
 

 

 2/4/202-1, 2קורונה ישראל בימי סקר 

-=אין לחץ כלל, ל1באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין  .1

 = לחץ רב מאוד? 10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.0 7.0 7.5 = אין לחץ כלל 1

2 5.9 6.4 3.4 

3 9.9 10.4 7.4 

4 9.7 10.9 3.8 

5 14.8 15.1 13.3 

6 11.5 10.3 17.2 

7 18.8 19.3 16.3 

8 11.5 11.5 11.2 

9 4.6 4.0 7.4 

 10.1 4.4 5.3 = לחץ רב מאוד 10

 0 0.5 0.5 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 5.95 5.46 5.54 ממוצע

עם נגיף הבאים על אופן ההתמודדות שלהם  האם יש לך או אין לך אמון באישים .2

 הקורונה? 

 הו  ראש הממשלה נתני 2.1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 37.5 14.4 18.2 אין לי בכלל אמון 

 28.7 18.3 20.0 יש לי די מעט אמון 

 16.5 29.5 27.3 יש לי די הרבה אמון 

 9.9 34.1 30.1 יש לי הרבה מאוד אמון 

 7.4 3.7 4.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

  שר הבריאות ליצמן 2.2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 46.1 39.8 40.9 אין לי בכלל אמון 

 26.6 24.6 24.9 יש לי די מעט אמון 

 12.2 20.7 19.3 יש לי די הרבה אמון 

 7.7 10.3 9.9 יש לי הרבה מאוד אמון 

 7.5 4.6 5.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 ראה לעין?עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנ .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 49.8 21.1 25.9 חושש מאוד 

 28.3 44.4 41.7 די חושש

 9.9 24.8 22.3 לא כל כך חושש

 8.6 7.7 7.8 כלל לא חושש 

 3.5 2.0 2.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ו פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה האם אתה אופטימי א .4

 הישראלית?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.0 16.6 18.5 אופטימי מאוד  

 35.6 54.2 51.1 די אופטימי  

 23.1 19.1 19.7 די פסימי  

 4.3 5.0 4.9 פסימי מאוד  

 9.0 5.1 5.7 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ך, עד כמה הציבור הישראלי נשמע להנחיות משרד הבריאות בקשר לנגיף לדעת .5

 הקורונה:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.3 1.3 2.2 כלל לא נשמע להנחיות 

 11.4 10.3 10.5 נשמע להנחיות במידה מועטה 

 40.5 39.6 39.8 נשמע להנחיות במידה בינונית 

 28.3 41.0 38.9 נשמע להנחיות במידה רבה 

 10.0 6.5 7.1 נשמע להנחיות במידה רבה מאוד 

 3.6 1.1 1.5 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות  -נערך על (2) סקר בזק ישראל בימי הקורונה

במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן 

איש ואשה בשפה  612, רואיינו 20202/4-1/במרשתת( בין התאריכים מיוצגות כראוי 

בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת  151-ו העברית

ברמת ביטחון של ± %3.7ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18בישראל בגילאי 

פי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: . עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת ר%95

https://dataisrael.idi.org.il 
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