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הודעה לעיתונות

מדד הקול הישראלי ,ינואר :2020
חודש לבחירות :שליש מהישראלים סבורים שחקירות נתניהו הן הנושא העיקרי שישפיע על ההצבעה
בבחירות; רוב תומך במתן שבתון ביום הבחירות רק למי שיוכיח שהצביע.
בתחום המדיני :שיעור התומכים בהכרה ישראלית במדינה פלסטינית עולה על שיעור המתנגדים; רוב במרכז
ובשמאל לעומת מיעוט בימין סבורים שמועד פרסום עסקת המאה של טראמפ הוא בבחינת התערבות
אמריקנית בבחירות בישראל

מנתוני מדד הקול הישראלי החודשי של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה
המתפרסם היום (א') ,עולה כי שליש מבוחרי הליכוד סבורים שישראל יכולה להרשות לעצמה להכיר במדינה
פלסטינית .כמו כן ,חקירות נתניהו מסתמנות כנושא המרכזי שישפיע על שיקולי הבוחרים בבחירות הקרבות.
להלן עיקרי הממצאים:
תוכנית המאה -עיתוי הכרחי או ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות? מחצית מהציבור הישראלי סבורים
שהצגת תוכנית המאה בעיתוי הנוכחי פירושה התערבות מצד ארצות הברית במערכת הבחירות בישראל ,וכי
מטרתה לסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו לנצח .ואולם ,אין על כך קונצנזוס :רק שליש ( )33.5%בימין סבורים
כך ,לעומת רוב בשמאל ובמרכז ( 78%ו 69%-בהתאמה).
בתוך כך 45% ,מהציבור הישראלי סבורים שישראל יכולה להסכים להכרה במדינה פלסטינית במסגרת תכנית
שלום כלשהי ,לעומת  38%שחושב שאינה יכולה.
מי ינהל משא ומתן מדיני טוב יותר -רה"מ בנימין נתניהו או יו"ר כחול לבן ,בני גנץ?  52%מהציבור היהודי
סבורים שאם ייפתח משא ומדן מדיני עם הפלסטינים נתניהו ינהל אותו בצורה טובה יותר ,בעוד  20%מאמינים
שגנץ יצליח בכך יותר .בקרב הציבור הערבי השיעור הגבוה ביותר ( )39%סבורים ששניהם ינהלו את המו"מ
במידה דומה של הצלחה.
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מה יכריע את הבחירות  32% -מהישראלים סבורים שחקירות נתניהו הן הנושא העיקרי שישפיע על ההצבעה
בבחירות הקרובות לכנסת .רק  21%חושבים שיהיה זה יוקר המחיה והדיור ,ואחר כך מצב הביטחון (,)18%
סוגיות דת ומדינה ( )10%ויחסי יהודים-ערבים (.)7%
אין ספק שההכרעה והדיון סביב חקירות נתניהו נתנו את אותותיהם ,כאשר לפני שנה ,חודש וחצי לפני בחירות
אפריל  ,2019המצב הביטחוני היה בראש הנושאים שהציבור הישראלי תפס כמשפיעים ביותר על אופן ההצבעה
( .)30%אחריו בסדר יורד כנושא המרכזי :יוקר המחייה והדיור ( )22%וחקירות נתניהו (.)19%
שבתון ביום הבחירות  -רוב בציבור הישראלי ( )69%סבורים כי יום הבחירות צריך להיחשב יום שבתון רק עבור
מי שהוכיח שמילא את חובתו האזרחית והצביע .באשר לקנס על אי הצבעה ,הנהוג במדינות מסוימות – רוב
הציבור ( )55%מתנגד להטלת קנסות על מי שלא הצביע בבחירות.

מדד הקול הישראלי נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה .בסקר ,שנערך באינטרנט
ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים  ,26-28/1/2020רואיינו  638איש ואשה בשפה
העברית ו 124-בשפה הערבית ,המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  18ומעלה .טעות הדגימה
המרבית לכלל המדגם  ±3.7%ברמת ביטחון של  .95%עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם .לקובץ הנתונים המלא ראו:
https://dataisrael.idi.org.il
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