סקר יוזמת ז׳נבה :נובמבר 2020
הסקר בוצע עבור יוזמת ז׳נבה ב 16-17-בנובמבר  2020ונערך על ידי חברת מדגם בהובלת
מנו גבע .הסקר כלל  505משיבים המייצגים כלל האוכלוסייה בישראל מעל גיל  ,18טעות
הדגימה .+4.3%
האם לדעתך על ג'ו ביידן ,הנשיא הבא של ארהב ,לקדם משא ומתן בין ישראל
והפלסטינים?
כן – 49%
לא – 36%
אין דעה – 15%

האם אתה מרוצה או לא מרוצה מניצחונו של ג'ו ביידן לנשיאות ארה"ב?
מרוצה – 33.5%
לא מרוצה – 47%
אין דעה – 20%

איך לדעתך המדיניות של נשיא ארה"ב היוצא דונלד טראמפ ,השפיעה על הסיכוי להגיע
להסכם שלום בין ישראל לפלסטינים?
הורידה את הסיכוי – 30%
העלתה את הסיכוי – 30%
לא שינתה את הסיכוי – 28%
אין דעה – 12%

אם ערב הסעודית תסכים לנרמל את היחסים עם ישראל תמורת הקפאת הבנייה
בהתנחלויות ,האם לדעתך ישראל צריכה לחתום על הסכם כזה עם הסעודים או לוותר
עליו?
צריכים לחתום – 40%
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צריכים לוותר – 36%
אין דעה – 24%

האם אתה תומך או מתנגד לתהליך פיוס בין פת״ח לחמאס שייצור ישות מאוחדת אחת
שתוכל לנהל משא ומתן לשלום עם ישראל בשם כל העם הפלסטיני?
תומך – 39%
מתנגד – 30%
אין דעה – 31%

מבין האפשרויות הבאות ,מהו הפתרון המועדף עליך לסוגיה הישראלית -פלסטינית?
פתרון שתי מדינות לשני עמים – 48%
פתרון של מדינה אחת עם זכויות שוות לכל אזרחיה – 11%
פתרון של מדינה אחת עם פחות זכויות לפלסטינים – 11%
אף אחד מהפתרונות הללו – 20%
אין דעה – 10%

מבין הבאים ,עם מי אתה הכי מעדיף שמדינת ישראל תקדם הסכם שלום בשלב הבא?
ערב הסעודית – 29%
הפלסטינים – 28%
קטאר – 11.5%
כווית – 3%
עומאן – 2%
אף אחד מהם – 7%
לא יודע – 20%
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