
 

 

 

 פלסטיניים  פיגועי טרור במשפחות ויחידים שנפגעו 

 חן( ו)מקרה ב

 

 מבוא 

היא    הנחת המחקר  של  ההדדיתהיסוד  הנובעים  שהאלימות  היומיום  בחיי  מהסכסוך    והקשיים 

הצדדים,  המתמשך  פלסטיני-הישראלי לשני  הדדיות.     גורמים  שליליות  תפיסות  ולשמר  לפתח 

בין הצדדים ומסכלות כל אפשרות להתקדמות לקראת הסכם תפיסות אלה מערערות את האמון  

 שלום.

ו פלסטיניים,    שנפצעו או נהרגו בפיגועי טרור  יחידיםמסמך זה, המתמקד במקרים של משפחות 

דעת הקהל  סקר  מ  תובנות  ההבסיסית שלנו. בדיקה זו תעמיק את    נועד לבחון את הנחת המחקר

מהסקרים שנערכו על פי שלושת המקרים,   , וכן2020במסגרת המחקר במהלך    ךשנערף  המקי

כמו גם מראיונות אישיים וקבוצות מיקוד באותם נושאים. הוספנו גם נתונים ומידע ממקורות אחרים:  

 ומסמכים אחרים.   נוספים שהתפרסמודיווחים בתקשורת, מחקרים 

הנגבות מן הציבור גבוהות  העלויות  את החקר המקרים, כחלק מהמחקר, הוגדר כפעילות המתארת  

חוסר התפתחות  ביותר ל  המשמעותיאמורות להראות את הקשר  ר  שא הסכסוך,    בגין הימשכות

הצדדים   אמוןה )בין  המרואיינים  בקרב  והעמדות  התגובות  הלחץ 12.  לרמות  בהתייחס  הושוו   )

ב בטלפון,  נערכו  הראיונות  כל  הקורונה,  נגיף  בשל  נחשפו.  אליהם  השונים  של והקשיים  גישה 

. כל 2021לפברואר    2020על פי שאלון שהוכן מראש. הראיונות נערכו בין דצמבר  יונות עומק,  רא

 תקשורת.ובאמצעות מאגרי מידע שונים,   קשרים אישיים וארכיוני חדשות  למחקר  המרואיינים גויסו  

 
 ישראלי כתוצאה מפיגועי טרור פלסטינייםהסבל ה

מלחמת   תום  לאחר  קצר  בשנת  48זמן  ישראל 1949',  נגד  ספורדית  טרור  פעילות  החלה   ,

בסיוע לא רשמי של   ,ורצועת עזה הגדה המערביתואוכלוסייתה, בעיקר באזורים לאורך הגבול עם 

ערבית: "אלה שמוכנים למסור את נפשם"(, בוצעה  ביון" )א"פד  המצרים וירדן. פעילות זו, שנקרא

וניסו בתחילה להסתנן לישראל,    1948הפליטים הפלסטינים שנמלטו מהמדינה בשנת  בעיקר על ידי  

מרכושם משהו  להציל  או  לבתיהם  לשוב  למעשים    ;כדי  במהרה  הפכו  התמימים  מעשיהם  אך 

 רצח תושבים באזורים הסמוכים לגבול. ושכלל ,אלימים
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, בו  1954במרץ    17-פעולת הטרור הבולטת ביותר בתקופה זו הייתה טבח מעלה עקרבים בנגב ב

הגיעו פעולות תגמול ישראליות חריפות    פעולות הטרורנוסעי אוטובוס ישראלים. בעקבות    11נרצחו  

בהן נהרגו מאות חיילים מצריים. לאחר אחת מפעולות התגמול בגדה המערבית וברצועת עזה,  

ושב רחובות, , בעקבות רצח ישראלי ת1955בפברואר    28-הללו, מבצע "חץ שחור", שנערך בעזה ב

  340.  בהמשך  מצרים והפך לחלק מצבא מצרים, שהגביר את פעילותוהעל ידי    " ןואידפה" אומץ  

יון  אפדהטרור של הלות  ו. פע 1956-ל  1949בשמונה השנים שבין  נרצחו בפעולות טרור  ישראלים  

פסקה כמעט לחלוטין  נ יון  אפדה  פעילות  1956אחרי    ;(1956הגורם העיקרי למבצע "קדש" )  והי

נהרגו בפיגועי    1967-ל  1957בין השנים    טרור  . בפיגועי "קדש"   פעיליו נהרגו במבצעאחרי שרוב  

 ישראלים.  125טרור 

 

 

לדבריו,   מעונה.  לקדוש  להתנדב  החליט  הוא  ומדוע,  מתי  אותו  שאלתי 

התחלתי להציק למנהיגי הצבא שלנו כדי שיאפשרו לי לבצע    1993"באביב  

"זה היה בערך בזמן הסכמי אוסלו, והיה שקט, שקט מדי. רציתי  מבצע.  

לעשות ניתוח ש יסית אחרים לעשות את אותו הדבר. לבסוף ניתן לי אור  

 1נאסרה חסאם  -  ירוק לצאת מעזה למבצע בתוך ישראל" 

 

 .  80-וה 70-הפלסטיני המשיך להכות בשנות ה הטרור

בנמל   הטבח  היו  ביותר  החמורים  בהאירועים  בלוד  וטבח    25נרצחו    מהלכוהתעופה  אדם,  בני 

בני ערובה ישראלים במבצע   11(, שבו נהרגו  1972-הספורטאים באולימפיאדת מינכן )שניהם ב

 חילוץ כושל של כוחות הביטחון הגרמניים. 

ב הפלסטינים  הטרור  ארגוני  התמקדו  השבעים  שנות  מאמצע  מהשטח   הוצאתהחל  פיגועים 

לבנ בדרום  עליו  במלחמת   -ה"פתחלנד"    –   וןשהשתלטו  למדינה  שנכנס  הסורי  הצבא  בחסות 

ילדים    22  רצחוו נמהלכ(, ב1974היה אסון מעלות )  בפיגועי הטרור באתן שניםהאזרחים. הגדול  

  מבוגרים במהלך מבצע חילוץ כושל של צה"ל. 3 -ו

היה הפיגוע בכביש החוף   ביותר בשנות השבעים  "( דמים)"אוטובוס האחד הפיגועים החמורים 

שלמות אזרחים, משפחות    35  רצחוו חטפו מחבלים מלבנון שני אוטובוסים ומהל, ב1978בשנת  

 וילדים, שהיו בדרכם חזרה מטיול שבת.

 

 
 2002, אנדרו קיד וברברה פ. וולטר, הפוליטיקה של אלימות קיצונית חבלה בשלום: 1



3 
 

                                                          

 ( 1972מעלות )טבח הילדים שנהרגו ב

 

בפיגוע                          .                                            1978", האוטובוס שהותקף בכביש החוף, דמים "אוטובוס ה 

 בני אדם.  35נהרגו 

 

, לאחר כשנה וחצי של משא ומתן, נחתם הסכם השלום עם מצרים. הסכם זה הושג  1979במרץ  

מלחמות   ארבע  מלחמת    –לאחר  הייתה  שבהן  הטראומטית  האחרונה  הכיפורים  כאשר   –יום 

 המדינה הערבית נחשבת לאויבת הגדולה ביותר של ישראל. 

הסכם השלום עם מצרים כלל גם את הסכם האוטונומיה עם הפלסטינים, שהיה הבסיס להסכמי 

כי למרות ההיסטוריה של שפיכות הדמים ההדדית, הסכם   ,שנה לאחר מכן. יש לציין  14אוסלו  

להניח כי האמון בין הצדדים    סביר  ;קבל בהתלהבות על ידי הציבור הישראליהשלום עם מצרים הת
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סאדאת  -אנואר א  -והתמיכה בהסכם השלום נבעו ממעורבותם ומחויבותם של מנהיגי שתי המדינות  

 להסכם השלום ולאפשרות לעתיד טוב יותר. -ומנחם בגין 

 

 והאנתיפאדה הראשונה  80-שנות ה

ולאחר ההתנקשות בחייו    ישובי הצפוןלריה הגובר של הפלסטינים על  בעקבות הפיגועים וירי הארטי

"שלום  מבצע  של שגריר ישראל בלונדון שלמה ארגוב, פתחה ישראל ב"מלחמת לבנון הראשונה" )

הגליל"( שבמהלכה גירש צה"ל )בסיוע הפלנגות הנוצריות( את כוחות אש"ף מביירות ומדרום לבנון.  

 פינוי מפקדתם ואנשיהם עם אש"ף על  )עקיפה(  ע צה"ל להסכמה  כדי להימנע מכיבוש ביירות הגי

ידי   ובסופו של דבר גורשה על  לתוניסיה. חלק מההנהגה הפלסטינית נמלטה צפונה )לטריפולי( 

 התקפות סוריה. צה"ל שמר על רצועת ביטחון לאורך הגבול, וכתוצאה מפעילותו חלה ירידה ניכרת ב

,  1987לדצמבר    1978בעשור שבין                                    הארץ.          על ישובי צפון  הטרור  

 יהודים.   114האינתיפאדה הראשונה, נהרגו בפיגועי טרור פלסטיניים  צהפר החודש בו

הטרור,  התקפות  חילוניים המזוהים עם אש"ף את עיקר    טרור  אם עד לאנתיפאדה ביצעו ארגוני

-אסלאמיים  טרור  חריה הג'האד האסלאמי כארגוניבראשית האינתיפאדה הוקמה תנועת חמאס ולא

בין   הראשונה,  האינתיפאדה  שנות  בחמש  אש"ף.  בחסות  שאינם  נרצחו  1992-ל  1987דתיים   ,

 ישראלים. 155בפיגועי טרור  

 

 90-שנות ה

בתחילת שנות התשעים בוצעו פיגועים רבים, בהם הריגתם של שלושה חיילי צה"ל ברמות מנשה, 

בבת ים וחטיפתו ורציחתו של השוטר ניסים טולדנו, שהובילו   ,, הלנה ראפ15  -ה  נערה בתהרצח  

     אנשי חמאס ללבנון. 415לגירושם של 

יחידת טרור של ע"י  סמאעיליה שבמצרים,  ינרצחו תשעה ישראלים סמוך לא  1990בפברואר    4-ב

נחטפו ונרצחו   1990באוגוסט  4-ב .ארגונו של אבו נידאל, במה שכונה "פיגוע האוטובוס המצרי" מ

שכונת  נמצאו בוואדי שבין בית חנינא ל הנערים    גופות.  בליםשני נערים מירושלים על ידי שלושה מח

 . " רמות" 

ביצעה חמאס את הפיגוע בצומת מחולה, שהיה פיגוע ההתאבדות הראשון בסדרת   1993באפריל  

חמאס ניסתה לבצע, לעתים קרובות ללא הצלחה, בעיקר נגד חיילים ואזרחים  פיגועי התאבדות ש

 בירושלים. יםביהודה, שומרון ורצועת עזה, אך גם באוטובוס
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 לאחר הסכמי אוסלו 

 " עקרונות  ( הצהרתהסכם) " הגיעו ישראל והפלסטינים ל  1993למרות עשרות שנים של טרור, בשנת  

, לאחר משא ומתן חשאי בין 1993  בספטמבר  13  -בשאמור היה לסלול את הדרך להסכם שלום.  

ש"ף יאסר ערפאת.  ישראל לאש"ף, נחתמו הסכמי אוסלו על ידי ראש הממשלה יצחק רבין ויו"ר א

הוא ההכרה ההדדית בין ישראל לאש"ף. למרות התמיכה   " הצהרת העקרונות" ההישג העיקרי של  

ופוליטי ציבורי  זעם  עורר  ההסכם  הצדדים,  בשני  הנרחבת  בציבור    ,הציבורית  והן  בישראל  הן 

עזה  הפלסטיני. בחודשים שלאחר חתימת ההסכמים אירעו פיגועים רבים ביהודה, שומרון, רצועת 

 . בגבולות הקו הירוק בישראלבתוך ו

היה  )אמצע הרמדאן(    1994בפברואר    25  - ב  איבראהימי(-)אלחרם אל  הטבח במערת המכפלה

מתפללים מוסלמים על ידי ברוך גולדשטיין, רופא יהודי מקריית ארבע. זהו   29פיגוע ירי, בו נרצחו  

ים מוסלמ-בערביםיהודי   שביצעביותר גדול הפיגוע ההמוני הראשון לאחר חתימת הסכמי אוסלו וה

לשורת פיגועי  היה המניע העיקרי  מאז קום המדינה. הפיגוע עורר תגובות קשות בציבור הפלסטיני ו

  וביקורת חריפה בציבור הישראלי ובעקבותיו  תדהמה  עורר טבח מערת המכפלה  נקמה מצד חמאס.  

 הוקמה ועדת שמגר.

, בעקבות טבח מערת המכפלה, ביצעה חמאס את פיגוע התופת בעפולה, פיגוע  1994באפריל    6-ב

.  ובערים הוספות  בתל אביב  ,בחדרה  נוספים  אירעו פיגועי התאבדות  שאחריוההתאבדות הראשון,  

בני אדם, רובם חיילי צה"ל.    22בו נהרגו    ,כפול בצומת בית לידהתאבדות  אירע פיגוע    1995בינואר  

בני   164)אוסלו ב'( נרצחו בפיגועי טרור   1995לספטמבר  1993במהלך השנתיים שבין ספטמבר 

 אדם ומאות נוספים נפצעו. 

"המהנדס" יחיא עיאש, איש חמאס האחראי למותם של עשרות ישראלים,   חוסל  1996בינואר    5  -ב

חמאס, הג'יהאד האסלאמי   -באמצעות טלפון סלולרי ממולכד. התנועות האסלאמיות הרדיקליות  

 יאש בפיגועים נרחבים.הודיעו על כוונתן לנקום את מותו של ע ,וחזבאללה בלבנון

קות נגד הסכמי אוסלו, והן כוונו בעיקר נגד יצחק רבין,  בתוך ישראל התקיימו הפגנות בלתי פוס

והמתנחלים  הישראלי  הימין  מצד  היו  וההסתה  ההפגנות  ההסכם.  על  שחתם  הממשלה,  ראש 

 רבנים בציונות הדתית. אשר קיבלו עידוד מצד, יהודה ושומרון ב

צחק  , בתום עצרת תמיכה המונית בתהליך השלום, נרצח ראש הממשלה י1995בנובמבר    4  -ב

 רבין על ידי יהודי מהימין הקיצוני, יגאל עמיר.  
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 ועלייתו של נתניהו לשלטון 1996בחירות 

כראש   שכיהן. שמעון פרס,  1996במאי    29  - ולראשות הממשלה נערכו ב  14  -הבחירות לכנסת ה

יצחק רבין, התייצב מול בנימין נתניהו, שעמד בראש הליכוד. קהל היעד    הירצחו שלממשלה מאז  

את   מאחור  להשאיר  הדתיות, שרצו  ולמפלגות  לימין  פנה  הוא  אחד  מצד  מגוון.  היה  נתניהו  של 

השמאל שלטון  המתון  ,תקופת  הפוליטי  למרכז  לפנות  צריך  היה  הוא  לנצח,  כדי  ציבור    -  אבל 

לשמאל   הימין  בין  אושהתלבט  נתניהו  שראה  אותם.  ליישם  ורצה  פוליטי  צורך  אוסלו  בהסכמי  ז 

ויעמוד בהתחייבויותיה הפוליטיות של   יבטל את ההסכמים  לא  הוא  עלותו לשלטון  הבטיח שעם 

ישראל, אך המשא ומתן תחת ממשלו יהיה תקיף יותר, על בסיס עקרון ההדדיות, וישיג תוצאות  

                                                          טובות יותר ממה שפרס יכול להשיג.            

ידי   נתניהו ניצח בבחירות בהבטחה להמשיך בתהליך השלום עם הפלסטינים, שעדיין נתמך על 

 רוב הציבור הישראלי, למרות הטרור המשתולל. 

עשרות אזרחים ומאות נפצעו.    רצחוו נמהלכהחל גל של פיגועי התאבדות, ב  1996בפברואר    25  -ב

 3-בשני פיגועי התאבדות בירושלים ובאשקלון. כשבוע לאחר מכן, ב  אזרחים  27  רצחונ  באותו יום

 .    2בני אדם 18במרץ, התפוצץ מחבל נוסף בירושלים והרג  

 ל עהחלו מהומות ביהודה ושומרון לאחר שערפאת קרא לתגובה אלימה    1996בספטמבר    24  -ב

ימישל    הפתיחת בשלושה  לתיירים.  בירושלים  המערבי  הכותל  הגדה   מנהרת  בערי  לחימה 

 חיילי צה"ל.  16המערבית )אירועי מנהרת הכותל( נהרגו 

שוק מחנה  בכפולה    ת טרורחלה ירידה גדולה בפעילות הטרור )למעט מתקפואילך    1997  שנתמ

ודה בירושלים(, ובשנה שקדמה לאנתיפאדה השנייה איש בישראל לא נהרג בפעולת טרור )אם יה

 כי היו מספר פיגועים נגד ישראלים בשטחים(.

 

 ועלייתו של ברק לשלטון 1999בחירות 

ה לכנסת  גוש    (1999במאי    17)   15  -הבחירות  כראש  הממשלה,  לראשות  ברק  של  ובחירתו 

להאיץ את תהליך השלום לקראת הסדר קבע בין ישראל לפלסטינים. גם  השמאל, עוררו תקוות  

בשלב זה, לאחר כל כך הרבה שפיכות דמים שנגרמה על ידי הטרור הפלסטיני, הציבור הישראלי,  

לברק, שראה עצמו כיורשו של יצחק רבין, היו    על פי רוב, עדיין המשיך להאמין בתהליך השלום.

הסדר קבע  קראת  וחות צה"ל מלבנון וחידוש תהליך השלום להחזרת כ  –שתי הבטחות בחירות   

עזבו כוחות צה"ל ביום אחד את אדמת לבנון. הבטחת הבחירות   2000במאי    24  -בעם הפלסטינים.  

 הייתה קשה יותר למימוש. , לעומת זאת,הבטחת הבחירות השנייההראשונה מומשה. 

 
 מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם מאיר עמית כל הנתונים מתוך  2
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 טיב "אין פרטנר"(אנרה)ו 2000כישלון פסגת קמפ דיוויד 

בין ברק וערפאת על מנת להשיג את הסדר הקבע    " קמפ דיוויד" החלה פסגת    2000ביולי    11  -ב

הסכם הביניים. הפסגה הסתיימה    -הקודמים באוסלו ב'    ותבין ישראל לפלסטינים, על בסיס ההסכמ

ההסכם המיוחל, אך הצדדים הסכימו להמשיך בדיוניהם. עם שובו    שהושג, מבלי  2000ביולי    25  -ב

מי שהיה אחראי לקמפיין המתמשך לארץ, לאחר כישלון הפסגה, האשים ברק את ערפאת בכישלון.  

"אין שותף פלסטיני" היה לא אחר מאשר א הוד ברק במהלך כהונתו כראש ממשלה בשנת של 

שאין פרטנר   "כנראה  . בזמנו, לאחר פסגת קמפ דיוויד, אמר ברק את המשפט המצוטט:  2000

בתודעה    לשלום". הטבועה  פרטנר"  ה"אין  ולתפיסת  הישראלי  השמאל  לקריסת  האחריות 

ברק.  הישראלית   על  בתמיכה    ת המשמעותיהתפנית  מוטלת  הישראלית  הקהל  בדעת  ביותר 

 של ברק. " "אין פרטנרעם הצהרת ה הבתהליך השלום התרחש 

 

 הפיגועים של חמאס נגד ישראל 

, חמאס ריכזה את האלימות  2001עד    1993  -ההתקפות של חמאס נגד ישראל לא היו אקראיות. מ

 שלה סביב שישה אירועים מרכזיים:  

  1994( החתימה על הסכם קהיר ממאי  2),  1993בספטמבר  ( החתימה על הסכם אוסלו הראשון  1)

ב'( הסכם  ה(  3)  ,)אוסלו  על  לירדן ה חתימה  ישראל  בין                                                                              , (1994)  שלום 

והישראליות ב4) וואי באוקטובר  5)  ,1996-( הבחירות הפלסטיניות                                                                              1998( החתימה על הסכם 

 . 2001( הבחירות בישראל בפברואר 6)-ו

מתש עם  התקפות  הן  יים  ומתן  המשא  את  להשעות  ישראל  ממשלת  את  לשכנע  הצליחו  הללו 

עד אפריל   ישראל מפברואר  נגד  סייע    , 1996הפלסטינים. מסע האלימות המתמשך של חמאס 

ימין נתניהו והמשא ומתן המשמעותי עם ערפאת הסתיים בנ  בראשותלהקים את ממשלת הליכוד  

 זמן קצר לאחר מכן. 

הממשלה  ראש    סיים את הקדנציהל  "עזרו" ואילך    2000חמאס מדצמבר  פיגועי טרור של  ורה של  ש

 נתק השיחות עם ערפאת.   לבמדיניות שאהוד ברק לטובת אריאל שרון הנצי יותר, שהמשיך 
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 3אישיים נגד ישראל ע"י חמאס לוח זמנים של פיגועי טרור 

 

אבל לאלימות    ;לעצור את תהליך השלום  –הטרור הייתה כוונה פוליטית    פיגועיכפי שניתן לראות, ל

לא הייתה השפעה על תהליך השלום. ערפאת ורבין המשיכו להיפגש, ושני הצדדים החלו ליישם  

גורמים מסבירים נראה ששני  קצר לאחר חתימתו.  זמן  אוסלו  זאת. ראשית, מפלגת    את הסכם 

 ונטייתה את השלום עם הפלסטינים כיעד מרכזי וכערך גבוה למימוש    הגדירההעבודה של רבין  

 לקיים את תהליך השלום גם לנוכח פיגועי טרור.הייתה 

וההנהגה הישראלית, רבין בראשה, כי ישראל לא תוכל לדכא את  הישראלים  כנעו  וש  1992  בשנת

יכולים להחזיק בשטחים הכבושים ללא הבינו  רוב הישראלים  הפלסטינית וההתקוממות   כי אינם 

תמורת שלום" ועסקה עם אש"ף המתון והחילוני יותר עם    שטחיםיהיה צורך בעסקת "   ;הגבלת זמן

שע  בראשו,ערפאת   פונדמנטליסטית  מוסלמית  קבוצה  עם  עסקה  על  על   לולהעדיפה  לשלוט 

"הישראלים רצו לצאת מעזה כל כך    -  אחד הפקידים הישראליםהפלסטינים בעתיד. כפי שהסביר  

הרבה, הם היו מוכנים לקבל את ערפאת כל עוד הוא מסכים לסיים את מצב המלחמה ולתקן את  

 האמנה ]של המועצה הלאומית הפלסטינית[".

יותר מחוסר האמון בגין הטרור שהופעל שלום היה גבוה  הערך  בעיני ישראל בעת ההיא  לפיכך,  

שנית, למרות שערפאת הבטיח כי אש"ף ינסה למנוע אלימות, רוב הישראלים לא האמינו  ה.  נגד

. סקר שנערך על ידי מכון גוטמן מיד  4שלערפאת יש את היכולת לדכא כל פעילות טרור גם אם ינסה

מהישראלים ציפו שהאלימות תגבר כתוצאה מההסכם,    75%"מצא כי    לפני חתימת הסכם אוסלו

 .5  תמכו ]בהסכם[" למרות שרובם

 
 2002, אנדרו קיד וברברה פ. וולטר, הפוליטיקה של אלימות קיצונית חבלה בשלום: 3

 
בולדר, הוצאת קולו ווסטוויו,   ,ממשלת רבין להסכם אוסלועושים שלום עם אש"ף: הדרך של  דוד מקובסקי,  4

1996 
 מרכז גוטמן לסקרים, המכון הישראלי לדמוקרטיה  5
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בנוסף, נראה כי הישראלים הכירו בכך שערפאת עדיין לא שלט באזורים מהם פעל חמאס ולא ניתן  

על האלימות בשליטה מלאה. נראה כי העובדה שערפאת היה מוכן    שישלוטהיה לצפות, לפיכך,  

לפיגועי   לפיכך,  עתה.  לעת  לפחות  הישראלים,  את  סיפקה  חמאס  מטרוריסטים של  חלק  לעצור 

בתהליך השלום, שכן ערפאת   ,בשלב זה ,הטרור הייתה פחות השפעה על רמת האמון של ישראל

  על חמאס.ולשלוט נתפס כחלש ביכולתו לפקח 

 ינתיפאדה השנייה הא

  27  -הקורבן הראשון של האינתיפאדה השנייה היה חייל צה"ל דוד בירי, שנפצע אנושות בפיגוע ב

החלה    2000בספטמבר   האלימות  מכן.  לאחר  יום  ומת  עזה  ברצועת  לנצרים    28  -ב    סמוך 

- אלחרם  -, לאחר שאריאל שרון ערך ביקור פרובוקטיבי ביותר בהר הבית  )אל2000בספטמבר  

ומהומות שמשטרת ישראל   ריף(.ש פיזרה  הביקור עצמו היה שקט, אך כצפוי הוא עורר מחאות 

ובמהלך ארבע   –  2004בכדורי גומי ובגז מדמיע. האינתיפאדה נמשכה עד סוף    באמצעות שימוש

 פלסטינים.   4,789-ישראלים ו 1,053השנים נהרגו 

מהם גרמו    275-ינתיפאדה השנייה, כבמהלך הא  שראליםמתוך כמה מאות פיגועים שבוצעו נגד י

-ישראלים ויותר מ  1,053תקופה זו  מהלך  נהרגו ב  , כאמור,לפחות לקורבן אחד שנרצח. בסך הכול

היו אזרחים שאינם לוחמים. גילאי    – הרוגים ופצועים    –נפצעו. רובם המכריע של הנפגעים    8,300

רצחניות  ף ההרג נע בין התקפות  שטרם נולדו לקשישים; היקברחם  הקורבנות נעים בין תינוקות  

  .6המוניים  טבחמעשי  יחידים לאזרחים על 

  לינץ', פיגועי מעשי  בהן השתמשו המחבלים נעו בין סקילה ודקירות לירי, מארבים,    יםשיטות הפיגוע 

, רקטות ועוד. להלן רשימה חלקית מאוד בסדר כרונולוגי של כמה מהפשעים המקאבריים  התאבדות

 מסע הרצח הממושך:תועבים ביותר במוה

  120,  הרוגים  21  –: פיגוע התאבדות בדיסקוטק הדולפינריום בתל אביב  2001ביוני    1 •

 פצועים. 

  - ו   הרוגים    15  –: פיגוע התאבדות במסעדת סבארו במרכז ירושלים  2001באוגוסט    9 •

 פצועים.   130

 פצועים.     180  -הרוגים ו  11  –: הפיגוע ברחוב בן יהודה במרכז ירושלים  2001בדצמבר    1 •

 פצועים.  54  -הרוגים ו 11 –" ברחביה, ירושלים מומנט : פיגוע "קפה2002במרץ  9 •

 פצועים.    140 -הרוגים ו 30 –: טבח חג הפסח במלון פארק בנתניה 2002במרץ  27 •

 פצועים.    40  -הרוגים ו 16 –: פיגוע התאבדות במסעדת מצה בחיפה 2002במרץ  31 •

 פצועים.  104 -הרוגים ו 6 –ק מחנה יהודה בירושלים : הפיגוע בשו2002באפריל   12 •

 
תקפות שישראל התמודדה  הה שנה לאחר מעשה, מה  20 האינתיפאדה השנייה: מבט לאחור על מתקפת הטרור הפלסטינית  6

 2020בספטמבר  17, ג'רוזלם פוסט ,איתן?

 

https://www.jpost.com/author/jerusalem-post-staff
https://www.jpost.com/author/jerusalem-post-staff
https://www.jpost.com/author/jerusalem-post-staff
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פיגוע  2002ביוני    18 • ב:  בירושלים  התאבדות  פת  בצומת    74  -ו  הרוגים  19  –אוטובוס 

 פצועים.  

בירושלים  2002ביולי    31 • באוניברסיטה העברית    85  -והרוגים    9  – : טבח הסטודנטים 

 פצועים.  

 פצועים.   70 -הרוגים ו 6 –ץ אוטובוס ברחוב אלנבי בתל אביב : פיצו 2002בספטמבר  19 •

 פצועים.   15-הרוגים ו 12  –: מארב בחברון 2002בנובמבר  15 •

 פצועים.  120  -הרוגים ו 23 –: טבח בתחנה המרכזית בתל אביב 2003בינואר  5 •

  100  -  והרוגים    17  –דקה במרכז ירושלים  ידוה: הפיגוע באוטובוס בכיכר  2003ביוני    11 •

 פצועים. 

באוטובוס  2003באוגוסט    19 • בירושלים  ב: הפיגוע  הנביא    130  -ו  הרוגים   24  –שמואל 

 פצועים.  

 פצועים.   50 -הרוגים ו 7 –: פיגוע קפה הלל בירושלים 2003בספטמבר  9 •

 פצועים.  185  -הרוגים ו 34 –: פיגועים בסיני 2004באוקטובר  7 •

 

      2000-2008במהלך השנים  םפלסטיניוהרוגים  ם ישראלי הרוגים                        
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 הרוגים  21  –הדולפינריום בתל אביב  ע פיגו

 

פסגת טאבה.  פסגת    -למרות האירועים הקשים, נעשה ניסיון נוסף בין אהוד ברק ליאסר ערפאת  

בטאבה    .בטאבה  2001בינואר    27  -ל  21  -טאבה בין ישראל לרשות הפלסטינית התקיימה בין ה

, אך  אלו שיבואו מאוחר יותר  יותר מכל שיחות השלום הקודמות או הקבע  קרבו להסדר  הצדדים הת

 בסופו של דבר לא הצליחו להשיג את מטרותיהם.

 ד בראשועמ  2000שהתפטר בדצמבר    -אריאל שרון, אז ממפלגת הליכוד, התמודד מול אהוד ברק  

בפברואר    6  -ב  . שרון נבחר לראשות ממשלת ישראלומר"צ  העבודה  מפלגתשל    בממשלת מעבר

 סירב להיפגש באופן אישי עם יאסר ערפאת.ראש ממשלה ובמשך כל שנותיו כ  2001

 

 קריסת התמיכה בתהליך השלום וחוסר האמון בין הצדדים 

הציבור הישראלי.  של  השנים האחרונות נכשלו, בעיקר בשל היעדר תמיכה    20  -כל יוזמות השלום ב

בשנת   כבר  קרסה  השלום  בתהליך  לשלום2000התמיכה  פרטנר  "אין  הכריז  ברק  כשאהוד   ,  ."

בתהליך  הישראלי  הציבור  של  התמיכה  חוסר  את  העמיק  רק  השנים  לאורך  הפלסטיני  הטרור 

 השלום.

עם זאת,  הישראלי.גדול מקרב הציבור  פתרון שתי המדינות הוא עדיין עמדת הקונצנזוס בקרב רוב  

האלימות של האינתיפאדה השנייה וההצלחה המדינית של חמאס שכנעו ישראלים רבים ששלום 

The Dolphinarium Terror Attack in Tel Aviv 1.6.2001
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נו המענה לסכסוך, כאמור, לפחות  שתי מדינות אינ  פתרוןולעת הזאת  ומתן אינם אפשריים    ומשא

קיצונים מאמינים שישראל צריכה לספח את כל השטחים הפלסטיניים, או לפחות  ה לא לעת הזאת.

טרור  למימוש בשל ה  כאפשרות מעשית  תהליך השלוםאת  רואים  לא  הישראלים  רוב   .Cאת שטחי  

ההמתמשך   ומצד  הפלסטינית  כן  פלסטינים  ההנהגה  על  סומכים  באינם  על   שליטהשתהיה 

מדי   .הטרור מעט  נותנים  שהפלסטינים  התחושה  היה  השלום  תהליך  כל  לאורך  משותף  נושא 

 בהצעות השלום שלהם.  

למעשה, חלק מכריע בציבור הישראלי הוא פרגמטי ומתייחס לתהליך השלום במונחים קונקרטיים  

והכרה בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בתמורה להכרה בזכותו של ביטחון    –של פשרה  

 . מוסכמים גבולותבלהגדרה עצמית העם הפלסטיני 

שב הפלסטינים,  כלפי  האמון  חוסר  מ  בסיסןתחושות  נובעות  במציאות,  ן  אינן  הקשים  האירועים 

ת שני הצדדים, כפי  ולרבות אירועי הטרור, יכולים להשתנות כתוצאה מתפנית היסטורית בהנהג

, עם תחילת המשא ומתן בין מצרים לישראל, בהובלת אנואר סאדאת ומנחם בגין,  1977-שקרה ב

 שהוביל להסכם שלום.    

 

 ממצאים עיקריים   –שנפגעו מפיגועי טרור  משפחות ויחידים 

 ( 2021 מרץ ב  1-10 ,י ייעודסקר )

 

 -   אלימות פלסטיניתן הו חלק מינכי הטרור ה  סברום  בירוב המשילפני ארוע הטרור שחוו,   •

 ביטוי  מוחשי לאופי הרצחני של הפלסטינים". נוספים ראו  בפיגועי הטרור 24%  .24%

 : המשיבים נפגעו , טרם האירוע בו הטרור התשובות הבולטות בנוגע לפיגועי •

בקרב משיבים צעירים;    20%) (;  4%  -ראיתי את אירועי הטרור כחלק מאלימות הפלסטינים   -

 ומעלה(.  51בני  - 17%; 30-50בני  - 30%

שיבים מ  -  17%; )24%  -  באירועי הטרור ביטוי מוחשי לאופי הרצחני של הפלסטינים  ראיתי -

 ומעלה(. 51בני  -   50%; 30-50בני  - 26%צעירים; 

די  43% • כי הם היו קרובים לפיגועי טרור במהנשאלים  השנים האחרונות, שבהם   20  -ווחו 

 נפצעו אנשים.   

 הושפעו באופן אישי ממתקפת טרור.  - 15% -

 עדים באופן אישי למתקפת טרור.  - 36% -

 בני משפחה נהרגו.  - 14% -

 חברים נהרגו.  - 9% -

 בני משפחה נפצעו.  - 31% -

 חברים נפצעו.  - 22% -
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פיגועים לאחר שהם ל  ביחסעמדותיהם    שינו את  (47%שנפגעו בפיגועי טרור )כמחצית מאלה   •

 או קרוביהם נפגעו מאחד מהם.

 ". ם חלק בלתי נמנע מהסכסוךינכי "פיגועי טרור ה סבורים  המשיבים  ןמ 67% -

 (. 24% – )קודם לכן   חלק מהאלימות הפלסטינית ראו בפיגועי טרור  - 36% -

 (.24%  –ביטוי מוחשי לאופי הרצחני של הפלסטינים )קודם לכן  ראו בפיגועי הטרור    -  36% -

 (. 5% – ראו בפיגועי הטרור תקריות אלימות של קיצונים משני הצדדים )לפני כן  - 33% -

 (. 5% –ראו בפיגועי טרור תזכורת לכך שהגיע הזמן להגיע להסכם )לפני  - 33% -

 (. 10%  –ראו בפיגועים כישלון של כוחות הביטחון שלא הצליחו למנוע )לפני כן   - 50%  -

 

 (. 29-18שינו את עמדותיהם היו צעירים )בני אשר מהנפגעים בפיגועי טרור  (53%כמחצית ) •

 שינו את עמדותיהם.  30-50בקרב בני  35% -

 ומעלה שינו את עמדותיהם.  50בקרב בני  67% -

 

בפיגועי טרור נעזרו בשירותי תמיכה מקצועיים )פסיכולוגים, קבוצות  מאלה שנפגעו    41%רק   •

 '(.דתמיכה וכ

 בקרב מבוגרים.  - 47.5%(; 18-29בקרב צעירים ) - 40% -

הגדול של ה • טרור   נפגעיםרובם  ארגון    (81%)  בפיגועי  לכל  או  תמיכה  לקבוצת  לא הצטרף 

 המסייע לקורבנות מעשי איבה.

  חוסר מנוחה  (, 64%) עצבנות   היו:  בפיגועי טרור נפגעיםשהביעו ההתחושות הנפוצות ביותר   •

 (.54%( ותחושת לחץ )59%)

 

מכך שהם או בני  מאוד  היו מודאגים במידה רבה או במידה רבה    (31%)  המשיביםכשליש מ •

 משפחתם ייפגעו ממתקפת טרור. 

 . מבוגריםבקרב  - 63.5%בקרב צעירים;   - 72% -

 ישירות ממתקפת טרור. בקרב אלה שנפגעו  - 96% -

 בקרב אלה שלא הושפעו ממתקפת טרור.    - 52% -

 

• ( או במידה רבה  60%רוב המשיבים  היו מודאגים במידה רבה  מגלים עתידיים של  מאוד  ( 

 אלימות וטרור.  

 . מבוגריםבקרב  - 38.5%; 72% - יותר הבקרב צעירים, הדאגה מאלימות וטרור היא גבוה -

 רות ממתקפת טרור. בקרב אלה שנפגעו ישי - 68% -

 בקרב אלה שלא הושפעו ממתקפת טרור.    - 42% -

 

מכך שישראל תהיה מאוד  מודאגים במידה רבה או במידה רבה    (51%)  כמחצית מהנשאלים •

 מעורבת במלחמה נוספת עם הפלסטינים בגדה המערבית או בעזה.
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 בקרב אלה שנפגעו ממתקפת טרור.  - 54% -

 ממתקפת טרור. לא הושפעו בקרב אלה ש - 42% -

 בקרב צעירים.  - 59% -

 ם. מבוגרי בקרב  - 41% -
 

הציבור    ( 58%)  המשיבים  רוב • רוב  על  השפיעו  האחרונות  בשנים  הפיגועים  כי  מאמינים 

ייפתר. )הערה: השאלה נשאלה  -הישראלי, שחושב שהסכסוך הישראלי פלסטיני לעולם לא 

 . בעקיפין(

 טרור. בקרב אלה שנפגעו ממתקפת  - 54% -

 ממתקפת טרור. לא הושפעו אלה ש קרבב - 64% -

 צעירים.  בקרב  -  50% -

 בקרב זקנים.  - 66% -
 

סבורים כי הפיגועים בשנים האחרונות לא השפיעו על רוב הציבור הישראלי   משיביםמה  24% •

 פלסטיני.-סכסוך הישראליעמדותיו כלפי הבכל הנוגע ל

 מאמינים כי ניתן להגיע להסדר גם ללא יישוב הסכסוך. משיביםמה 10%-כ  •

 

סבורים כי    29%-ש  בעוד   ,םסבורים כי יש לעשות מאמץ ולהגיע להסכ  משיביםמה    33%-כ •

 )הערה: השאלה נשאלה ישירות(.  לעולם לא יהיה שלום עם הפלסטינים.

 לא יהיה שלום עם הפלסטינים בעתיד הקרוב.  -17% -

 אנחנו צריכים להמשיך עם הסטטוס קוו ולדכא אלימות ככל האפשר. - 16% -

• ( בין המשיבים שנפגעו מפיגועי טרור  ומשיבים שלא 32%לא נמצאו הבדלים משמעותיים   )

 .םצריך להיעשות כדי להגיע להסכש( לגבי המאמץ 35%הושפעו )

  ;שנפגעו מפיגועי טרור סבורים כי לעולם לא יהיה שלום עם הפלסטינים  משיביםמה  30% -

 בין הבלתי מושפעים(.  - 26%)

שנפגעו מפיגועי טרור סבורים כי לא ניתן להגיע לשלום עם הפלסטינים   משיביםמה  14% -

 היתר(.כל בין   - 23%בעתיד הקרוב )

בס  משיביםמה  19% - להמשיך  יש  כי  סבורים  טרור  מפיגועי  את  שנפגעו  ולדכא  קוו  טטוס 

 מושפעים(. לאבקרב ה - 10%האלימות ככל האפשר )

  

 ( מאמינים שלא ניתן להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים. 50%)    הצעירים  משיביםמהמחצית   •

- ( קוו  17%חלקם  הסטטוס  על  לשמור  שיש  חושבים  תוכנית  ביחד  (  להפסקת    מוכנהעם 

 האלימות.

 ולהגיע להסכם.סבורים כי יש לעשות מאמץ  26% -

 בקרב המשיבים הצעירים מאמינים כי ניתן להגיע להסדר גם ללא יישוב הסכסוך. 13% -
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 פלסטינים. הכי לא ניתן להגיע להסכם עם  מאמינים המבוגרים משיביםמה   40% •

- ( קוו    סבורים (  14%חלקם  על הסטטוס  להפסקת   מוכנהתוכנית  בשילוב של  שיש לשמור 

 האלימות.

 סבורים כי יש לעשות מאמץ ולהגיע להסכם.  40% -

 מאמינים כי ניתן להגיע להסדר גם מבלי ליישב את הסכסוך.   מבוגריםבקרב המשיבים ה    5% -

 

הבדלים קטנים בעמדות בין המשיבים שחוו פיגועים לבין משיבים    אנו יכולים לראות  ,לסיכום •

 שלא חוו פיגועים. 

 

 ( 2001באפריל  8) מיקודהממצאי קבוצת 

מטרת קבוצות המיקוד היא להעריך ולספק תובנות לגבי השפעת החשיפה למצוקות היומיומיות  

   תהליך השלום. העמדות כלפיולאלימות על מידת האמון כלפי הפלסטינים ו

חלק מהמשתתפים מדווחים על אובדן אמון כלפי פלסטינים ועל סיכויים נמוכים להגיע איתם  •

בעת, יש תחושה של אובדן אמון כלפי ההנהגה הישראלית שלא עושה מספיק כדי  להסכם. בה 

 לשנות את המצב. 

 המשתתפים מדווחים גם על עמדת אובדן אמון כלפי ההנהגה הפלסטינית.   •

עם זאת, העמדה הרווחת היא שהסיכויים להסדר עם הפלסטינים, לפחות בעתיד הנראה לעין,  •

 נמוכים.  

היא   • לכך  העיקרית  חמאס,  הסיבה  ובראשם  לפלסטינים,  ישראל  בין  המתמשכת  המתיחות 

 שהאחריות עליה מוטלת על שני הצדדים. 

היא לגבי הפיצול הקיים בציבור הישראלי ותרומתו העודפת    שבאה לידי ביטוי, עמדה משמעותית   •

 שלום. ה לאי קידום תהליך

החיים הנובעים   עם זאת, מגוון העמדות המובעות מסביר את העובדה שהמצב הביטחוני וקשיי  •

 בקרב הציבור הישראלי. ותאינם משנים את עמדות העומק הפוליטי ,ממנו

אך הסיבה העיקרית לכך נעוצה ברקע אכן, כל אירוע אלים מחזק זמנית את חוסר האמון,   •

ההיסטורי ובאווירה הכללית של החיים ליד עזה ובסמיכות לאלימות שעלולה להתפרץ בכל 

 רגע נתון. 

התייחס להשפעת פיגועי הטרור בכלל, ברמה הלאומית, "כשכולם חיים בצל  אחד המשתתפים   •

 "ברור שהחוויה המשמעותית יותר נמצאת כאן בקהילות שלנו".  [כיאף ]הטרור" 

בני משפחה ובעיקר  ב,  הנפשיתסכנת הפגיעה  לצד  הפיזית והקיומית,    הסכנה נתפסת ברמה •

 ילדים. 
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 סיכום עמדות הקבוצה במילותיה: 

 ערניים ומפוחדים. אנחנו  •

 אנחנו לא אלימים. •

 אנחנו לא שונאים פלסטינים או ערבים.  •

 העתיד. אנחנו פסימיים לגבי •

 

 

 

 הדיון בקבוצת המיקוד:  במהלךהנושאים העיקריים 

 ההשפעה הכללית של חשיפה לפיגועי טרור ולתקריות אלימות. •

 אירועים ספציפיים. גורמי השפעה: מגורים באזור ו/או במדינת ישראל, או  •

פוליטי/אידיאולוגי,   • פיזי,  )קיום  חיים  ושלבי  תחומים  באילו  השפעה:  דרכי 

 אישי/פסיכולוגי/התנהגותי, עמדות וערכים, קשרי משפחה וקהילה ועוד(. 

 השפעה אפשרית על התנהגות אלימה או אגרסיבית. •

ינים,  עזה, ערבים, פלסט  –השפעה אפשרית על עמדות כלפי "אחרים" ויחסי אמון   •

 ערביי ישראל, "אחרים" בחברה הכללית.  

 פלסטיני. -שינוי עמדות כלפי הסכסוך הישראלי •

 

 
 "אחרים"  יחס ואמון כלפי

פלסטינים, בין אם הם מעזה ובין אם    המשתתפים ציינו תחושות ברורות של אובדן אמון כלפי •

 מהגדה המערבית.

 הקשריםמשתתף מבוגר יחסית שהיה פעיל ומעורב שנים רבות במיזמים משותפים לחיזוק   •

פעילות הומניטרית, הביע תחושות ברורות של אכזבה לבין ישראלים לפלסטינים, ואף התנדב  

 ימינה". ואובדן אמון, לצד שינוי חד בעמדות הפוליטיות ומעבר משמאל לימין:  "מעבר חזק

הן בהנהגות הפלסטיניות והן בהנהגות הישראליות,   ,כללית באמון  המשתתפים ציינו ירידה •

מערכות   -אמון  בכולם"     . "חוסר'בשל היעדר פתרון, מצב שלילי מתמשך, היעדר דיאלוג וכד

 ופוליטיקאים. 

 יום.  כ היחסי  שקטעמדות מושפעות בדרך כלל גם על ידי השכיחות של אירועים או ה •

"שנאה היא לא השיח   ;"יש  בורות בשנאה"   -  י הפלסטינים בקבוצה לא היו ביטויי שנאה כלפ •

ואיומים, מתוך    אלימים  חשיפה לאירועים הצד  לשאנחנו רוצים לנהל". תחושות אלה קיימות  

גם אלה שהצהירו  תוביל לשום מקום".  "השנאה לא  וכי  סובלים"  "גם הפלסטינים  כי  הבנה 
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לבצע   הכרח, לצד השל הפלסטינים  תםבקבוצה כי הם עברו לימין הפוליטי, הביעו הבנה למצוק

 של מחבלים" כאשר יש לעשות זאת, לדברי אחד המשתתפים.   ממוקד "חיסול

פלסטינית, כגון ערביי ישראל, לא נאמרה כל  -באשר ליחס ולאמון כלפי "אחרים" בחברה הלא  •

 "אין לי שום דבר נגד ערביי ישראל".   –אמירה או תחושה שלילית בקבוצה  

 

 סיכויים לפיוס עם הפלסטינים

 יש תמימות דעים ופסימיות לגבי הסיכויים ליישוב הסכסוך.  •

ת להגיע להסדר מוטלת על שני הצדדים וההנהגות הרלוונטיות.  נוהאשמה בהיעדר שינוי ונכו •

נדרשת לא מאפשרת הסכם;" לעשות משהו...  "המנהיגות   שלנו  ע ורגמצב  "ה  ;" "הממשלה 

 . ואנחנו לא רואים פתרון" 

 גלגלהיו כאלה שראו "אנרכיה פה ושם, אין דיאלוג, אין ניסיון אמיתי להגיע להסכם, נוח להת •

 שלום נחוץ בינינו תחילה". "  ;לקושי"   יםבצד הישראלי תורמ פיצולים"ה ;ואין אומץ להחליט" 

"אנחנו זהירים יותר,   - לבין ההנהגה הפלסטינית היו כאלה שעשו הבחנה בין ממשלת ישראל •

בטוחה"  ולא  ברורה  אינה  הפלסטינית  במדינה  "   ;הממשלה  חיים  לא  הפלסטינים  הם, 

 דמוקרטית".

 

 )ירושלים(   2+   אה, נשו 32 בת 'ש

אחותה של ש', שמבוגרת ממנה בשנתיים וחצי, נהרגה בפיגוע התאבדות בירושלים במהלך  

האינתיפאדה השנייה, כשחזרה הביתה מבית הספר, כשהייתה תלמידת תיכון. ש' בעלת  

 השכלה אקדמית בתחום התקשורת, בעלה הוא מאבטח במוסד ציבורי.  

תי  ו ששינתה את משפחתי ואו"ש' מתארת את האירוע שבו נהרגה אחותה כ"טראומטית"  

אחותי   שכולה...  למשפחה  הפכנו  ופתאום  ומאושרת  רגילה  משפחה  "היינו  לנצח"; 

הראשונה שההורים שלי אהבו... בשבילי ובשביל    תהייתה הבת הבכורה במשפחה... הב 

אחי הקטן, היא הייתה האחות הגדולה שטיפלה בנו... היינו מאוד מחוברים... פתאום  

נ  הלם במשפחה... דיכאון גדול... לעולם לא נחזור למה שהיינו... זה  ... היה  גדע הכל 

 מלווה את כולנו כמו צל ענק..." 
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 )אזור המרכז(   2+  אה +, נשו 60 'ח

בתפקיד אקדמי בכיר באחת האוניברסיטאות בישראל. אביה נהרג    מועסקת ,  60  בת ח', כ

הכיפורים.  יום  מפיגועי הטרור.    במלחמת  באחד  נהרגו  ילדיה  ושני  את  אחותה  מגדירה  ח' 

"צלקות  אירועי המלחמה והטרור בהם נהרגו בני משפחתה כאירועים שהותירו אותה עם  

 עמוקות לנצח...". 

פכה לפעילת שלום שמטרתה לקדם את פתרון הסכסוך  ובמיוחד בעת הזו, ה היא אדם בוגר, 

 ולהילחם בגזענות. 

שלום קשורות לאירועים הטרגיים  לקידום ה  התוכשהיא נשאלה אם השקפותיה הפוליטיות ופעיל 

ענתה   היא  עברה,  העמדות  של  היו  תמיד  אלה  מודע...  לא  באופן  להיות,  יכול  זה  "אולי, 

ה האחרונות  "בשנים  רק    ןשלי...".  החברה  התחזקו  כאן...  שהתפתח  המצב  כל  בגלל 

עוד יותר... אנחנו חייבים לחזור להיות    מזה  הישראלית הפכה לגזענית ומיליטריסטית וגרוע

 וזה מה שמניע אותי".  תאין לנו עתיד... אני מודאג   חברה נורמלית... אחרת
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 ( 2020מקיף, נובמבר הסקר ה עמדות הציבור הישראלי )ממצאי

 . 2020עולים בקנה אחד עם ממצאי הסקר המקיף שנערך בנובמבר בכללותו ממצאי המחקר 

; כלומר, ככל שקיים אמון רב יותר בקרב  אמון ותמיכה בשלום קשורים מאודמראה כי    1טבלה  

כל המתאמים האחרים הם בסדר גודל  (.  r=.63יהודי ישראל, כך הם תומכים יותר בתהליך השלום )

או   מאוד  מסביריםנמוך  המשמעותיים  המתאמים  משמעותי.  הטוב  ,לא  כ  ,במקרה   4%-רק 

  מההשפעה. 

 יהודים( בקרב : מתאם בין משתנים )1טבלה 

 

 

 תמיכה  

 שלום ב

של  אמון   ניסיון 
אלימות  
 וסכסוך

חשיפה  
לאלימות  

 פלסטינית 

חינוך  
בבתי 
ספר  

 בישראל  

חינוך בבתי  
ספר  

 פלסטיניים 

חשש  
ע"י  מפגיעה  

 פלסטינים 

חשש  
 מאובדן
הזהות  

 היהודית 

קידום  
  / אמון 
 חוסר אמון 

*  0.63- * תמיכה בשלום  
(N=535) 

לא   * 0.15 מובהקלא  * 0.015 * 0.17 * 0.1
 מובהק 

-0.12  *
(N=491) 

 אמון 
 

לא   * 0.21- מובהקלא  * 0.12- * 0.15- מובהקלא  *
 מובהק 

 לא סיג 

של  ניסיון 
 אלימות וסכסוך 

  
לא   מובהקלא  מובהקלא  מובהקלא  * 0.15 *

 מובהק 

 מובהקלא 

חשיפה  
לאלימות  
 פלסטינית

   
 מובהקלא  * 0.16 * 0.18 מובהקלא  מובהקלא  *

בבתי  חינוך 
 ספר בישראל 

    
* 0.22 * 0.1 * 0.1 * 0.1 * 

בבתי  חינוך 
 ספר פלסטיניים 

     
לא   מובהקלא  *

 מובהק 

 מובהקלא 

מפגיעה   חשש 
 פלסטינים ע"י 

      
 מובהקלא  * 0.5 *

מאובדן  חשש 
 הזהות היהודית

       
 מובהקלא  *

קידום  
 אמון/חוסר אמון 

        
* 
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 7אוריינטציה פוליטית 

  56%-כ(. בקרב היהודים,  1האוריינטציה הפוליטית שונה בין יהודים לערביי ישראל )ראו תרשים  

הגדירו את עצמם    13%ראו עצמם כמרכז ורק    30%-ראו עצמם כבעלי השקפות פוליטיות ימניות, כ

-ימניות )כ  הייתה של עמדות  ים הצעיר  ם היהודי  ים כשמאלנים. האוריינטציה הפוליטית של המשיב

ימניים( בעוד שרק    הגדיר   66% פוליטיות שמאליות. בקרב ערביי    מחזיקים בעמדות  8%עצמם 

ערביי  בקרב כבעלי עמדות מרכז.  30%שמאל ורק  עמדותהגדירו את עצמם כבעלי  61%ישראל, 

יותר ב עמדות המרכז בקרבם השמאל ושכיחות    עמדותישראל הצעירים היה אחוז תמיכה נמוך 

 השוואה לערביי ישראל המבוגרים.בהייתה גבוהה יותר 

 : השתייכות פוליטית של המשיבים על ידי הקבוצות1תרשים 

 

 

 אמון כלפי פלסטיניםה

מדגם היהודי. בסולם של בקרב היחסית כלפי פלסטינים    רמת אמון נמוכההתוצאות מצביעות על  

ישראל דירגו את רמת  נקודות. מנגד, ערביי    2.25התשובות של המשיב היהודי הממוצע הן    1-5

מציגה    2נקודות. דיאגרמה    3.25התשובה הממוצעת שלהם עמדה על    -   האמון שלהם גבוה יותר

 שתוארו לעיל באופן גרפי.   ממצאיםאת ה

 

 
-הישראליהסכסוך  כלפי  של אדם  רק לעמדה  תמתייחסבמחקר זה  ' ימין-שמאל'אוריינטציה פוליטית בישראל בממד 7
  התנגדותפתרון שתי המדינות,   בשילובדרכי שלום מבטא נכונות לפתור את הסכסוך בלסטיני. הכיוון השמאלי פ

.  לקראת הסדר של שלוםלנהל משא ומתן  שותפים   םפלסטיני ב  התיישבות יהודית בשטחים הכבושים ורואהל ולכיבוש  
  פלסטינים כשותפים למשא ומתן, מתוך אמונה שהם ים בלא רוא :  את העמדות מצד שני, דעות הימין כאן מייצגות

לכל נסיגה מהשטחים    מתנגדיםבהתיישבות היהודית בשטחים הכבושים ו תומכיםראל, להשמיד את יש   שואפים
 הכבושים.    
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 כל הקבוצות  בקרב : תשובות ממוצעות של רמות אמון 2דיאגרמה 

  

( ייחסו את חוסר 34.1%. רוב המשיבים היהודים )3המדגם היהודי מוצגות להלן בתרשים  ממצאי

כ יהודים".  נגד  המסיתה  הפלסטינית,  החינוך  ל"מערכת  שלהם  על     24%-האמון  סומכים  אינם 

פלסטינים בשל "מנהיגיהם שלא ניתן לסמוך עליהם". המשיבים היהודים המבוגרים לא היו שונים 

לחוסר ם, בהשוואה למדגם כולו. המשיבים הצעירים ייחסו חשיבות גבוהה יותר  בהרבה בתשובותיה

  3(. )ראה תרשים  20%לסיבה הבאה: המטרות הפוליטיות של הפלסטינים בסכסוך )האמון שלהם  

 (.  4 -ו

 : סיבות לחוסר אמון כלפי פלסטינים בקרב משיבים יהודים 3תרשים 

 

 

 

2
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 בפלסטינים בקרב משיבים יהודים צעירים : סיבות לחוסר אמון 4תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חווית אלימות 

ישירות של אלימות. -משתנה זה כלל פריטים שונים שהתייחסו לסוגים שונים של חוויות אישיות

נמוכות של   רמות  על  דיווחו  היהודים  כך שהמשיבים  על  כך    תחוויוהתוצאות מצביעות  אלימות, 

, 1-5( בסולם של  בקרב צעירים)  2.15-( לבקרב מבוגרים)  2.12שהתשובה הממוצעת הייתה בין  

 . 2כפי שמוצג בטבלה 

 : חוויית האלימות )יהודים( 2 טבלה

 

 אוכלוסייה 

 ממוצע 

 )סטיית תקן( 

 ( N=563יהודים מבוגרים  )
2.12 

(0.91 ) 

 ( N=455יהודים צעירים  )  
2.15 

(0.87 ) 

 

 

 סכסוך חשיפה לאלימות ול

באמצעות משתנה זה מורכב מפריטים שהצביעו על מפגש עקיף עם אלימות פלסטינית, בין אם  

שמיעה, מראה עדויות ראייה או ראייה או שמיעה. החשיפה המשתנה לאלימות, באמצעות  עדויות

מעל   יהודים:  משיבים  בקרב  יחסית  גבוהה  חשיפה  מתוך    3.5רמת  הבדלים 5נקודות  ללא    ,
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בקרב המשיבים הערבים החשיפה נמצאת ברמה נמוכה    יהודים צעירים ומבוגרים.משמעותיים בין  

 (.     3טבלה ראו  נקודות ) 2.5-כ - יותר

 : חשיפה לאלימות 3 טבלה

 

 אוכלוסייה 

 ממוצע 

 )סטיית תקן( 

 (N=563יהודים מבוגרים  )     
3.78 

(0.83 ) 

 ( N=455יהודים צעירים  )   
3.76 

(0.87 ) 

 ( N=102ערבים מבוגרים  )   
2.70 

(0.92 ) 

 ( N=79ערבים צעירים  )   
2.48 

(1.08 ) 

 

 

 הפלסטיניםכלפי עמדות המקורות שונים על של  ההשפע ה

על  מועטה  השפעה  כבעלי  בפניהם  שהוצגו  השונים  המקורות  את  דירגו  המשיבים  כללי,  באופן 

ביותרהשקפותיהם.   כמקור המשפיע  דורגה  היו    התקשורת  מכן  ולאחר  עמדות המשיבים,  על 

ם היהודים הצעירים  )השקפות מצטברות של המדגם כולו(. נראה כי המשיבי  מנהיגים פוליטיים

מעריכים גם חברים ובני משפחה כמקור המשפיע מאוד על השקפותיהם, בהשוואה לשאר המדגם 

 (. 4)ראו טבלה 
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 8וסטיית תקן( ממוצעיםפלסטינים )  כלפי: מקורות השפעה על עמדות המשיבים 4 טבלה

 
סביבה  

 חברתית 
 תקשורת  חינוך

מנהיגים  

 פוליטיים 

מנהיגים  

 דתיים 

מנהיגות  

 ישראלית 

יהודים  
 מבוגרים 

 

2.32 

(1.11 ) 

2.05 

(1.01 ) 

3.11 

(1.15 ) 

2.81 

(1.26 ) 

2.25 

(1.35 ) 

2.44 

(1.05 ) 

יהודים  

 צעירים  

2.79 

(1.20 ) 

2.21 

(1.10 ) 

3.24 

(1.23 ) 

2.83 

(1.36 ) 

2.46 

(1.42 ) 

2.55 

(1.08 ) 

ערבים  
 מבוגרים 

 

2.47 

(1.21 ) 

2.21 

(1.07 ) 

2.93 

(1.25 ) 

2.73 

(1.37 ) 

2.35 

(1.33 ) 

2.19 

(1.28 ) 

ערבים  

 צעירים  

2.43 

(1.27 ) 

2.39 

(1.24 ) 

2.96 

(1.26 ) 

2.63 

(1.31 ) 

2.42 

(1.38 ) 

1.99 

(1.13 ) 

 

 

ארבע הקבוצות   בקרבהאמון  ההשפעה על רמות    את  עריךשמונת הפריטים הבאים סייעו לנו לה

מדגם הצביעו  כלל המשיבים ב)יהודים ישראלים מבוגרים וצעירים וערביי ישראל מבוגרים וצעירים(.  

שלכ כך  הפריטיםעל  תרומה    ל  ה  מסויימתהייתה  הפלסטינים.  כלפי  האמון    ממוצעים לצמצום 

(  ן מפחית אמו)  2אלה נעה בין    פריטיםמצביעים על כך שהשפעתם של    5המוצגים להלן בטבלה  

(. הטבלה והניתוחים מראים כי בעוד שהמשיבים היהודים  פוחת ולא מוסיף)לא    3למקסימום סביב  

סבורים כי מקורות פלסטינים שונים תורמים יותר לצמצום האמון מאשר ערביי ישראל, ערביי ישראל 

 סבורים כי המקורות הישראלים תורמים יותר לצמצום האמון בהשוואה למקורות פלסטיניים.  

 

 

 

 

 

 
 המייצג רמות גבוהות.   5המייצג רמות נמוכות של השפעה מדווחת,    1. 5-1בסולם של   8
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 9וסטיות תקן( ממוצעים: מקורות השפעה על האמון בין ישראלים לפלסטינים )5טבלה 

הנהגה  
 פלסטינית 

תקשורת  
 ישראלית 

תקשורת  
 פלסטינית 

ת  וכניות
לימודים  

 ישראליות 

תוכניות  
לימודים  

 פלסטיניות 

מדיה  
חברתית  
 ישראלית 

מדיה  
חברתית  
 פלסטינית 

 יהודים 

 מבוגרים 

1.80 

(0.96 ) 

2.63 

(0.99 ) 

1.79 

(1.04 ) 

2.97 

(0.87 ) 

1.69 

(1.00 ) 

2.62 

(0.95 ) 

1.87 

(1.03 ) 

יהודים  

 צעירים 

1.88 

(1.08 ) 

2.49 

(1.07 ) 

1.85 

(1.07 ) 

2.84 

(0.91 ) 

1.39 

(1.08 ) 

2.51 

(1.06 ) 

1.85 

(1.05 ) 

   ערבים

 מבוגרים 

2.31 

(1.23 ) 

2.48 

(1.16 ) 

2.36 

(1.20 ) 

2.47 

(1.27 ) 

2.38 

(1.25 ) 

2.37 

(1.27 ) 

2.38 

(1.25 ) 

  ערבים

 צעירים 

2.43 

(1.27 ) 

2.38 

(1.21 ) 

2.43 

(1.30 ) 

2.30 

(1.24 ) 

2.43 

(1.26 ) 

2.27 

(1.27 ) 

2.34 

(1.28 ) 

 

 

 משתנים פסיכולוגיים 

על בסיס השאלון נבנתה גם מערכת של משתנים פסיכולוגיים הנוגעים לתפיסת העולם הקשורה 

 בנפרד, באופן הבא: גובששונים ולסכסוך. כל משתנה כלל פריטים 

שני הפריטים הוערכו    האנטישמיות והשואה.כלפי  לגבי רגשות    העמדותאת  העריכו    שני פריטים

למשיבים היהודים המבוגרים    4.28נקודות הממוצע היה    5בסולם של    מאוד על ידי משיבים יהודים.

 למשיבים הצעירים יותר.   4.26-ו

התוצאות הראו כי באופן כללי, יהודים מקבלים את    את אתוס הסכסוך.ארבעה פריטים העריכו  

  3-מציין "מסכים" ו    2)  2.58נקודות הממוצע הוא    5בסולם של    ;הנחות היסוד של אתוס הסכסוך

מסכיםמצ "לא  באתוס  "מאוד  ו  " יין  יותר  אף  דבקים  הצעירים  היהודים  המשיבים  מסכים"(.  לא 

)ה יותר  מבוגרים  יהודים  למשיבים  בהשוואה  יהודים    2.47היו    ממוצעיםהסכסוך  משיבים  עבור 

-מבוגרים(. הממוצע של האוכלוסייה הערבית בישראל הגיע ליהודים  משיבים  עבור    2.62-צעירים ו

3.46     . 

  של הפלסטינים. התוצאות הראו כי באופן כללי,     התפיסה הסטריאוטיפיתי פריטים מדדו את  שנ

יש השקפה שלילית על הפלסטינים. ולא    ליהודים  הם דחו את התפיסה שהפלסטינים שלווים 

היה   היהודיות  התגובות  של  הכללי  הממוצע  התפיסות    2)  2.16אלימים.  לגבי  נכון",  "לא  מציין 

 
 מאוד לטפח אמון.  - 5להפחית מאוד את האמון ל   -1. 5-1בסולם של  9
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היהודים    המשיבים:  ביניהםהמשיבים היהודים הצעירים והמבוגרים יותר חלוקים    החיוביות לעיל(.

)התשובות הממוצעות היו    הצעירים מחזיקים בסטריאוטיפים שליליים יותר ביחס לפלסטינים

 בהתאמה(. 2.22-ו 2.10

יהודים     לגיטימציה-הדהמדידת   כי  דה הראתה  לעשות  לפלסטינים  -נוטים  )אינם לגיטימציה 

לגיטימציה  -דה עמדתמציין  0) 100ל  0תופסים אותם באופן מלא כבני אדם(. באמצעות סולם בין  

ממוצע הלעומת זאת,    . 49.81היה  בראיית הפלסטינים כאנושיים  הציון הממוצע של  (  מוחלטת

לגיטימציה  -ם צעירים נוטים לעשות דהמשיבים יהודי. יתר על כן,  74.19ערביי ישראל היה  בקרב  

  46.13יותר )הציונים הממוצעים שלהם היו    לפלסטינים אף יותר, בהשוואה למשיבים מבוגרים

 בהתאמה(.   51.06-ו

לו חבר או מכר  שיהיה  המשתנה הוערך בפריט אחד ומדד את נכונותו של אדם    -החברתי    המרחק

 " "לא רוצה  4  -ו  –  3בין  העמדות היו    ,, כלומר3.45היה  פלסטיני. הציון הממוצע של המדגם כולו  

א רוצה"(. המשיבים היהודים הצעירים נמצאו מעט פחות מעוניינים במגע עם פלסטיני,  "מאוד לו

 בהתאמה(.  3.39-ו 3.64בהשוואה למשיבים מבוגרים יותר )ממוצע הציונים שלהם היה 

"האם אי   זאת באמצעות השאלה:,  ות'דיכוטומי'פריט רלוונטי נוסף למשתנה זה שנמדד הוא  

תשובות  שתי  עם  ", רק  ?או בעבר  עם פלסטיני בהווה פעם היה לך חבר פלסטיני או היכרות אישית  

כן או לא. בקרב המשיבים היהודים לא נמצא הבדל משמעותי בין משיבים מבוגרים    -אפשריות  

 . עם פלסטיני על חבר פלסטיני או היכרות אישית דיווחו 20%-רק כ - לצעירים

העלתה כי המשיבים היהודים מחזיקים ברגשות ניטרליים  כלפי פלסטינים    מדידת רגשות שליליים

נקודות, מה שמצביע על כך שהם חשים רגשות שליליים "במידה   5בסולם של    3עם ציון ממוצע של  

לא קטנה ולא גדולה". משיבים יהודים צעירים יותר הביעו רגשות שליליים חזקים במקצת בהשוואה 

אמה. בניגוד לאמור לעיל, התגובות של ערביי ישראל  בהת  2.96-ו  3.35למשיבים מבוגרים יותר,  

 .  1.8חשים רגשות שליליים כלפי פלסטינים, עם תשובה ממוצעת של   כמעט שאינםחשפו כי הם 

, התוצאות מראות שהמשיבים היהודים מרגישים רגשות  רגשות חיוביים לפי פלסטיניםכשמדדנו 

נקודות. בהתאם למשתנה    5ם של  בסול  2.4ממוצעת של    כאלה רק במידה קטנה, עם תשובה

האחרון שהוצג, המשיבים היהודים הצעירים חשים רגשות חיוביים במידה נמוכה יותר בהשוואה  

בהתאמה(. באופן מפתיע, המשיבים הערבים הישראלים    2.48-ו  2.20למשיבים מבוגרים  יותר )

 . 2.91ת של חשפו תחושה ניטרלית של רגשות חיוביים כלפי פלסטינים, עם תשובה ממוצע

שבמידה מסוימת, יהודים נוטים להאמין שלקבוצות יש  לימדה אותנו  משתנה הגמישות  הערכת  

)"בהחלט לא מסכים" ו"בהחלט    5-ל  1אופי קבוע של מאפיינים ואינן יכולות להשתנות. בסולם שבין  

מסכים" בהתאמה עם האמונה שלקבוצות יש אופי קבוע של מאפיינים( התשובה הממוצעת הייתה  
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. הערבים  היהודים המבוגרים והיהודים הצעירים  תשובותלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין    ;3.34

 .  2.69במשתנה זה עם ציון ממוצע של מן היהודים גם בישראל נבדלים 

. הם מביעים  להיחשב קרובים ולא פתוחיםהראתה כי יהודים יכולים    הפתיחות משתנה  הערכת  

  1-)מ 2.98  יהנקודות ה 5שלהם בסולם של   שובותחוסר נכונות לקבל מידע מפלסטיני. ממוצע הת

, "במידה רבה"(. באופן דומה, בהתפלגות שנמצאה עם משתנים אחרים,  5-המציין "בשום אופן" ו

המשיבים היהודים הצעירים בישראל נמצאו פחות פתוחים בהשוואה למשיבים מבוגרים  יותר )עם  

הם    ת של ערביי ישראל הראו כי באופן כללי,שובובהתאמה(. הת  3.04-ו  2.80ממוצע ציונים של  

 . 3.30, עם ציון ממוצע של פתוחים יותרנוטים להיות 

 החלק הבא של השאלון כלל כמה משתנים שנמדדו באמצעות פריט אחד בלבד.  

הישראלי הסכסוך  בשל  הגוברים  בשאלה  פלסטיני-החששות  מודאג    נמדדו  אתה  "האם 

ערבים מודאגים   לא יהודים ולאכי    6  ראות בטבלהלהלן ניתן ל  פלסטיני?".-מהסכסוך הישראלי

, המציין כי הדאגה 3.18המדגם היו  כלל  הממוצע של    ןהציו   פלסטיני.-מאוד מהסכסוך הישראלי 

, אך  השלהם היא לא קטנה ולא גדולה. במילים אחרות, שתי האוכלוסיות אינן מכחישות את קיומ

משמעותיים ברמות הדאגה הן אינן מעסיקות את מחשבותיהן יותר מדי. מצאנו גם כי אין הבדלים  

 בין קבוצות הגיל, הן לקבוצות היהודיות והן לקבוצות הערביות של המדגם.

 פלסטיני -דאגה מהסכסוך הישראלי : 6 טבלה

 

 ממוצע  אוכלוסייה 

 )סטיית תקן( 

 ( N=563יהודים מבוגרים  )
3.21 

(1.03 ) 

 ( N=455)   יהודים צעירים
3.24 

(1.15 ) 

 ( N=102)  ערבים מבוגרים 
3.18 

(1.43 ) 

 ( N=79)   ערבים צעירים 
3.11 

(0.39 ) 

 

וערבים יהודים  של  ניכרת  תשובותיהם  במידה  שונות  עם   היו  מסכימים  הם  אם  כשנשאלו 

יכול להבטיח את קיומה של ישראל".    "רק צבא ישראלי   ההצהרה הבאה:  בעוד  רב עוצמה 

נקודות    5לעיל, המשיבים הערבים התנגדו לה. בסולם של  שהקבוצה היהודית הסכימה עם האמור  
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היה   םיהודיההממוצע של    ציוןהמציין "בהחלט לא מסכים" ו"בהחלט מסכים", בהתאמה( ה  5-ו  1)

ערביי ישראל. יש גם שונות קטנה בין הדירוגים שניתנו על ידי דורות שונים,  בקרב    2.86  -ו  4.23

היהודי הדירוג הממוצע של המשיבים  היה  שכן  היהודים ב  4.11לעומת    4.27ם המבוגרים    קרב 

, בעוד שהמשיבים 2.85המשיבים היה כלל הצעירים. באשר לקבוצה הערבית הישראלית, ממוצע  

היה   שלהם  הממוצע  והדירוג  ההצהרה  את  אוהדים  פחות  אפילו  הרגישו   .   2.65הצעירים 

פי   המשיבים    פלסטינים.ע"י  הם  מפגיעה ביהודים חוששים במידה מסוימת  ה,  נתוני הסקרעל 

השיבו    ( "דאגה רבה מאוד" -   5  -ו"אף פעם לא מודאגים"  -   1)נקודות    5היהודים הצעירים, בסולם של  

פלסטינים,  מודאגים  שהינם   בידי  בהם  יותר  יותרמפגיעה  המבוגרים  תשובותיהם    ;מהמשיבים 

מנגד, ערביי ישראל הביעו דאגה נמוכה יותר, שכן הציון הממוצע שלהם   .3.17-ו   3.70בהתאמה: 

 . 1.95היה 

"ישראל תצטרך לבחור    :הצהרהביחס ל  מסכימים  ערביםהיהודים והמשיבים  הבאופן מפתיע,  

או לאבד את אופייה היהודי, אם היא לא תבחר בפתרון של שתי מדינות    'מדינת אפרטהייד'בין  

העמיםלש  מדינת  שתי    ".ני  בין  לבחור  תצטרך  לא  ישראל  כלומר  עליה,  חולקות  הקבוצות 

קבוצות המדגם    כל  אפרטהייד או לאבד את אופייה היהודי על ידי שלילת פתרון שתי המדינות.

שמוצג להלן   כפי  (,ם" לא מסכימאוד  "ו   ם"מסכי  לא")  3-דירגו את רמת ההסכמה שלהם מתחת ל

 .7 בטבלה

 

או    תשובות:  7  טבלה )אפרטהייד  ישראל  של  אופייה  על  יהודיתהמשיבים                                           ( מדינה 
 בנוגע ל"פתרון שתי המדינות"

 

 

 אוכלוסייה 

 ממוצע 

 )סטיית תקן( 

משיבים יהודים מבוגרים יותר  
(N=563 ) 

2.50 

(1.33 ) 

משיבים יהודים צעירים יותר  
(N=455 ) 

2.33 

(1.23 ) 

משיבים ערבים מבוגרים יותר  
(N=102 ) 

2.59 

(1.26 ) 

 ( N=79משיבים ערבים צעירים יותר ) 
2.39 

(1.28 ) 
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כי    8טבלה   לתמיכה    םיהודיהמראה  ביחס  ניטרלית,  בעמדה  להחזיק  שתי  ' נוטים  בפתרון 

  3.77 -ו 2.6  - , בעוד ערביי ישראל הציגו רמות גבוהות יותר של תמיכה בפתרון זה'המדינות

"תמיכה חזקה"(. בנוסף,   5  -"מתנגד בתוקף" ל  1נקודות הנע בין    5סולם של  ב בהתאמה )

   -   המשיבים היהודים הצעירים הביעו התנגדות חריפה יותר בהשוואה למשיבים מבוגרים יותר

ובקרב הצעירים   3.87קרב הערבים המבוגרים הציון הממוצע היה בהתאמה. ב 2.85 -ו 2.26

- 3.58 . 

 "עמדת המשיבים בנוגע ל"פתרון שתי המדינות: 8טבלה 

 

 אוכלוסייה 

 ממוצע 

 )סטיית תקן( 

 (N=563יהודים מבוגרים יותר )
2.85 

(1.34 ) 

 (N=455יהודים צעירים יותר )
2.26 

(1.22 ) 

 (N=102ערבים מבוגרים יותר )
3.87 

(1.19 ) 

 ( N=79ערבים צעירים יותר )
3.58 

(1.33 ) 

 

כשחושבים על חייך כישראלי, כמה פעמים אתה מרגיש  "נמדד בשאלה:    והו תקהמשתנה  

המציין "לעולם לא",   1נקודות הנע בין    5בסולם של  שאתה מאבד תקווה לעתיד טוב יותר?"  

.  2.87המציין "תמיד", הדירוג הממוצע של המדגם כולו היה    5  -המציין "לפעמים" ו    3דרך  

בטבלה   לראות  שניתן  ער9כפי  כי  נראה  כאן,  ,  עתידם  לגבי  תקווה  מלאי  פחות  ישראל  ביי 

, בהתאמה. אנחנו  2.91-ו  3.34בהשוואה למשיבים יהודים, שכן הרייטינג הממוצע שלהם היה  

 גם רואים שאין הבדל משמעותי בין הדורות. 

 קווה" לעתיד טוב יותר הת" עמדות : 9טבלה 

 

 אוכלוסייה 

 ממוצע 

 )סטיית תקן( 

 (N=563)יהודים מבוגרים יותר  
2.83 

(1.08 ) 

 ( N=455יהודים צעירים )
2.91 

(1.10 ) 
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 ( N=102ערבים מבוגרים  )
3.43 

(1.27 ) 

 ( N=79ערבים צעירים  )
3.35 

(1.27 ) 

 

שאיפותיהם הנתפסות של    מכל ארבע הקבוצות, על  שובותמציג את התפלגות הת  5תרשים  

  עמדות מתונות הפלסטיניות    תחסים לרשוימשיבים יהודים ישראלים מבוגרים מי   הפלסטינים.

מהישראלים סבורים כי הפלסטינים   28%  -יהודים צעירים: כלעמדות המיוחסות ע"י  בהשוואה  

במלחמת   חלק מהשטחים שנכבשו  "להחזיר  כל השטחים 1967שואפים  את  להחזיר  או   ,"

ם כך בקרב המשיבים היהודים הצעירים. כשליש סבורי  16%, אך רק  1967שנכבשו במלחמת  

"כיבוש מדינת ישראל והחזרת השליטה  ים לפלסטינים את העמדה של משתי הקבוצות מייחס

" או "כיבוש מדינת ישראל והרס רוב האוכלוסייה היהודית בישראל".  1948על ארץ ישראל לפני  

במיוחד בקרב ערביי ישראל ערביי ישראל נבדלים בייחוסם. רבים מהם לא השיבו לשאלה זו, 

המבוגרים   ישראל  ערביי  בקרב  שואפת    34.3%הצעירים.  הפלסטינית  הרשות  כי  סברו 

 ".   1967"להחזיר לעצמה את כל השטחים שנכבשו במלחמת  

 : ייחוס המשיבים ליעדי הרשות הפלסטינית5 תרשים

 

 

מועדף בעיקר על ידי    לדעתך  ההשאלה השנייה הייתה: "מתוך ארבע האפשרויות הבאות, מ

דומות של המשיבים היהודים המבוגרים והצעירים.  עמדות  מציג      6תרשים    .רוב הפלסטינים?" 

מהם סבורים כי רוב הפלסטינים מעדיפים לנהל מאבק נגד הכיבוש הישראלי.    40%  -יותר מ

מהנשאלים היהודים הצעירים סבורים    12.5%-מהנשאלים היהודים המבוגרים ו  21.1%רק  

  52.94%הם מעדיפים "להגיע להסכם שלום עם ישראל". לעומת זאת, בקרב ערביי ישראל,  כי  
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הדור   ובקרב  ישראל"  עם  "להגיע להסכם שלום  כי הם מעדיפים  רק  הערבי  סבורים  הצעיר 

מכלל המדגם הערבי סבורים כי הפלסטינים מעדיפים    12%-מאמינים בכך. פחות מ  30.4%

 לנהל מאבק נגד הכיבוש הישראלי.

 : ייחוס המשיבים לדרך הפעולה המועדפת על פלסטינים עם ישראל6תרשים 

 

 

 

"ומה לדעתך  ה:  נהראשוהשאלה  שתי שאלות נוספות בוחנות את שאיפותיהם של הישראלים.  

המשיבים  מבין    28.4%  - מצביע על כך ש  7תרשים    השאיפה ארוכת הטווח של ישראל?"

נסיגה מחלק מהשטחים שכבשה "   של  שאיפה ברורהלישראל  היהודים המבוגרים מייחסים  

ביטחונה". את  שהבטיחה  כ  לאחר  זאת,  בחר  משיביםמה  40%-עם  הצעירים    ו היהודים 

פוליטיות של   -  ת מאודומיליטנטי  ותבשאיפ זכויות  "סיפוח הגדה המערבית תוך שלילת 

"הרחבת גבולות מדינת ישראל כדי לכסות את כל השטח שבין או    אזרחים פלסטינים"

כי אינם יודעים מהי    השיבורוב ערביי ישראל    הירדן לים התיכון וגירוש אזרחיה הערבים".

והערבי  מהדור    27.8%  ;שאיפתם של הישראלים המבוגר,  הערבי  מהדור    23.5%  -הצעיר 

שבין הירדן  בכל השטח  שראל  "להרחיב את גבולות מדינת ימאמינים שהישראלים שואפים  

 לים התיכון ולגרש את אזרחיה הערבים".
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 : ייחוס המשיבים לדרך הפעולה המועדפת על ישראל 7תרשים 

 

 

"איזו מארבע האפשרויות הבאות היא המועדפת  :  הישירוהשאלה השנייה הייתה אישית  

 פלסטינים?-יחסי ישראלבמה שצריך לעשות עכשיו  לגביעליך ביותר, 

 : דרך הפעולה המועדפת על המשיבים על ידי ישראל בנוגע לסכסוך8תרשים 

 

מציג את ארבע הבחירות וחושף הבדל ברור בין משיבים יהודים מבוגרים לצעירים.    8תרשים  

", "להגיע להסכם שלום עם הפלסטיניםהמבוגרים מעדיפים    משיביםמה  42.63%  -בעוד ש

אחרת:   בדעה  מחזיקים  הצעירים  קוו;    23.3%המשיבים  הסטטוס  על  לשמור  מעדיפים 

ישראל  -  20.88% שבה  הפלסטינים  נגד  מוחלטת  מלחמה  יכולותיהם    תהרוס"לנהל  את 

מעדיפים "לספח   14.07%  -ו  "להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים"   -  18.68%הצבאיות",  
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  ם הערבי  משיביםמכלל ה  50%-את השטחים או חלקים מהשטחים". בניגוד לאמור לעיל, כ

 ."להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים"  פוהעדי

 

 קשרי גומלין בין המשתנים

 מצאנו את הדברים הבאים:, המתאמיםמימצאי על  במבט בוחן

ו"חוויית   • "אמון"  המשתנים  בקבוצות  בחינת  רק  משמעותי  מתאם  הניבה  האלימות" 

ככל שבהתאמה, מה שמצביע על כך    0.32  -ו  0.14  -המבוגרים    םהיהודיובקרב    םהערבי

 הם חשים פחות אמון כלפי פלסטינים. כך שהם חווים יותר אלימות, 

היהודים  המשתנים  בחינת   • הצעירים  בקרב  רק  כי  העלתה  אלימות"  ו"חשיפה  "אמון" 

( נמצא מתאם משמעותי, המצביע על כך  0.24( והמשיבים היהודים המבוגרים )0.27)

 ככל שחוו חשיפה לאלימות, כך הם חשים פחות אמון כלפי פלסטינים.  ש

כל   • בין  ישראלית"  "מנהיגות  לבין  "אמון"  בין  מתאם  נמצא  )יהודים  הקבוצו  6בנוסף,  ת 

ככל  שצעירים(. משמעות הדבר היא    ם מבוגרים וערבי  םמבוגרים, יהודים צעירים, ערבי

האמון  המפחית  תהישראלימנהיגות  ש פחות  בפלסטינים  את  מרגישים  המשיבים  כך   ,

 אמון.  

רשתות חברתיות פלסטיניות" נמצא רק בקרב " ו  " "אמון" ו"מנהיגות פלסטיניתהמתאם בין   •

ציינו כי ככל שמקורות אלה הפחיתו את האמון, כך הרגישו המשיבים משיבים יהודים. הם  

 פחות אמון.  

 

 יהודים מצד  חוסר אמון כלפי פלסטינים

שונים על האמון של יהודים וערביי ישראל  ההניתוח שימש למציאת ההשפעה שיש למשתנים 

 כלפי פלסטינים.  

- הראו באופן חד משמעי כי משתנים סוציולגבי היהודים, מבוגרים וצעירים,     ממצאיםה •

הסוציו פ הרפרטואר  את  המייצגים  המ-סיכולוגיים  של  הם   שיבים,פסיכולוגי  הם 

 קובעים במידה רבה את רמות האמון. ה

ספציפי,   • של הגורם  באופן  ביותר  החשוב  אמון    הקובע  פלסטיניםחוסר  הוא   כלפי 

השליליים' ל  'הסטריאוטיפים  ביחס  היהודים  מחזיקים  המחשבה  בהם  פלסטינים. 

 . כלפיהם של חוסר אמוןביותר נים מובילה לרמות גבוהות  ישהפלסטינים אלימים ועוי 

  "ראש סגור"   בעליכלומר, אנשים  המשתנה השני המשפיע ביותר על אמון, הוא פתיחות.   •

 לסמוך עליהם. לאעם פלסטינים נוטים גם ודעות ולהחליף מידע  היפתח שאינם מוכנים ל
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להגורם   • קשור  אמון  לחוסר  הבא  קיצוניים'התורם  שליליים    , כלומר  –  'סטריאוטיפים 

פלסטינים-לדה של  רבים    -  לגיטימציה  משוללים  משיבים  הנפשית  את ן  פלסטינים 

 אנושיותם, ורואים בהם קבוצה מודרת.   

כגורם השלישי בחשיבותו בקביעת חוסר האמון    ' לגיטימציה-דה'משתנה ה • כלפי  הופיע 

   , מבוגרים וצעירים כאחד. בקרב האוכלוסייה היהודיתהפלסטינים 

בקרב האוכלוסייה היהודית המבוגרת, הקובע השלישי החזק ביותר של חוסר אמון הוא   •

 ים. פלסטינבשאדם ימני יותר, כך יש לו פחות אמון  , כלומר ככלאוריינטציה פוליטית

לאחרבכלל,    םיהודיהבקרב   • פוליטית'  רק  של    'אוריינטציה  המשתנה  חשיפה 'מגיע 

אדם נחשף יותר לאלימות בסכסוך, ככל ש , מה שמצביע על כך ש'לאלימות ולקונפליקט

 כך יש לו פחות אמון כלפי פלסטינים.

של   • התפיסה  הפלסטינית'משתנה  החינוך  נתפסת   'מערכת  זו  שמערכת  ככל  כי  מציין 

 כמציגה את הישראלים באופן שלילי, כך יש ליהודים פחות אמון כלפי פלסטינים. 

ידי 'ו  ' גיל'  ,  'סכסוךהאתוס  '  המשתניםלבסוף,   • על  של הפלסטינים  הצגתם השלילית 

  כולם מנבאים באופן משמעותי חוסר אמון  -' המורים הישראלים בבתי הספר הישראליים

    .כלפי פלסטינים

 

 תמיכה בתהליך השלום 

לתמיכה    נמצא כמנבא החשוב ביותר  האמון  :משמעי אחד-מציג ממצא חדהמימצאים  ניתוח  

השלום כל   בתהליך  וצעירים(  היהודים    לבקרב  ערביי )מבוגרים  של  הכללי  המדגם  ובקרב 

וצעירים(.  ישראל   סוציו)מבוגרים  משתנים  במפתיע,  כגון  -שלא  נוספים  אתוס 'פסיכולוגיים 

מחזיק  באתוס הסכסוך ופחות אדם דבק  ככל ש המצביעים על כך ש 'סטריאוטיפים'ו 'סכסוךה

ב לסטריאוטיפים  פחות  ביחס  השלום. שליליים  בתהליך  יותר  תומך  הוא  כך                                  פלסטינים, 

כן,   ב  'פוליטיתאוריינטציה  'כמו  תמיכה  המנבאת  כאשרתהליך  ככל    ,שלום,  שאדם כצפוי, 

 תומך בתהליך השלום.צפוי יותר לכך הוא  מחזיק בעמדות שמאל,

יהודים   וצעירים(בקרב  לעיל,  )מבוגרים  שהוצגו  למשתנים  בנוסף  לאלימות'ל ,  יש   'חשיפה 

שלום תהליך ההיהודים לשלום. בנוסף, פתיחותם של  תהליך ההשפעה שלילית על התמיכה ב

  , ומהתפיסה של אנטישמיות ושואה. בקרב יהודים צעירים  ההנהגה הישראלית  ןממושפעת  

מנבאים משמעותיים לתמיכה בתהליך הם    " ניסיון באלימות" ו  " פתיחותמשתני ה" מצא גם כי  נ

 השלום. 
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 הערות ו סיכום 

אישי באופן  נחשפו  רבים  שאזרחים  מצב   בלפיגועים,    למרות  בישראל,  הציבור  רוב  עבור 

נובע מגורמים שונים. ניתן לומר, כי לאורך השנים התרגל בו שרוי הציבור הישראלי,  הלחץ  

. במהלך האינתיפאדה השנייה יכל הציבור הישראלי 10הציבור הישראלי למצבי מלחמה וטרור 

קטלני הפך לחלק טרור    -של טרור    נוסף  יתבצע אירוע  לחזות באופן סביר שלאחר פיגוע מסוים

אבל אי אפשר היה לחזות היכן תהיה ההתקפה הבאה,    -  מדרך החיים האזרחית של המדינה

 מתי היא תתרחש ומי ייפגע. זהו גורם משמעותי של מתח וחרדה. 

בקהילה כגון שוד או אונס, פיגועים הם אסונות שפוגעים  ומבודדות,    אישיותשלא כמו טראומות  

ובגלים   רחבחוזרים  הציבורבמעגלים  של  מוסדות   ,ים  ופגיעה.  חשיפה  של  שונות  בדרגות 

  בנוסף לצוותי ההצלה הם כוללים מספר שירותים   ;וסוכנויות שונים פועלים לאחר אסון כזה

זמן קצר    ,כגון   נוספים, וקהילתיים.  ומנהיגים דתיים  רופאים, פסיכולוגים  עובדים סוציאליים, 

ורת, אבל הקורבנות נשארים בדרך כלל לבד. , הקהילה מוצפת פוליטיקאים ותקשפיגועלאחר  

את  למנוע  הצליחה  שלא  הממשלה  של  ואכזבה  'האויב'  כלפי  כעס  נטישה,  חשים  הם  לכן 

 כן על ידי המשפחה שלהם ו  להיתמך, אנו מוצאים כי הקורבנות נוטים להעזר ופיכךהפיגוע. ל 

 הסביבה החברתית הקרובה שלהם ולא על ידי שירותים מקצועיים. 

של    רובבין   רחב  מגוון  שמענו  הפיגועים  אישי יםרגשי  -מחירים  קורבנות  משפחתיים,    ים ,  

בחיי המשפחה  יםוחברתי הפרעות  בקריירה,  עיכובים  טראומטי,  פוסט  ודיכאון, מתח  עצב   :

את החוויה האישית שלהם כאירוע בודד שנבע מהסכסוך, אך    תפסוהם    חברתית.  ובדידות

 עמדה של חוסר אמון כלפי הצד השני.כלל רובם לא הפכו אותו ל

דומה   ה  נרשמהמסקנה  שערך  השפעת )"    INSS-במחקר  ישראל:  של  הלאומי  החוסן 

אלרן,   מאיר  הישראלית",  על החברה  השנייה  "המסקנה המתבקשת  2006האינתיפאדה   :)

זה שהא  מניתוח  הפלסטיניתיהיא  דפוסים    ,נתיפאדה  שברה  לא  ואורכה,  קשייה  למרות 

יותר מכך, היא כנראה לא שברה  נורמטיביים בעמדותיו ובהתנהגותו של הציבור הישראלי, 

 .את ההסכמה הלאומית בנוגע להתמודדות עם הפלסטינים" 

האחרונות. נקודת המפנה    השנים  20  -, הציבור הישראלי אימץ עמדות ימניות בהאמור לעיל  למרות

באוקטובר   דיוויד  קמפ  פסגת  כישלון  לאחר  ברק  של  הצהרתו  התמונה    -    2000הייתה  "היום 

הנראה   שככל  היא  פרטנרהמסתמנת  ועלינו    אין  האמת,  זו  אבל  כואבת,  הזו  האמת  לשלום. 

 
    INSS ,2012  - 2016  " מגמות בדעת הקהל בישראל  –  הלאומיביטחון מדד ה"   ,ציפי ישראלי 10
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הצהרה זו על  . ההשפעה של   11להתעמת איתה בעיניים פקוחות ולהסיק את המסקנות הנדרשות"

. ישראלים רבים איבדו תקווה לאחר  12הציבור הישראלי ועל התקשורת הייתה מיידית ועוצמתית

 למשא ומתן לשלום.  יםשנים של ניסיונות מתיש

דהדה בתודעת הציבור הישראלי, והתקשורת הישראלית ה  התקבע  "פרטנר"אין  של ה  הנרטיב

 שוב ושוב.  וחיזקה אותו

ודעת הקהלבבמקביל לשינוי   ויותר  יותר  לימנית  ממלאת היא  , גם התקשורת הישראלית הפכה 

   2007בשנת    יצא לאור"ישראל היום", למשל, העיתון הימני ש  הקהל.  תפקיד מרכזי בעיצוב דעת 

 ומאז, מופץ ללא תשלום, הפך לעיתון הנפוץ ביותר בישראל. 

לא השפיעו על אימוץ עמדות   ביותר,  קשיםהאירועים, גם המצא המשמעותי הוא כי  ילסיכום, המ

עמדות קיימות, הן התומכות בתהליך השלום והן באמון,  כמו גם עמדות  עצימוחדשות, אלא רק ה

 .  כלשהו של חוסר אמון וחוסר תמיכה בהסדר

הוא     –תהליך השלום   לתמיכה או התנגדות    – מקור העמדות השונות     –  המרואיינים  בקרב כל

 שתייכותם החברתית.הידיאולוגי, דתי וקשור לסביבתם ולא

מימ עם  בעיקר  אחד  בקנה  עולים  אלה  מימצאים  נושאים,  באותם  הסקרים  שלושת  מצאי ימצאי 

 מצאי הסקר המקיף.יקבוצות המיקוד ומ

 המלצות 

הזמן להתחיל תהליך   הגיעאנו מאמינים כי לאחר עשרות שנים של מאבק אלים וסבל הדדי,  

אמיתי של פיוס שיאפשר לשני העמים לחיות בשלום, זה לצד זה, במדינות העצמאיות שלהם. 

תהליך השלום כדי ליישם את פתרון שתי המדינות. למרות  שיש לחדש את  משמעות הדבר היא  

, תהליך השלום הוא האופציה היחידה. האחריות לכך  בעתיד   כישלונות העבר וקשיים צפויים

וטלת בעיקר על ההנהגות משני הצדדים. על מנת לממש אחריות זו, יש ליצור את תנאי הסף מ

הנדרשים, במיוחד ליצור את האמון הבסיסי שיאפשר דיאלוג בין הצדדים. התרומה הצנועה 

 שלנו תהיה במספר המלצות.

 
 הרשויות הישראליות 

 משני הצדדים.  חיזוק התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית למניעת פיגועים •

 
   משרד החוץ 11

https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2000/pages/statement%20בראק %20הוד%20מיין %20פריים%20מאת

 aspx.20- אוקטובר-%2007-%20

 2021, סטימצקי "אזור הנוחות של חברה בסכסוך" רביב, מירם  טל וע-דניאל בר12

 

https://mfa.gov.il/mfa
https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2000/pages/statement%20by%20prime%20minister%20ehud%20barak%20-%2007-oct-20.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2000/pages/statement%20by%20prime%20minister%20ehud%20barak%20-%2007-oct-20.aspx
https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/2000/pages/statement%20by%20prime%20minister%20ehud%20barak%20-%2007-oct-20.aspx
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 צמצום המוטיבציה לפיגועים באמצעות מתן מענה מיידי לבעיות במוקדי חיכוך מקומיים.  •

לצמצום   • הפלסטינית  הרשות  בשיתוף  קונקרטיים  ומהלכים  משותפת  מדיניות  קידום 

 ההדדית. ההסתה

 חינוך לשלום.  לשכניות משותפות ומתואמות עם הרשות הפלסטינית וקידום ת •

בשיתוף   ,קידום מדיניות של גינוי ובידוד חברתי של גורמים קיצוניים התומכים באלימות •

 עם הרשות הפלסטינית.  

 .'התקדמות לקראת הסדר שלום'' למדיניות של וךשינוי המדיניות מ'ניהול סכס •

 הצעדים הנ"ל.מחויבות מנהיגותית לכל  •

 

 ת ות הפלסטינירש ה

   נטישת האתוס של המאבק המזוין. •

 הפסקת התמיכה הכלכלית והחברתית בארגוני טרור פרטיים וארגוניים.  •

 פיגועים משני הצדדים.  למנוע חיזוק התיאום הביטחוני עם ישראל כדי •

 מקומיים. צמצום המוטיבציה לפיגועים באמצעות מתן מענה מיידי לבעיות במוקדי חיכוך  •

עם   • פעולה  בשיתוף  קונקרטיים  ומהלכים  משותפת  מדיניות  הישראליות קידום   הרשויות 

 לצמצום ההסתה ההדדית. 

 כניות משותפות ומתואמות עם הרשויות הישראליות לחינוך לשלום.וקידום ת •

קיצוניים התומכים באלימות בשיתוף  • גורמים  ובידוד חברתי של  גינוי  קידום מדיניות של 

 ם הרשויות הישראליות.עובתאום 

 מחויבות מנהיגותית לכל הצעדים הנ"ל. •

 

 ארגוני חברה אזרחית 

יהודי • אזרחית  חברה  ארגוני  לשלום   לשבתוכניות    פלסטיניים-ערבייםו  ים שילוב  חינוך 

 ומניעת הסתה. 

 גיוס ושילוב מובילי דעה יהודים וערבים בחינוך לשלום ובתוכניות למניעת הסתה.  •

 

 הקהילה הבינלאומית  

 סיוע של ארגונים בינלאומיים לתוכניות חינוך לשלום.  •

 גינוי וסנקציות מצד הקהילה הבינלאומית על כל גילויי האלימות והטרור.  •

 חידוש וייזום ערוצי דיאלוג לא רשמיים לקידום הסדר שלום בין הצדדים.  •

 

 [This research is part of a joint Palestinian-Israeli Project on “Mapping Sources 

of Mutual Distrust in Palestinian-Israeli Relations” funded by the European union. 

The content does not necessarily reflect the views of the European union.] 


