
 

 

 6/4/2020-5, 3 קורונהישראל בימי סקר 

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

 = לחץ רב מאוד? 10-כלל, ל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 9.7 6.6 7.2 = אין לחץ כלל1

2 8.3 9.5 2.3 

3 10.0 11.7 1.1 

4 7.8 8.3 5.0 

5 15.2 15.7 12.5 

6 14.9 14.6 16.1 

7 14.4 14.5 13.6 

8 10.7 10.1 14.2 

9 4.1 4.1 4.0 

 21.1 4.3 7.0 = לחץ רב מאוד 10

 0.4 0.5 0.5 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

האם יש לך או אין לך אמון באישים ובגורמים המקצועיים המובילים את ההתמודדות עם  .2

 נגיף הקורונה? 

 ראש הממשלה נתניהו  2.1

 ערבים יהודים המדגםכלל  

 37.8 16.5 20.0 אין לי בכלל אמון 

 30.2 22.2 23.5 יש לי די מעט אמון 

 19.9 30.4 28.7 יש לי די הרבה אמון 

 6.6 28.9 25.2 יש לי הרבה מאוד אמון 

 5.5 2.0 2.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 שר הבריאות ליצמן 2.2

 יםערב יהודים כלל המדגם 

 55.7 49.2 50.3 אין לי בכלל אמון 

 24.0 22.3 22.6 יש לי די מעט אמון 

 10.0 15.2 14.4 יש לי די הרבה אמון 

 7.0 9.9 9.4 יש לי הרבה מאוד אמון 

 3.4 3.3 3.3 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 ם המקצועיים בממשלה בתחום הרפואההגורמי 2.3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.6 7.6 8.8 אין לי בכלל אמון 

 19.4 25.3 24.3 יש לי די מעט אמון 

 31.1 39.0 37.7 יש לי די הרבה אמון 

 30.3 25.7 26.4 יש לי הרבה מאוד אמון 

 4.6 2.4 2.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 עיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצרהגורמים המקצו 2.4

 ערבים יהודים דגםכלל המ 

 32.7 12.8 16.1 אין לי בכלל אמון 

 29.0 35.5 34.5 יש לי די מעט אמון 

 22.6 35.3 33.2 יש לי די הרבה אמון 

 12.0 11.9 11.9 יש לי הרבה מאוד אמון 

 3.7 4.5 4.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 צה"ל 2.5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.7 4.0 6.3 לל אמון אין לי בכ

 17.8 9.0 10.4 יש לי די מעט אמון 

 28.2 31.4 30.9 יש לי די הרבה אמון 

 27.7 51.8 47.8 יש לי הרבה מאוד אמון 

 8.6 3.8 4.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 המשטרה  2.6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.5 8.1 9.0 אין לי בכלל אמון 

 28.5 20.9 22.1 י די מעט אמון יש ל

 32.4 38.1 37.2 יש לי די הרבה אמון 

 20.2 29.8 28.2 יש לי הרבה מאוד אמון 

 5.3 3.0 3.4 לא יודע/ מסרב לענות 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 51.3 21.0 26.0 חושש מאוד 

 28.9 41.6 39.5 די חושש

 9.9 28.2 25.2 לא כל כך חושש

 7.5 7.9 7.9 כלל לא חושש 

 2.3 1.2 1.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

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

 הישראלית?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 22.2 17.0 17.8 מאודופטימי א

 44.0 49.6 48.6 די אופטימי

 18.6 21.7 21.1 די פסימי

 6.3 6.3 6.3 פסימי מאוד

 9.0 5.5 6.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

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

 הקורונה:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.1 1.5 2.1 נשמע להנחיותכלל לא 

 20.0 8.6 10.5 נשמע להנחיות במידה מועטה 

 37.3 42.9 42.0  נשמע להנחיות במידה בינונית

 19.3 37.2 34.2  נשמע להנחיות במידה רבה

 17.5 9.1 10.5  נשמע להנחיות במידה רבה מאוד

 0.9 0.6 0.7 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 , ויעבור איום נגיף הקורונה? מלאהמדינת ישראל לשגרה  מתי, להערכתך, תחזור .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 21.6 11.7 13.4 תוך כחודש, לאחר חג הפסח 

 32.6 34.5 34.1 בין חודש לשלושה חודשים 

 27.4 35.4 34.1  בין שלושה חודשים לשנה

 10.8 7.3 7.9  בין שנה לשנתיים

 1.9 2.6 2.5  מעל שנתיים
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 5.5 8.5 8.0 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, האם בעקבות משבר הקורונה הממשלה תגדיל או לא תגדיל באופן משמעותי  .7

 ? את תקציב הבריאות כדי שבעתיד המערכת תהיה מוכנה טוב יותר

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.2 11.6 14.4  בטוח שתגדיל באופן משמעותי

 36.3 39.1 38.7  שמעותיחושב שתגדיל באופן מ

 21.8 31.7 30.0 חושב שלא תגדיל באופן משמעותי

 6.8 8.9 8.5 בטוח שלא תגדיל באופן משמעותי 

 6.9 8.7 8.4 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, מהו הגורם העיקרי בגללו אנשים מצייתים להוראות של השלטונות למניעת  .8

 הידבקות בנגיף הקורונה? 

 ערבים יהודים דגםכלל המ 

 47.4 55.3 54.0  פחד מהידבקות במחלה

 7.5 6.0 6.3  ציות אזרחי לחוק

 18.3 14.9 15.5 חשש מענישה על הפרת ההוראות

אי רצון לסכן אוכלוסיות פגיעות כמו 

  מבוגרים ובעלי מערכת חיסון חלשה

21.1 20.9 22.0 

 4.9 2.9 3.2 / לא יודעאחר

 100 100 100 סה"כ

 תרצה ששר הבריאות בממשלה הבאה יהיה:  האם .9

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.6 16.3 14.5  פוליטיקאי בכיר

 84.6 67.0 69.9  רופא, מינוי מקצועי

 9.8 16.8 15.6 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ
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  שיעור ההידבקות בריכוזים החרדיים הוא גבוה במיוחד. לדעתך, מה ההסבר העיקרי לכך: .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

אי שמירה על ההוראות בגלל שלא הגיע 

אליהם המידע המתאים בהיעדר אינטרנט, 

  טלפונים חכמים וכדומה

25.0 26.4 17.7 

צפיפות דיור גבוהה יותר מאשר בציבורים 

  אחרים

19.4 20.8 12.2 

 28.1 20.2 21.5 הקשבה רק להוראות הרבנים

 34.9 28.7 29.8  ל המדינהזלזול בחוקים ובהנחיות ש

 7.0 3.9 4.4 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

בהשוואה למה שאתה שומע על מדינות אחרות, איזה ציון היית נותן למדינת ישראל על  .11

 -= גרוע מאוד ו1האופן שבו היא מתמודדת עם אתגר מגפת הקורונה על סולם שבו 

 = מצוין? 10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.6 0.9 1.6 וע מאוד= גר1

2 1.8 1.4 3.9 

3 2.5 2.6 2.0 

4 3.1 3.1 3.0 

5 9.5 8.0 17.1 

6 10.6 10.3 11.9 

7 24.4 26.1 15.6 

8 22.7 24.0 16.3 

9 10.4 11.8 3.1 

 19.9 10.6 12.2  = מצוין10

 1.5 1.2 1.2 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 יד על המנהגים הבאים כמו בעבר: ביעור חמץ בבית)יהודים בלבד( האם בחג הפסח הזה תקפ .12

 יהודים 

 40.4  בעבר הקפדתי וגם השנה אקפיד

 13.8  בעבר הקפדתי אבל השנה אקפיד פחות

 2.5  בעבר לא הקפדתי והשנה כן אקפיד

 39.8  בעבר לא הקפדתי וגם השנה לא אקפיד

 3.6 לא יודע/ת

 100 סה"כ
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שמירה על זה תקפיד על המנהגים הבאים כמו בעבר: יהודים בלבד( האם בחג הפסח ה) .13

 הכשרות 

 כלל המדגם 

 62.1  בעבר הקפדתי וגם השנה אקפיד

 3.2  בעבר הקפדתי אבל השנה אקפיד פחות

 2.5  בעבר לא הקפדתי והשנה כן אקפיד

 7.1  בעבר לא הקפדתי וגם השנה לא אקפיד

 2.2 לא יודע/ת

 100 סה"כ

 

 

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על 3 י הקורונהסקר בזק ישראל בימ

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

איש ואשה בשפה  615 , רואיינו6/4/2020-5 מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכים

יצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מי 153-ו העברית

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

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