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 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1) ?הבאות הטענות עם ה/מסכימ לא או ה/מסכימ ה/את עד כמה

 התרבות הערבית ליהודית  יןביש התנגשות מהותית  .1

 בין ערבים ליהודים עקרונות האסלם לא מאפשרים דו קיום אמיתי .2

 הערכים של יהודים וערבים שונים זה מזה באופן מהותי  .3

 

 נח לבקר בישובים ערבייםבאני מרגיש  .4

 כאשר יש ערבים בסביבתי אני חש תחושה של חוסר ביטחון .5

 גרים ערביםבאזורים בהם  תובב ביישובים מעורביםלהס י חוששאנ .6

  

 ויהודים יכולים לחיות בחברה משותפתערבים  .7

 רצוי לשמור על הפרדה בין יהודים לערבים באזורי מגורים  .8

 וערבים ליהודים מעורבות שכונות של ובניה פיתוח לעודד יש .9

 יחד שיעבדו וערבים יהודים להעסיק ומוסדות חברות לעודד יש .10

  וערבים ליהודים המעורבים החינוך מוסדות מספר את להרחיב יש .11

 

 חשוביםבישראל  בין אזרחי ישראל הערביםיהודים והיחסים בין ה .12

 של אזרחי ישראל הערביםוההיסטוריה אני סקרנ/ית ללמוד ולהכיר את התרבות  .13

 ישראל הערבים והיהודים נובעת בעיקר מחוסר היכרותאזרחי תחושת הניכור בין  .14

  האוכלוסיות בין הדדי כבוד לביסוס תורמים ערביםאזרחי ישראל הו יהודים בין מפגשים .15

 יש חשיבות שתלמידים יהודים ילמדו ערבית מגיל צעיר .16

 

 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1) םציין מידת הנכונות שלך לבצע את הפעולות הבאות עם ערבי

 להיות אזרח באותה מדינה .17

 ללמוד באותו מוסד לימודים .18

 לבלות באותם מקומות בילוי .19

 לגור באותה השכונה .20

 לגור באותו הבניין .21

 לארח בבית שלי .22

 להיות חבר .23

 להיות בקשר רומנטי .24
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 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1הבאות? ) הטענות עם ה/מסכימ לא או ה/מסכימ ה/את עד כמה

 הערבים האזרחים ברוב אמון לתת אפשר אי .25

 אלימה להתנהגות נטייה יש הערבים לאזרחים .26

  החוק על לשמור שלא נוטים הערבים האזרחים .27

  היהודים של מזו יותר נמוכה הערבים האזרחים של התרבותית הרמה .28

 

 

 אזרחי ישראל הערבים את לפניך רשימת תכונות. ציין עד כמה לדעתך כל תכונה מאפיינת

 טיפש 1---2---3---4---5חכם  .29

 עצלן 1---2---3---4---5 חרוץ .30

 פחדן 1---2---3---4---5 אמיץ .31

 חסר השכלה 1---2---3---4---5משכיל  .32

 נדיב 1---2---3---4---5 קמצן .33

 בלתי אלים 1---2---3---4---5אלים  .34

 מלוכלך 1---2---3---4---5נקי  .35

 ישר 1---2---3---4---5ערמומי  .36

 לא ניתן לסמוך עליו 1---2---3---4---5ניתן לסמוך עליו  .37

 פרימיטיבי 1---2---3---4---5 תרבותי .38
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 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1) ?הבאות הטענות עם ה/מסכימ לא או ה/מסכימ ה/את עד כמה

 לאזרחים הערבים יש זכות לחיות במדינה כמיעוט בעל זכויות אזרחיות מלאות .39

  הישראלית בחברה מלאים כחבריםאזרחי ישראל הערבים  את מקבל אני .40

 אזרחי ישראל הערבים פני על ליהודים מסוימת העדפה לתת יש .41

 שירצו מקום בכל אדמות לקנות לאזרחי ישראל הערבים לאפשר יש .42

 היהודי באופי אבחרהמדינה,  של היהודי והאופי הדמוקרטי האופי בין ניגוד של במקרה .43

 כמו עליונה ביטחונית חשיבות בעלי בנושאים להצביעאזרחי ישראל הערבים ל לאפשר אין .44

 ישראל שבידי משטחים נסיגה/ויתור

 

 

 

אזרחי  עם קיום-הדו למען הבאות הפעולות את תבצע ישראל שמדינת שנכון ה/מסכימ ה/את האם

 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1) ישראל הערבים?

 ציבוריים וגופים המדינה מוסדות בכל מתאים ייצוג יקבלו הערבים שהאזרחים בחוק תקבע המדינה .45

 המדינה בתקציב היחסי חלקם את יקבלו הערבים שהאזרחים בחוק תקבע המדינה .46

 על מדינת ישראל לפעול לביסוס ידיעת השפה הערבית בישראל בדומה לשפה האנגלית .47

 

 

 

 במידה רבה מאוד(-5כלל לא -1) ת?הבאו הטענות עם ה/מסכימ לא או ה/מסכימ ה/את האם

 להשתלב בחברה הישראלית אזרחי ישראל הערביםשנים של קיפוח גרמו לכך שקשה יותר ל .48

 קיבלו מהמדינה פחות מה שמגיע להםאזרחי ישראל הערבים  .49

  כלכלית נובע בעיקר מהתנהלותם-מצבם של אזרחי ישראל הערבים מבחינה חברתית .50

 מופלים לרעה בתנאים ובשכרבישראל אזרחי ישראל הערבים  .51
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אין לי  1-)מ כיוםאותם  ה/מעריכ ה/שאת כפי הבאים השונים בנושאים שלך הידערמת  את י/דרג אנא

 .יש לי ידע נרחב( 5ידע 

 בישראל הערבית בחברהמעמד האישה  .52

 ('וכו ציבוריות משרות, )תעסוקה הישראלית בחברה הערביםאזרחי ישראל  השתלבות .53

 לסכסוך יניסטהפל והנרטיב םיינסטהפל של ההיסטוריה .54

 יניסטפלה והציבורבישראל  הערבי הציבור בקרב השונות התנועות .55

 מדוברת יתבבער מילים וצרא .56

 החגים והמסורת האיסלמית .57

 המאפיינים של קבוצות שונות במגזר הערבי בישראל .58

 הבעיות איתם מתמודדת האוכלוסיה הערבית בישראל .59

 

 
 אילו מבין העקרונות הבאים הוא הנכון ביותר לדעתך ככלי להתמודדות עם הסכסוך? .60

 

 עם אפשרות לחילופי שטחים  1967מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין על בסיס גבולות  .א

הקמת מדינה דו לאומית על ידי הכלת החוק הישראלי על שטחי יהודה ושומרון ומתן אזרחות  .ב

 יםתושבים הפלסטינושוויון זכויות ל מלאה

 שמירת המצב הקיים תוך ניהול הסכסוך וצמצום העימותים בין הצדדים .ג

 כינון של מדינה יהודית מהים לירדן תוך הבטחת רוב יהודי .ד

 

 

 


