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 ?לישראל האם המשך המצב הקיים ללא התקדמות עם הפלסטינים הוא לדעתך טוב או רע .1

 
 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה

 23.4 26 17.8 24.6 טוב לישראל
 55.9 51 56.1 55.9 רע לישראל

 20.7 23 26.2 19.5 לא יודע

 
 

 ?מה לדעתך יקרה בין ישראל לפלסטינים, בעוד עשר שנים מהיום .2

 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה
תספח את   ישראל

 השטחים
12 11.2 7 11.9 

תצא  ישראל

ממרבית השטחים 

 באופן חד צדדי

10.4 9.3 11 10.2 

 ישראל
והפלסטינים יגיעו 

 להסכם קבע
 

8.9 23.4 9 11.4 

יישמר כמו  המצב

 היום
 

53.7 37.4 60 50.9 

 15.6 13 18.7 15 לא יודע

 

 
 הבאות? מה היית רוצה שיקרה במהלך עשר השנים, ל"ומבין האפשרויות הנ .3

 
 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה
תספח   ישראל

 את השטחים
24.6 4.7 19 21.1 

תצא  ישראל

ממרבית השטחים 

 באופן חד צדדי

4.5 9.3 5 5.4 

 ישראל
והפלסטינים 

 יגיעו להסכם קבע

51.6 57.9 53 52.7 

יישמר כמו  המצב

 היום
11.6 14 16 12 

 8.8 7 14 7.7 לא יודע
 

 

 

 
 ?איזו מהאופציות הבאות עדיפה בעיניך לפתרון הסכסוך עם הפלסטינים .4

 

 סה׳׳כ רוסיתדוברי  ערבים יהודים תשובה



שתי  פתרון

 המדינות
55.3 67.3 49 57.4 

אחת עם  מדינה

זכויות שוות 

 לכל התושבים

14.2 28 16 16.6 

אחת בה  מדינה

לפלסטינים יש 

 פחות זכויות
 

36.2 4.7 35 26 

 
 

אם יושג הסכם קבע, במסגרתו הפלסטינים יכירו בישראל כמדינת העם היהודי, יאפשרו סידורי  .5

המקובלים על ישראל ויכריזו על סוף הסכסוך, ואילו ישראל תסכים לנסיגה כמעט מלאה ביטחון 

תוך שמירת גושי התנחלויות, תסכים לקלוט מספר סמלי של פליטים ותוותר על   67לקווי 

 השכונות הערביות במזרח ירושלים, האם תתמוך או תתנגד?

 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה
 36.4 33 37.4 36.2 אתמוך
 37.6 40 20.6 41.1 אתנגד

לא אתמוך ולא 

 אתנגד
22.6 42.1 27 26.0 

 
 

צער הדדית על הפגיעה  ל יתווספו הכרה הדדית בסבל של שני הצדדים והבעת"ואם להסכם הנ .6

 ...האם זה , באזרחים משנה הצדדים

 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה
יגביר את 

 תמיכתי
18.3 45.8 12 23.1 

יחליש את 

 תמיכתי
23.8 10.3 36 21.5 

לא ישנה את 

 תמיכתי
57.9 43.9 52 55.4 

 
תהליך של פיוס בין שתי  יתקיים גם, ד כמה חשוב לך שבמקביל למשא ומתן מדיני עם הפלסטיניםע.   7

על חינוך לשלום ועל הכרה , השני המתבסס על הכרה של כל צד את ההיסטוריה של הצד, החברות

 ?חיים הדדית בקשר בין שני העמים לאדמה בה הם

 

  סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה

 

68% 

 

 

 

32% 

 31.7 24 47.7 28.3 חשוב מאד

 
 36.3 38 35.5 36.4 חשוב

 
לא כל כך 

 חשוב
17.9 6.5 19 15.9 

 

לא חשוב 

 בכלל
17.3 10.3 19 16.1 

 
כדי להגיע להסכם שלום עם  האחרונות עשו את המאמץ הדרושהאם לדעתך ממשלות ישראל בעשר השנים  .8

 ?הפלסטינים 

 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה



 28.1 31 15.9 30.7 כן

 53.2 40 66.4 50.4 לא

 18.7 29 17.8 18.9 לא יודע

 
 ?הפלסטינים  ה מצפה מהממשלה הבאה לפעול למען הסכם שלום עם/באיזו מידה את .9

 

 סה׳׳כ דוברי רוסית ערבים יהודים תשובה
מידה  באותה

כמו הממשלות 

 הקודמות
 

35.0 46.7 35 37.1 

פחותה  במידה

 יותר
18.7 22.4 29 19.3 

גדולה  במידה

 יותר
46.3 30.8 36 43.6 

 


