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  אוכלוסיית המחקר והמדגמי�

  ".  ומעלה18כל תושבי ישראל מגיל " הוגדרה כאוכלוסיית המחקר

  .  אנשי�500מאוכלוסייה זו הוצא ורואיי� מדג� מייצג ב� 

"ה    עולי שנות (מגזר באוכלוסייה :כאשר הקריטריוני� להגדרת שכבה היו, המדג�  הוצא בשיטת השכבות

ומאפייני ) הודי� וערבי�שאר י, חרדי�, תושבי קיבוצי�, מתנחלי�, מחבר המדינות העצמאיות ואיל%' 90

  ). וצורת ישוביאזור גיאוגרפ(ישוב המגורי� 

    

  איסו� הנתוני�  .2

צעירי� (וריאיו� אינטרנטי ) עיקר הראיונות(איסו) הנתוני� נער% באמצעות שילוב של ראיונות טלפוני� 

, ית רואיינו ברוסיתע שאי� לה� שליטה מלאה בעבר"ואיל% מחמ' 90 "עולי שנות ה) . שאינ� עוני� לטלפו� קווי

   .2014מאי ב 29"28 הראיונות נערכו ב. ערבי� רואיינו בערבית

  

  ± 4.4טעות הדגימה המירבית הינה 
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הא� ישראל צריכה או לא צריכה לשאת ולתת ע� ממשלה פלסטינית : "שאלה
  ?  "פ וחמאס"שתהיה מורכבת ממומחי� מאש

 מגדר מגזר  

  
 כלל היהודים כלל המדגם

 אישה גבר עולים םותיקי

צריכה לשאת ולתת ,כן
 8.8% 14.7% 3.7% 13.2% 11.8% %18.9 ללא תנאים מוקדמים

צריכה לשאת ולתת רק , כן
אם ממשלה זו תקבל את 
תנאי הקוורטט שכוללים 

רפורמות שלטוניות 
והפסקת , לפלסטינים

 ההסתה והאלימות

%32.1 34.0% 33.4% 37.6% 41.6% 26.3% 

תת עם לא צריך לשאת ול
 60.8% 41.2% 57.6% 49.7% 50.9% %44.6 ממשלה כזו

 4.1% 2.6% 1.1% 3.7% 3.3% 4.4%    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

באם , תומך במשא ומתן עם ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית,  אחוז45 אחוז מול 51, רוב קטן של הישראלים  

יש , הדבר בולט יותר בקרב גברים בעוד שבקרב נשים. 19% או ללא תנאים מוקדמים 32%ט תקבל את תנאי הקוורט

   זהמהלך אחוז ל60כ של התנגדות 

  

 השכלה דתיות  

 חרדי דתי מסורתי חילוני  

| יסודית 
תיכונית 
 חלקית

 אקדמאית על תיכונית תיכונית

צריכה לשאת ,כן
ולתת ללא 

תנאים 
 מוקדמים

16.6% 5.7% .0% 18.2% 17.4% 9.1% 4.6% 17.4% 

צריכה , כן
לשאת ולתת 

רק אם ממשלה 
זו תקבל את 

תנאי הקוורטט 
שכוללים 
רפורמות 
שלטוניות 
, לפלסטינים
והפסקת 
ההסתה 
 והאלימות

45.2% 32.4% 23.5% 6.5% 27.8% 28.0% 32.7% 40.3% 

לא צריך לשאת 
ולתת עם 

 ממשלה כזו

34.0% 61.6% 74.9% 68.6% 44.6% 60.5% 59.5% 38.8% 

 3.5% 3.3% 2.3% 10.2% 6.7% 1.6% 3%. 4.2%    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

  .בקרב חילוני� ואקדמי� יש תמיכה גדולה בשיחות ע� הממשלה החדשה בא� תקבל תנאי הקוורטט

 דתיי� וחרדי� מתנגדי� למהל% כזה, מסורתיי�
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   ? "ל ישראל לנהל משא ומת� ע� החמאסהא� ע"

 מגדר מגזר  

  
 כלל היהודים כלל המדגם

 אישה גבר עולים ותיקים

 10.4% 10.4% 4.4% 11.4% 10.4% 16.5% כן

רק אם החמאס יכיר , כן
 34.2% 30.3% 30.7% 32.5% 32.2% 29.8% בישראל

 54.6% 57.8% 64.0% 54.8% 56.2% %50.9 לא

 8%. 1.6% 9%. 1.3% 1.2% 2.8%    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

  אם החמאס יכיר בישראל, כשליש מהנשאלים מסכימים לכך. אין תמיכה משא ומתן עם החמאס

 השכלה דתיות  

 חרדי דתי מסורתי חילוני  

| יסודית 
תיכונית 
 חלקית

 אקדמאית על תיכונית תיכונית

 12.8% 8.4% 9.5% 5.4% 0%. 0%. 8.6% 16.7% כן

רק אם , כן
החמאס יכיר 

 בישראל

40.9% 31.2% 22.7% 11.2% 41.9% 22.4% 32.1% 39.0% 

 46.6% 58.9% 67.1% 50.0% 87.7% 77.3% 58.7% 41.5% לא

 1.5% 6%. 1.0% 2.6% 1.1% 0%. 1.5% 9%.    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

בקרב חילוני� יש רוב ברור לשיחות ע� . ג� א� יכיר בישראל, דתיי� וחרדי� מתנגדי� לשיחות ע� החמאס

   אחוז17 אחוז או ללא תנאי� מוקדמי� 41"א� החמאס יכיר בישראל , החמאס

 

  

א של עכשיו לאחר שהמשא ומת� בי� ישראל לפלסטיני� הופסק מה צרי% להיות הצעד הב" :נוסח השאלה

    ?"ישראל

 מגדר מגזר  

  
 כלל היהודים כלל המדגם

 אישה גבר עולים ותיקים

לחזור לשולחן המשא 
ומתן במטרה להגיע 

לפתרון שתי מדינות לשני 
 עמים

%38.2 35.2% 37.5% 22.0% 32.3% 38.2% 

לבצע נסיגה חד צדדית 
 9%. 2.5% 2.4% 1.6% 1.7% %3.2 מכל יהודה ושומרון

י לספח את גוש
ההתנחלויות ולבצע נסיגה 
חד צדדית משאר אזורי 

 יהודה ושומרון

%7.0 8.1% 7.5% 11.4% 10.4% 5.7% 

לספח את גושי 
ההתנחלויות ולהישאר 
 בשליטה בשאר החלקים

%21.6 24.0% 24.8% 19.4% 28.2% 19.7% 

 25.5% 19.5% 36.5% 20.0% 22.5% 20.1% לא לעשות כלום

 10.1% 7.1% 8.4% 8.6% 8.6% 9.9%    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה
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 היא לחזור למשא ומתן במטרה להגיע לפתרון שתי מדינות לשני , אם כי לא על רובם, החלופה המועדת על ישראלים

  .עמים
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 השכלה דתיות  

 חרדי דתי מסורתי חילוני  

| יסודית 
תיכונית 
 חלקית

 אקדמאית על תיכונית תיכונית

לחזור לשולחן 
המשא ומתן 

במטרה להגיע 
לפתרון שתי 
מדינות לשני 

 עמים

49.7% 34.1% 13.9% 2.5% 59.8% 30.4% 33.3% 38.3% 

לבצע נסיגה חד 
צדדית מכל 

 9%. 2.7% 1.0% 10.1% 2.7% 0%. 5%. 2.5% יהודה ושומרון

לספח את גושי 
ההתנחלויות 

ולבצע נסיגה חד 
צדדית משאר 

דה אזורי יהו
 ושומרון

3.8% 10.9% 4.3% 19.4% 6.6% 6.0% 8.9% 9.4% 

לספח את גושי 
ההתנחלויות 

ולהישאר 
בשליטה בשאר 

 החלקים

18.3% 21.8% 48.1% 32.0% 12.4% 29.3% 17.8% 25.2% 

 19.1% 30.0% 20.2% 11.2% 36.0% 20.5% 25.1% 17.5% לא לעשות כלום

 7.0% 7.4% 13.1% 0%. 7.4% 13.3% 7.7% 8.2%    לא יודע

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% כ"סה

  

  


