



בין יולי לספטמברחיוביותמגמות שינוי 

:בספטמבר בהשוואה ליולי יהודים וערבים מדווחים על

.יותר מוטיבציה לקרבה לצד השני❖

. יותר אמפתיה כלפי הצד השני❖

.  פחות כעס על הצד השני❖

:  בספטמבר בהשוואה ליולי יהודים מדווחים על

.פחות החרמת עסקים של ערבים❖

:  מגמה שבה לא נרשם הבדל משמעותי בקרב יהודים וערבים

הימנעות מהתבטאות ברשתות החברתיות בנושא  : צנזורה עצמית❖

.  הקשור ליחסי יהודים וערבים

השוואה בין יולי לספטמבר
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בקרב ערבים בין יולי לספטמברשליליותמגמות שינוי 

:  בספטמבר בהשוואה ליולי ערבים מדווחים על

.פחות אמון ביהודים❖

. יותר שנאה כלפי יהודים❖

.יותר פחד מיהודים❖

9

השוואה בין יולי לספטמבר



עלייה במוטיבציה לקרבה בקרב יהודים וערבים בין יולי לספטמבר 

32%
36%

66%

74%

יולי   ספטמבר

מוטיבציה לקרבה

יהודים ערבים
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מוטיבציהיותר מביעיםוערביםיהודים•

-ו74%)בספטמברהשנייהלקבוצהלקרבה

-ו66%)ליוליבהשוואה(בהתאמה36%

.(בהתאמה32%

לצד לקרבהמוטיבציהיותר מביעיםערבים•

.ליהודיםבהשוואההשני

השוואה בין יולי לספטמבר



עלייה במידת האמפתיה בקרב יהודים וערבים בין יולי לספטמבר 

35%

48%
43%

64%

יולי   ספטמבר

אמפתיה כלפי הקבוצה השנייה

יהודים ערבים
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כלפיאמפתיהיותר מביעיםוערביםיהודים•

64%-ו48%)בספטמברהשנייההקבוצה

43%-ו35%)ליוליבהשוואה(בהתאמה

.(בהתאמה

הקבוצהכלפיאמפתיהיותר מביעיםערבים•

.ליהודיםבהשוואההשנייה

השוואה בין יולי לספטמבר



ירידה במידת הכעס בקרב יהודים וערבים בין יולי לספטמבר  

60%
55%

44%

34%

יולי   ספטמבר

כעס כלפי הקבוצה השנייה

יהודים ערבים
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הקבוצהעל כועסיםפחותוערביםיהודים•

(בהתאמה34%-ו55%)בספטמברהשנייה

.(בהתאמה44%-ו60%)ליוליבהשוואה

השנייההקבוצהעל כועסיםיותר יהודים•

.לערביםבהשוואה

השוואה בין יולי לספטמבר



ירידה בהחרמת עסקים ערביים על ידי יהודים בין יולי לספטמבר

23%

17%

11%
11%

יולי   ספטמבר

החרמת עסקים של הקבוצה השנייה  

יהודים ערבים
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עסקיםמחרימיםפחותשהםמדווחיםיהודים•

ליוליבהשוואה(17%)בספטמברערביםשל 

.שינויחל לאערביםבקרב;(23%)

הקבוצהשל עסקיםיותר מחרימיםיהודים•

.לערביםבהשוואההשנייה

השוואה בין יולי לספטמבר
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אין הבדל במידת ההימנעות של יהודים וערבים מהתבטאות ברשתות החברתיות בנושא הקשור  
ליחסי יהודים וערבים בין ספטמבר ליולי  

80%
78%

58%
60%

יולי   ספטמבר

צנזורה עצמית

יהודים ערבים

של ההימנעותבמידתמשמעותיההבדל אין•

ברשתותמהתבטאותוערביםיהודים

וערביםיהודיםליחסיהקשור בנושאהחברתיות

ליולי(בהתאמה60%-ו78%)ספטמברבין

.(בהתאמה58%-ו80%)

הקשור בנושאמלהתבטאנמנעיםיותר יהודים•

החברתיותברשתותערביםיהודיםליחסי

.לערביםבהשוואה

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה באי האמון בקרב ערבים כלפי יהודים בין יולי לספטמבר

46%

44%

24%
30%

יולי   ספטמבר

אמון כלפי הקבוצה השנייה -אי

יהודים ערבים

כלפיהאמוןבאיעלייהחלהערביםבקרב•

אך ,(30%)לספטמבר(24%)יוליביןהיהודים

.יהודיםבקרבמשמעותיהבדל אין

הקבוצהכלפיאמון-איעל יותר מדווחיםיהודים•
.ערביםמאשר השנייה

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה במידת השנאה של ערבים כלפי יהודים בין יולי לספטמבר  

22% 23%

10%

13%

יולי   ספטמבר

שנאה 

יהודים ערבים

יהודיםכלפישנאהיותר על מדווחיםערבים•

אך ,(10%)ליוליבהשוואה(13%)בספטמבר

.יהודיםבקרבהבדל היהלא

יותר שנאהרמתעל מדווחיםיהודים,זאתעם•

בהשוואההשנייההקבוצהכלפיגבוהה

.לערבים

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה במידת הפחד של ערבים מיהודים בין יולי לספטמבר

46%

41%

9%
16%

יולי   ספטמבר

פחד

יהודים ערבים

מיהודיםיותר רבפחד על מדווחיםערבים•

.(9%)ליוליבהשוואה(16%)בספטמבר

מהקבוצהמפחדיםיותר עדייןיהודים,זאתעם•

.לערביםבהשוואההשנייה

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה במידה הפחד של ערבים בערים מעורבות מיהודים בין יולי לספטמבר

:עלליוליבהשוואהבספטמבר מדווחיםמעורבותבעריםערבים

.יהודיםשעליולאוטובוסלעלותפחד יותר ❖

.יהודימוכר שבהלמכולתללכתפחד יותר ❖

השוואה בין יולי לספטמבר
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בין  עלייה במידת הפחד של ערבים הגרים בערים מעורבות מעלייה על אוטובוס שעליו יהודים
יולי לספטמבר  

35%

38%
39%

41%

11%

26%
22%

25%

יולי ספטמבר

לעלות לאוטובוס שעליו אנשים מהקבוצה השנייה

יהודים בערים מעורבות   יהודים בערים לא מעורבות

ערבים בערים מעורבות   ערבים בערים לא מעורבות  

לעלותיותר מפחדיםמעורבותבעריםערבים•

(26%)בספטמבריהודיםשעליולאוטובוס

.(11%)ליוליבהשוואה

יהודיםבקרבהפחד במידתמשמעותיהבדל אין•

יוליביןערביותבעריםערביםובקרב

.לספטמבר

על לעלותמפחדיםיותר יהודים,זאתעם•

השנייהמהקבוצהאנשיםשעליואוטובוס

.לערביםבהשוואה

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה במידת הפחד של ערבים הגרים בערים מעורבות מהליכה למכולת שהמוכר בה הוא יהודי  
בין יולי לספטמבר 

18%
18%

17%

14%13%

26%

17%

20%

יולי ספטמבר

הולך למכולת והמוכר הוא מהקבוצה השנייה

יהודים בערים מעורבות   יהודים בערים לא מעורבות

ערבים בערים מעורבות   ערבים בערים לא מעורבות  

ללכתיותר מפחדיםמעורבותבעריםערבים•

בספטמבריהודיהואבהשהמוכר למכולת

.(17%)ליוליבהשוואה(26%)

יהודיםבקרבהפחד במידתמשמעותיהבדל אין•

יוליביןערביותבעריםערביםובקרב

.לספטמבר

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה בשנאה של ערבים כלפי יהודים בערים מעורבות ובערים ערביות בין יולי לספטמבר

23%
22%

21%

24%

5%

10%8%

14%

יולי ספטמבר

שנאה

יהודים בערים מעורבות   יהודים בערים לא מעורבות

ערבים בערים מעורבות   ערבים בערים לא מעורבות  

על מדווחים(ערביותובעריםמעורבותבערים)ערבים•

14%-ו10%)בספטמבריהודיםכלפישנאהיותר 

.(בהתאמה8%-ו5%)ליוליבהשוואה(בהתאמה

גבוההיותר שנאהרמתעל מדווחיםיהודים,זאתעם•

.לערביםבהשוואההשנייההקבוצהכלפי

השוואה בין יולי לספטמבר
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ללא קשר לחיים משותפים בערים מעורבות  מגמת שינוי חיובית אצל כולם

:ליוליבהשוואהבספטמבר מביעיםויהודיםערבים,המשותפיםלחייםקשר ללא

.אמפתיהיותר ❖

.כעספחות❖

השוואה בין יולי לספטמבר
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עלייה במידת האמפתיה כלפי הקבוצה השנייה בקרב כולם בין יולי לספטמבר 

37%

48%

34%

48%

52%

68%

41%

64%

יולי ספטמבר

אמפתיה כלפי הקבוצה השנייה

יהודים בערים מעורבות   יהודים בערים לא מעורבות

ערבים בערים מעורבות   ערבים בערים לא מעורבות  

לאבעריםוגםמעורבותבערים)ויהודיםערבים•

הקבוצהכלפיאמפתיהיותר מביעים(מעורבות

.ליוליבהשוואהבספטמבר השנייה

יותר מביעים,מעורבותבעריםבייחוד ,ערבים•

בהשוואההשנייההקבוצהכלפיאמפתיה

.ליהודים

השוואה בין יולי לספטמבר
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ירידה במידת הכעס כלפי הקבוצה השנייה בקרב כולם בין יולי לספטמבר  

62%

58%
60% 54%

43%

33%

44%

35%

יולי ספטמבר

כעס כלפי הקבוצה השנייה

יהודים בערים מעורבות   יהודים בערים לא מעורבות

ערבים בערים מעורבות   ערבים בערים לא מעורבות  

לאבעריםוגםמעורבותבערים)ויהודיםערבים•

הקבוצהכלפיכעספחותמביעים(מעורבות

.ליוליבהשוואהבספטמבר השנייה

השנייההקבוצהכלפיכעסיותר מביעיםיהודים•

.לערביםבהשוואה

השוואה בין יולי לספטמבר
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השוואה בין  
ממצאי יולי 
לספטמבר
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מהערבים עובדים במקום עבודה לא מגוון18%-מהיהודים ו30%רק 

30%

5%

50%

31%

19%
23%

1%

23%
18%

יהודים ערבים

גיוון במקום העבודה

כל העובדים יהודים רוב העובדים יהודים

(או קרוב לשווה)עובדים יהודים וערבים במידה שווה רוב העובדים ערבים

כל העובדים ערבים

(  חוץ ממך)? מה הרכב העובדים במקום עבודתך❖



בקרב יהודים  יחס חיובי יותר במקומות עבודה מגוונים לעומת לא מגוונים  

שלילדיהםלהםחשוביותר ,מערביםמפחדיםפחות,מגווןלאעבודהשבמקוםאלהלעומת,מגווןעבודהבמקוםיהודים•

בסיסייםדבריםשישחושביםויותר משותפיםוחייםשוויוןלמעןבפעילותלהשתתף מעונייניםיותר ,ערביםחבריםיהיו

.ולערביםליהודיםהמשותפים

נתוני ספטמבר

32%
15%

מגוון לא מגוון

חשוב שלילדיי יהיו חברים 
ערבים

14%
3%

מגוון לא מגוון

השתתפו בפעילות  
יהודית ערבית למען חיים  

משותפים 

36%
49%

מגוון לא מגוון

פחד מערבים

71% 63%

מגוון לא מגוון

יש דברים בסיסיים  
המשותפים ליהודים  

ולערבים
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בקרב ערביםיחס חיובי יותר במקומות עבודה מגוונים לעומת לא מגוונים  

.יהודיםחבריםיהיושלילדיהםחשוביותר ,מגווןלאעבודהשבמקוםאלהלעומת,מגווןעבודהבמקוםלערבים•

נתוני ספטמבר

78%

65%

מגוון לא מגוון

חשוב שלילדיי יהיו חברים יהודים



עלייה במוטיבציה של יהודים וערבים לעבוד ביחד בין יולי לספטמבר  

47%
54%

80% 85%

יולי   ספטמבר

מוטיבציה לעבוד ביחד

יהודים ערבים

29

לעבוד מעונייניםיותר בספטמבר ויהודיםערבים•

54%-ו85%)השנימהצד אנשיםעםביחד 

47%-ו80%)ליוליבהשוואה(בהתאמה

.(בהתאמה

הצד עםביחד לעבוד מעונייניםיותר ערבים•

.ליהודיםבהשוואההשני

השוואה בין יולי לספטמבר
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במקום עבודה מגוון לעומת מקום עבודה לא מגווןחיוביותמגמות שינוי 

:ליוליבהשוואהבספטמבר 

.כעספחותעלמדווחיםמגווןעבודהבמקוםוערביםיהודיםשכירים❖

.מערביםפחדפחותעלמדווחיםמגווןעבודהבמקוםיהודיםשכירים❖

השוואה בין יולי לספטמבר
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במקום עבודה מגוון לעומת מקום עבודה לא מגווןשליליותמגמות שינוי 

:ליוליבהשוואהבספטמבר 

.מיהודיםפחדיותר עלמדווחיםמגווןעבודהבמקוםערביםשכירים❖

השוואה בין יולי לספטמבר
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ירידה במידת הכעס של יהודים וערבים כלפי הקבוצה השנייה בין יולי  : במקום עבודה מגוון
לספטמבר

57%
58%

61%

51%
45%

34%41%

32%

יולי ספטמבר

כעס

יהודים במקום עבודה לא מגוון   יהודים במקום עבודה מגוון  

ערבים במקום עבודה לא מגוון   ערבים במקום עבודה מגוון  

פחותכועסיםוערביםיהודים:מגווןעבודהבמקום•

.השנייההקבוצהעל 

של הכעסברמתהבדל אין:מגווןלאעבודהבמקום•

בספטמבר השנייההקבוצהכלפיוערביםיהודים

.ליוליבהשוואה

השוואה בין יולי לספטמבר
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ירידה בפחד של יהודים מערבים ועלייה בפחד של ערבים מיהודים בין יולי  : במקום עבודה מגוון
לספטמבר

48%
49%

44%
36%

13% 14%

7%

18%

יולי ספטמבר

פחד

יהודים במקום עבודה לא מגוון   יהודים במקום עבודה מגוון  

ערבים במקום עבודה לא מגוון   ערבים במקום עבודה מגוון  

:מגווןעבודהבמקום,ליוליבהשוואהבספטמבר •

oמערביםמפחדיםפחותיהודים.

oמיהודיםמפחדיםיותר ערבים.

לאעבודהבמקום,ליוליבהשוואהבספטמבר •

:מגוון

oוערביםיהודיםשל הפחד ברמתהבדל אין.

השוואה בין יולי לספטמבר



רוב היהודים והערבים במקומות עבודה מגוונים מדווחים על יחסים טובים ונינוחים במקום העבודה  

74%

23%

3%

56%

32%

9%
3%

לרוב היחסים טובים  
ונינוחים

לרוב על פני השטח  
,  היחסים תקינים

אבל מתחת לפני  
השטח יש הרבה  

מתיחות

לרוב היחסים  
ומדברים  , מתוחים

על זה ברמה  
הארגונית

לרוב היחסים  
מעורערים ומלווים  

בהרבה ריבים  
ותלונות

יחסים בין יהודים וערבים במקום העבודה כיום

יהודים ערבים

34

נתוני ספטמבר
מגווניםעבודהבמקומותוערביםיהודיםשל רוב•

.ונינוחיםטוביםיחסיםעל מדווחים

:שלרובמדווחים,מיהודיםיותר ,ערבים•

o תקיניםלערביםיהודיםביןהיחסיםהשטחפניעל

.מתוחיםהיחסיםהשטחלפנימתחתאבל 

oהארגוניתברמהזהעל ומדבריםמתוחיםהיחסים.

oובתלונותבמריבותומלוויםמעורעריםהיחסים

.רבות



1234
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השוואה בין  
ממצאי יולי 
לספטמבר



עלייה במוטיבציה של ההורים היהודים והערבים שילדיהם יכירו את הקבוצה השנייה מיולי לספטמבר 

12%
17%

29% 31%

יולי   ספטמבר

מוטיבציה להיכרות הקבוצה השנייה

יהודים ערבים

36

שילדיהםחשוביותר ויהודיםערביםלהורים•

-ו31%)בספטמברהשנייההקבוצהאתיכירו

12%-ו29%)ליוליבהשוואה(בהתאמה17%

.(בהתאמה

אתיכירושילדיהםחשוביותר ערביםלהורים•

.יהודיםלהוריםבהשוואההשנייההקבוצה

השוואה בין יולי לספטמבר
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ערבים-רוב ההורים מדברים עם ילדיהם על יחסי יהודים

31%

22%

69%

78%

יהודים ערבים

ערבים-אני לא מדבר עם ילדיי על יחסי יהודים ערבים-אני מדבר עם ילדיי על יחסי יהודים

נתוני ספטמבר
.שבין יהודים לערביםהיחסיםמדברים עם ילדיהם על ( יהודים וערבים)רוב ההורים •



רוב ההורים מסבירים לילדיהם כי האחריות לשיפור היחסים בין יהודים לערבים היא על שני הצדדים

38

נתוני ספטמבר

רוב ההורים המדברים עם הילדים על המצב שבין שתי הקבוצות מעבירים מסר ששיפור היחסים הוא באחריות שני  •

.  יהודים וערבים כאחד-הצדדים 

רק  ;שהאחריות לשיפור המצב היא על הצד השני בלבד, ניתן לראות אחוז לא מבוטל שאומרים לילדיהם, לצד זאת•

.מיעוט זעום מסביר לילדיהם שהאחריות לפתרון המצב היא על הקבוצה שלו בלבד

31%
22%

46%

65%

3%
10%

19%

3%

יהודים ערבים

ערבים-אני לא מדבר עם ילדיי על יחסי יהודים
אני מספר לילדיי כי האחריות לשיפור היחסים בין יהודים וערבים היא על שני הצדדים
אני מספר לילדיי כי האחריות לשיפור היחסים בין יהודים וערבים היא על יהודים יותר מאשר על ערבים
אני מספר לילדיי כי האחריות לשיפור היחסים בין יהודים וערבים היא על ערבים יותר מאשר על יהודים



כי ילדיהם קטנים מדי? מדוע לא מדברים עם הילדים

39

נתוני ספטמבר

.מדיקטניםשילדיהםחושביםהםכיוערביםיהודיםשביןהיחסיםעל ילדיהםעםמדבריםלאההוריםרוב•

73% 74%

2% 4%
10% 8%6% 4%2% 6%

יהודים ערבים

ילדיי קטנים מדי אני לא יודע מה נכון להגיד להם
אני מעדיף שילדיי לא ייחשפו לנושא זה אני לא בקיא בנושא ולא רוצה לומר סתם דברים
אני חושב שזה תפקידם של בית הספר ואנשי חינוך
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רוב ההורים בעד חינוך לסובלנות ולכבוד כלפי הקבוצות בבתי הספר  

בית הספר של ילדים מהקבוצה , לדעתך, באיזו מידה
בגיל של ילדיך צריך לחנך לסובלנות ולכבוד כלפי  השנייה 

?  הקבוצה שלך

בית הספר שבו ילדיך לומדים , לדעתך, באיזו מידה
?  צריך לחנך לסובלנות ולכבוד כלפי הקבוצה השנייה

81%
89%

יהודים ערבים

58%

83%

יהודים ערבים
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השוואה בין  
ממצאי יולי 
לספטמבר



?  מאלימות לשותפות-ערבים ויהודים 

השמאל ממצביעי71%-והמרכז ממצביעי44%,היהודיהימיןממצביעי21%❖

יחסיעל לטובהמשפיעהערביתמפלגהעםממשלהשהקמתחושבים

.ערבים-יהודים

ממשלהשהקמתחושביםהמשותפתמתומכי33%-ום"רעמתומכי46%❖

.בישראלערבים-יהודיםיחסיעל לטובהמשפיעהערביתמפלגהעם

נתוני ספטמבר

42



מהימין היהודי חושבים שהקמת ממשלה עם מפלגה ערבית משפיעה לטובה על 21%
ערבים-יחסי יהודים

53%

25%

7%

26%

31%

22%

21%

44%

71%

ימין  מרכז שמאל 

הקמת ממשלה עם מפלגה ערבית

משפיע לרעה לא משפיע משפיע לטובה

43 .לא משפיעה–0כאשר באמצע ; (משפיעה לטובה+ )3-ל( משפיעה לרעה)-3: הסקאלה של התשובות נעה בין

נתוני ספטמבר
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מתומכי המשותפת חושבים שהקמת ממשלה עם מפלגה ערבית משפיעה  33%-ם ו"מתומכי רע46%
ערבים בישראל-לטובה על יחסי יהודים

23% 30%

31%

37%

46%
33%

ם משקפת את העמדה  "משיבים שרע
הפוליטית שלהם

משיבים שהרשימה המשותפת משקפת 
את העמדה הפוליטית שלהם

הקמת ממשלה עם מפלגה ערבית

משפיע לרעה לא משפיע משפיע לטובה

נתוני ספטמבר

.לא משפיעה–0כאשר באמצע ; (משפיעה לטובה+ )3-ל( משפיעה לרעה)-3: הסקאלה של התשובות נעה בין



מאפייני המדגם  

: מגדר
47.6%–גברים 
52.4%–נשים 

:   גיל
29-18–28.2%
39-30–23.2%
49-40–17.5%
59-50–15.2%
69-60–14.2%
85-70–1.7%

:סטטוס תעסוקתי
66.3%–שכיר 

6.2%–עצמאי 
8%–סטודנט 

9.2%–מובטל 
10.2%–אחר 

:  נטייה פוליטית
64.3%–ימין 

21.7%–מרכז 
14.0%–שמאל 

:  רמת דתיות
6.5%–אתאיסט 

36.4%–חילוני 
36.2%–מסורתי 

11.0%–דתי 
10.0%–חרדי /דתי אדוק

: אזור מגורים
מעלות  , ירושלים)ערים מעורבות 

,  נוף הגליל, נצרת עילית, תרשיחא
,  חיפה, רמלה, יפו-תל אביב, לוד
24.2%–( עכו

75.8%–ערים לא מעורבות 

(N=397)מדגם ערבי  (N=401)מדגם יהודי
:מגדר

31.5%–גברים 
68.0%–נשים 

:גיל
29-18–47.4%
39-30–27.7%
49-40–12.6%
59-50–8.8%
69-60–3.3%
85-70–0.3%

:סטטוס תעסוקתי
58.4%–שכיר 

4.3%–עצמאי 
17.6%–סטודנט 

15.6%–מובטל 
4%–אחר 

: דת
69.8%–מוסלמי 

19.4%–נוצרי 
10.1%–דרוזי 

:  רמת דתיות
2.8%–אתאיסט 

25.4%–חילוני 
44.3%–מסורתי 

27.0%–דתי 
0.5%–חרדי /דתי אדוק

: אזור מגורים
, ירושלים)ערים מעורבות 

, נצרת עילית, מעלות תרשיחא
,  יפו-תל אביב, לוד, נוף הגליל

22.2%–( עכו, חיפה, רמלה
77.8%–ערים לא מעורבות 

-10.9.2021: הרצה אינטרנטית 2.10.2021
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