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2021ספטמבר  

:החיים המשותפים אחרי ההסלמה
רגשות ומרחבי ההשפעה , עמדות

הפוטנציאליים לשיפור יחסי 
יהודים-ערבים

:التعايش المشترك بعد التصعيد
مواقف، مشاعر ومجاالت التأثير 

رب المحتملة لتحسين العالقات بين الع
واليهود



היא  . הייתה לי חברה מתל אביב שקוראים לה סתיו, זה השפיע לרעה"
מרגע האירועים ועד לעכשיו  , הייתה מתקשרת אליי כל שבוע לדבר

"היא לא התקשרה ואפילו לא שלחה לי הודעה אחת

اسبوعيا لنتحدث ، كانت هتاتفين. ستافمن تل ابيب تسمى صدسقةاثر بشكل سليب، حيث انه كانت يل "
"حىت االن مل تتصل او ترسل رسالة واحدة حىت يلالتحداثمن وقت 



הפרויקטמטרת

מיפוי מצב היחסים בין יהודים וערבים בעקבות ההסלמה  ושיקוף 
2021שהתרחשה במאי 



הפרויקטשלכלליתסקירה

מדידה
ראשונה  

13-22.7.2021

((N=502יהודים 
(N=500)ערבים 

מדידה
שנייה

2021ספטמבר 

מדידה
שלישית  

2021' נוב-'אוק



123

הנושאים שיוצגו

מציאות מפוצלת
הבדלי תפיסות בין  

יהודים וערבים

מיפוי אתגרים
,  תמיכה במדיניות

ותעסוקה, חינוך

המציאות הרגשית
תחושות כלפי הצד  

השני



מציאות מפוצלת
תפיסת ההסלמה בין יהודים וערבים



של יהודים וערבים במהלך ההסלמה  דומותחוויות  

23%
17%

4%

28%

20%

4%

אלימות פיזית בין אזרחים יהודים וערבים נזק לרכוש במסגרת האלימות האזרחית אלימות פיזית כלפי או כלפי בני משפחתי

...אחוז האנשים המדווחים על חשיפה ל

יהודים  ערבים



של יהודים וערבים במהלך ההסלמה  שונותחוויות 

5% 3%

30%

8%

אלימות משטרתית איום ממשי על תפקידי התעסוקתי

...אחוז האנשים המדווחים על חשיפה ל

יהודים ערבים



ייחוס אחריות–מציאות מפוצלת 

73%

27%

0%
5%

65%

30%

בעיקר ערבים תקפו יהודים הייתה אלימות הדדית בין יהודים וערבים בעיקר יהודים תקפו ערבים

איזה מהאפשרויות הבאות מתארת בצורה המדויקת ביותר את האופן שבו אתה תופס את האירועים של 
?בין יהודים וערבים בישראל2021מאי 

יהודים ערבים



תמיכה נתפסת באלימות על ידי הצד השני לעומת תמיכה בפועל  : מציאות מפוצלת
באלימות

12%

68%

אחוז היהודים התומכים 
בפועל  

אחוז הערבים שחושבים שרוב 
היהודים תומכים באלימות  

18%

45%

אחוז הערבים התומכים 
בפועל  

אחוז היהודים שחושבים שרוב 
הערבים תומכים באלימות  

2021נתונים מחודש מאי 



חשיפה לתפיסות האלימות הנמוכות בצד השני מגדילה התנגדות לאלימות  : העמדות ניתנות לשינוי

2021נתונים מחודש מאי 

66%
71%

50%

61%

ערבים יהודים

במידה רבה מאד לפני ואחרי חשיפה לתפיסות האלימות  / שיעור המתנגדים לאלימות במידה רבה 
הנמוכות בצד השני

אחרי התערבות לפני התערבות



המציאות הרגשית
מוטיבציה לקרבה ורגשות כלפי הצד השני



;מיעוט מקרב היהודים בעלי מוטיבציה לקרבה ורגשות חיוביים כלפי ערבים
אך רוב הערבים מרגישים תחושות חיוביות יותר כלפי יהודים

32% 34% 34%

66%

53%

44%

מוטיבציה לקרבה תקווה אמפתיה

יהודים ערבים



;  אך רק חמישית מהם מרגישים שנאה, רוב היהודים מרגישים רגשות שליליים כלפי ערבים
אך פחות מאשר אצל יהודים–האכזבה רבה והכעס והפחד נוכחים , בקרב הערבים

78%

60% 62%

21%

60%

45%

39%

10%

אכזבה כעס פחד שנאה

יהודים ערבים



המגורים בערים מעורבות מחוברים למוטיבציה רבה יותר לקרבה ופחות רגשות שליליים 
אך לא בקרב יהודים–בקרב ערבים 

2.5 2.7
3.0

1.9
2.2

4.3

2.5 2.6

3.3

1.5 1.7

4.9

שנאה פחד מוטיבציה לקרבה שנאה פחד מוטיבציה לקרבה

(בקרב יהודים) (בקרב ערבים)

גרים בעיר לא מעורבת גרים בעיר מעורבת

(במידה רבה-6, כלל לא-1)



תמיכה במדיניות חיים משותפים
ושותפות פוליטית



חלק ניכר מהציבור היהודי עדיין מאמין בצורך בתקציבים ייעודיים , גם לאחר הסלמה
אך פחות מהציבור הערבי–לצמצום פערים והרחבת השותפות 

40%

50%

83%
76%

תמיכה בהגדלת תקציבים לחברה הערבית תמיכה בהגדלת תקציבים לחינוך לשותפות

יהודים ערבים



גם על רקע  –התמיכה בשותפות פוליטית גבוהה אצל ערבים אך נמוכה מאד אצל יהודים 
שותפות של מפלגה ערבית בקואליציה

32%

11%

66%

44%

אני תומך בכך שיהיו מפלגות ערביות בקואליציה אני מעוניין להתנדב בארגון או תנועה אזרחית שמטרתם חיזוק וקידום  
שותפות פוליטית

יהודים ערבים



חינוך



רוב ההורים נתקלו בשאלות מילדיהם על אירועי האלימות: תגובת הורים בימי ההסלמה

73%

64%

בין 2021באיזה מידה נתקלת בשאלות מצד ילדיך שעסקו באירועים האלימים שקרו במאי 
?יהודים וערבים

(שיעור המשיבים ההורים שנתקלו בשאלות)

יהודים ערבים



3.0

3.6

4.7
4.4

2.4 2.3

3.7 3.7

תמיכה במדיניות מוטיבציה למגע תמיכה במדיניות מוטיבציה למגע

יהודים ערבים

עם חברים ללא חברים

ערבים מקושרת עם עמדות חיוביות יותר בשני הצדדים/ חברות עם יהודים 

(במידה רבה-6, כלל לא-1)



נמוכה אצל יהודים, גבוהה אצל ערבים: מוטיבציה לקרבה בין ילדים יהודים לילדים ערבים

19%

33%

68%
62%

ערבים/ חשוב לי שילדיי יכירו ילדים יהודים  יהודים/ חשוב לי שלילדיי יהיו חברים ערבים 

יהודים ערבים



מיעוט משמעותי לא היה שולח את ילדיו למפגשים בין ערבים ליהודים

32%

21%

ת את ילדיי למפגש שבו יש ערבים ויהודים/לא הייתי שולח, אם הייתה לי אפשרות הבחירה

יהודים ערבים



תעסוקה



המוטיבציה למגע נמוכה יותר בקרב יהודים מאשר בקרב ערבים, גם בתחום התעסוקה

52%

24%

48% 46%

72% 73%
77% 75%

/  לקנות בעסק שעובדים בו יהודים 
ערבים

/ לעבוד בעסק בבעלות יהודים 
ערבים

ערבים/ לעבוד עם יהודים  ערבים/ ללמוד עם יהודים 

יהודים ערבים



בשני הצדדים קיימת התנגדות נרחבת לחרם, למרות מוטיבציה נמוכה למגע

77%
83%

יהודים ערבים

להחרמת עסקים בבעלות הקבוצה השנייהשמתנגדיםאחוז האנשים 



רוב המשיבים הערבים וכמחצית מהמשיבים היהודים הרגישו שעדיף לא לבטא את דעותיהם 
(ללא קשר לאידיאולוגיה)במקום העבודה 

48%

60%

יהודים ערבים

הרגשתי שעדיף שאשמור את הדעות שלי לעצמי, במהלך ההסלמה



ערבים שעובדים במקום עבודה עם יהודים מרגישים פחות בנוח להביע את דעתם בנושאים הקשורים  
.ליחסי יהודים ערבים

3.8

4.7

3.2

3.7
3.5

3.2

יהודים ערבים

ערבים במקום העבודה שלי-אני חש בנוח להביע את דעתי בנושאים הקשורים ליחסי יהודים
(מידת ההסכמה)

אף אחד מקבוצת החוץ מתחת לשליש מקבוצת החוץ מעל שליש מקבוצת החוץ

(במידה רבה-6, כלל לא-1)



או שיפור ביחסי יהודים ערבים/רוב מקומות העבודה פועלים לקידום גיוון ו

51%

68%

כן

יהודיםביחסישיפוראו/וגיווןלקדםומוצהרגלויבאופןפועלשלךעבודההמקוםםהא, ךלהידועככל
?ערבים

"(כן"שיעור המשיבים )

יהודים ערבים



בציבור היהודי התמיכה ; בציבור הערבי קיימת תמיכה משמעותית בפעילות גיוון במקום העבודה
.נמוכה משמעותית

51%

80%

תמיכה בפעילות גיוון

?ובאיזה מידה אתה תומך בפעילות כזאת
(שיעור התומכים)

יהודים ערבים


