
 

 

 2019 מרץ(, 3סקר קדם בחירות )

האם לדעתך ההכרה בזמן הזה של ארצות הברית בריבונות של ישראל ברמת  .1

 הגולן תורמת או פוגעת באינטרסים החיוניים של ישראל?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 11.6 39.3 34.3 תורמת מאוד

 8.7 22.7 20.1 די תורמת

 19.5 19.5 19.5 לא תורמת ולא פוגעת

 18.1 6.6 8.7 פוגעתדי 

 11.3 1.9 3.6 מאוד פוגעת

 30.8 10.1 13.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

האם לדעתך ההכרה של ארצות הברית בריבונות של ישראל ברמת הגולן תחזק או  .2

 תחליש את מעמדו של נתניהו במערכת הבחירות הנוכחית?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.5 27.6 25.1 בטוח שתחזק

 32.4 38.8 37.6 חושב שתחזק

 13.6 20.1 18.9 לא תחזק ולא תחליש

 7.5 1.4 2.5 חושב שתחליש

 5.6 0.8 1.6 בטוח שתחליש

 27.4 11.3 14.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

באיזו מידה יש לך או אין לך אמון בטוהר הבחירות לכנסת, כלומר שהתוצאות  .3

 קפו בדיוק את הצבעת הציבור?שיתפרסמו יש

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 15.0 25.4 23.5 יש לי אמון מלא בטוהר הבחירות

 28.8 44.9 42.0 יש לי די הרבה אמון בטוהר הבחירות

 25.3 19.4 20.4 יש לי די מעט אמון בטוהר הבחירות

 13.8 5.6 7.1 אין לי כלל אמון בטוהר הבחירות

 17.0 4.8 7.0 תלא יודע/ מסרב לענו

 100 100 100 סה"כ
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[ מה 1]רק למי שענו שאין להם אמון בטוהר הבחירות, תשובות ג+ד בשאלה  .4

 לדעתך יכול לפגוע בטוהר הבחירות? ]ניתן לסמן יותר מתשובה אחת[

 כלל המדגם 

)אמון מועט/ 

 אין אמון(

 יהודים

)אמון מועט/ 

 אין אמון(

 ערבים

)אמון מועט/ 

 אין אמון(

עה כפולה או מזויפת, לדוגמה עם הצב

תעודות של אנשים שמתו או שלא נמצאים 

 בארץ

53.9 56.7 45.9 

ספירה מוטה של פתקי ההצבעה על ידי 

 ועדות הקלפי המקומיות

43.9 49.2 28.5 

סיכום מוטה של התוצאות הכלליות בוועדת 

 הבחירות המרכזית

30.2 34.4 18.1 

ם התערבות בתהליך הבחירות של גורמי

 מחוץ לישראל

52.3 56.1 41.1 

איומים על המצביעים על ידי פעילי מפלגות 

 מסוימות

34.5 39.7 19.3 

 4.3 5.7 5.3 אחר

 11.1 6.8 7.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 168.6 248.6 228.1 סה"כ

 

אם לפי הסקרים יש סיכוי שהמפלגה שחשבת להצביע עבורה לא תעבור את אחוז  .5

 אותה המפלגה או תשקול להצביע למפלגה אחרת?החסימה, האם תצביע ל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.9 41.8 39.4 בטוח שאצביע לאותה המפלגה

 23.4 19.5 20.2 חושב שאצביע לאותה המפלגה

 11.4 19.2 17.8 חושב שאצביע למפלגה אחרת

 8.6 8.8 8.8 בטוח שאצביע למפלגה אחרת

 12.2 2.9 4.6 לא אצביע בכלל

 15.5 7.8 9.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 איזו ממשלה היית רוצה שתקום לאחר הבחירות? .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.5 38.7 32.7 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 5.8 12.1 9.9 מרכז בראשות נתניהו -ממשלת ימין

 51.1 18.6 16.3 ימין בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 17.7 18.3 24.2 שמאל בראשות גנץ -לת מרכזממש

 19.9 5.3 7.5 אף אחת מהן

 5.5 7.0 9.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ראש הממשלה נתניהו אמר "לא קיבלתי שקל מעסקת הצוללות". האם את/ה  .7

 מאמין/ה או לא מאמין/ה לו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 1.7 24.2 20.1 מאוד מאמין לו

 7.0 20.9 18.4 די מאמין לו

 11.2 16.6 15.6 לא כל כך מאמין לו

 62.2 30.9 36.5 בכלל לא מאמין לו

 17.8 7.5 9.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 באיזו תדירות את/ה עוקב אחרי הפרסומים בתקשורת בנושא הבחירות לכנסת? .8

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.1 33.4 29.2 םמספר פעמים ביו

 11.5 25.1 22.7 פעם ביום

 8.7 15.6 14.4 מספר פעמים בשבוע

 12.8 8.9 9.6 בערך פעם בשבוע

 37.1 7.0 12.4 לעיתים יותר רחוקות )פחות מפעם בשבוע(

 7.8 8.3 8.2 בכלל לא

 12.0 1.7 3.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 לא מאמין לסקרי הבחירות?עד כמה אתה מאמין או  .9

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.9 11.4 11.6 בכלל לא מאמין

 22.5 43.7 39.9 לא כל כך מאמין

 39.2 38.2 38.3 די מאמין

 8.7 2.3 3.5 מאמין מאוד

 16.6 4.4 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

נים לאורך הגדר עם עזה. בימים אלה מלאה שנה לתחילת העימותים עם הפלסטי .10

 האם לדעתך ישראל פועלת עד כה באופן:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.1 19.1 18.2 מתאים

 47.9 3.7 11.7 תקיף מדי

 7.8 66.5 55.9 מתון מדי

 30.2 10.7 14.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 


