
 

 

 2019 אוקטוברמדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.4 6.3 6.3 אופטימי מאוד

 23.2 39.5 36.8 די אופטימי

 30.4 36.1 35.1 די פסימי

 25.6 10.7 13.2 מאוד פסימי

 14.4 7.4 8.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 11.3 7.2 7.9 אופטימי מאוד

 28.2 50.2 46.6 די אופטימי

 25.8 27.9 27.5 די פסימי

 18.5 7.7 9.5 מאוד פסימי

 16.2 7.0 8.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

: ]סדר בעיניך כיום איזו פתרון עדיףח"כים,  61לאור הקשיים להרכיב קואליציה בת  .3

 ?ברוטציה[ -התשובות

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.8 59.8 53.4 הקמת ממשלת אחדות לאומית

, שאינה נשענת על הקמת ממשלת מיעוט

 רוב קבוע בכנסת

12.9 10.1 27.2 

 27.2 15.5 17.4 הליכה לבחירות חדשות

 7.2 4.3 4.7 אף אחד מאלה

 17.6 10.3 11.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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תצטרף לממשלה האם אתה תומך או מתנגד שהמפלגה לה הצבעת בבחירות האחרונות  .4

 ?גנץבני בראשות 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 44.4 35.3 36.8 תומך מאוד

 23.4 26.0 25.6 די תומך

 5.6 13.1 11.9 די מתנגד

 8.1 12.9 12.1 מתנגד מאוד

 18.5 12.7 13.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 גנץ שבני במקרה תתפצל גם ולא אחת מפלגה תישאר  לבן שכחול לדעתך הסיכויים מה.5

 ?ממשלה להרכיב יצליח לא

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 27.2 11.8 14.4 אחת פלגהמ שתישאר מאוד גדולים סיכויים

 20.8 26.7 25.7  גדולים די סיכויים

 16.8 27.4 25.7 קטנים די סיכויים

 17.6 13.7 14.4 אחת מפלגה שתישאר מאוד קטנים סיכויים

 17.6 20.4 19.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ל הנשיא טראמפ בעת גיבוש טחון ישראל הוא כיום שיקול מרכזי אציבאיזו מידה לדעתך ב .6

 ?מדיניות החוץ האמריקנית

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 16.9 6.9 8.6 שיקול מרכזי מאוד

 22.6 27.9 27.0 שיקול די מרכזי

 20.2 36.4 33.8 שיקול לא כל כך מרכזי

 23.4 15.5 16.8 שיקול בכלל לא מרכזי

 16.9 13.3 13.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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סוריה  בצפון הכורדים הומניטרית לאזרחים להגיש עזרהצריכה או לא האם מדינת ישראל  .7

לאחר יציאת הכוחות האמריקנים משם, למרות שהדבר עלול להחמיר את יחסיה עם 

 ?טורקיה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 25.6 18.6 19.8 שצריכהבטוח 

 21.6 36.6 34.1 שצריכהחושב 

 13.6 21.0 19.8 שלא צריכהחושב 

 20.8 7.6 9.7 שלא צריכהבטוח 

 18.4 16.2 16.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

אם הכוחות הכורדים הלוחמים בצפון סוריה, לאחר יציאת הכוחות האמריקנים משם,  .8

 הדברש להסכים לכך, למרותישראל צריכה או לא צריכה  , האםצבאי יבקשו מישראל סיוע

 ?טורקיה עם יחסיה את להחמיר עלול

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.1 11.2 11.3 שצריכהבטוח 

 12.1 27.4 24.9 שצריכהחושב 

 15.3 31.2 28.6 שלא צריכהחושב 

 36.3 12.3 16.2  צריכה שלא בטוח

 24.2 17.9 19.0 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 המרכזי מהו השיקול. יותר יקרים הם לסביבה ידידותיים מוצרים רבים במקרים. 9

 ?מסוים דווקא במוצר שלך הבחירה על המשפיע

 ערבים יהודים כלל המדגם 

בראש ובראשונה עד כמה המוצר ידידותי 

 לסביבה

19.0 16.6 31.2 

 50.4 74.1 70.2 בראש ובראשונה המחיר של המוצר

 18.4 9.3 10.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 "כסה
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 ?עם איזו משתי הטענות הבאות אתה מסכים יותר .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

שינויי האקלים מאיימים על החיים על כדור הארץ 

כבר בעתיד בקרוב, ולכן הטיפול בהם חייב לעמוד 

 בראש סדר החשיבות של הממשלות בעולם

34.8 31.9 49.6 

ם, אבל יש נושאים שינויי האקלים אמנם מסוכני

אחרים, כמו בטחון המדינה או היציבות הכלכלית, 

שהממשלות צריכות לטפל בהם בדחיפות גדולה 

 יותר

56.9 60.3 40.0 

 10.4 7.8 8.3 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

כלים חד פעמיים פוגעים באיכות הסביבה. האם אתה תומך או מתנגד שבישראל יהיה  .11

 ?סור מכירה של כלים אלהחוק שיא

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 33.6 23.7 25.3  מאוד בחוק כזה תומך

 30.4 32.8 32.4 כזה בחוק תומך די

 13.6 23.5 21.9 די מתנגד לחוק כזה

 8.0 13.7 12.8 מתנגד מאוד לחוק כזה

 14.4 6.3 7.6 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 


