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הודעה לעיתונות

מדד הקול הישראלי ,פברואר :2020
ארבעה ימים לבחירות :אדישות גוברת בקרב מצביעי השמאל 67% -מתעניינים פחות במערכת
הבחירות;
 30%מהישראלים סבורים שישראל בדרך לבחירות מועד ד';
משבר הקורונה וליצמן :שיעור המרוצים מטיפול משרד הבריאות בנושא גבוה יותר בהתאם לרמת
הדתיות
מנתוני מדד הקול הישראלי החודשי של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה
המתפרסם היום (ה') ,עולה כי כרבע מבוחרי הליכוד וכשליש ממצביעי כחול לבן מעריכים שיהיו בחירות רביעיות.
כמו כן ,רוב הציבור היהודי מתנגד להקמת ממשלה בתמיכה עם בחוץ של הרשימה המשותפת ,ולמרות
התרחישים לממשלה בתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת ,במחנה המרכז חצויים בשאלה זו.

להלן עיקרי הממצאים:
בדרך לבחירות רביעיות?  30%מהציבור הישראלי סבורים שגם בבחירות הקרובות לא תהיה הכרעה ,ושאנחנו
בדרך לבחירות רביעיות .לעומתם 39% ,צופים שתקום ממשלה בראשות בנימין נתניהו ,ו 19%-בלבד מאמינים
שתקום ממשלה בראשות בני גנץ.
זאת ,בעוד  44%מהציבור מעוניינים שנתניהו יעמוד בראש הממשלה הבאה ,ו 41%-היו רוצים לראות את גנץ
מרכיב את הממשלה ועומד בראשה .כנראה שרצונות לחוד וציפיות לחוד.
געוואלד? אופטימיות פחותה בקרב התומכים בגנץ לעומת נתניהו 62% :מהציבור היהודי התומכים בהקמת
ממשלה בראשות נתניהו צופים שכך יקרה ,לעומת  41%מקרב המעדיפים שגנץ יעמוד בראשות הממשלה,
המעריכים שכך יקרה .מפילוח הציבור היהודי לפי מחנה פוליטי עולה כי בשמאל שיעור הסבורים שאנו עומדים
בפני בחירות רביעיות הוא הגבוה ביותר ( ,39%לעומת  32%במרכז ו 28%-בימין).
מעריכים שיהיו בחירות רביעיות ,לפי מפלגה אליה מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות ( ,%כלל הציבור)
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אדישות לבחירות :העניין הציבורי בבחירות הולך ויורד ,ומגמת האדישות מתגברת בקרב הציבור ,ובייחוד במחנה
השמאל .בקרב מצביעי שמאל שיעור המתעניינים פחות בבחירות אלה בהשוואה לבחירות הקודמות עלה מ-
 41%בחודש ינואר ל 67% -בסקר הנוכחי .גם בימין (מ 52% -בינואר ל )56% -ובמרכז (מ 47% -ל )50%-חלה
עליה שיעור הלא-מתעניינים בסקר הנוכחי לעומת החודש הקודם ,אך היא מתונה יותר.
בקרב הציבור הערבי חלה דווקא עליה בהתעניינות בבחירות 33% :מהערבים ציינו כי הם עוקבים אחר הבחירות
הנוכחיות פחות ממה שעקבו אחר הבחירות הקודמות ,לעומת  41%בחודש ינואר .ייתכן שהסיבה לעלייה זו היא
תכנית השלום של הנשיא טראמפ ,ובעיקר החלק הנוגע לחילופי השטחים.
עוקבים פחות אחרי מערכת הבחירות הנוכחית ,בהשוואה לזו שקדמה לה ,ינואר ופברואר  ,%( 2020יהודים,
בחלוקה לפי מחנה פוליטי)
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התנגדות בציבור היהודי להרכבת ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת ,ומחלוקת במחנה המרכז :רוב
( )62%בציבור היהודי מתנגדים להקמת ממשלה בתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת .ההבדלים בעניין זה
בין המחנות הפוליטיים הם גדולים מאוד :בעוד בימין יש רוב ( )79%שמתנגד למהלך כזה ,רוב המשתייכים
למחנה השמאל ( )74%דווקא תומכים בו ,ואילו מחנה המרכז חצוי 38% -תומכים לעומת  .42.5%בקרב הציבור
הערבי ישנו רוב קטן של  53.5%התומכים בכך.
מי שמאמין לא מפחד /בהלת הקורונה :רוב הציבור הישראלי ( )60%סבורים שמשרד הבריאות מתמודד נכון עם
האיום של נגיף הקורונה ,לעומת  28.5%שאינם חושבים כך .היות ששר הבריאות ליצמן הוא איש מפלגת יהדות
התורה ,שיעור אלה שסבורים שמשרד הבריאות מתמודד נכון עם איום הקורונה הוא הגבוה ביותר בקרב החרדים
( ,)89%ואחריהם הדתיים ( ,)65%מסורתיים-דתיים ( ,)67.5%מסורתיים לא דתיים ( )61%וחילונים (.)53%
בעוד  30%אחוז מהציבור היהודי חוששים שהם עצמם או בני משפחתם ידבקו בנגיף ,הרי שרוב הערבים ()53%
חוששים מכך.
הסקר המלא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה( .קישור)

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) .נתוני המדגם
היהודי ,שכלל  610מרואיינים ,נאספו בין התאריכים  ,19-23/2/2020ונתוני המדגם הערבי ,שכלל 134
מרואיינים ,נאספו ב .224-25/2 -המרואיינים מהווים 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 ראוhttps://dataisrael.idi.org.il :
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