הדופק הפלסטיני-ישראלי :משאל משותף
 13באוגוסט 2020
שאלות ליהודים-ישראלים בלבד – נא למלא

 )1Vבאיזו מידה לתחושתך נגיף הקורונה מאיים עליך ועל בני משפחתך?
 )1במידה רבה
לענות

 )2במידה מסוימת

 )3במידה מועטה

 )4בכלל לא

 )5לא יודע/מסרב

IV2
אם חושבים על כיווני התפתחות אפשריים של ישראל ,יש ארבעה ערכי יסוד שעלולים להתנגש האחד בשני:
• רוב יהודי במדינה
• ארץ ישראל השלמה
• דמוקרטיה עם זכויות פוליטיות שוות לכול
• ושלום
איזה מארבעת הערכים הללו חשוב לך ביותר?
(ברוטציה)
 .1רוב יהודי במדינה
 .2ארץ ישראל השלמה
 .3דמוקרטיה
 .4שלום
 .5לא יודע/מסרב להשיב

 )V3באופן כללי איך אתה מגדיר את עצמך?
(הקרא )3-1
 .1דתי
 .2קצת דתי
 .3לא דתי
 .4לא יודע/מסרב
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 )V4האם אתה תומך או מתנגד לפתרון המבוסס על הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל ,המוכר בשם "פתרון
שתי המדינות"?
.1
.2
.3
.4
.5

בהחלט תומך
תומך
מתנגד
בהחלט מתנגד
לא יודע/מסרב לענות

 )V5מהו לדעתך הסיכוי שתקום מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל ב 5-השנים הבאות?
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סיכוי מאוד נמוך
סיכוי נמוך
סיכוי בינוני
סיכוי גבוה
סיכוי מאוד גבוה
לא יודע/מסרב לענות

 )V6יש הסבורים כי פתרון שתי המדינות ,מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל ,הוא לא אפשרי יותר
בגלל הרחבת ההתנחלויות.
לעומתם ,יש הסבורים כי פתרון שתי המדינות עדיין אפשרי משום שאת ההתנחלויות ניתן יהיה לפרק או לפנות
כשיושג הסכם.
מה אתה חושב?
[רוטציה בין התשובות]
 .1פתרון שתי המדינות הוא לא אפשרי יותר
 .2פתרון שתי המדינות עדיין אפשרי
 .3לא יודע/מסרב
 )V7לנוכח האמונה הגוברת ,שפתרון שתי המדינות אינו אפשרי יותר ,הרעיון של מדינה דמוקרטית אחת שבה
פלסטינים ויהודים יהיו אזרחים של אותה מדינה ויהינו משוויון זכויות הולך וצובר פופולאריות.
האם אתה תומך או מתנגד לפתרון כזה של מדינה אחת?
 .1מאד תומך
 .2תומך
 .3מתנגד
 .4מאד מתנגד
 .5לא יודע/מסרב לענות

 )IV8האם אתה תומך או מתנגד לסיפוח יהודה ושומרון/הגדה המערבית בלי לתת לפלסטינים הגרים שם זכויות
שוות?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
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 )V9יש אנשים שממליצים על הפתרון הבא :הקמת שתי מדינות ,פלסטין וישראל ,הנכנסות לקונפדרציה לפיה
מותר לאזרחי מדינה אחת לחיות כתושבי קבע בשטח של המדינה השנייה ,אך כל קבוצה לאומית מצביעה
בבחירות רק במדינתו .יהיה חופש תנועה לכולם ,וירושלים אינה מחולקת אלא משמשת כבירת שתי המדינות.
ישראל ופלסטין יעסקו במשותף בביטחון ובכלכלה .האם אתה תומך או מתנגד לפתרון כזה?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות

 )V10אם וכאשר ישראל והפלסטינים יחזרו לשיחות על הסדר קבע ,יכולות לעלות על שולחן הדיונים הצעות
שונות .אקריא לך כעת כמה הצעות אפשריות כאלה.
לגבי כל אחת מהן ענה בבקשה האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו:
V10-1
ישראל ופלסטין יכירו זו בזו כבתים הלאומיים של העמים שלהם .ההסכם יסמן את סיום הסכסוך ,התחייבות של
המדינה הפלסטינית להילחם בטרור נגד ישראל ,ואת סוף התביעות ההדדיות.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-2
ביהודה ושומרון/בגדה המערבית וברצועת עזה תקום מדינה פלסטינית מפורזת ,כלומר מדינה ללא נשק כבד.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-3
גם למדינה הפלסטינית שתקום וגם למדינת ישראל יהיו מערכות פוליטיות דמוקרטיות המבוססות על שלטון החוק,
בחירות תקופתיות ,עיתונות חופשית ,פרלמנט חזק ,מערכת משפט עצמאית ושוויון זכויות למיעוטים דתיים
ואתניים ,כמו גם מערכות חזקות ללחימה בשחיתות .האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-4
יוקם כוח רב-לאומי שיוצב במדינה הפלסטינית כדי להבטיח את הביטחון של שני הצדדים.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-5
למדינה הפלסטינית תהיה ריבונות על כל המרחב האווירי שלה ,אדמתה ,ומקורות המים שלה ,אבל ישראל תחזיק
שתי תחנות התרעה מוקדמת ביהודה ושומרון/בגדה המערבית למשך  15שנים.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
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 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-6
המדינה הפלסטינית שתקום תכלול את כל שטחי יהודה ושומרון/הגדה המערבית ורצועת עזה ,חוץ ממספר גושי
התנחלות שיסופחו לישראל במסגרת חילופי שטחים .ישראל תפנה את שאר ההתנחלויות.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-7
השטחים שהפלסטינים יקבלו במסגרת חילופי השטחים יהיו זהים בגודלם לשטח של גושי ההתנחלויות שיסופחו
לישראל.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-8
ירושלים המערבית תהיה בירת ישראל וירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות

V10-9
בעיר העתיקה של ירושלים ,הרובע היהודי והכותל המערבי יהיו תחת ריבונות ישראל ,והרובע המוסלמי ,הרובע
הנוצרי והר הבית יהיו תחת ריבונות פלסטין.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות

V10-10
לכל הפליטים הפלסטינים תהיה זכות שיבה לשטחי המדינה הפלסטינית ובה ייושבו כל מי שירצו לחזור.
ישראל תסכים לקבל לשטחה כ 100,000-פליטים פלסטינים ,שיחזרו כחלק מתוכנית איחוד משפחות.
כל שאר הפליטים יקבלו פיצוי.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-11
ההסכם יכלול ערבויות רשמיות של ארה"ב ,מצרים וסעודיה ,אשר יקימו ועדה משותפת שתבטיח את יישום
ההסכם על ידי שני הצדדים.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
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 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
V10-12
ההסכם בין ישראל והפלסטינים יהיה חלק מהסכם שלום כולל עם כל מדינות ערב ,בהתאם ליוזמת השלום
הערבית.
האם אתה תומך או מתנגד להצעה זו?
 )1תומך
 )2מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות

V10-13
וכעת ,אחרי שעברנו על כל הצעות התנאים להסדר קבע על בסיס פתרון שתי המדינות:
• פירוז המדינה הפלסטינית
• מדינת ישראל והמדינה הפלסטינית יהיו דמוקרטיות
• חילופי שטחים שווים
• איחוד משפחות וחזרה של  100,000פליטים פלסטינים לשטח ישראל
• ירושלים המערבית תהיה בירת ישראל וירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין
• סיום הסכסוך
• ערבויות של ארה"ב ומדינות ערב
• הסכם שלום כולל עם כל מדינות ערב באזור
אמור לי בבקשה ,עד כמה אתה תומך או מתנגד להסדר קבע שיכלול כחבילה אחת את כל התנאים המוצעים
האלה?
 )1מאד תומך
 )2תומך
 )3מתנגד
 )4מאד מתנגד
 )5לא יודע/מסרב לענות

 )V11לדעתך ,מה היום דעת הרוב היהודי בישראל על החבילה המשולבת הזאת להסדר קבע?
 )1הרוב תומך
 )2הרוב מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות
 )V12ומהי לדעתך כיום עמדת הרוב הפלסטיני על החבילה המשולבת הזאת להסדר קבע?
 )1הרוב תומך
 )2הרוב מתנגד
 )3לא יודע/מסרב לענות

 V13גרסה א' – חצי מדגם :בין אם אתה תומך או מתנגד להסכם כזה היום ,אם אחד מהפריטים הבאים היה
נכלל בחבילה המקורית ,האם זה היה גורם לך לתמוך בהסכם יותר או פחות?
 – 1הרבה יותר  – 2קצת יותר  – 3קצת פחות  – 4הרבה פחות
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1-V13א' :מדינת פלסטין תכיר בצביון היהודי של מדינת ישראל ותכיר בשורשים הדתיים וההיסטוריים
היהודים בארץ ישראל ההיסטורית ,וישראל תתחייב לשחרר את כל האסירים הפלסטינים כאשר הסכם
השלום ייכנס לתוקף.
2-V13א' :הממשלה הפלסטינית תתחייב לשיתוף פעולה בטחוני מתמשך עם כוחות הבטחון הישראליים,
וישראל בתמורה תסכים לסיים את נוכחותה הצבאית בשטחי המדינה הפלסטינית.
3-V13א' :כמחווה של פיוס ,יהודים יורשו לבקר בהר הבית/אל-חרם א-שריף ופלסטינים יורשו לבקר בכותל
המערבי ,תוך כדי התחייבות שאף דת לא תתערב או תנסה לשנות את הסטטוס של אף אחד מהאתרים
הקדושים.
4-V13א' :הפלסטינים יכירו בשואה ויביעו הזדהות עם סבלם של היהודים בידי רודפיהם ,ומדינת ישראל
תכיר בנכבה ותתנצל על סבלם של הפליטים הפלסטינים.
5-V13א' :מדינת פלסטין ומדינת ישראל יסכימו להילחם בהסתה בשטחן ואם יש צורך בכך יערכו שינויים
בספרי הלימוד על מנת להסיר כל הסתה שכזאת ,ויקראו לסובלנות ופיוס ולמאבק באלימות.
6-V13א' :פלסטין תאפשר למפעלים ישראליים להמשיך לפעול בשטחה אם הם מעוניינים לעשות זאת,
וישראל תאפשר לכמות מוסכמת של עובדים פלסטינים להמשיך לעבוד בישראל אם הם מעוניינים לעשות
זאת.

 V13גרסה ב' :חצי מדגם
בחלק הבא ,תאר לעצמך שישראל והפלסטינים מנהלים משא ומתן על הסדר קבע לסכסוך וקץ לכל
התביעות .הפלסטינים מבקשים מישראל להסכים לשלושה ויתורים עיקריים :לשחרר את כל האסירים
הפלסטינים ,להתנצל על סבלם של הפליטים הפלסטינים ,ולאפשר לחלק מהפלסטינים לחזור להתגורר
בישראל ,כתושבים ,לא כאזרחים .עבור כל אחד מאלו ,נבקש לדעת על מה לדעתך הפלסטינים צריכים לוותר
לישראל בתמורה.
ישראל גם תבקש שלושה ויתורים עיקריים מהפלסטינים ,ונבקש לדעת על מה לדעתך ישראל צריכה להיות
מוכנה לוותר בתמורה.
1-IV13ב' :תאר לעצמך שהנציגים הפלסטיניים למו"מ מבקשים מישראל לשחרר את כל האסירים
הפלסטינים .אם תוכל לבקש דבר אחד מהנציגים הפלסטיניים בתמורה ,מתוך הרשימה הבאה ,במה תבחר?
[נא לבחור אחד]:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המנהיגים הפלסטינים מסכימים להכיר בארץ ישראל ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית
של העם היהודי.
המנהיגות הפלסטינית מתחייבת לכלוא כל אדם המעורב בפעילויות אלימות נגד ישראל.
המנהיגים הפלסטינים מכירים בסבלם של היהודים שגורשו ממדינות ערב לישראל בשנת 1948
ובזכותם לפיצוי.
המנהיגות הפלסטינית תסיר מספרי הלימודים הפלסטיניים כל חומר שנחשב להסתה נגד יהודים.
אחר :נא לפרט ____________
אף אחת מהתשובות הנ"ל

2-IV13ב' :תאר לעצמך שהנציגים הפלסטיניים למו"מ מבקשים מישראל להתנצל בפני הפליטים הפלסטינים
על הכאב והסבל שנגרמו להם במהלך המלחמה של  .1948אם תוכל לבקש דבר אחד מהנציגים הפלסטיניים
בתמורה ,מתוך הרשימה הבאה ,במה תבחר? [נא לבחור אחד]:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

המנהיגים הפלסטינים מסכימים להכיר בארץ ישראל ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית
של העם היהודי.
המנהיגות הפלסטינית מתחייבת לכלוא כל אדם המעורב בפעילויות אלימות נגד ישראל.
המנהיגים הפלסטינים מכירים בסבלם של היהודים שגורשו ממדינות ערב לישראל בשנת 1948
ובזכותם לפיצוי.
המנהיגות הפלסטינית תסיר מספרי הלימודים הפלסטינים כל חומר שנחשב להסתה נגד יהודים.
אחר :נא לפרט ____________
אף אחת מהתשובות הנ"ל

3-IV13ב' :תאר לעצמך שהנציגים הפלסטיניים למו"מ מבקשים מישראל לאפשר למספר מוסכם של
פלסטינים ,לרבות פליטים ,להתגורר בישראל בלי להפוך לאזרחים .אם תוכל לבקש דבר אחד מהנציגים
הפלסטיניים בתמורה ,מתוך הרשימה הבאה ,במה תבחר? [נא לבחור אחד]:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המנהיגים הפלסטינים מסכימים להכיר בארץ ישראל ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית
של העם היהודי.
המנהיגות הפלסטינית מתחייבת לכלוא כל אדם המעורב בפעילויות אלימות נגד ישראל.
המנהיגים הפלסטינים מכירים בסבלם של היהודים שגורשו ממדינות ערב לישראל בשנת 1948
ובזכותם לפיצוי.
המנהיגות הפלסטינית תסיר מספרי הלימודים הפלסטינים כל חומר שנחשב להסתה נגד יהודים.
אחר :נא לפרט ____________
אף אחת מהתשובות הנ"ל

עכשיו נדון בבקשות העיקריות של ישראל מהפלסטינים.
4-IV13ב' :בשיחות אלה ,הנציגים הישראליים למו"מ מבקשים שהמנהיגות הפלסטינית תכיר בישראל בתור
המולדת של העם היהודי .מתוך הוויתורים הבאים ,בחר אחד שלדעתך ישראל צריכה להציע לפלסטינים
בתמורה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ממשלת ישראל תכיר בפלסטין ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית של הפלסטינים.
ממשלת ישראל תשחרר את כל האסירים הפלסטינים.
ממשלת ישראל תתנצל בפני הפלסטינים על הכאב והסבל שנגרמו להם במהלך המלחמה של .1948
ממשלת ישראל תאפשר למספר מוסכם של פלסטינים ,לרבות פליטים ,להתגורר בישראל בלי להפוך
לאזרחים.
אחר :נא לפרט ____________
אף אחת מהתשובות הנ"ל

5-IV13ב' :כמו כן ,הנציגים הישראליים למו"מ מבקשים מהמנהיגות הפלסטינית להסיר מספרי הלימוד
שלהם כל חומר שנחשב להסתה נגד יהודים ונגד ישראל .מתוך הוויתורים הבאים ,בחר אחד שלדעתך ישראל
צריכה להציע לפלסטינים בתמורה:
 .1ממשלת ישראל תכיר בפלסטין ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית של הפלסטינים.
 .2ממשלת ישראל תשחרר את כל האסירים הפלסטינים.
 .3ממשלת ישראל תתנצל בפני הפלסטינים על הכאב והסבל שנגרמו להם במהלך המלחמה של .1948
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 .4ממשלת ישראל תאפשר למספר מוסכם של פלסטינים ,לרבות פליטים ,להתגורר בישראל בלי להפוך
לאזרחים.
 .5אחר :נא לפרט ____________
 .6אף אחת מהתשובות הנ"ל

6-IV13ב' :כמו כן ,הנציגים הישראליים למו"מ מבקשים לכלוא כל אדם המעורב בפעילויות אלימות נגד
ישראל .מתוך הוויתורים הבאים ,בחר אחד שלדעתך ישראל צריכה להציע לפלסטינים בתמורה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ממשלת ישראל תכיר בפלסטין ההיסטורית בתור המולדת הדתית וההיסטורית של הפלסטינים.
ממשלת ישראל תשחרר את כל האסירים הפלסטינים.
ממשלת ישראל תתנצל בפני הפלסטינים על הכאב והסבל שנגרמו להם במהלך המלחמה של .1948
ממשלת ישראל תאפשר למספר מוסכם של פלסטינים ,לרבות פליטים ,להתגורר בישראל בלי להפוך
לאזרחים.
אחר :נא לפרט ____________
אף אחת מהתשובות הנ"ל

IV14
מבין האפשרויות הבאות ,מה לדעתך צריך לעשות עכשיו ביחסים בין ישראל לפלסטינים?
[להקריא ברוטציה]
 )1לשמור על המצב כפי שהוא כיום
 )2לספח את השטחים או חלק מהשטחים
 )3מלחמה סופית נגד הפלסטינים ,שבה ישראל הורסת את יכולתם הצבאית
 .4להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים
 )5אחר
 )6לא יודע/מסרב לענות

 IV15מתוך ארבע האפשרויות הבאות בנוגע למה יש לעשות כעת בנוגע ליחסי ישראל-פלסטין ,איזו אפשרות
לדעתך רוב הפלסטינים מעדיפים?
)1
)2
)3
)4
)5
)6

שימור הסטטוס קוו
מאבק מזוין נגד הכיבוש הישראלי
מאבק לא מזוין נגד הכיבוש הישראלי
להגיע להסכם שלום עם ישראל
אחר
לא יודע/מסרב לענות

 )V16בתחילת השנה ,הממשל האמריקאי חשף את תוכנית השלום שלו (עסקת המאה) .התוכנית כללה
מספר פריטים ומפה שמגדירה את גבולות השטחים הפלסטיניים .נשאל אותך על כל אחד מהפריטים
בתוכנית ואז נשאל אותך על התוכנית כמכלול.
 .1תומך

 .2מתנגד

 .3לא יודע/לא רוצה לענות

8

 V16-1מדינה פלסטינית מפורזת תוקם אחרי תקופת מעבר של ארבע שנים ,וממשלת ישראל תכיר
בפלסטין בתור המדינה של העם הפלסטיני .בתמורה הצד הפלסטיני יכיר בישראל בתור המדינה של העם
היהודי.
 V16-2המדינה הפלסטינית תוקם אך ורק אם הפלסטינים יעמדו במספר קריטריונים ,כגון ממשל דמוקרטי
ושלטון חוק ,הקמת מוסדות פיננסיים ,פירוז מנשק לרבות פירוק החמאס והג'יהאד האסלאמי ,מיגור ההסתה
נגד ישראל בבתי ספר.
 V16-3התוכנית מאפשרת לישראל להחיל ריבונות על מזרח ירושלים ועמק הירדן וכל ההתנחלויות ,כ30%-
מיהודה ושומרון/הגדה המערבית ,והפלסטינים רשאים להחיל ריבונות על רוב השטחים הנותרים ביהודה
ושומרון/בגדה המערבית – כ – 70%-ועל שני שטחים ישראליים בנגב בסמוך לרצועת עזה.
 V16-4התוכנית מאפשרת לכמה מהאזורים במשולש בישראל ,כגון הישובים טייבה ,כפר קאסם וקלנסווה,
לעבור לריבונות פלסטינית.
 V16-5ירושלים תהיה מאוחדת תחת ריבונות ישראלית לרבות השכונות הערביות אותן ישראל סיפחה ,למעט
אותם אזורים שנמצאים כיום מחוץ לגדר ההפרדה בירושלים ,כגון כפר עקב .האזורים האלה או אבו דיס יוכלו
להפוך לבירה הפלסטינית.
 V16-6העיר העתיקה של ירושלים תהיה תחת ריבונות ישראלית לרבות הר-הבית – אל-חרם אל-שריף
ומסגד אל-אקצא – והסטטוס קוו הנוכחי יישמר בכל הנוגע לגישה מוסלמית לתפילה ותחת פיקוח הוואקף
ומשמורת ירדנית אך יהודים יורשו להתפלל בהר הבית – אל-חרם אל-שריף – בתקופות אשר יוקצו להם.
 V16-7לישראל תהיה שליטה בטחונית עליונה על כל השטחים הפלסטינים ועל כל הגבולות והמעברים
הבינלאומיים ביהודה ושומרון/בגדה המערבית ,תוך שהסדרי הבטחון במעבר רפיח ייושמו בתיאום בין ישראל
ומצרים.
 V16-8פליטים פלסטינים יכולים לגור בשטחים הפלסטינים או במדינות בהן הם מתגוררים כיום או להגר
למדינות אחרות אך הם לא יקבלו זכות שיבה לישראל והתיישבותם בשטחים הפלסטינים תוגבל על ידי
שיקולים בטחוניים או כלכליים .יינתן פיצוי להם ולמדינות בהן הם מתגוררים.
 V16-9אסירים בטחוניים פלסטינים בישראל ישוחררו בשלבים למעט כאלה שהורשעו בהריגה ,בניסיון
להרוג ,או בתכנון להרוג ישראלים.
 V16-10אם הצד הפלסטיני יקבל את התוכנית של ארה"ב ,ארה"ב והמדינות הערביות והלא-ערביות ייתנו
סיוע כספי לפלסטינים בשווי של עשרות מיליארדים.
 V17עכשיו ששמעת את הסעיפים העיקריים של התוכנית האמריקאית אשר אמורה לשמש פתרון קבע וסיום
לסכסוך ,אמור לנו אם אתה תומך או מתנגד לתוכנית כמכלול.
 )1תומך

 )2מתנגד

 )3לא יודע/מסרב לענות

 V18מהי לדעתך עמדת רוב היהודים ישראלים בנוגע לתוכנית האמריקאית? האם הרוב תומך בתוכנית או
מתנגד לה?
 )1הרוב תומך בה

 )3לא יודע/מסרב לענות

 )2הרוב מתנגד לה

 V19לראייתך ,מהי עמדת רוב הפלסטינים כיום בנוגע לתוכנית האמריקאית? האם הרוב תומך בתוכנית או
מתנגד לה?
 )1הרוב תומך בה

 )3לא יודע/מסרב לענות

 )2הרוב מתנגד לה

 V20האם לדעתך התוכנית עשויה יותר לקדם או להרחיק את פתרון שתי המדינות לסכסוך?
 )1לקדם

 )2להרחיק

 )3לא זה ולא זה  )4לא יודע/מסרב לענות

 V21אחרי ששמעת את הפרטים של תוכנית טראמפ ,האם אתה מאמין שהמדינה הפלסטינית שהיא מציעה
תהיה מדינה ריבונית עצמאית או לא עצמאית באמת?
 )1מדינה ריבונית עצמאית
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 )2לא עצמאית באמת
 )3לא יודע/מסרב לענות
 IV21-1בנוגע לאפשרות של סיפוח ישראלי ,באיזו מהאפשרויות הבאות אתה תומך שישראל תעשה כעת
[בחר אחת]
[קראו ברוטציה בין האפשרויות לתגובה –  1-6מלמעלה למטה ,ואז  6-1מלמטה למעלה]
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ישראל לא צריכה לספח בשום צורה
סיפוח רק של עמק הירדן
סיפוח של חלק מההתנחלויות או התנחלות אחת כגון מעלה אדומים
סיפוח של עמק הירדן וחלק מההתנחלויות או התנחלות אחת כגון מעלה אדומים
סיפוח של עמק הירדן וכל ההתנחלויות
סיפוח של כל יהודה ושומרון/הגדה המערבית
לא יודע [תמיד אחרון]

 )V22במידה וישראל תספח באופן חד-צדדי את האזורים האלה כעת ,האם לדעתך זה יעזור לקדם שלום בין
הפלסטינים והישראלים?
 – 1כן – זה יקדם את השלום
 – 2לא – זה ירחיק את השלום
 – 3לא תהיה לזה השפעה
 -4לא יודע/מסרב לענות

 )V23האם לדעתך סיפוח שכזה יעזור לקדם את ביטחון ישראל או יפגע בו?
 – 1כן – זה יקדם את ביטחון ישראל
 – 2לא – זה יפגע בביטחון ישראל
 – 3לא תהיה לזה השפעה
 -4לא יודע/מסרב לענות
 )V24האם לדעתך סיפוח שכזה יחזק או יחליש את צביונה של ישראל כמדינה יהודית?
)1
)2
)3
)4

זה יחזק את צביונה של ישראל כמדינה יהודית
זה יחליש את צביונה של ישראל כמדינה יהודית
לא תהיה לזה השפעה
לא יודע

 ) V25האם לדעתך סיפוח שכזה יחזק או יחליש את צביונה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?
)1
)2
)3
)4
)5

זה יחזק את צביונה כמדינה יהודית ודמוקרטית
זה יחזק את צביונה כמדינה יהודית אך יחליש את צביונה כמדינה דמוקרטית
זה יחליש את צביונה כמדינה יהודית אך יחזק את צביונה כמדינה דמוקרטית
זה יחליש את צביונה הן כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית
לא תהיה לזה השפעה על צביון המדינה
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 )6לא יודע
 )V26בתגובה לכוונותיה של ישראל לספח את עמק הירדן ואת ההתנחלויות הישראליות ביהודה
ושומרון/בגדה המערבית ,המנהיגות הפלסטינית הכריזה על הפסקת היחסים עם ישראל לרבות התיאום
הביטחוני .ממה שידוע לך או ממה ששמעת ,האם הרשות הפלסטינית באמת סיימה את היחסים והפסיקה
את התיאום הביטחוני?
 )1כן

 )2לא

 )3לא יודע/מסרב לענות

 )V27מה הסיכוי לדעתך שסיום התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית יוביל לאלימות בקנה
מידה רחב של הפלסטינים נגד ישראל?
 )1גבוה מאוד

 )2גבוה

 )4לא גבוה בכלל

 )3לא גבוה כל כך

 )5לא יודע/מסרב לענות

 )V28מה הסיכוי לדעתך שסיום התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית יוביל לקריסה של
הרשות הפלסטינית ,מה שיכריח את ישראל לשלוט באופן ישיר על הפלסטינים כפי שהיה לפני הסכמי
אוסלו?
 )1גבוה מאוד

 )2גבוה

 )4לא גבוה בכלל

 )3לא גבוה כל כך

 )5לא יודע/מסרב לענות

 )V29האם אתה תומך או מתנגד לשליטה ישירה של ישראל על כל הפלסטינים ביהודה ושומרן/בגדה
המערבית כפי שהיה לפני הסכמי אוסלו?
 )1תומך

 )2מתנגד

 )3לא יודע/מסרב לענות

)VT30
האם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

בכלל לא מסכים
לא כל כך מסכים
די מסכים
מאוד מסכים
לא יודע/מסרב לענות

אפשר להאמין לפלסטינים
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)VT31
בסכסוך הישראלי-פלסטיני לא ניתן לעשות דבר שיהיה טוב לשני הצדדים ,מה שטוב לצד אחד רע לצד השני
 .IVT32באיזו תדירות השתתפת במהלך שירותך הצבאי (שירות חובה ,קבע ,מילואים) באירועים אלימים
במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
 .1אף פעם

 .2פעם אחת

 .3מספר פעמים  .4פעמים רבות

 .IVT34באיזו תדירות בני משפחה קרובים שלך השתתפו במהלך שירותם הצבאי (שירות חובה ,קבע,
מילואים) באירועים אלימים במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
 .1אף פעם

 .2פעם אחת

 .3מספר פעמים  .4פעמים רבות

 .IVT36באיזו תדירות נפגעת באירוע (או באירועים) אלים במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
 .1אף פעם

 .2פעם אחת

 .3מספר פעמים  .4פעמים רבות

 .IVT37באיזו תדירות בני משפחה קרובים שלך נפגעו באירוע (או באירועים) אלים במסגרת הסכסוך
הישראלי-פלסטיני?
 .1אף פעם

 .2פעם אחת

 .3מספר פעמים  .4פעמים רבות

 .IVT38באיזו תדירות היית עד לפציעות או למקרי מוות כתוצאה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני?
 .1אף פעם

 .2פעם אחת

 .3מספר פעמים  .4פעמים רבות

 .VT39באילו תוכניות רדיו ,טלוויזיה או אינטרנט אתה צופה הכי הרבה?
 .1חדשות

 .2תוכניות דת

 .4אחר

 .3בידור

 .VT40באיזו תדירות אתה מגיע לתפילות ,נאומים או שיעורי דת בבית הכנסת או בבית ספר דתי?
 .1אף פעם

 .3לעיתים קרובות

 .2לעיתים רחוקות

 .4תמיד

 .VT41כשאתה חושב על החינוך שקיבלת או החינוך שילדיך מקבלים בבית הספר ,היית אומר שהוא פועל
יותר לקידום (תשובה אחת בלבד):
.1
.2
.3
.4

ראיית הפלסטינים בצורה חיובית כבני אדם עם זכויות וצרכים לגיטימיים.
ללא עניין בהצגת הפלסטינים.
ראיית הפלסטינים דרך סטריאוטיפים שליליים.
לא יודע/מסרב לענות.

 .VT42למיטב ידיעתך בנוגע למערכת החינוך הפלסטינית ,האם היית אומר שהצד השני פועל יותר לקידום
(תשובה אחת בלבד):
.1
.2
.3
.4

ראיית היהודים הישראלים בצורה חיובית כבני אדם עם זכויות וצרכים לגיטימיים.
ללא עניין בהצגת היהודים הישראלים.
ראיית היהודים הישראלים דרך סטריאוטיפים שליליים.
לא יודע/מסרב לענות.

 :IVT43השאלות הבאות מנסות לבחון את הרגשות והחששות או הפחדים שלך בנוגע ליחסים עם
הפלסטינים .אמור לנו אם אינך חושש בכלל ,חושש מעט ,חושש מאוד ,או חושש הרבה מאוד:
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 )1בכלל )2
מעט
לא
אני חושש להיפגע על ידי מתקפות טרור פלסטיני ,ירי רקטות או מלחמה.

1

אני חושש לאבד את הרוב היהודי בישראל ולאבד את צביונה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית.

2

 :IVT44במהלך השנה האחרונה ,כמה פעמים התמודדת עם המצב הבא?
 )1אף  )2פעם
אחת
פעם
1

2

3

)3
הרבה

 )4הרבה
מאוד

 )3כמה
פעמים

 )4פעמים
רבות

שמעתי מחברים או בחדשות ,על ערבים שתפסו קרקע
באופן בלתי חוקי
שמעתי על פלסטינים שנקטו בפעולה נגד ישראל
בפורומים בינלאומיים כגון בית הדין הבינלאומי,
האו"ם ,פנייה לממשלות זרות לפעול נגד ישראל או
לפגוע בלגיטימיות של ישראל בתקשורת או
באוניברסיטאות בחו"ל?
שמעתי מחברים ,בתקשורת או מחוויה אישית שלי על
מחבל פלסטיני שפגע בחיילים או אזרחים ישראלים?

 )VT 45אמור לנו אם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים:
מסכים
מאוד

.1

אני מאמין בכוונות השלום של הפלסטינים.

.2

לא ניתן להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים
מכיוון שאין פרטנר בצד השני.

.3

הפלסטינים לעולם לא יקבלו את מדינת ישראל
ויחתרו להשמידה אם יוכלו.

מסכים

לא מסכים

לא
מסכים
בכלל

 :VT46אם אתה חושב שאי אפשר לסמוך על הפלסטינים ,מדוע? כי [ ....בחר את הגורם החשוב ביותר]
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הייתה לי חוויה לא טובה איתם
אני לא סומך על המטרות הפוליטיות שלהם בסכסוך
הדת והתרבות שלהם
אי אפשר לסמוך על המנהיגים שלהם
החינוך שלהם מסית נגד ישראל והיהודים
אחר______________ :
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לא
יודע/מסרב
לענות

 .7אף אחת מהתשובות/לא רלוונטי עבורי
 :VT47אם ישראל והרשות הפלסטינית יגיעו להסכם שלום ,האם לדעתך הפלסטינים יכבדו את ההתחייבות
שלהם בהסכם?
 .2לא

 .1כן

 .3לא יודע/מסרב לענות

 :VT48והאם לדעתך ממשלת ישראל תכבד את ההתחייבויות שלה בהסכם?
 .2לא

 .1כן

 .3לא יודע/מסרב לענות

 :VT 49באיזו מידה היית אומר שכל אחד מהדברים הבאים מטפחים או פוגעים באמון בין שני העמים?
.1
מטפחים
את
האמון
1

המנהיגות הנוכחית של ממשלת ישראל

2

המנהיגות הפוליטית הפלסטינית הנוכחית
ביהודה ושומרון/בגדה המערבית

3

התקשורת הישראלית

4

התקשורת הפלסטינית

5

תוכנית הלימודים הישראלית

6

תוכנית הלימודים הפלסטינית

7

הרשתות החברתיות הישראליות

8

הרשתות החברתיות הפלסטיניות

 .2פוגעים
באמון

 .3לא מטפחים ולא
פוגעים באמון

 .4לא
יודע/מסרב
לענות

)VT 50
השאלות הבאות יתייחסו להשפעתן האפשרית של תפיסות של עמים הנתונים בסכסוכי דמים ממושכים על
המשכו של הסכסוך והאפשרות לפתור אותו בדרכי שלום.
באיזו מידה את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם כל אחד מההיגדים הבאים:
 .1לגמרי לא מסכים/ה;  .2לא מסכים/ה;  .3לא מסכים/ה במידה מסוימת;  .4מסכים/ה במידה מסוימת; .5
מסכים/ה;  .6לגמרי מסכים/ה
לגמרי לא
מסכים/ה

1

לא
מסכים/ה

לאור החוויות של כל העמים
בסכסוכי דמים ממושכים ,זה
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לא
מסכים/ה
במידה
מסוימת

מסכים/ה
במידה
מסוימת

מסכים/ה

לגמרי
מסכים/ה

טבעי שכל צד יתפוס את
מטרותיו כצודקות באופן
מוחלט ,ואת האויב כלא-
אנושי.
2

תפיסות שבונים עמים
בסכסוך על מטרותיהם ועל
האויב מגבירות את
האלימות.

3

אפשר לסיים סכסוכים אם
משנים את התפיסות על
מטרות הסכסוך ועל היריב.

4

עמים בסכסוכי דמים
ממושכים משלמים מחירים
עצומים על המשך הסכסוך.

5

בדומה לסכסוכי דמים
ממושכים אחרים שנפתרו,
גם הסכסוך הישראלי-
פלסטיני עשוי להיפתר
בדרכי שלום.

6

בדומה לסכסוכי דמים
אחרים ,גם בסכסוך שלנו
שינוי בתפיסה שהפלסטינים
לא-אנושיים ,ושמטרותינו
צודקות באופן מוחלט ,יכול
לקדם את סיומו בדרכי שלום.

7

הסכסוך הישראלי-פלסטיני
ייחודי ולא ניתן ללמוד לגביו
מסכסוכים קשים אחרים.

8

חשוב לשמוע מידע ממקורות
שונים על הסכסוך הישראלי-
פלסטיני.

9

חשוב לשקול מחדש את
התפיסות שלנו לגבי הסכסוך
הישראלי-פלסטיני כאשר
מתקבל מידע חדש בנושא.

10

חשוב לטפח את התפיסות
של הממשלה לגבי הסכסוך,
ולא להציג תפיסות אחרות
שסותרות אותן.
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)VT 51
האם את/ה שוקל/ת או שקלת בעבר לשנות או לעדכן את עמדותיך בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני?
א) לא ואינני מתכוונ/ת לעשות זאת בעתיד הנראה לעין.
ב) לא ,אבל הייתי שוקל זאת בעתיד הנראה לעין (חצי השנה הקרובה).
ג) אני כעת בתהליך של שינוי או עדכון עמדותי.
ד) כן ,שיניתי או עדכנתי את עמדותי בזמן האחרון (בחצי השנה האחרונה).
ה) כן ,שיניתי או עדכנתי את עמדותי בעבר (למעלה מחצי שנה).

)IV52
כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינת עמדותיך הפוליטיות?
להקראה 1-5
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שמאל
שמאל מתון
מרכז
ימין מתון
ימין
לא יודע/מסרב/א-פוליטי

 )IV52-1אם היו נערכות בחירות לכנסת היום לאיזו מפלגה היית מצביע/ה?
( )1ליכוד – בנימין נתניהו
( )2מפלגת העבודה – עמיר פרץ
( )3כחול לבן – בני גנץ/גבי אשכנזי
( )4יש עתיד – יאיר לפיד  +תל"ם – משה בוגי יעלון
( )5דרך ארץ – יועז הנדל וצבי האוזר
( )6ש"ס – אריה דרעי
( )7יהדות התורה– יעקב ליצמן
( )8מרצ – ניצן הורוביץ
( )9ימינה – נפתלי בנט
( )10ישראל ביתנו – אביגדור ליברמן
( )11הרשימה (הערבית) המשותפת – איימן עודה
( )12פתק לבן
( )13לא החלטתי עדיין
( )14מפלגה אחרת
( )15מסרב/ת
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)IV53-1
כיצד היית מגדיר את עצמך?
 .1חרדי
 .2דתי
 .3מסורתי
 .4חילוני
 .5מסרב
מין

גיל

השכלה

אזור

מהו גילך?
_____
מין:
 .1גבר
 .2אישה
האם עלית לישראל מברה"מ לשעבר?
אם כן ,האם העלית לפני או אחרי ?1989
 .1לא עלה מברה"מ לשעבר
 .2עלה מברה"מ לשעבר לפני 1989
 .3עלה מברה"מ לשעבר אחרי 1989
 .4מסרב
מחוז
שפת ריאיון
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