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מטרת ומהלך המחקר
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 .1מטרת המחקר
מטרת המחקר הייתה בחינת העדפות הציבור היהודי בישראל בין מדינה עם רוב יהודי לבין מדינה
שאוכלוסייתה חצויה בין יהודים לערבים.

 .2מהלך המחקר
א .אוכלוסיית המחקר והמרואיינים
אוכלוסיית המחקר הוגדרה כ"כל האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל" .מאוכלוסיה זו הוצא ורואיין
מדגם מייצג בן  500אנשים .המדגם הוצא בשיטת השכבות ,הקריטריונים להגדרת השכבה היו :מגדר ,גיל
והמחוז של ישוב המגורים
ב .איסוף הנתונים
איסוף הנתונים נערך באמצעות ראיונות אינטרנטיים מתוך הפאנל אינטרנטי של חברת .iPanel
הראיונות נערכו ב 23 -בחודש יוני .2014
ג .ניתוח הנתונים
נערך שקלול לתיקון הטיות דגימה לפי דווח המרואיינים על דפוס ההצבעה שלהם בבחירות לכנסת
 .2013ניתוח הנתונים נערך לכלל המדגם ,כיוון שיש קונצנזוס כמעט מלא אין משמעות לפילוח על פי
משתנים סוציודמוגרפיים .
טעות הדגימה המרבית היא .±2.8%

3

ממצאים
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בפני המרואיינים הוצגו השאלות הבאות" :האם היית רוצה לחיות במדינה שיש בה רוב ברור של יהודים או
שהיית רוצה לחיות במדינה שמחצית תושביה הם יהודים ומחצית ערבים?"
" ללא הסכם עם הפלסטינים ישראל עשויה למצוא עצמה במציאות של מדינה דו -לאומית הכוללת את ישראל,
הגדה המערבית ועזה .יהיו בה  6.5מיליון יהודים ו 5.8 -מיליון ערבים .לאור נתונים אלו האם תעדיף שישראל
תהיה מדינה בעלת רוב יהודי ברור או שתוסיף לשלוט על הגדה המערבית? "
טבלה מספר  1מציגה את תגובות המרואיינים
טבלה מספר  :1עמדות הציבור הרחב לגבי אופיה היהודי של מדינת ישראל
כלל היהודים
מדינה שיש בה רוב יהודי ברור

97%

מדינה שיש בה מחצית תושבים יהודים ומחצית ערבים

3%
100%

סה"כ

טבלה מספר  2מציגה את תגובות המרואיינים
טבלה מספר  :2עמדות הציבור הרחב לגבי אופיה היהודי של מדינת ישראל לאור הנתונים שפורטו בנוסח
השאלה לעיל
כלל היהודים
לחיות במדינה בעלת רוב יהודי ברור

88%

להוסיף לשלוט על הגדה המערבית ועזה ולהפוך למדינה
חצי יהודית וחצי ערבית

12%

סה"כ

100%

מטבלאות מס  1-2עולה כי:
יש כמעט קונצנזוס מלא ברצון לחיות במדינה בה רוב יהודי ברור .יחד עם זאת הרעיון של ויתור השליטה על
בגדה המערבית מקטין מעט את הקונצנזוס.
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