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 :לדעתך, מי מהגופים הבאים שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל כיום? .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 31.8 15.1 17.9  מערכת המשפט

 5.9 12.0 11.0 הממשלה 

 5.3 10.2 9.4  הכנסת

 10.3 11.2 11.0  כלי התקשורת

 5.5 3.2 3.5  המשטרה

 6.8 9.1 8.7 טי לממשלה והפרקליטות היועץ המשפ

 34.5 39.1 38.4 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 ומי השני?  .2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.1 16.0 16.2  מערכת המשפט

 7.5 8.8 8.6 הממשלה 

 12.2 18.2 17.2  הכנסת

 13.8 12.2 12.5  כלי התקשורת

 8.2 8.4 8.3  המשטרה

 23.5 18.8 19.7 לה והפרקליטות היועץ המשפטי לממש

 17.7 17.5 17.6 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 כי פוגע בדמוקרטיה בישראל כיום?לדעתך, מי מהגופים הבאים ה .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.2 17.6 15.6  מערכת המשפט

 40.2 38.2 38.5 הממשלה 

 11.9 5.9 6.9  הכנסת

 7.2 15.7 14.3  כלי התקשורת

 6.5 4.2 4.6  המשטרה

 2.0 5.4 4.8 היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות 

 27.1 13.0 15.3 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 ומי השני?   .4

 ערבים יהודים כלל המדגם 
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 6.0 14.5 13.3  מערכת המשפט

 11.2 8.2 8.6 הממשלה 

 25.6 24.3 24.5  הכנסת

 2.1 14.8 13.0  כלי התקשורת

 35.1 10.8 14.3  ההמשטר

 5.8 13.2 12.2 היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות 

 14.1 14.1 14.1 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

 ?לדעתך, האם תנועות המחאה של היום יותר שומרות או יותר פוגעות בדמוקרטיה .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 38.2 25.2 27.4 הרבה יותר שומרות על הדמוקרטיה

 13.6 21.6 20.3  יותר שומרות על הדמוקרטיה קצת

 12.9 18.0 17.1 קצת יותר פוגעות בדמוקרטיה

 9.8 22.5 20.4 הרבה יותר פוגעות בדמוקרטיה

 25.5 12.7 14.8 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 האם בעקבות משבר הקורונה יש בדעתך לשנות את הצבעתך בבחירות הקרובות? .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

בטוח שאשנה את הצבעתי בבחירות 

 הקרובות

15.8 16.7 11.3 

 15.5 16.6 16.4 חושב שאשנה את דעתי בבחירות הקרובות 

חושב שלא אשנה את דעתי בבחירות 

 הקרובות

16.9 17.0 16.2 

בטוח שלא אשנה את דעתי בבחירות 

 הקרובות

32.0 32.0 31.9 

 1.3 1.9 1.8 אחר 

 23.8 15.7 17.0 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, באיזו מידה נפגע או לא נפגע הטיפול של ראש הממשלה נתניהו במשבר  .7

 הקורונה בגלל הצורך לטפל בענייניו המשפטיים? 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 36.2 34.4 34.7 מאוד נפגע

 18.1 22.8 22.0 די נפגע

 11.9 18.8 17.7 לא כל כך נפגע
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 14.7 16.4 16.1 בכלל לא נפגע

 19.0 7.6 9.5 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

 

הל והמדיניות במכון ידי מרכז גוטמן לחקר דעת ק -נערך על 11סקר בזק ישראל בימי הקורונה 

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

בשפה  150-ו איש ואשה בשפה העברית 620, רואיינו 12/8/2020-11במרשתת( בין התאריכים 

ומעלה. טעות  81הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון 95%ברמת ביטחון של  3.7%±הדגימה המרבית לכלל המדגם 

 https://dataisrael.idi.org.ilהנתונים המלא ראו:  סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ
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