
כי  מאמין  בישראל  היהודי  מהציבור   63%
לדאוג  שאחראית  זאת  היא  המשטרה 

 36% רק  זאת,  לעומת  ביישוב.  לביטחון 

מהאוכלוסייה הערבית חושבת כך. 

חוסר האמון במשטרה חוצה מגזרים - כל אזרח שני במדינת ישראל הוא חסר אמון במשטרה

מועטה.  בה  האמון  שמידת  או  כלל  במשטרה  אמון  להם  אין  כי  העידו   59% הערבי  בציבור 

54%. בסקר עמדות שנערך ע"י ד"ר באדי חסייסי  בחברה היהודית השיעור דומה ועומד על 

בקרב   41% מהיהודים הביעו אי אמון במשטרה לעומת   25.1%  :2014 עבור קרן אברהם בשנת 

הערבים. מכך ניתן להסיק שאי האמון במשטרה הלך והתעצם בשנים האחרונות באחוזים גדולים

ביישובים הנדגמים חוסר האמון גבוה בהרבה:
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גם החברה הערבית וגם החברה היהודית אינן מרוצות מפעילות המשטרה ביישוב מגוריהם. הממוצע הארצי 

בחברה היהודית עומד על 53%, ואילו בחברה הערבית הממוצע גבוה מעט ועומד על 61%

ביישובים הנדגמים האחוזים
גבוהים משמעותית: 
88% בג'סר אל-זרקא

61% בטמרה
85% בכפר קאסם

האזרח הערבי מוכן לקחת חלק במאבק באלימות ובפשיעה באופן אישי

בלבד בחברה 70%
היהודית

מהאזרחים הערבים מוכנים 
לקחת חלק במאבק 

 39%באלימות לעומת
ביישובים הנדגמים השיעור עולה: 79% בג'סר אל-זרקא 74% בטמרה ו77% בכפר קאסם

מהציבור הערבי מוכן לדווח למשטרה על מקרי פשיעה, במידה ויהיה 79%
עד לכאלו

 88% בג'סר אל-זרקא ו-86% בטמרה
לבין זה שיש בו תחנת משטרה כיום: 52% בכפר קאסם

החברה הערבית תומכת באופן נרחב בהקמת תחנות משטרה ביישובים הערבים

מהציבור הערבי בכללותו תומך בהקמת 77% 
תחנות משטרה ביישובים הערבים

בשלושת היישובים הנדגמים אנו מוצאים פער בין 
הישובים שאין בהם תחנת משטרה כיום:



מדד הביטחון האישי ביישובים הערבים בישראל | ממצאים מרכזיים
האזרח הערבי חווה תחושת חוסר ביטחון אישי עמוק וסובר כי ישנה בעיית אלימות ביישוב מגוריו

בישובים הנדגמים תחושת חוסר 
הביטחון חריפה יותר: 

בציבור היהודי 54%
שסבורים כך

מהציבור הערבי סבורים 
שקיימת בעיית אלימות 
 14%ביישוב מגוריהם, לעומת

בשלושת היישובים הנדגמים הממוצע 
עולה על הממוצע הארצי:
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32% מהאזרחים ערבים חשים תחושת חוסר בטחון
ביישוב מגוריהם, לעומת 12% מהיהודים

בכפר קאסם

מתושבי ג'סר אל-זרקא88%
אינם מרגישים בטוחים

37% 
בטמרה  47%

ישנה אמונה רחבה בציבור הערבי (63%) כי נוכחות משטרה ביישוב תפחית את 

הפשיעה והאלימות. בציבור היהודי היקף האמונה הזו דומה (66%)
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גם כאן ניתן לעשות הבחנה בקבוצת 
היישובים הנדגמים בין אלו שאין 

בהם תחנת משטרה נכון להיום לבין 
זה שיש בו:

החברה הערבית מעוניינת בהשתלבות במשטרה

מהציבור הערבי תומך בשילוב 72% 
שוטרים ערבים למשטרה

 78%
 76%
 51%

בג'סר אל-זרקא

בטמרה

בכפר קאסם

הסקרים בוצעו על ידי מכון מחקר סטאטנט (statnet) בחודשים מאי-יוני 2017


