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 איך אתה מרגיש לגבי מצב השלטון הדמוקרטי בישראל בעתיד הנראה לעין? .1

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 10.2 8.5 10.5 אופטימי מאוד

 36.5 21.5 39.4 די אופטימי

 30.5 23.1 31.8 די פסימי

 15.4 26.2 13.4 מאוד פסימי

 7.4 20.8 4.9 לא יודע/מסרב 

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 ואיך אתה מרגיש לגבי מצב הביטחון של ישראל בעתיד הנראה לעין? .2

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 9.0 13.2 8.2 אופטימי מאוד

 40.9 27.9 43.4 די אופטימי

 31.4 19.4 33.7 די פסימי

 10.8 22.5 8.6 מאוד פסימי

 7.9 17.1 6.1 לא יודע/מסרב 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 לדעתך, האם הדיון הציבורי בישראל בשנים האחרונות הוא: .3

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 42.9 51.9 41.2 הרבה יותר אלים מבעבר

 31.4 10.9 35.4 מעט יותר אלים

 14.2 9.3 15.2 כמו שהיה בעבר

 3.5 5.4 3.1 מעט פחות אלים

 1.4 2.3 1.2 הרבה פחות אלים מבעבר

 6.6 20.2 4.0 יודע/מסרבלא 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

יש הטוענים כי בשנים האחרונות הדיון הציבורי בישראל נעשה פחות ענייני וצמוד  .4

 לעובדות. האם אתה מסכים או לא מסכים לטענה זו?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 30.1 32.3 29.7 מסכים מאוד

 42.1 24.6 45.5 די מסכים

 12.9 11.5 13.2 ך מסכיםלא כל כ

 3.4 10.0 2.1 בכלל לא מסכים

 11.5 21.5 9.5 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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האם אתה מסכים או לא מסכים לטענה כי בגלל האופי של הדיון הציבורי בישראל כיום  .5

אנשים נמנעים יותר משיחה על נושאים פוליטיים עם אנשים בעלי השקפות שונות 

 משלהם?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 25.5 30.2 24.5 מסכים מאוד

 42.9 27.9 45.7 די מסכים

 19.0 15.5 19.7 לא כל כך מסכים

 3.6 5.4 3.1 יםבכלל לא מסכ

 9.1 20.9 6.8 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ם איזו משני המשפטים הבאים את/ה מסכים/מה:ע .6

 
 לל המדגםכ % ערבים % יהודים %

ש לחייב את הרשתות החברתיות י

)פייסבוק, אינסטגרם וכדומה( 

למחוק התבטאויות שיכולות 

להתפרש כפוגעניות על ידי קבוצות 

 מסוימות או אנשים מסוימים.

40.1 28.7 38.3 

יש לאפשר לאנשים לכתוב ולהגיד 

כל מה שהם חושבים, כל עוד אין 

פגיעה ממשית באדם או ארגון 

 אחר

48.4 56.6 49.7 

 12.0 14.7 11.4 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 "היום כבר אי אפשר לדעת איזו התבטאות תיחשב בעיני מישהו פוגענית" .7

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 23.4 30.5 22.1 מסכים מאוד

 42.3 24.2 45.8 םדי מסכי

 21.1 12.5 22.7 לא כל כך מסכים

 7.8 14.8 6.4 בכלל לא מסכים

 5.4 18.0 3.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 עד כמה חשוב לך שיהיה בישראל משטר דמוקרטי? .8

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 1.3 4.7 0.7 כלל לא חשוב לי

 7.2 3.1 8.0 חשוב לי במידה מועטה

 24.1 19.4 25.0 חשוב לי במידה רבה

 61.9 55.8 63.0 חשוב לי במידה רבה מאוד

 5.5 17.1 3.3 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 האם דמוקרטיה היא שיטה טובה או לא טובה לניהול מדינה? .9

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 42.5 52.7 40.6 שיטה טובה מאוד

 40.3 18.6 44.6 שיטה טובה

 6.6 6.2 6.1 שיטה לא טובה

 3.7 5.4 3.3 שיטה מאוד לא טובה

 6.8 17.1 4.9 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

בשבוע שעבר הציג ממשל טראמפ במפגש בבחריין את חלקה הכלכלי של יוזמת שלום  .10

חדשה. לדעתך, מה הסיכוי שיוזמה זו תוביל בסופו של דבר לחתימה על הסכם שלום בין 

 ישראל?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 3.0 10.0 1.6 דסיכוי גדול מאו

 8.0 10.8 7.6 סיכוי די גדול

 31.4 15.4 34.4 סיכוי די קטן

 39.3 40.0 39.2 סיכוי קטן מאוד

 18.3 23.8 17.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

בבסיס תוכנית השלום למזרח התיכון של הנשיא טראמפ עומדת ההנחה כי הקידום  .11

להשגת יציבות ושקט, אפילו יותר מאשר פינוי הכלכלי של הפלסטינים הוא המפתח 

שטחים וחתימת הסכמים מדיניים. האם אתה תומך או מתנגד לרעיון הזה של "השלום 

 הכלכלי"?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 16.3 16.3 16.3 תומך מאוד

 38.6 19.4 42.2 די תומך

 17.3 15.5 17.7 די מתנגד

 10.4 20.9 8.3 מתנגד מאוד

 17.5 27.9 15.5 יודע/מסרב לא

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ?מי הכי מתאים לדעתך לכהן כראש ממשלת ישראל אחרי הבחירות הקרובות .12

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 38.8 5.3 45.3 בנימין נתניהו

 9.3 20.2 7.2 אהוד ברק

 24.1 30.6 22.9 בני גנץ

 4.6 5.9 4.3 מנהיג אחר ממפלגת הליכוד

 4.6 1.4 5.3 אחר

 18.6 36.7 15.0 לא יודע/ מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 


