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מממצאי הסקר
]נערך על ידי חברת המדגם—דרך אינטרנט--בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בין ה 17—16לנובמבר
 2013במדגם של  504יהודים )  295ימין  128 ,מרכז 81 ,שמאל([

עד כמה הנך עוקב אחר הסכסוך הישראלי–פלסטיני באמצעי התקשורת?
מעקב אחר הסכסוך הישראלי–פלסטיני בתקשורת
כלל הציבור
רוב הציבור היהודי עוקב די הדוק אחרי הסכסוך הישראלי–פלסטיני באמצעי התקשורת 75.4% .לפחות פעם
בשבוע ו  34.38%עוקב יום יום  .מתברר שאנשי שמאל עוקבים
מתברר שאנשי ימין עוקבים יותר אחר הסכסוך הישראלי–פלסטיני באמצעי התקשורת :ימין עוקב כמעט כל יום
 53.6%אחר כך מרכז  50.7%והכי מעט שמאל .45.7%
מתברר שהציבור הישראלי סומך על מידע של ידיעות אחרונות

-- 66.3%כמעט שווה בימין ושמאל—מעט פחות

בימין –שסומך הכי על ישראל היום .השמאל סומך הכי הרבה על הארץ אבל בצבור רק  50.2סומכים עליו—רק
 40.8%מהימין סומך עליו  .מעט מאד מהציבור נחשף למידע על סכסוך מערוצים אירופיים ,אמריקאים או ערביים.
רק מהציבור  14.9%נחשפים לפחות פעם פעמיים בשבוע ולפחות  22.6%לפחות פעם בחודש למקורות זרים
באירופה או אמריקה  .רק  4.4%נחשפים לפחות פעם פעמיים בשבוע 6.6% .לפחות פעם בחודש למקורות
ערביים .אין הבדלים גדולים בים ימין ושמאל.
 72.5%מאנשי ימין חושבים שהתקשורת הישראלית נוטה לשמאל
 37.1%מאנשי שמאל חושבים שהתקשורת נוטה לשמאל
ו 35.9%מאנשי שמאל חושבים שהתקשורת נוטה ימינה
 60.4%מאנשי ימין חושבים שאמצעי התקשורת בזמן שגרה צריכים לייצג את עמדת ישראל בנושאי הסכסוך
 30.5%מאנשי מרכז חושבים שאמצעי התקשורת בזמן שגרה צריכים לייצג את עמדת ישראל בנושאי הסכסוך
 18.5%מאנשי שמאל חושבים שאמצעי התקשורת בזמן שגרה צריכים לייצג את עמדת ישראל בנושאי הסכסוך
כל היתר חושבים שהתקשורת צריכה להיות ניטרלית
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 58.7%מאנשי ימין מתנגדים שאמצעי התקשורת בישראל צריכים לפרסם מידע אמין על מעשים לא מוסריים
שמבצעת הממשלה בענייני הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 26.6%מאנשי מרכז מתנגדים
 14.9%מאנשי שמאל מתנגדים
 65.1%מאנשי ימין מתנגדים שאמצעי התקשורת בישראל צריכים לפרסם מידע אמין על מעשים לא מוסריים
שמבצע צהל בענייני הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 42.9%מאנשי מרכז מתנגדים
 17.3%מאנשי שמאל מתנגדים

באיזו מידה מדינת ישראל צריכה להפעיל צנזורה על אמצעי תקשורת במציאות של סכסוך ישראלי-פלסטיני?
כלל הציבור
לא צריכה –8.7%
במידה מועטה מאד ובמידה מועטה—32.9%
במידה בינונית 30.4%
במידה רבה מאד ורבה—27.9%
לא צריכה –בימין  6.1%במרכז  10.2%בשמאל 16.0%
במידה מועטה מאד ובמידה מועטה—בימין  , 22.4%מרכז  , 42.9%בשמאל 55.6%
במידה בינונית –בימין  , 34.2%במרכז  , 26.6%בשמאל 22.2%
במידה רבה מאד ורבה –בימין  37.2%במרכז  20.3%בשמאל 6.1%
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באיזו מידה במציאות של סכסוך ישראלי-פלסטיני אנשי התקשורת צריכים לגזור על עצמם צנזורה עצמית על
מידע אמין ?
כלל הציבור
לא צריכה –6.5%
במידה מועטה מאד ובמידה מועטה—33.5%
במידה בינונית 22.2%
במידה רבה מאד ורבה— 37.7%
לא צריכה –בימין  3.7%במרכז  7.8%בשמאל 14.8%
במידה מועטה מאד ובמידה מועטה—בימין  , 24.5%מרכז  , 44%בשמאל 51.9%
במידה בינונית –בימין  , 25.1%במרכז  , 19.5%בשמאל 16%
במידה רבה מאד ורבה –בימין  46.8%במרכז  28.7%בשמאל 17.1%
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