
 

 

 2020יוני מדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.7 6.9 6.8 אופטימי מאוד

 21.9 33.9 31.9 די אופטימי

 33.8 37.9 37.2 די פסימי

 19.9 15.5 16.2 מאוד פסימי

 17.7 5.8 7.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 8.9 9.8 9.7 אופטימי מאוד

 31.3 48.0 45.2 די אופטימי

 35.7 30.4 31.3 די פסימי

 15.0 5.7 7.2 מאוד פסימי

 9.1 6.1 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ?עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.6 15.6 16.4 חושש מאוד

 43.0 44.2 44.0 די חושש

 31.3 31.8 31.7 לא כל כך חושש

 1.5 6.9 6.0 כלל לא חושש

 3.6 1.6 1.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

=מצוין, איזה ציון היית נותן לממשלת ישראל על הטיפול 10מאוד ועד  =גרוע1-על סולם מ .4

 :שלה במשבר הקורונה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.5 9.5 9.7 =גרוע מאוד1

2 5.1 5.7 1.9 

3 7.7 7.5 9.0 

4 11.4 11.2 12.5 

5 14.9 15.5 11.4 

6 12.6 13.9 6.0 
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7 17.7 18.4 14.2 

8 11.2 11.1 11.7 

9 4.5 4.0 7.0 

 12.6 2.4 4.1 =מצוין10

 3.0 0.7 1.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

דרישה של האמנים ושל אנשי תעשיית הבידור לפיצוי ל מתנגדהאם אתה תומך או  .5

הנחיות הממשלה לגבי אי קיום אירועים בתקופת בגלל  ,בדן ההכנסותומהמדינה על א

 ?הקורונה

 ביםער יהודים כלל המדגם 

 18.5 26.8 25.4 תומך מאוד

 29.6 41.6 39.6 די תומך

 8.3 17.0 15.6 די מתנגד

 18.8 6.2 8.3 מתנגד מאוד

 24.8 8.4 11.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ?מה דעתך לגבי החלת ריבונות ישראל על שטחים ביהודה ושומרון .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

יבונות של ישראל על מתנגד לכל החלת ר

 שטחים ביהודה ושומרון

25.0 20.2 49.0 

תומך בהחלת הריבונות, אבל רק על בקעת 

 הירדן

8.0 8.5 5.5 

תומך בהחלת הריבונות על גושי ההתיישבות 

 הגדולים ביהודה ושומרון בלבד

14.2 16.2 4.4 

תומך בהחלת הריבונות של ישראל על כל 

 שטחי יהודה ושומרון

24.5 28.2 5.7 

 --- 2.9 2.4 אחר: _________

 35.5 24.0 25.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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ואם הממשל האמריקני יתנה את החלת הריבונות ( 6בשאלה  2-5)רק למי שענה  .7

במקרה כזה ישראל עדיין צריכה להחיל את  מדינה פלסטינית, האם הקמתבהסכמה ל

 ?ריבונותה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.9 13.1 13.4 בטוח שכן

 45.3 35.9 36.4 חושב שכן

 24.6 26.7 26.6 חושב שלא

 5.4 11.7 11.3 בטוח שלא

 6.7 12.6 12.3 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

בגדה, איזה מעמד פוליטי / שטחים ביהודה ושומרוןתחיל את ריבונותה על אם ישראל  .8

 ?לאחר הסיפוח ,פלסטינים בשטחים אלההיא צריכה לתת לתושבים ה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 42.8 17.7 21.9 מעמד של אזרחים 

מעמד של תושבים שהוא פחות מאזרחות, 

 למשל אין לאפשר להם להצביע בבחירות

24.0 26.8 9.8 

אין לתת להם מעמד כלשהו מעבר למה 

 שיש להם היום

31.6 36.2 8.5 

 38.9 19.3 22.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

יהודה /ומה הסיכוי לדעתך שישראל אכן תחיל את ריבונותה על חלקים מהגדה המערבית .9

 ?ושומרון בשנה הקרובה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.6 3.8 4.3 סיכוי גבוה מאוד

 21.7 22.7 22.5 סיכוי די גבוה

 21.3 43.5 39.8 סיכוי די נמוך

 25.1 12.7 14.8 ךסיכוי מאוד נמו

 25.3 17.3 18.7 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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עדיף שייבחר משני המועמדים בבחירות לדעתך מבחינת האינטרסים של ישראל, מי  .10

ג'ו ביידן או )המפלגה הרפובליקנית( דונלד טראמפ  –הקרובות לנשיאות ארה"ב 

 )המפלגה הדמוקרטית(?

 ביםער יהודים כלל המדגם 

 33.9 60.2 55.8 דונלד טראמפ

 25.0 14.4 16.2 ג'ו ביידן

 41.1 25.4 28.0 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

מוצדקת או  (Black Lives matter)לדעתך, האם תנועת המחאה "חיי שחורים שווים"  .11

 ?שאינה מוצדקת

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 45.0 28.9 31.6 מאוד מוצדקת

 25.3 33.6 32.2 מוצדקתדי 

 5.9 14.2 12.8 לא כל כך מוצדקת

 2.2 8.6 7.5 בכלל לא מוצדקת

 21.6 14.8 15.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 ? אתה מסכים יותרמשתי הטענות הבאות עם איזו  .12

 ערבים יהודים כלל המדגם 

נכון להרוס אתרי זיכרון למאורעות ולאישים 

עותיהם נחשבות כיום מפלות היסטוריים שד

 או גזעניות

20.1 18.8 26.4 

לא נכון להרוס אתרי זיכרון למאורעות 

ולאישים היסטוריים גם אם דעותיהם 

 נחשבות כיום מפלות או גזעניות

57.1 59.5 44.9 

 28.7 21.6 22.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 ?על הכנסת החדשהעתך לדנחקק חוק הלאום. האם  2018בקיץ  .13

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 19.2 23.2 22.6 להשאיר את חוק הלאום כמו שהוא

לתקן את החוק הקיים על ידי הוספת 

המשפט: "מדינת ישראל מהווה בית 

 ומקיימת שוויון זכויות לכל אחד מאזרחיה"

22.3 22.8 20.0 

הוספת  לתקן את החוק הקיים על ידי

אל היא מדינה יהודית "מדינת ישר המשפט:

 ודמוקרטית, ברוח הכרזת העצמאות"

17.8 20.5 4.4 

 46.2 12.5 18.1 יש לבטל את חוק הלאום

 10.1 20.9 19.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 

 

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

ה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות הישראלי לדמוקרטי

 149-ו איש ואשה בשפה העברית 609, רואיינו 30/6/2020-28כראוי במרשתת( בין התאריכים 

 18בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 

. עבודת השדה %95ברמת ביטחון של ± %3.7דגם ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המ

 https://dataisrael.idi.org.ilבוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: 

 

https://dataisrael.idi.org.il/

