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סקר חדש בקרב אזרחים יהודים וערבים מראה: פערים עצומים בין העמדות שיהודים  
מייחסים לאזרחים הערבים לגבי הפיגועים שבצעו אזרחים ערבים, לבין עמדות של האזרחים  

 הערבים בפועל 
 

מהיהודים מתנגדים לאלימות כלפי    91%מהאזרחים הערבים מתנגדים לאלימות כלפי יהודים;    98%*  

   ערבים 

* רוב גדול בשני הציבורים חוששים לבטחונם עקב הפיגועים, ומאמינים כי מיגור האלימות היא מטרה  

 משותפת לכולם 

פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, באוניברסיטה העברית, ערך סקר בקרב יהודים    –   מרכז אקורד 

-28ג'  -בימים ב'  וערבים בעקבות הפיגועים שאירעו בשבוע החולף בבאר שבע ובחדרה. הסקר נערך

 אזרחים ערבים.    369  -אזרחים יהודים ו   495למרץ בקרב מדגם מייצג של  29

תחושות משותפות לרוב גדול של יהודים וערבים בישראל נגד אלימות, ולצד זאת פערים    ות מהסקר עול 

ת  גדולים בדרך שבה יהודים תופסים את דעותיהם של אזרחים ערבים. תוצאות הסקר מעידות על דעו 

קדומות של אזרחים יהודים רבים שרחוקות מהמציאות, לגבי היחס של האזרחים הערבים לאלימות  

 כלפי יהודים. 

 

 התנגדות לאלימות לאומנית 

 כלפי יהודים.   ערביםאזרחים  מהיהודים חושבים שרוב הציבור הערבי מתנגד לאלימות על ידי    56%רק  

 . מתנגדים לפעולות אלימות כלפי יהודיםערבים אזרחים ה מה  98%הנתון האמיתי: 

   . 91%:  לפעולות אלימות כלפי ערביםזהו נתון גבוה יותר מאשר ההתנגדות בקרב יהודים 

 

 האם המפגעים מייצגים את החברה הערבית 

 . מייצגים את החברה הערבית   אינם מהיהודים חושבים שהמפגעים    56%רק  

 . פגעים אינם מייצגים את החברה הערביתהערבים חושבים שהמהאזרחים מ  93%הנתון האמיתי: 

 

 המשותף: פחד ורצון למגר את האלימות 

מהיהודים חוששים לביטחונם עקב    64%;  ערבים חוששים לביטחונם עקב הפיגועיםאזרחים המה   75%

 . הפיגועים 

הצדדיםהאזרחים  מ  95% לשני  משותפת  מטרה  היא  האלימות  מיגור  כי  מאמינים    79%;  הערבים 

 . ם כי מיגור האלימות היא מטרה משותפת לשני הצדדים מהיהודים מאמיני

 

 עורכי המחקר: ד"ר יוסי חסון, יארא נאסר, נמרוד ניר 

אזרחים יהודים ו   495,  משתתפים מהחברה הישראלית   864מדגם אינטרנטי שכלל  הסקר נערך על  

 . 28-29.03.2022  -   תקופת הרצה .  ונערך על ידי חברת אייפנל אזרחים ערבים,    369  - 


