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 المعلومات:
ن

�يد م� للم�ن

 آراء مؤسسة 
ن

�ورة ع� صدار ال �تُع�بّ� �بال�ن �ي هذا االإ االآراء الواردة �ن
�ي�ب�ت -اإ ��يدر�ي�ن �ن

 مؤسسة
ن

ورات ال�ادرة ع� �يُم�نع م�نًعا �با�تًا اس�تعمال الم�نسش
 المؤسسة

ن
ّط�ي م� �ي�ب�ت دون اإذن �ن -اإ ��يدر�ي�ن �ن

�ت�اد الس�ياس�ي ©  ة لم�ك�ن "ماك�و" لال�ت و�ن � مح�ن وق ال�نسش م�يع ��ت �ب
�ي�ب�ت. -اإ ��يدر�ي�ن ولمؤسسة �ن

 �تل أ�ب�يب، 2017

�ي  �ت�م�يم: سا�ن�ي أرازي و�تمار ل�ي�ن

: �ي ُ��بع �ن



؟ �ن
لى أ�ي �يل زد  �إ �ج

-اإ�ي�ب�ت ��يدر�ي�ن �باب ال�ا�بعة لمؤسسة �ن  دراسة السش

ر اال ورون ل�ي�ن �ن �ي�تمار عن ، اإ ن
ارة( �تح��ي�: د. رو�ب�ي �نا�شا�نس� ام" لل�بحو�شات واالس�تسش ال�با��شون: د. م�ي�نا �تس�يَم� )"م�يد�ب

ن
�ي�ندل� ود. دال�يا سش

�ن�يسان 2017
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�جاب �لر��جعة در�سة �ل�ش
�ت�اد الس�ياس�ي  �ت�كة لم�ك�ن "ماك�و" لال�ت �ت�ي هذه الدراسة المسش �ي العام �ت�أ ��يت �ن �ي اإس�ا�أ�يل، وال�ت�ي أ�ب �ي�ب�ت �ن ��يدر�ي�ن اإ ومؤسسة �ن

هات   سلسلة الدراسات ال�ت�ت�بع�ية ل�تو�بّ
ن

م� 2016، را�بعًة �ب�ت��ت�ي�بها صن
�ي  �يال 21-24( �ن �باب )أ�ب �يال 15-18( والسش  )أ�ب

ن
�ي� اه�يم الم�اه�ت وم�ن

 هذه السلسلة 
ن

م� ة صن ل� أن الدراسات السا�ب�ت ار ه�نا اإ اإس�ا�أ�يل. �يُسش
�ي االأعوام 1998، 2004 و2010. ��يت �ن أ�ب

 
ن

، �يهودًا وع��بًا، �ب�ي�
ن

 الُمس�تَطَلع�ي�
ن

مل 1264 م� �ت�يار ع�ي�نة �تسش �باب �تم ا�ن موعات �بؤر�ية لسش د أر�بع محب �يال 15-18 و21-24. كما و�تم ع�ت أ�ب
�ت�يات  �ت�يان و�ن م�تات؛ �ن ا�بات م�تد�ي�نات م�ت�ن ؛ سش

ن
ا�بات علما�ن�ي�ي� وسش

، وذلك  �تمع الع��ب�ي  المحب
ن

�ت�يات م� �ت�يان و�ن ن و�ن
ل�يد�ي�ي� ن و�ت�ت

�يل م�تد�ي�ن�ي� هات ال�ت�ي �يحملها الحب اه�يم وال�تو�ب �بهدف رسم معالم الم�ن
وم�ية. �تمع�ية وال�ت ��ية، المحب حن ا�يا السش �ن �ي ال�ت اب �ن السش
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201620041998

49%

29%

9%9%

54%

26%

10%9%

40%
35%

11%10%

كيف ُتعّرف
نفسك من ناحية 
التوّجه الديني؟

� ّ���تقليديُمتد
�ّمتع�ا�� -م� � ّ��متد

؟ �ن
لى أ�ي �يل زد  �إ 1. �ج

سر��ئ�يل؟ ىي �إ اب �ن �يل �ل�ش �ية لل�ج ر��ن لك �ل�ترك�ي�جة �لد�يمو�ن ما سش

�ي�تكّون م�ن  �ن �ير-�ل�يهودي  �ن �ل�شلث  أّما  �ل�يهود،  سر��ئ�يل هم م�ن  �إ ىي  �ن اب  �ل�ش �يل  �ل�ج �شل�شىي  ر��جة  �ت
د  . ل�ت �ير ذي �تص�ن�يف د�ي�نىي %76 �رب م�لمون،  %7 �رب دروز، %6 �رب م��ي��يون و%11 �ن
�باب  �ي�ة: اإن �نس�بة السش ود االأ�ن �ي الع�ت دّي �ن لٍك �ب �ي ال�بالد �بسش ا�بة �ن موعة الساك�ن�ية السش �يّ�ت �ت�ك�ي�بة المحب �تعن
امة دولة  �ت �ي الس�نوات االأول� الإ ن �نس�ب�تهم �ن

�ي اإس�ا�أ�يل أعل� �بـ%20 م� �باب �ن مل السش  محب
ن

الع�ب م�
اإس�ا�أ�يل.

ًا. �ا�بة الـ37 أل�ن �ي� ال�يهودي - %13.4، �ت �باب عن ًا؛ السش �باب ال�يهود %86.6، ما �يعادل 283 أل�ن 1955: السش

ًا. �ا�بة الـ391 أل�ن �ي� ال�يهودي - %31.1، �ت �باب عن ًا؛ السش �باب ال�يهود %68.9، ما �يعادل 867 أل�ن 2015: السش

ىي  �جاب �ل�يهود �ن ر��جة �نصف �ل�ش ىي �لعام 1998، �ّرف �ت سر��ئ�يلىي أص�جح أك�شر �تد�يّ�نًا. �ن �تمع �لإ �لم�ج
- وم�ي طاع ال�ت ظ ال�ت �ب�ي�نما �ا�ن ىي �لعام 2016.  ط �ن �ت ا�جل %40  �ن �ن م�ت

�هم كعلما�ن�ي�ي سر��ئ�يل أ�ن�ن �إ
لك  �بسش عت  ار�ت�ن د  �ت �ن  –  

ن
العلما�ن�ي�ي� ال�يهود  �نس�بة  ّل�ت  و�ت�ت هة،  �ب  

ن
م� �يّ 

ال�نس�ب مه  �حب عل�  الد�ي�ن�ي 
سهم عل� أ�نهم  ون أ�ن�ن  �يعّ��ن

ن
 الـ15 والـ24 والذ�ي�

ن
ن ال�ت�ي �ت�ت�اوح أعمارهم �ب�ي�

ملحوظ �نس�بة االإس�ا�أ�يل�ي�ي�
ل�يد�يون. م�تون أو �ت�ت م�تد�يّ�نون-م�ت�ن
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�ه س�ياس�يًا؟ اب �ن�ن �يل �ل�ش ك�يف �يُعّرف �ل�ج

ط  �ت ظ�يع وسط ال�يهود والع�ب عل� �د سواء.  %16 �ن لك �ن ّ�رت ماركة "ال�يسار" �بسش �ي�، �ت�ن د االأ�ن �ي الع�ت �ن
 

ن
�نهم �يسار�يّون – ��ت� ع�ندما �يدور الحد�يث ع� الوا �ب�أ �باب الع�ب �ت  السش

ن
�باب ال�يهود و %10 م�  السش

ن
م�

�باب   السش
ن

�باب ال�يهود و%50 م�  السش
ن

ار�نًة مع %25 م� ل�يّة. هذا م�ت ف �يسار�يّة �ب اص �يحملون موا�ت حن أسش
�ي العام 2004. الع�ب �ن

، وذلك  �ي الط�يف الس�ياس�ي ن �ن
س�يً�ا لمع�ن� ال�يسار أو ال�يم�ي� �ود، �ت�ن لك �ب�ت لم �يُعط� الُمس�تطَلعون، و�بسش

اصة �بلك م�نهم. اإن المعسك�  �يم الحن سهم س�ياس�يًا �ب�ناًء عل� م�نظومة ال�ت هم الأ�ن�ن �ية �تع��ي�ن �ت�بار ك�ي�ن �بهدف ا�ن
 الع�ب 

ن
اإ�نما ازدادت �ب�ي� ع ال�تماه�ي مع ال�يسار،  ن �ت�ا�ب

 ال�يهود، م�
ن

، �ب�ي�
ن

�يد�ي� ال�يم�ي�ن�يّ هو أك�ب� المس�ت�ن
 ال �ي�تما�شلون 

ن
مة( وَم� -الُم�ت��ب اب الوسط عل� المحور الس�ياس�يّ  �يدعمون االأ��ن

ن
 )أي م�

ن
�نس�بة الوسط�يّ�ي�

 
ن

سهم ك�يسار�ي�ي� ون أ�ن�ن  �يُعّ��ن
ن

ال ال�يهود الذ�ي� �ندر�ية، �نس�بة ال��ب هة �نظ� �ب  و�ب
ن

. م� مع أي معسك� س�ياس�ي
ا�بل  ال ال�يهود م�ت  ال��ب

ن
 ك�يسار�يات )%26.5 م�

ن
سه� ن أ�ن�ن

� ن �نس�بة ال�نساء ال�يهود�يات اللوا�ت�ي �يُعّ��ن
أك�ب� م�

ن �نس�بة ال�نساء 
�يد ع� ن �ت�ن

سهم كوسط�يّ�ي� ون أ�ن�ن  �يُعّ��ن
ن

ال الع�ب الذ�ي� ن ال�نساء(، و�نس�بة ال��ب
%22.9 م�

�باب الع�ب، اكن   السش
ن

ن ال�نساء(. �ب�ي�
ا�بل %29 م� ال، م�ت  ال��ب

ن
�أة )%49.6 م� س ال�ن ن �ن�ن

الع��ب�يات م�
 أن �يكون 

ن
 الممك�

ن
 كداعمات لل�يسار. م�

ن
سه� ن أ�ن�ن

� ه�ناك اس�تعداد أك�ب� لدى ال�نساء الع��ب�يات الأن �يعّ��ن
ذة  االآ�ن ات  �ن الم�ش�ت الع��ب�يات  ال�نساء  ل�نس�بة  �يعود  أو  الم�أة  ماك�نة  ّص  �تحن ا�يا  �ن �ب�ت م��ت�بطًا  المعط�  هذا 

�باالزد�ياد.

مهور �ل�يهودي؟ طا�ات �ل�ج �تلف �ت ما هىي �ل�ترك�ي�جة �ل��ياس�ية لم�ن

 
ن

ة م� السا��ت ك�ش��ية  االأ �تُعّ�ف   . �ل�تد�يّ�ن و�لم�يول �ل��ياسىي ة  �ن در�ج
�ج�ي ًد�  �ر�ت�جاط و�ش�يق �ج �يظهر 

سها  �ن�ن ل�يدي )%78.2(  وال�ت�ت ّمت )%84.1(  -الم�ت�ن
ن

الم�تد�يّ� -الد�ي�ن�ي )%91.9(،  وم�ي ال�ت �باب  السش
 

ن
�ي دعم ال�يم�ي� اع االأ�ب�ز �ن . االر�ت�ن

ن
�باب العلما�ن�ي�ي�  السش

ن
ط م� �ت ا�بل ال�ن�ف �ن عل� أ�نهم �يم�ي�ن�يّون م�ت

ل  سه، سحبّ ت �ن�ن �ي الو�ت . �ن ن
ّم�ت�ي� -الم�ت�ن

ن
�باب الم�تد�يّ�ن�ي�  السش

ن
ل �ب�ي� �ية ُسحبّ �ي الس�نوات الست الماصن �ن

داعم�ي  �ساب  عل�  و�باالأساس  ط،  �ت �ن  
ن

العلما�ن�ي�ي� ال�يهود  �باب  السش  
ن

�ب�ي� ة  ملحو�ن ز�يادة  ال�يسار 
ت �نس�بة  �ن �ن اب الوسط عل� السا�ة الس�ياس�ية، ا�نحن  صعود أ��ن

ن
م م� . �بال�عن ن

�ي� �يّ�-المعّ��ن الوسط وعن
م�يع  �ي �ب  مع أي معسك� س�ياس�ي �ن

ن
سهم كم�تما�شل�ي� ون أ�ن�ن  ال �يعّ��ن

ن
 و�نس�بة َم�

ن
�باب الوسط�يّ�ي� السش

موعات. المحب

معاهد  ىي  �ن �يدرسون  سو�ء،  �د  �لى  و�ر�جًا  �يهودً�   ،)24-21 �يال  )أ�ج �جاب  �ل�ش �نصف  ر��جة  �ت
، أو  �ئىي رن ا�ئف �جدو�م �ج �ية �جو�ن �جاب �يعملون �جدو�م اكمل. �تعمل �ل�ج�ت ر��جة ر�جع �ل�ش وق �شا�نو�ية، و�ت �ن

�ئات أ�اله. �ي�ج��شون ��ن �مل أو ل �ي�ن�تمون لئي م�ن �ل�ن
 

ن
�ب�ي� و�باالأساس  الع�ب-  �باب  للسش العال�ية  ال�نس�بة  �ي  �ن دها  �نحب وال�يهود  الع�ب   

ن
�ب�ي� ة  وة ملحو�ن حب �ن

العا�ألة-  ؤون  �بسش للع�نا�ية  ل  الم�ن�ن  
ن

�يالزم� ل�يد�ية،  �ت�ت عادات  م�نطلق   
ن

م�  ، الال�ت�ي الع��ب�يات  ال�نساء 
وال�نس�بة  ال�يهود(   

ن
�ب�ي� ط  �ت �ن ا�بل 3.4%  م�ت الع�ب   

ن
�ب�ي� �ي�تعّلمون )18.6%  وال  �يعملون  ال   

ن
الذ�ي�

 
ن

موع�ت�ي� �ي لك�ت�ي المحب �باب �ن ال�ب�ية السش  �يدعمون أهال�يهم ماد�يًا )%16(. عن
ن

عة للع�ب الذ�ي� الم��ت�ن
�ي  عة. �ن ة الح�ياة الم��ت�ن ن ال�تعا��ي مع �تلك�ن

�بل أهال�يهم ل�ي�تمك�نوا م� ن �ت
)%60( �يُدَعمون ماد�يًا م�

 � �ت  دول الـoecd �بمس�توى ال�ن
ن

 �ب�ي�
ن

ة السادسة م� اإن اإس�ا�أ�يل ُم��نّ�ن ار�نة عل� مس�توى العالم، �ن م�ت
.)oecdي الـ� ط �ن �ت ار�نة مع %13.7 �ن �ي اإس�ا�أ�يل، م�ت اب )%18.2 �ن �يل السش وسط الحب
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50%

5%
11%

34%

2004

2016

25%

8%

56%

11%

10%

40%

8%

42% 16%

10%

67%

7%

كيف ُتعّرف/ين 
نفسك من ناحية 

سياسية؟

عربيهود

عرب يهود

وسط

وسط

وسط

وسط

وسط

� �� ��

� �� �� � �� ��

� �� ��
� �� ��

يسار 

يسار 

يسار 

يسار 

يسار 

غ�� معّرف

غ�� معّرف

غ�� معّرف

غ�� معّرف

غ�� معّرف
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2010

22.8%

5.2%

21.6%

14.9%

43.7%

11.9%

2016
30.2%

13.3% 49.6%

6.8%

2010 2016

67.5%

88.5% 91.9%

11.9%
4.3%

10.1%
78.2%

7.5%

1.4%

4.6%
3.5%

3.4%

5.5%

2.1%

6.2%

22.1%
4.4%

3.4%

8.1%

1.2%
2010 2016

2010

69.7%

2016

84.1%

وسطوسط

وسط
وسط

وسطوسط

وسط
وسط

� �� ��

� �� ��

� �� ��

� �� ��

� �� ��

� �� ��

� �� ��

� �� ��

يسار 

يسار 

يسار 

يسار 

يسار 

يسار يسار 

يسار 

غ�� معّرف
غ�� معّرف

غ�� معّرف
غ�� معّرف

غ�� معّرف

غ�� معّرف غ�� معّرف

غ�� معّرف

ما هي التركيبة السياسية لمختلف 
قطاعات الجمهور اليهودي؟

علمانّيون علمانّيون

تقليدّيون تقليدّيون

متدّينون متدّينون

متدّينون-
متزّمتون

متدّينون-
متزّمتون
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"يؤّدي اإلكراه الديني إلى إبعاد الناس عن التقـاليد وعن الدين. 
هنالك قـانون منع الخبز الُمختمر خالل الفصح العبري –إنما هنالك أناس 

يأكلون خبزًا عاديـًا خالل الفصح العبري، أيًضا بما يتعّلق بالطهور – 
ليس هناك قـانون يفرض األمر إنما يقوم الجميع بذلك".

"أؤيد الديمقراطية ما عدا في المواضيع الدينية. ال ُيمكننا المساومة 
هنا ألنه عندها سنفقد الطابع اليهودي للدولة"

مل �مل�ج �لعرب �ل�يهود

43.2% 34.6% 46.2% الدراسة

8.0% 18.1% 4.5%
ن

ال مه�ن�يّ مع�يّ� �ي محب ّ�ص �ن أ�تحن

24.5% 15.1% 27.8% أعمل �بدوام اكمل

3.4% 4.2% 3.1% �أ�ي �ن أعمل �بدوام �ب
ة �بدوام اكمل �ي�ن د و�ن  كو�ن�ي لم أ�ب

7.9% 4.4% 9.1%
�أ�ي  �ن أعمل �بدوام �ب

��ي حن �ياري السش �ب�ناًء عل� �ن

4.9% 4.9% 4.8%  عمل
ن

أ�بحث ع�

7.3% 18.6% 3.4% ال أعمل وال أ�تعّلم
0.8% 1.1% ا�بة �ب ض االإ ال أعلم/أر�ن

ىي ��يا�تهم �ل�يوم�ية؟ �جاب )أ�مار 24-21( �ن ل �ل�ش عن �جماذ� �ي�ن�ش

�ت�باسات: ا�ت
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"التعليم هو السالح األقوى للمرأة"

"ال أومن أني سأحقّق حلمي بأن أكون العب كرة قدم، ألني ال أعيش في 
مجتمع عربي كليـًا"

"اإلسرائيلية هي: الدفء، العائلة، العصبية المفرطة، االهتمام،   
الجرأة الوقحة، الطموح، التقّدم التكنولوجي"

"ليس لدي حلم معّين، لكني أريد القيام بشيٍء ذي معنى، كي 
يتذكروني. لَِنقـُل، أن تكون هناك نظرّية في الفيزياء على اسمي"

ص�ية �ن 2. �لآر�ء �ل�ش
�ت�باسات: ا�ت

�ت�ادي، االس�تم�تاع �بالح�ياة  اح اال�ت �ي ��يا�تهم: ال�نحب �باب الع�ب وال�يهود �شال�شة أهداف مما�شلة �ن ارك السش �ي�تسش
ال�يهود  ال  ال��ب  

ن
�ب�ي� ع�ب�ية  سش الطمو�ات  أك�ش�  هو  �ت�ادي  اال�ت اح  ال�نحب  . العال�ي ال�تعل�يم  عل�  والح�ول 

�وى للح�ول عل�   االأهم�ية ال�ت
ن

�ي اإ�يال�أه� ّذ ال�نساء الع��ب�يات ه�نا �ن ن ال�نساء ال�يهود�يات. �تسش
والع�ب و�ب�ي�

. ال�تعل�يم العال�ي

�جاب؟ ما هىي �مو�ات �ل�ش

�جاب �لعلما�نىي م�نها لدى أي  �ئة �ل�ش لك مل�وظ وسط �ن ىي �ل�تم�تّع �جال��ياة أ�لى �ج�ش �جة �ن ن �لر�ن �إ
�يّد،  �بات �عام �ب �بو�ب ال�تم�تّع  �يه،  ال�ت��ن �بالح�ياة،  )ال�تم�تّع  الح�ياة  المكّ�سة لملّذات  االأهم�ية  رى.  �ئة أ�ن �ن
�تمع ه�ي  �ي العطاء للمحب �بة �ن . اإن ال�عن ام الد�ي�ن�ي ع االل�ت�ن ّلص لكما ار�ت�ن ل� ذلك( �ت�ت�ت ا��أ ال�بح�، وما اإ سش
 . �يش االإس�ا�أ�يل�ي �ي الحب دمة �ن �ي الحن �بة �ن ، كما ه�ي ال�عن -الد�ي�ن�ي وم�ي طاع ال�ت �ي ال�ت لك ملحوظ �ن أك�ب� �بسش
�بما   .

ن
ل�يد�ي�ي� ال�ت�ت �باب  والسش ّمت  -الم�ت�ن

ن
الم�تد�يّ� �باب  السش  

ن
�ب�ي� ع�ي�ن�يًا  اه�  �ن �ت�ادي  اال�ت اح  لل�نحب الطموح 

 
ن

ل�يد�ي�ي� �باب ال�ت�ت  السش
ن

�به عد�يدة �تظه� �ب�ي� ه سش �بل�ية، أو�ب �ي�تعّلق �بالطمو�ات المس�ت�ت
- وم�ي ال�ت �باب  للسش الس�ياس�ية،  ها�تهم  �تو�ب �ي  �ن �ب،  أ�ت االأول   كون 

ن
م م� �بال�عن  ، ن

العلما�ن�ي�ي� �باب  السش  
ن

و�ب�ي�
. الد�ي�ن�ي
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50.1%

30.7%

54.4%
51.6%

37.3%

52.3%

45.2%

41%
39.3% 37.4% 38%

20.3%

4.7%

0.6%

11.7%

5.6%

7.2%

19.6%

3.8%
5.9%

 7.6% 8.4%
6.2%

11.6%

4.7%

10.8%

18.4%

39.9%

أي من بين التالي 
يعكس على أفضل نحو 

ممكن أهدافك
في الحياة؟

��النجاح ا�قـتصاديا�صول ع� التعل�� العا لذات ا�ياة التمتع ��

تمعأ�ال تطّوعية � خدمة الدو�� وا �
�

التطّوع �

�ائي�� يش ا�� � ا��
�

دمة � ا��

ا�جرة إ� خارج الب�د

نساء
ت ود�� �� 

رجال 
ود ��

نساء 
بيات عر

رجال 
عرب
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�يق �لئهد�ف  درة �لى �ت��ت صوص �ل�ت اب �ج�ن �يل �ل�ش اؤل �ل�ج ما مدى �ت�ن
سر��ئ�يل؟ ىي �إ ص�ية �ن �ن �ل�ش

هم  �يق أهد��ن در�تهم �لى �ت��ت صوص �ت اؤلهم �ج�ن ، �ل�يهود و�لعرب، ��ن �ت�ن �ن
ال�ج�ية �لم��تطلع�ي ��جّر �ن

�نظر��ئهم  �جك�ش�ير م�ن  اؤًل  �ت�ن أك�شر  �لعرب  �جاب  �ل�ش م م�ن ذلك، اكن  �جالر�ن سر��ئ�يل.  �إ ىي  �ن ص�ية  �ن �ل�ش
��ية  حن ا�يا السش �ن �ي ال�ت �ي االأساس �ن �باب الع�ب هو �ن اؤل لدى السش �ي� أن ال�بحث �يُظه� أن ال�ت�ن �ل�يهود. عن
هات ه�نا  �ن�ى ال�تو�بّ �ا��ية، �ن �يم الد�يم�ت هم�ية ال�ت �تمع و�ب�أ �ي المحب �ت�اد�ية. أما �بما �ي�تعّلق �بماك�ن�تهم �ن واال�ت
�ن�ف  ن 

أك�ش� م� ع�بّ�  ال�يهودي،  مهور  الحب  
ن

�ب�ي�  .) وال�تال�ي السا�بق   ،
ن

�ل�ي� ال�ن �ي  �ن �تظه�  )كما  اؤاًل  �ت�ن ل  أ�ت
 ،

ن
ّ��بهم للد�ي� �ي ال�بالد. لكما ازداد �ت�ت �يق �مو�ا�تهم �ن در�تهم عل� �تح�ت اؤمهم �بال�نس�بة ل�ت ن �تسش

�باب ع� السش
اص  لك �ن �بسش ض  �ن ة م�نحن ال�ش�ت اإن مس�توى  ��ية.  حن السش هم  أهدا�ن �يق  �تح�ت در�تهم عل�  �ب�ت �تهم  �ش�ت ازدادت 

وسط داعم�ي ال�يسار.

مل �مل�ج �لعرب  �ل�يهود

17.1% 20.9% 15.9% ًدا وا�شق/ة �ب
ة  ل� أي در�ب اإ

�نك وا�شق/ة  ع� �ب�أ �تسش
�ي� وا�شق/ة  أو عن

در�تك عل�  ن �ت
م�

ك  �يق أهدا�ن �تح�ت
�ي  ��ية �ن حن السش

اإس�ا�أ�يل؟

43.4% 52.9% 40.4% ولة ة مع�ت وا�شق/ة �بدر�ب

31.3% 16.9% 35.9% ا/ة �تماًما لست وا�ش�تً

5.0% 5.1% 4.9% ا/ة �ب�تا�تًا لست وا�ش�تً

3.2% 4.2% 2.9% ا�بة �ب ض االإ ال أعلم/ أر�ن
 

؟ �ن
�جاب �لى مّر �ل��ن�ي �ن �ل�ش

اؤل �ج�ي ة �ل�ت�ن �يّرت در�ج ك�يف �تعن

سر��ئ�يل هىي �لئد�نى  ىي �إ ص�ية �ن �ن �جاب �ل�يهود �جما �ي�تعّلق �ج��يا�تهم �ل�ش اؤل لدى �ل�ش ة �ل�ت�ن ن در�ج �إ
اإن  �ن رى،  هة أ�ن �ل�شا�ن�ية. م�ن �ج ة  اصن ��ندلع �ل�ن�ت�ن �جعد  �لعام 1998 – أد�نى ��تى مما اك�نت  م�نذ 

. �ن
الل هذه �ل��ن�ي لت �ن �جاب �لعرب هىي �لئ�لى �ل�تىي ُس�جّ �ن �ل�ش

اؤل �ج�ي ة �ل�ت�ن در�ج
ما�ت�ية  ة أ�نهم أك�ش� �ب�اعن �ي�ت �باب الع�ب �بالح�ت اؤل لدى السش ة ال�ت�ن اع الملحوظ �بدر�ب س�ي� هذا االر�ت�ن ن �ت�ن

�يُمك�
ك�ي�ه؛  ة �ت�ن �ي ���ي�ت �ته، أسلوب ��يا�ته و�ن ا�ن �ته، �ش�ت �ي لعن مهور ال�يهودي �ن د أص�بحوا أك�ش� ا�الًعا عل� الحب و�ت
اإن  �ن ال�يهودي،  مهور  الحب  

ن
�ب�ي� العالم.  أوسع عل�  �تاح  ا�ن�ن ر�بما  أو  ؛  الع��ب�ي �تمع  للمحب �ت�ادي  اال�ت ال�تطّور 

هم  �ي�ت ن �تح�ت
�تهم الك�ب�ي�ة م� ن �ش�ت

�ا�بة الـ%80 م�نهم ع�بّ�وا ع� اؤاًل: �ت ك�ش� �ت�ن -الد�ي�ن�ي هو االأ وم�ي �باب ال�ت السش
�ته�بط  ن �ن

ل�يد�ي�ي� �باب ال�ت�ت  السش
ن

ّم�تون �ب�نس�بة %71. أما �ب�ي� �ي اإس�ا�أ�يل، �يل�يهم الم�تد�يّ�نون الم�ت�ن هم �ن الأهدا�ن
ف  الموا�ت ق  و�ن �أة  �ن ال�تحب �زت  أ�ن ال�ن�ف.  دون  ما  ل�  اإ ض  �ن �ت�نحن ن 

العلما�ن�ي�ي�  
ن

و�ب�ي� اإل� 54%،  ال�نس�بة 
ا�بهة. ، وسط و�يسار- �ن�تا�أ�ج مسش

ن
الس�ياس�ية – �يم�ي�



1998

60%

50%

79%

74%

85%

56%

67%
74%

2004 2010 2016

نسبة الشباب الواثقين من 
قدرتهم على تحقيق أهدافهم 

ودالشخصية في إسرائيل ��ال عرب
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؟ سر��ئ�يلىي �تمع �لإ ىي �لم�ج �جاب �ن عور �جال�ن�تماء لدى �ل�ش ما �مق �ل�ش

م�ت�اوون  مو���نون  أ�نهم   ، �ن
وم�يّ�ت�ي �ل�ت �ن 

مو��ت�ي �لم�ج لك�تىي  م�ن   ، �ن
�لُم��تطَلع�ي ال�ج�ية  �ن عُر  �ي�ش

ر�جة ��ن  عر �جالعن ل�يل – �ت�ش ّل ��ن �ل�شلث �ج�ت ة – �ت�ت ل�يّة مل�و�ن �ن �لعرب ه�ناك أ�ت
وق، لك�ن �ج�ي �جال��ت

�تمع.  �لم�ج
ا  ن �شالث س�نوات ال��تً

عورهم �باال�ن�تماء، لك� �ي سش ا�به الطالب ال�شا�نو�يّون الع�ب مع �نظ�ا�أهم ال�يهود �ن �ي�تسش
�نهم موا��نون  ع�ون �ب�أ  �يسش

ن
 الذ�ي�

ن
اض �ب�نس�بة 30% �بالُمس�تطَلع�ي� �ن �يط�أ لد�يهم �تحّول م��ي�ي – ا�نحن

عور  هذا السش �باب ال�يهود، �ن ن ال�نساء الع��ب�يات. أّما وسط السش
ًدا �ب�ي� ل�ي �ب عور �ب وق. هذا السش م�تساوون �بالح�ت

.
ن

م�ت�ي� -الم�ت�ن
ن

�باب الم�تد�يّ�ن�ي�  السش
ن

ط �ب�ي� �ت ل�يّ �ن �ب
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77.5%
68.7%

13.3%
24.4%

ود ��ال

 �� � أنت�
ن��

�
أشعر و�

�	ائي� ل�جتمع ا��

� مواطن مع حقوق 
��
�
أشعر  �

� �متساوية كسا�� ا�واطن

عرب

الشعور باالنتماء للمجتمع اإلسرائيلي

ىي ��يا�تهم �ل�يوم�ية؟ �جاب �جالئمان �ن عور �ل�ش ما مدى سش

�ن 
عة. م�ن �ج�ي ة مر�ت�ن �نما ل�يس �جدر�ج عور �جالئمان – �إ �يع�جر �لعرب و�ل�يهود، �لى �د سو�ء، ��ن �ل�ش

أن   
ن

��ي� �ي  �ن �ل�يهود.  �نظر��ئهم  أ�لى م�ن لدى  �لعرب اكن  �جالئمان لدى  عور  �ل�ش  ، �ن
مو��ت�ي �لم�ج

ط�  �باب ال�يهود �بحن ع� �شلث السش ��ية، �يسش حن ا �ب�تهد�يٍد عل� سالم�تهم السش ع�ون مطل�تً �ن�ف الع�ب ال �يسش
لك أك�ب�.   �بسش

ن
ن ال�نساء وال�يم�ي�ن�يّ�ي�

عور �ب�ي� ��ية؛ �يسود هذا السش حن ل� �د ما عل� سالم�تهم السش ك�ب�ي� أو ك�ب�ي� اإ
دم �بالعم�. ع مع ال�ت�ت ع�ن �ي�ت�ن ��ي �ن حن �ت�ادي السش أّما مس�توى االأمان اال�ت

مل �لم�ج �رب �يهود

7.5 8.9 7.0 ا��  محن
ن

��ي م� حن  السش
ن

االأم�

6.4 6.9 6.2 ال�تعّ�ض للع�نف

6.8 7.6 6.5 �ت�ادي االأمان اال�ت

7.4 8.0 7.2  العام
ن

االأم�
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ة �ل�ناز�ية؟  ىي �لم�ر�ت ة �له�تمام �ن ما هىي در�ج
�جاب �ل�يهودي لئلما�ن�يا �ل�يوم؟ ما هىي �نظرة �ل�ش

اإن   .� �بالحاصن �يع�ت�ف  اإ�نما   ، �ي الماصن ال�يهودي  �باب  السش �ي�نس�  ال  �ن ال�يهود�ية،  ألما�ن�يا والاكر�شة  ّص  �يحن �بما   
 ووسط، الم�تد�يّ�نون والعلما�ن�يون �يظه�ون 

ن
ماع – �يسار، �يم�ي� ة ه�ي عال�ية و�باالإ�ب ات االه�تمام �بالمح��ت در�ب

 
ن

 �ب�ي�
ن

اد �ب�أن ألما�ن�يا ه�ي م� �ي العام 2016، وصلت �نس�بة االع�ت�ت  االه�تمام. �ن
ن

ات العال�ية م� س الدر�ب �ن�ن
�باب  ار�نة مع 1998. ر�بع السش اع �ب�نس�بة 73% م�ت ة مع اإس�ا�أ�يل ذرو�تها - 64%؛ ار�ت�ن ك�ش� صدا�ت الدول االأ
�ب�يه �بال�نظام ال�نازي  �يّ� وأن صعود �نظام سش دون �ب�أن ألما�ن�يا لم �ت�تعن ط، ال�نس�بة االأد�ن� م�نذ 1998، �يع�ت�ت �ت �ن

ه�ي اإماك�ن�ية ما زالت واردة.

 
 

2004 2010 20161998

98 04 10 16 98 04 10 16 98 04 10 16

61% 62%

80%

67%

52%

37%
40%

35%
38%

29%
25%

64%

 ��
� �
��� بش� �

ودية ل�رثة ال�� 
	

 � أ�انيا، اليوم �� من ب��

 ائيل الدول الصديقة �

 �
�تلف أ�انيا اليوم عن ا�ا� � �� �

ل لصعود نظام  وهنالك اح��

ًدا
ّ

د 
زي � �	
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. �لدولة وأ�نا. 3
�ت�جاسات: ��ت

"ال يوجد ديمقراطية في دولة إسرائيل، ال يوجد حّرية، ال يوجد مساواة؛ 
توجد عنصرية ضد العرب في أماكن العمل. يفرضون علينا تقييدات 

ويمنعون عنا الترقية"

"بالنسبة لي كامرأة متديّنة متزمتة، ديمقراطيتي هي في اختياري 
للتوراة. نحن نتوقع ديمقراطية كاملة إنما بالنسبة لنا كنساء متدينات 

متزمتات فـال ُيمكن تطبيقها  بسبب شرائع التوراة."

"دولة إسرائيل هي يهودية وديمقراطية، إنما في المستقبل ستكون 
فقط ديمقراطية وليس يهودية ألنه سيكون هنا غالبية عربية أو 

المنظمات اليسارية ستسيطر وعندها ستحظى قرارتهم بموافقة األغلبية"

"حقـًا لست أعتقد أننا نستطيع إحداث أي تغيير، نحن األقـلية العربية أكثر 
ما يمكننا الحصول عليه هو بضعة مقـاعد إضافية فقط في الكنيست. "

"التطرف يتزايد والكراهية ترتفع بشكل مقـلق، وحتى دون المشاكل 
الديموغرافية من المرعب التفكير ما قد يحصل هنا"

"الشقّة السكنية هي أمر أساسي وبديهي، لكن في هذه الدولة، شخص 
بعمري يجد نفسه يشّك بأنه قد يتمّكن ذات يوم من شراء شقة"
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�جل �لدولة؟ ّص م��ت�ت �جاب �جما �ي�ن اؤل لدى �ل�ش ة �ل�ت�ن ما در�ج

�جل �لدولة. ل��بما �ي�ن�بع  ص م��ت�ت �جاب �ل�يهود �جما �ي�ن اؤًل �جك�ش�ير م�ن �ل�ش �جاب �لعرب أك�شر �ت�ن ن �ل�ش �إ
ن أو أ�نه �بس�بب وع�ي 

 وس�تس�تم� �بال�تحّس�
ن

�ي �تحّس� �ت�اد�ية �ن �تماع�ية واال�ت اد �ب�أن �ال�تهم اال�ب  االع�ت�ت
ن

هذا م�
 

ن
ا�أم�ي�  عل� �نس�بة الم�تسش

ن
ا�أل�ي� ّوق �نس�بة الم�ت�ن اورة. �ت�ت�ن �ي الدول الع��ب�ية الُمحب أك�ب� لل�تطّورات الحاصلة �ن

 وسط ال�يهود. 
ن

ا�أم�ي�  الم�تسش
ن

 و�ب�ي�
ن

ا�أل�ي�  الم�ت�ن
ن

�أ�يل �ب�ي� �ق صن  أن ال�ن
ن

م م� ، �بال�عن ن
موع�ت�ي� �ي لك�ت�ي المحب �ن

�باب الع�ب م�نذ 1998، �ب�ي�نما  اؤل وسط السش : أعل� �نس�بة �ت�ن
ن

�ت�ي� �ن  م�ت�نا�ت
ن

ه�ت�ي� ل� و�ب �ي� المعط�يات اإ �تسش
�تُظه�  م�أو�ية م�نذ عام 2010.  اط  �ن�ت �بـ10  ا�نحسارها  �بعد  ال�يهود  �باب  السش اؤل وسط  ال�ت�ن ة  �ت�تد�ن� در�ب
ا�ألون   م�ت�ن

ن
 وأن ال�يم�ي�ن�يّ�ي�

ن
 العلما�ن�ي�ي�

ن
لك أك�ب� م� ا�ألون �بسش  م�ت�ن

ن
وم�ي�ي� -ال�ت

ن
ا أن الم�تد�ي�ن�ي� ال�ن�تا�أ�ج أ�ي�نً

 داعم�ي الوسط وال�يسار.
ن

أك�ش� م�

مل �لم�ج �رب �يهود

5.9% 8.3% 5.2% ًدا ا�أم �ب م�تسش
ل� أي مدى  اإ

ا�أل/ة  أ�نت م�ت�ن
ا�أم/ة �بما  أو م�تسش
�بل  �ي�تعّلق �بمس�ت�ت

الدولة؟

31.1% 17.6% 35.5% ل� �ّد ما ا�أم اإ م�تسش

41.8% 42.3% 4.6% ل� �ّد ما ا�أل اإ م�ت�ن

11.9% 20.8% 9.0% ًدا ا�أل �ب م�ت�ن

9.3% 11.0% 8.7% ال أعلم
 

�جاب؟ ة �ل�ش أي �لمؤس�ات �ت�ظى �ج�ش�ت

�لعامة.  ة  �ل�ش�ت �تدر�يحج  ىي  �ن ة  �ن�ت�ي�ج أ�لى  ا�نون �لى  �ل�ت �تط�ج�يق  هاز  سر��ئ�يلىي و�ج �لإ �يش  �ل�ج �صل 
 المؤسسة 

ن
طة م�أو�ية ع� دره 32 �ن�ت اسع �ت ارق سش ا�أمة مع �ن �يش رأس ال�ت �باب ال�يهود، �يح�تّل الحب  السش

ن
�ب�ي�

�يش واإ�نما  �تهم ال للحب �باب الع�ب �ش�ت ، �يَم�نُ� السش �أ
ا�ب �ي� م�ن لك عن . �بسش ا�أ�ي �ن هاز ال�ت ة �شا�ن�ية وه�ي الحب الُمدّر�ب

�باب   السش
ن

ًدا �ب�ي� ة م�تدٍن �ب ل� أن مس�توى ال�ش�ت ارة ه�نا اإ سش  المهم االإ
ن

 ذلك، م�
ن

م م� . �بال�عن ا�أ�ي �ن هاز ال�ت للحب
ا�يدًا  �ت�ا�بًا م�ت�ن موع�تان اعن م�يع االأ�وال، �تُظه� المحب  الحاالت ال �ي�تعّدى الـ%50. �بحب

ن
�ي العد�يد م� الع�ب، و�ن

ة  عالم: م�نذ الـ2010 ه�بطت �نس�بة ال�ش�ت �ي وسا�أل االإ ة �ن دان ال�ش�ت �ت ل� �ن ة اإ ا�ن اه المؤسسات الس�ياس�ية، اإصن �تحب
طة م�أو�ية �ي الك�ن�يست �بـ11 �ن�ت ة �ن طة م�أو�ية كما ه�بطت �نس�بة ال�ش�ت عالم �بـ23 �ن�ت �ي وسا�أل االإ �ن
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ة �لعامة ق م��توى �ل�ش�ت �تدر�يحج �لمؤس�ات و�ن

مل �لم�ج �لعرب �ل�يهود

19.8% 23.8% 18.5% �ي اإس�ا�أ�يل اب الس�ياس�ية �ن االأ��ن

31.1% 36.1% 29.5% عالم االإ

31.6% 33.7% 31.0% الك�ن�يست

31.6% 34.6% 30.7% الهس�تدروت

37.3% 43.5% 35.3% المؤسسات الد�ي�ن�ية

50.2% 45.5% 51.7% ��ة السش

52.0% 47.1% 53.5% ا�أ�ي �ن هاز ال�ت الحب

73.7% 38.1% 85.2% �يش االإس�ا�أ�يل�ي الحب
 

مل �لم�ج �لعرب �ل�يهود

8 8 8 �ي اإس�ا�أ�يل اب الس�ياس�ية �ن االأ��ن

7 5 7 عالم االإ

5-6 7 5 الك�ن�يست

5-6 6 6 الهس�تدروت

4 3 4 المؤسسات الد�ي�ن�ية

3 2 3 ��ة السش

1 2 ا�أ�ي �ن هاز ال�ت الحب

4 1 �يش االإس�ا�أ�يل�ي الحب

40.9% 37.8% 41.9%
ة )%( مل ال�ش�ت ُمحب

� الُمعّدل الُم��بّ
�ي المؤسسات ة �ن لمس�توى ال�ش�ت
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�يّ�تان �لل�تان  �ي�تان �لمركرن صن ما هما �ل�ت
ب �لى �ل�كومة �له�تمام �جهما؟ �ي�تو�ج

وم�ية  �ل�ت �لئولو�يات  �جماه�ية  �ي�تعّلق  �جما  �ل�يهود  �جاب  �جاب �لعرب و�ل�ش �ل�ش �ن 
�ج�ي �تالف  م �ل�ن �ي�تعا�ن

الع��ب�ية- ات  العال�ت  
ن

�تحس�ي� هو  االأهم  الهدف  �ن الع�ب   
ن

الُمس�تطَلع�ي� ق  و�ن سر��ئ�يل.  �إ لدولة  ة  �لال�ئ�ت
وأولوا  ط،  �ت �ن ال�ا�بعة  الم��ت�بة  �ي  �ن الهدف  هذا  ال�يهود  �نظ�ا�أهم  دّرج  ا�بل،  �بالم�ت اإس�ا�أ�يل.  �ي  �ن ال�يهود�ية 
�ي �تد�ن�ي االأهم�ية ال�ت�ي  موع�تان �ن ا�به المحب �تماع�ية. اإ�نما �ت�تسش وات اال�ب حب ة وال�ن الء المع�يسش �وى لعن أهم�ية �ت
 

ن
ال�يم�ي� لداعم�ي  اص  �ن لك  �بسش مهم  وم�ي  ال�ت  

ن
االأم� أن  �يظه�   .

ن
لسط�ي�ن�ي�ي� ال�ن مع  ات  اوصن للم�ن أولوها 

ات السالم  اوصن  أعطوا أهم�ية أك�ب� لم�ن
ن

لك ملحوظ �نس�بة الذ�ي� ع �بسش ، �ب�ي�نما �ت��ت�ن ن
-الم�تد�ي�ن�ي�

ن
وم�ي�ي� ولل�ت

. �ي ع لكما �تح�ك�نا �يسارًا عل� المحور االآ�يد�يولو�ب ، و�ت��ت�ن ن
 العلما�ن�ي�ي�

ن
�ب�ي�

مل �لم�ج �رب �يهود

61.0% 41.4% 67.4%
وات  حب ة/ ال�ن الء المع�يسش �تماع�يةعن اال�ب ال�تال�ية  الك  المسش  

ن
م� أي 

اإس�ا�أ�يل  هها  �توا�ب وال�ت�ي 
�ي�تان  �ن ال�ت هما  ال�يوم 
ب عل�  االأهم وال�ت�ي �ي�تو�ب
عل�  عهما  وصن الحكومة  

رأس سلم أولو�يا�تها؟

50.3% 14.1% 61.9% وم�ي  ال�ت
ن

رهاب/االأم� االإ

30.2% 35.0% 28.6% ال�تعل�يم

25.9% 47.3% 19.1%
 ال�يهود والع�ب 

ن
ات �ب�ي� العال�ت

�ي اإس�ا�أ�يل �ن

14.0% 18.9% 12.4%  اإس�ا�أ�يل 
ن

ات �ب�ي� اوصن ع الم�ن د�ن
ن

لسط�ي�ن�ي�ي� وال�ن

2.1% 4.0% 1.5% ال أعلم

 



�جل �لدولة؟ طر �لئك�جر �لى م��ت�ت لّك �ل�ن ��ات �يُ�ش أي �ل�نرن

رز  �ل�ن هو  سر��ئ�يلىي  �لإ �تمع  �لم�ج �لى  طر  �لئ�ن �ع  �ل�نرن أن  �لى  و�لعرب  �ل�يهود  �جاب  �ل�ش ق  �ي�ت�ن
 هو 

ن
موع�ت�ي�  المحب

ن
�ق االأساس�ي �ب�ي� وع، ال�ن ماع عل� هذا الموصن  االإ�ب

ن
م م� . ، �بال�عن �ل�يهودي-�لعر�جىي

الـ2004 –  اط م�أو�ية م�نذ  �ن�ت �بـ9  اع  ار�ت�ن وال�يسار –   
ن

ال�يم�ي�  
ن

�ب�ي� لل�تو�تّ�  أك�ب�  أهم�ية  �يولون  ال�يهود  أن 
للمعط�يات   

ن
م� ال�ن مّ�  عة عل�  م�ا�ب �تُظه�  �اء.  �ت وال�ن �ن�ياء  االأعن  

ن
�ب�ي� لل�تو�تّ�  أك�ب�  وز�نًا  الع�ب  �يُل�ي  �ب�ي�نما 

 
ن

الم�تد�ن�ي�ي�  
ن

�ب�ي� اع  ال�ن�ن اس�ت�بَدل  د  �ت وال�يسار   
ن

ال�يم�ي�  
ن

�ب�ي� اع  ال�ن�ن أن  ال�يهودي  مهور  الحب هات  و�ب �ول 
�أ�يلة  ، أعط� الُمس�تطلعون ال�يهود أهم�ية صن �أ

ا�ب لك ُم�ن �تمع. �بسش �ي المحب  اكل�دع االأساس�ي �ن
ن

والعلما�ن�ي�ي�
�ي�ة. �ي الس�نوات االأ�ن وع �ن دل العام �ول الموصن ا�يد الحب ن �ت�ن

م م� ، �بال�عن �ي �ز الطا�أ�ن لل�ن
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وم�ية �لئولو�يات �ل�ت

مل �لم�ج      �يهود   �رب

1 2 1 �تماع�ية وات اال�ب حب ة/ال�ن الء المع�يسش عن

2 5 2 وم�ي  ال�ت
ن

رهاب/االأم� االإ

3 3 3 ال�تعل�يم

4 1 4 �ي اإس�ا�أ�يل  ال�يهود والع�ب �ن
ن

ات �ب�ي� العال�ت

5 4 5
 

ن
لسط�ي�ن�ي�ي�  اإس�ا�أ�يل ال�ن

ن
ات �ب�ي� اوصن ع الم�ن  د�ن
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مل �لم�ج      �يهود   �رب

46.8% 51.7% 45.2%
�ي  �ن والع�ب  ال�يهود   

ن
الموا��ن�ي�  

ن
�ب�ي�

اإس�ا�أ�يل

23.9% 9.6% 28.6%
ن

 ال�يسار وال�يم�ي�
ن

�ب�ي�

11.9% 11.5% 12.0%
ن

 والعلما�ن�ي�ي�
ن

 الم�تد�ي�ن�ي�
ن

�ب�ي�

8.3% 14.2% 6.5% �اء �ت �ن�ياء وال�ن  االأعن
ن

�ب�ي�

6.6% 11.0% 5.2%  1
ن

�ي�ي� ��ت ك�ناز وال�يهود السش سش  االإ
ن

�ب�ي�

2.4% 1.9% 2.6% ال أعلم
 

�ية. ��ت  أورو�با الوسط� والسش
ن

ك�ناز  – ال�يهود الم�نحدرون �باالأساس م� سش   1االإ
�يا ��ي�ت �ن مال اإ �ق االأوسط وسش  السش

ن
�يون – ال�يهود الم�نحدرون م� ��ت  ال�يهود السش

ة؟ �تل�ن ر���ية �لم�ن �يم �لد�يم�ت �جاب لل�ت وها �ل�ش ما هىي �لئهم�ية �ل�تىي �يعرن

ر���ية.  للد�يم�ت �ل�يا  أهم�ية  �ل�يهودي  مهور  �ل�ج طا�ات  �ت م�يع  و�ج وم�ي�تان  �ل�ت مو��تان  �لم�ج �تُلىي 
 

ن
م� للك  االأهم  �يمة  ال�ت اإن  �لعرب.  �جاب  لل�ش اّص  �ن لك  �ج�ش مهمة  �يم  �ل�ت هذه  أن  ح  �لو�صن م�ن  �نما  �إ

ع  ام الد�ي�ن�ي �ت��ت�ن ة االل�ت�ن ت در�ب �ن �ن  ال�يهود، لكما ا�نحن
ن

�ا��ي للدولة. �ب�ي� الع�ب وال�يهود ه�ي الطا�بع الد�يم�ت
�ي  م�تون �ن ّذ الم�تد�ي�نون الم�ت�ن موعات الم�تد�ي�نة، �يسش  المحب

ن
�ا��ية. �ب�ي� �يم الد�يم�ت ة االأهم�ية المعطاة لل�ت در�ب

 
ن

� أن ال�يسار�ي�ي�  الواصن
ن

ن �نا��ية س�ياس�ية، م�
�ت�اد�ية. م� �وى للمساواة الس�ياس�ية واال�ت اإ�يال�أهم أهم�ية �ت

�يم ال�ت�ي �يم�شلو�نها. أما ما اكن م�ش�يً�ا لال�ن�ت�باه هو اإ�يالء  �ية وال�ت ال�ت اه�يم االأ�ن �ي الم�ن ا�بهون �ن ن �ي�تسش
والوسط�يّ�ي�

� عل� أن   داعم�ي ال�يسار - دل�يل آ�ن
ن

ل�يات م� وق االأ�ت �ت�اد�ية ولح�ت  أهم�ية أك�ب� للمساواة اال�ت
ن

الوسط�ي�ي�
�ورة �نا�ت�ج  ة "ال�يسار�يّة" ول�يس �بال�ن ادي س�بعن �ي �ت�ن �بة �ن ن ال�عن

 "الوسط" و"ال�يسار" �ي�ن�بع أ��يا�نًا م�
ن

�ل �ب�ي� ال�ن
ا�ي�ة. �يم معن ن �ت�ب�ن�ي �ت

ع�
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8.4
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8.2

9.6

8.5
7.9

7.5
6.9

9.4

8.2
7.4

6.8
7.6

9.6

7.7
6.8

6.6
6.6

9.2

ما هي األهمية التي 
يعزوها الشباب للقيم 

الديمقراطية المختلفة

قليات
�
ساسية ل�

�
ا�قوق ا�

حقوق سياسية متساوية
ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ع�انّيون

تقليدّيون

متدّينون

ّمتون � متدّينون-م��
عرب

ية التعب�� عن الرأي  حر

 
ا�ساواة ا�قتصادية

ية ندر  ا�ساواة ا��

قراطية الدو�� الد��
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ىي  ة �ن ة مطل�ت �ن �يع�جّرون ��ن �ش�ت
�جاب �ل�يهود �لذ�ي ما هىي �ن��جة �ل�ش

؟ ا�ئىي صن هاز �ل�ت ىي �ل�ج ة �ن ة �اد�ية أو مطل�ت سر��ئ�يلىي و�ش�ت �يش �لإ �ل�ج

دّي م�نذ الـ2010  ة العامة، ه�ناك ا�نحسار �ب �يش �بسهولة عل� �ت�ّدؤه لال�أحة ال�ش�ت اظ الحب  ��ن
ن

م م� �بال�عن
�ي  ة �ن �تهم المطل�ت ن �ش�ت

 �يع�ب�ون ع�
ن

�باب ال�يهود الذ�ي� طة م�أو�ية �بالسش در 17 �ن�ت �ي ماك�ن�ته: ه�بوط �اد �ب�ت �ن
موعة العم��ية 24-21، أي،  ة المم�نو�ة وسط المحب ة ال�ش�ت �ي در�ب ل�يًًا �ن �يش. �يظه� هذا اال�نحسار �ب الحب
��بة  ا صن ا�أ�ي أ�ي�نً �ن هاز ال�ت ت صورة الحب سه، �تل�تّ ت �ن�ن �ي الو�ت دمة العسك��ية. �ن �باب الذي أ�نهوا ل�تّوهم الحن السش

اط م�أو�ية. �يه �بـ10 �ن�ت ة( �ن �باب ال�يهود )العاد�ية أو المطل�ت ة السش �به�بوط �ش�ت

1998

74%

63%

65%

58%

64%

57%
54%

40%

2004 2010 2016

الثقة في الجهاز القضائي
والثقة المطلقة في الجيش 

يشبين الشباب اليهود ��هاز ا ��ا

�
القضا��
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�ن �يُع�جّرون 
�جاب �لعرب �لذ�ي �ي�ير�ت �ل�اصلة �لى �ن��جة �ل�ش ما هىي �ل�تعن

؟ �ن
ر�ة و�لمؤس�ات �لد�ي�ن�ية �لى مّر �ل��ن�ي ىي �ل�ش �تهم �ن ��ن �ش�ت

ًد�، �جل هىي أد�نى مما اك�نت �ل�يه  سر��ئ�يل�ية م�تد�ن�ية �ج ر�ة �لإ ىي �ل�ش �جاب �لعرب �ن ة �ل�ش ة �ش�ت ن در�ج �إ
�ى  أ�ن هة  �ب ه�نالك  أك�تو�جر 2000.  أ�د�ث  �جعد  ط  �ت �ن س�نو�ت  ع  �جصن  ، ىي �لماصن د  �لع�ت �جد��ية  مع 
�باب ال�يهود.  السش

ن
ا �ب�ي� � أ�ي�نً ة �بالمؤسسات الد�ي�ن�ية، االأم� الواصن ة ال�ش�ت اض در�ب �ن �تٌة لل�نظ� وه�ي ا�نحن مل�ن

1998

72%

71%

50%

61%

61%

70%

40%

46%

2004 2010 2016

الثقة في الشرطة 
والمؤسسات الدينية 

ا�ؤسسات بين الشباب العرب
الدينية

طة ال��
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ب م�نع �لعرب م�ن  �نه �ي�ج �ن �يؤم�نون �ج�ئ
�جاب �ل�يهود �لذ�ي ما هىي �ن��جة �ل�ش

ن  �ن �يؤم�نون �ج�ئ
�جاب �ل�يهود �لذ�ي ح للك�ن�ي�ت؟  ما هىي �ن��جة �ل�ش �ل�ترسشّ

سر��ئ�يل؟ اء �لى دولة �إ صن ال�ج�ية �لعرب مع�ن�يون �جال�ت �ن

م  ىي ��ن��ار. �بال�عن ح للك�ن�ي�ت �ن ب م�نع �لعرب م�ن �ل�ترسشّ �نه �ي�ج �ن �يؤم�نون �ج�ئ
ن �ن��جة �ل�يهود �لذ�ي �إ

�بّلوا  �ية أن الع�ب لم �ي�ت�ت �صن ون عل� ال�ن �ت  �يوا�ن
ن

�باب ال�يهود الذ�ي� �ي�ي� �يذك� عل� �نس�بة السش  ذلك، ال �تعن
ن

م�
اء عل�يها. �ن ود اإس�ا�أ�يل ومع�ن�يون �بال�ت ك�ة و�ب �ن

67%
64% 64%

51%
46%

39%

2004 2010 2016

ما هي نسبة الشباب اليهود الذين 
يظنون بأنه يجب منع العرب من 

الترّشح للكنيست؟
ما هي نسبة الشباب اليهود الذين 

يظنون بأن غالبية العرب يريدون 
القضاء على دولة إسرائيل؟

غالبية العرب � يتقبلوا وجود

ا لو استطاعوا دو�� إ�ائيل و�نوا ليقضوا عل�	

� العرب  ب منع ا واطن�	 � 	�

 للكنيست
ّ �

� 	 إ�ائيل من ال��
�

�
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ًد�  �ن �يؤم�نون أ�نه م�ن �لمهم �ج
�جاب �لعرب �لذ�ي ما هىي �ن��جة �ل�ش

�جاب  م�يع مو���ن�يها؟  ما هىي �ن��جة �ل�ش سر��ئ�يل أن �تكون دولة �ج لإ
سر��ئ�يل أن �تكون دولة  ًد� لإ �ن �يؤم�نون أ�نه م�ن �لمهم �ج

�ل�يهود �لذ�ي
�يهود�ية؟

العام 1998،   �ي  �ن موا��ن�يها:  م�يع  �ب دولة  ل�ت�أس�يس  م  الم�تعا�ن الع��ب�ي  ال�تطّلع  ه�ي  �ى  أ�ن هاّمة  هة  و�ب
العام 2016.  �ي  �ن ار�نة مع 85%  م�ت ًدا"  �ب "هام  هو  ال�تطّلع  هذا  �ب�أن  ن 

المس�تطلع�ي�  
ن

اب %57 م� أ�ب
�ي العام 1998 وصف  وها ال�يهود لكون اإس�ا�أ�يل دولة �يهود�ية: �ن اع �باالأهم�ية ال�ت�ي �يع�ن ا�بل، ه�ناك ار�ت�ن �بالم�ت
ل�يًا  �ي الـ2016. أك�ش� ما اكن �ب ار�نة مع %85 �ن ًدا"، م�ت  هذا الطموح كـ"هام �ب

ن
 المس�تطلع�ي�

ن
%62 م�

 الوع�ي ال�يهودي.
ن

ارا�تها م� ك�ة أن عل� اإس�ا�أ�يل الع�يش �بسالم مع �ب �ي �ن هو �تالسش

�نه م�ن �لمهم  �ن �يؤم�نون �ج�ئ
�لعرب �لذ�ي

م�يع  سر��ئ�يل أن �تكون دولة �ج ًد� لإ �ج
مو���ن�يها

�نه م�ن �لمهم  �ن �يؤم�نون �ج�ئ
�ل�يهود �لذ�ي

سر��ئ�يل أن �تكون دولة �يهود�ية ًد� لإ �ج

56.5% 61.8% 1998

82.1% 62.3% 2004

70.5% 59.4% 2010

86.1% 84.9% 2016
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