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VERY Much- 31%

Very – 29%

מתיתיהוייוסף בן 

שנה1900-לפני כ

Yossefus Flavius

אין צורך להילחם  
הם הורגים –ביהודים 

....אחד את השני 

No need to fight the Jews – They will kill one another…
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VERY Much- 31%

Very – 29%

126%           302% 203%          52%
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VERY Much- 31%

Very – 29%

716%כ שונא"סה

358%358%

שונא אותה/   לא אוהב    



5

VERY Much- 31%

Very – 29%

כדאי לחוקק חוק כזה
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VERY Much- 31%

Very – 29%

56%27%

17%

לא כדאי

אין דעה

כדאי לחוקק חוק כזה

Would you recommend, or not,  to reduce by law, 
the maximum number of parties in Israel to be 2-4
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VERY Much- 31%

Very – 29%

מאת מחבר לא תמונה זו

ידוע ניתן ברשיון במסגרת 

CC BY-SA

USA -7.8%
Australia – 2.4%
Switzerland – 2.3%
Switzerland – 2.3%
Canada – 2.2%
Britten – 1.2% 

32% 2019

http://he.wikipedia.org/wiki/פורטל:ערכים_מומלצים/ערכים/דגל_ישראל
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Why would not you prefer to live in Israel

/  אנשים גסי רוח 
"  חים'חצ'צ"נהינו 

, וולגריות
מצב חברתי

גזענות , לקוי
,   השתלטות הדת
, פילוג בעם
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VERY Much- 31%

Very – 29%

כדאי לחוקק חוק כזה

תרבות הדיבור והוויכוח

תרבות הנהיגה בכביש

תרבות בהתנהגות הפוליטית

תרבות אקדמית

בהתנהגות חברתית

התנהגות ברשות הכלל

..........



מידע-מערכות מידע ופתרונות עתירי* שוק -בדיקות היתכנות ופוטנציאל* מחקרי שיווק ודעת קהל , אסטרטגיה
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VERY Much- 31%

דעות נשמעות במגזר הערבי שצריך להקים מפלגה  

שלא תכלול אף אחד מהמנהיגות  , ערבית חדשה

שיודעת רק לבקר את ישראל ולא , הפוליטית הנוכחית

המפלגה החדשה תדגול . דואגת לאוכלוסייה הערבית

ובדאגה ליישוב  בהשתלבות נאמנה למדינה 

לכלכלה, לקהילה–ולאוכלוסייה הערבית 

?האם תצביע עבור מפלגה כזו

חלק מהם

מפחד להתבטא

נוכח איומים  , בנדון
פיזיים 



1
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חלק מהם

מפחד להתבטא

נוכח איומים  , בנדון
פיזיים 

בכירים בהנהגה הפוליטית  , אבל בינתיים

לא רואים בעיה בהנפת דגל  ,  בהווה, הערבית

. האויב כאשר ישראל נמצאת במלחמה מולו

למדינה היא  " נאמנות"שונשמעת הטענה 
היום אנחנו-מונח מימי הביניים "

מותר היום : קרי. אומר המנהיג"בדמוקרטיה
!הכלולעשות הכללהגיד  : 
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VERY Much- 31%

Very – 29%

כדאי לחוקק חוק כזה

48.0%
31.0%

21.0%

להגיב בתקיפות צבאית ומיד

להעניק יותר תנאים סוציאליים וסיוע כלכלי לתושבי עזה

–אין דרך להביא להסכם שלום עם עזה 

Respond firmly 
Right away

What shall we do about Gaza
to create a cease fire leading  to a peace agreement

No way to bring about
peace with Gaza >>>

Provide them with social 
and financial support



1
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VERY Much- 31%

Very – 29%

הניהול הפוליטי של מדינות גדולות מאוד מתמצה  , הדמוקרטי הנאור, ברוב מדינות העולם

.אוסטרליה ועוד, שבדיה, בריטניה, ב"ארה, כך(  4–3לעיתים )מפלגות בלבד 2באמצעות 

: רבות( מפלגות)רשימות , באופן מוזר ושונה מכל מדינה נורמאלית, קיימות מכברבישראל 

!והן עתירות גנרלים ... ועוד אחת לפחות בדרךמפלגות  14היום 

אשר מעוותת וגם , של המדינה" תרבות הפוליטית"שגויה ומזיקה עד מאוד ל" מגמת עומק"זוהי 

: ואף מסוכנת לביטחון המדינה, מונעת עשייה לאומית רצויה של ישראל בתחומים רבים

 בין קהילות וקבוצות באוכלוסייהואינטגרציה , מעכב אחדות וקיבוץ גלויותמקבעת פירוד

 כפי )ניכרת בין חלקים בעם ובציבור הישראלי  מייצרת ומקבעת כך מאות אחוזי שנאה הדדית

!מילוליים ופיזיים –שיש להם גם הרבה ביטויים אלימים –!( שראינו

לצד הענקת כוח להן לפגוע , לקדש את בידולן, מאפשרת לקבוצות אוכלוסייה קטנות יחסית

"!שמירה על שלמות קואליציה"מסיבות של , באורח החיים וברצונות של רוב אזרחי המדינה

:  דוגמאות לכך

 חוקי תחבורה וסגירת עסקים בשבת; ל"אי שרות בצה–החרדים

 לא תמומשרצויה לו אם חקיקה על שבירת הקואליציה ( וראש רשימה קטנה)איום כל שר פלוני

 מקבע בידול תרבותי ומזיק  –הענקה ומימון של מערכות חינוך נפרדות לקבוצות אוכלוסייה

.כולל באוכלוסייה הערבית–להכשרה נאותה לתעסוקה מודרנית ומכניסה 

אינו ממש חופשי  --שהוא נבחר העם –מ "לפי שרוה, משבש או מאט קבלת החלטות חיוניות

לפעול



ובנייה ירוקה  , קיימות, תכנון עירוני* מודלים להגדרת הצלחה ולתעדוף השקעות * בדיקות היתכנות ופוטנציאל שוק * אסטרטגיה 

מידע  , נתונים

ופרספקטיבה מחקרית  

לקראת מימוש חזון  

2048ישראל 

אבי דגני' פרופ
נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה

לדעת כדי להצליח
Knowledge Breeding Success

אין להעתיק או לשכפל מסמך זה או חלקו בשום צורה© 
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תרבות-ערכים 

חברה

כלכלה

חזון

תכנון

פיתוח יישוב  
-בינוי 

תחבורה

ן"נדל

:וכתנאי לכך נזכור
'  !קודמת דרך ארץ לתורה'

חברה ערכית ומוסרית
ויחסי אנוש צודקים בין  

אדם לחברו
הם התשתית והבסיס לכל

2048
Thinking 

Sustainable
Green Wellness
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Knowledge Breeding Success


