
 

 

 2020 מאימדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.4 8.0 7.6 אופטימי מאוד

 23.8 38.3 35.9 די אופטימי

 23.9 34.4 32.7 די פסימי

 29.2 13.0 15.7 מאוד פסימי

 17.6 6.2 8.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 ה"כס

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 8.8 11.0 10.6 אופטימי מאוד

 21.9 57.5 51.6 די אופטימי

 35.8 23.5 25.6 די פסימי

 18.3 3.7 6.1 מאוד פסימי

 15.0 4.3 6.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ממשלה, כפי שקמה לפני : הבאות והיה והיית צריך לבחור בין אחת משתי האפשרויות .3

 ?אתה מעדיףו בחירות רביעיות בקיץ, איזו אפשרות שבועיים, א

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 18.4 54.9 48.9 שקמה לפני שבועייםהקמת ממשלה כפי 

 55.1 27.0 31.6 קיום בחירות רביעיות

 26.6 18.1 19.5 לענות לא יודע/ מסרב 

 100 100 100 סה"כ

 18להערכתך, האם ראש הממשלה נתניהו יפנה או לא יפנה את מקומו לבני גנץ בתום  .4

 ?לבן-חודשים כמסוכם בהסכם בין הליכוד לכחול

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 3.4 12.1 10.6 בטוח שיפנה

 13.8 34.2 30.9 חושב שיפנה

 30.4 29.5 29.6 חושב שלא יפנה

 34.1 15.1 18.3 בטוח שלא יפנה

 18.3 9.1 10.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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כראש ממשלה  ראויהלהמשיך לתפקד בצורה או לא יוכל כל ולדעתך, האם נתניהו י .5

 ?במקביל לניהול התהליך המשפטי נגדו

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 21.1 23.8 23.4 בטוח שיוכל

 22.6 30.3 29.0 כלחושב שיו

 17.7 20.7 20.2 חושב שלא יוכל

 21.2 20.7 20.8 בטוח שלא יוכל

 17.3 4.5 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

לעקוף את האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה שמשפט נתניהו הוא ניסיון  .6

 ?שלהראש הממתוצאות הבחירות ולהשתמש בהליך המשפטי כדי להדיח את 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 8.8 21.8 19.6 מסכים מאוד

 22.2 18.7 19.3 די מסכים

 20.6 18.4 18.8 לא כל כך מסכים

 28.9 33.0 32.3 כלל לא מסכים

 19.5 8.0 9.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

. ישראללן איראמתנהלת בתקופה האחרונה מלחמת סייבר בין  לפי הדיווחים בתקשורת .7

 ?לאיזה צד לדעתך יש סיכוי טוב יותר לגבור על הצד האחר

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.7 78.8 70.6 סיכוי טוב יותר לישראל

 5.4 2.1 2.6 סיכוי טוב יותר לאיראן

לאף אחד משני הצדדים אין סיכוי לגבור על 

 האחר

11.1 9.0 22.1 

 43.9 10.1 15.7 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 ה"כס

 שנתיים הקרובות-מה הסיכוי שמלחמת הסייבר בין ישראל לאיראן תהפוך בשנהלדעתך,  .8

 ?למלחמה כוללת בין שתי המדינות

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.2 4.5 4.8 סיכוי גבוה מאוד

 24.3 23.9 23.9 סיכוי די גבוה

 18.0 41.2 37.3 סיכוי די נמוך
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 19.1 13.1 14.1 סיכוי נמוך מאוד

 32.5 17.3 19.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

מהלך של החלת  ב "בהסכם בין הליכוד לכחול לבן כתוב כי ישראל תתאם מראש עם ארה .9

ריבונותה על שטחים ביהודה ושומרון/ הגדה המערבית. לדעתך, האם ישראל צריכה 

 ?ב במהלך"יכה של ארהלהתקדם להחלת ריבונותה גם אם לא תהיה תמ

 ערבים יהודים כלל המדגם 

אני תומך בסיפוח רק עם תמיכה של 

 הממשל האמריקאי

25.3 28.6 8.1 

אני תומך בסיפוח גם ללא תמיכה 

 אמריקאית

24.8 28.0 8.5 

 57.3 25.8 30.9 אני מתנגד לסיפוח 

 26.1 17.6 19.0 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

הירדן  בקעתשהפלסטינים יגיבו על החלת ריבונות ישראל על  הסיכוי מהלדעתך,  .10

 ?וחלקים מיהודה ושומרון/הגדה המערבית באינתיפאדה שלישית רחבת היקף

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 11.4 5.3 6.3 כים מאודונמ

 9.8 24.2 21.8 די נמוכים

 23.5 42.2 39.1 די גבוהים

 28.9 17.3 19.2 גבוהים מאוד

 26.4 11.0 13.6 א יודע/ מסרב לענותל

 100 100 100 סה"כ

האם החלטת ראש הממשלה אהוד  ,שנה לאחר יציאת כוחות צה"ל מלבנון 20היום,  .11

וללא הסכם עם ממשלת לבנון ו/או סוריה  לבנון באופן חד צדדיברק לפנות את דרום 

 ?נראית לך נכונה או לא נכונה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.1 19.5 20.1 גמרינכונה ל

 20.8 29.0 27.6 נכונה יד

 10.8 18.7 17.4 די לא נכונה

 10.6 14.8 14.1 לגמרי לא נכונה

 34.8 18.1 20.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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יש הטוענים כי היציאה החפוזה מלבנון חיזקה את תפיסת הפלסטינים שישראל מבינה  .12

ים נגד חיילים ואזרחים ישראלים. האם אתה מסכים או מתנגד רק כוח, דבר שעודד פיגוע

 ?לטענה זו

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.8 14.8 14.6 מסכים מאוד

 10.2 30.9 27.5 די מסכים

 21.1 23.8 23.3 די מתנגד

 16.8 10.3 11.4 מתנגד מאוד

 38.0 20.2 23.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

וחה( לדעתך, מהו הנושא העיקרי שבו צריכה ממשלת ישראל להתמקד בעתיד )שאלה פת .13

 ?הקרוב

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 -- 1.5 1.3 דת ומדינה

 10.6 11.7 11.5 מדיני בטחוני

 21.1 8.5 10.5 שוויון ואחדות חברתית

 5.0 12.6 11.4 רווחה

 19.4 36.7 33.9 כלכלה ותעסוקה

 17.6 11.6 12.6 בריאות וקורונה

 7.6 4.4 4.9 חינוך

 5.4 10.0 9.3 יחסי רשויות ורפורמות פוליטיות

 2.0 1.1 1.2 אחר

 11.2 1.9 3.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 

 

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על 2020מאי  מדד הקול הישראלי

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

איש ואשה בשפה  622 רואיינו, 31/5/2020-27 מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכים

בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת  149-ו העברית

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

. לקובץ הנתונים המלא ראו: מדגם. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון %95

https://dataisrael.idi.org.il 
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