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נספח 2 
התפלגות נתוני מדד 2020 לעומת נתוני העבר )%(

1. מהו לדעתך המצב של ישראל כיום באופן כללי?

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

2.52.32.83.13.25.34.35.86.49.59.510.77.37.615.117.116.16.9טוב מאוד

8.611.116.519.411.423.126.933.921.428.625.733.633.928.932.735.833.930.6טוב*

26.132.937.538.234.335.738.435.241.040.541.136.638.739.932.929.631.040.3ככה־ככה

24.322.716.818.425.016.117.113.816.011.49.88.89.312.29.58.49.014.5רע*

38.530.625.820.425.218.212.29.813.78.611.88.28.710.77.97.78.87.1רע מאוד

 לא יודע/
מסרב להשיב

–0.40.60.50.91.61.11.51.51.42.12.12.00.71.81.41.20.6

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

*עד 2013 קטגוריות התשובה היו: די טוב, די רע.

הערות כלליות: 

הניתוח ההשוואתי מציג את התפלגות התשובות של כלל המדגם )פרט לשאלות שהוצגו ליהודים או לערבים בלבד ולכמה שאלות שבהן    
מובאות רק תשובות היהודים או הערבים(, ובכללן לא יודע/מסרב להשיב.

או  יש,  אם  העבר,  למדדי  זה  מדד  בין  ובקטגוריות  בנוסח  הבדלים   .2020 מדד  שאלון  לפי  מוצגים  התשובה  וקטגוריות  השאלה  נוסח    
קטגוריה שלא הופיעה בשנה מסוימת מובאים לתשומת לב הקורא בהערות מתחת לכל לוח.

בכל השאלות האפשרות "לא יודע/מסרב להשיב" לא הוקראה למרואיין. 	
משמעות הקיצור ל"נ היא שבשנה מסוימת המוצגת בלוח, השאלה לא נשאלה או שהקטגוריה המסומנת לא הוצגה, למשל כאשר הוצגו    

בשנים מסוימות ארבע אפשרויות תשובה ובאחרות חמש.
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2. והמצב שלך באופן אישי? 

201420152016201720182020

19.522.626.031.233.615.7טוב מאוד

46.452.149.442.346.345.1טוב

22.319.819.820.217.130.4ככה־ככה

6.43.32.52.61.26.4רע

3.11.51.72.61.42.1רע מאוד

2.30.70.61.10.40.3לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100סך הכול

3. באיזו מידה אתה מרגיש את עצמך חלק ממדינת ישראל ובעיותיה?*

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162019**2020

במידה רבה 
מאוד

5245.343.635.328.028.132.333.539.635.533.238.841.839.838.931.9

26.227.429.033.630.327.031.430.829.929.627.536.337.437.437.246.6במידה די רבה

במידה 
מסוימת

ל"נל"נל"נל"נל"נ12.716.814.420.525.327.623.622.018.220.821.1

במידה די 
מועטה

5.36.14.47.39.59.87.37.85.57.99.413.414.215.416.715.8

3.53.63.03.15.76.24.74.86.74.76.68.15.26.36.04.5בכלל לא

לא יודע/
מסרב להשיב

0.30.85.60.21.21.30.71.10.11.52.23.41.41.11.21.2

100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

*2016-2003: במידה רבה, במידה מסוימת, במידה מועטה, במידה מועטה מאוד  

** 2019: במידה רבה מאוד, במידה רבה, במידה מסוימת, במידה מועטה, במידה מועטה מאוד
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 4. איזה ציון אתה נותן לרמת הסולידריות )תחושת ה"ביחד"( של החברה הישראלית )יהודים, ערבים 
וכל שאר האזרחים(? תן ציון בסולם שבין 1 ל־10, שבו 1 = "אין בכלל סולידריות" ו־10 = "יש סולידריות 

רבה מאוד".

2011201420152020

4.784.715.135.35ציון ממוצע בין 1 ל־10

 5. כל חברה בעולם מתחלקת לקבוצות חזקות וחלשות. להרגשתך, לאיזו קבוצה בחברה הישראלית 
אתה שייך? 

20122013201420152017201820192020

21.120.216.921.721.421.722.410.8לקבוצה חזקה

43.834.541.038.039.951.045.048.4לקבוצה די חזקה

17.321.418.516.618.015.815.322.5לקבוצה די חלשה

11.715.212.917.712.66.610.411.0לקבוצה חלשה

6.18.710.76.08.14.96.97.3לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100סך הכול
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6. איזה מתח הכי חזק היום בעיניך בחברה הישראלית? 

201220152016201820192020

3.03.91.45.52.73.4המתח בין מזרחים לאשכנזים

20.310.310.524.822.517.5המתח בין דתיים לחילונים

8.718.424.031.937.538.6המתח בין ימין לשמאל מדיני־ביטחוני

13.212.88.05.34.78.5המתח בין עשירים לעניים

47.947.053.030.326.728.4המתח בין יהודים לערבים

6.97.63.12.25.93.6לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100סך הכול

 7. איזה ציון אתה נותן להנהגת ישראל כיום בנושא השחיתות בסולם ציונים שבין 1 ל־5 
כאשר 1 = מאוד מושחתת ו־5 = בכלל לא מושחתת? 

2014201520162017201820192020

122.828.727.027.128.138.632.6 – מאוד מושחתת

219.819.127.922.718.819.125.2

331.431.830.931.232.323.624.2

415.211.110.011.112.510.211.2

54.23.22.44.56.05.94.7 – בכלל לא מושחתת

6.66.11.83.42.32.62.1לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100סך הכול

2.52.42.32.42.52.22.3ממוצע בין 1 ל־5
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 8. ישראל מוגדרת מדינה יהודית ודמוקרטית. האם, לדעתך, יש או אין היום שיווי משקל/איזון נכון 
בין הרכיב היהודי לרכיב הדמוקרטי?

20162017201820192020

 יש היום שיווי משקל/איזון נכון 
בין הרכיב היהודי לרכיב הדמוקרטי

26.126.727.828.220.2

45.146.645.546.946.8הרכיב היהודי חזק מדי

22.920.120.918.323.4הרכיב הדמוקרטי חזק מדי

5.96.65.86.69.6לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100סך הכול

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם ההיגדים הבאים: 

9. לא חשוב למי מצביעים, זה לא משנה את המצב

20032004200620092010201220132014201520172020

10.815.716.929.228.022.619.730.113.518.415.4מאוד מסכים 

23.116.819.319.720.820.217.421.515.317.030.1די מסכים

ל"נל"נל"נל"נל"נל"נל"נל"נ11.810.813.3לא בטוח*

34.330.123.616.119.917.216.222.718.620.923.4לא כל כך מסכים

19.926.226.531.728.033.941.922.750.541.429.7בכלל לא מסכים

0.10.40.43.33.36.14.83.02.22.31.4לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100סך הכול

בשנים 2003, 2004 ו־2006 היו 5 קטגוריות תשובה, ובנוסח מעט אחר: בהחלט לא מסכים, לא מסכים, לא בטוח, מסכים, מסכים בהחלט.  *
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10. השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה

2017*201820192020

22.922.532.425.7מאוד מסכים

21.923.321.727.5די מסכים

23.325.216.223.6לא כל כך מסכים

27.924.528.121.4בכלל לא מסכים

4.04.51.61.8לא יודע/מסרב להשיב

100100100100סך הכול

* מקור: מדד השלום, מאי 2018 

11. כלי התקשורת בישראל מתארים את המצב במדינה כאילו הוא הרבה יותר גרוע ממה שהוא באמת

201720182020

29.528.123.1מאוד מסכים

26.625.531.4די מסכים

22.125.426.6לא כל כך מסכים

18.118.716.4בכלל לא מסכים

3.72.32.5לא יודע/מסרב להשיב

100100100סך הכול
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12. ישראל היא מקום שטוב לחיות בו

2017*20192020

44.459.636.9מאוד מסכים

39.725.439.6די מסכים

10.810.017.2לא כל כך מסכים

4.43.95.6בכלל לא מסכים

0.71.10.7לא יודע/מסרב להשיב

100100100סך הכול

מקור: תמר הרמן, אור ענבי, אלה הלר, פאדי עומר ּווויליאם קביסון, שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים, ישראל 2019, ירושלים:    *

המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019

עד כמה אתה נותן אמון בכל אחד מהאנשים או המוסדות הבאים: 

13. התקשורת 

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

28.123.824.328.926.530.430.334.524.425.725.922.421.029.024.728.528.526.5אין לי בכלל אמון

23.324.825.227.027.331.934.130.322.826.124.244.441.946.045.939.933.538.9יש לי די מעט אמון

36.836.335.032.631.928.726.724.137.432.332.523.830.220.823.424.827.727.2יש לי די הרבה אמון

11.814.715.111.412.58.37.89.714.414.014.85.95.53.34.56.08.16.2יש לי הרבה מאוד אמון

0.10.40.40.11.80.71.11.41.01.92.63.61.40.91.50.82.21.2לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול
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14. בית המשפט העליון

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

16.011.422.315.518.425.223.221.613.610.717.710.312.116.115.619.519.420.9אין לי בכלל אמון

13.89.116.315.619.123.717.322.013.012.314.421.419.925.124.625.622.323.5יש לי די מעט אמון

30.427.428.629.028.729.128.127.927.330.528.133.537.033.333.026.328.328.8יש לי די הרבה אמון

39.449.031.437.529.218.323.123.841.442.932.727.425.422.523.425.426.524.8יש לי הרבה מאוד אמון

0.43.11.42.44.63.78.34.74.73.67.17.45.73.03.43.23.52.0לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

15. המשטרה

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

14.915.519.128.730.335.630.323.220.515.818.316.819.116.517.018.017.419.2אין לי בכלל אמון

18.618.324.626.827.131.127.733.521.821.319.832.434.742.541.034.137.637.1יש לי די מעט אמון

41.641.836.230.728.323.127.229.838.240.038.435.034.231.832.234.430.033.5יש לי די הרבה אמון

24.823.619.512.511.98.410.411.517.920.920.611.58.27.97.812.213.39.1יש לי הרבה מאוד אמון

0.10.80.61.32.41.84.42.01.62.02.94.33.81.32.01.31.71.1לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול
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16. נשיא המדינה

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

16.112.317.615.354.229.621.814.610.89.313.611.810.315.413.115.613.017.8אין לי בכלל אמון

15.612.916.916.920.022.415.914.39.89.610.212.812.020.115.619.114.820.9יש לי די מעט אמון

36.133.729.430.314.924.127.425.721.822.522.430.037.335.034.224.026.630.5יש לי די הרבה אמון

31.435.534.733.55.621.630.242.356.056.150.638.632.826.431.137.339.327.4יש לי הרבה מאוד אמון

0.85.61.44.05.32.34.73.11.62.53.26.87.53.16.04.06.33.4לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

17. הכנסת 

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

19.524.442.233.032.036.229.525.819.718.220.021.521.524.021.324.322.923.1אין לי בכלל אמון

28.628.633.533.733.233.931.434.827.326.124.737.939.447.750.646.844.843.5יש לי די מעט אמון

38.237.320.025.326.022.927.127.643.338.437.127.729.322.622.122.522.124.7יש לי די הרבה אמון

13.18.54.07.46.25.58.68.88.314.314.87.36.14.03.75.06.77.4יש לי הרבה מאוד אמון

0.61.20.30.62.61.53.43.01.43.03.45.63.61.72.31.43.51.3לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול
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18. צה"ל

20032004200520620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

8.86.88.911.210.613.911.310.77.27.18.85.37.77.16.110.57.88.7אין לי בכלל אמון

7.67.17.69.614.815.27.58.15.85.86.79.06.010.010.611.18.312.2יש לי די מעט אמון

23.425.127.224.928.826.222.818.717.020.016.627.927.033.932.525.629.728.1יש לי די הרבה אמון

59.859.855.753.543.743.956.460.368.865.065.554.557.547.848.452.552.546.7יש לי הרבה מאוד אמון

0.41.20.60.82.10.81.92.21.21.92.43.31.81.22.40.61.74.3לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

19. הממשלה

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

19.927.726.631.237.241.430.730.522.318.020.820.023.828.628.529.430.433.1אין לי בכלל אמון

25.430.830.528.830.232.235.435.125.622.521.639.437.042.641.639.136.837.8יש לי די מעט אמון

40.835.330.329.623.620.124.926.441.141.336.528.628.121.222.721.822.221.6יש לי די הרבה אמון

13.84.412.19.16.65.06.16.39.915.517.59.18.16.06.28.77.46.5יש לי הרבה מאוד אמון

0.11.80.51.32.41.32.91.71.12.73.62.93.01.61.01.03.21.0לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול
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20. המפלגות

200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020

28.330.529.730.727.135.7ל"נ34.037.850.341.344.146.935.432.628.331.526.2אין לי בכלל אמון 

42.351.149.048.847.642.8ל"נ33.434.031.635.932.536.139.939.332.730.530.9יש לי די מעט אמון

16.212.612.913.712.416.1ל"נ28.022.815.519.217.513.516.919.831.928.728.6יש לי די הרבה אמון

2.91.32.42.22.43.0ל"נ4.33.82.13.23.11.82.74.03.75.49.1יש לי הרבה מאוד אמון

10.44.56.04.610.52.4ל"נ0.31.60.50.42.81.75.14.33.43.95.2לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

21. היועץ המשפטי לממשלה

20082009201120172018*20192020

30.922.711.317.020.516.226.4אין לי בכלל אמון

27.619.914.131.229.626.426.7יש לי די מעט אמון

24.028.834.632.430.527.126.9יש לי די הרבה אמון

9.716.829.59.611.818.415.2יש לי הרבה מאוד אמון

7.811.810.59.87.611.94.8לא יודע/מסרב

100100100100100100100סך הכול

* מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2019
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22. המוסד לביטוח לאומי 

20152020

21.319.3אין לי בכלל אמון

30.931.2יש לי די מעט אמון

30.534.7יש לי די הרבה אמון

9.611.8יש לי הרבה מאוד אמון

7.63.0לא יודע/מסרב להשיב

100100סך הכול

23. העירייה או הרשות המקומית שאתה מתגורר בה 

2018*20192020

18.117.814.3אין לי בכלל אמון

27.624.323.3יש לי די מעט אמון

35.534.041.6יש לי די הרבה אמון

17.521.619.0יש לי הרבה מאוד אמון

1.32.31.8לא יודע/מסרב להשיב

100100100סך הכול

* מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2019 
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24. קופת החולים שלך 

20152020

6.43.1אין לי בכלל אמון

18.016.5יש לי די מעט אמון

49.546.0יש לי די הרבה אמון

23.031.9יש לי הרבה מאוד אמון

3.12.5לא יודע/מסרב להשיב

100100סך הכול

27. האם לדעתך מערכת הבריאות הציבורית בארץ נותנת כיום טיפול שווה לכל המטופלים מכל רקע 
ומכל מגזר? 

20192020

20.715.8בטוח שכן 

24.841.5חושב שכן 

20.925.6חושב שלא 

31.714.6בטוח שלא 

1.82.5לא יודע/מסרב להשיב

100100סך הכול
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38. כשאתה נזקק לטיפול רפואי, האם תעדיף שיטפל בך רופא יהודי או רופא ערבי או שלא משנה לך? 

20152020

16.923.1רופא יהודי  

1.50.8רופא ערבי  

80.074.7לא משנה לי  

1.61.4לא יודע/מסרב להשיב

100100סך הכול

39. לדעתך, עד כמה מדינת ישראל מצליחה כיום לדאוג לביטחון של אזרחיה? 

20192020

18.218.1במידה רבה מאוד   

45.358.2במידה די רבה   

29.118.9במידה די מועטה   

6.13.9בכלל לא 

1.20.9לא יודע/מסרב להשיב

100100סך הכול
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40. ועד כמה היא מצליחה כיום לדאוג לרווחה של אזרחיה? 

20192020

6.04.7במידה רבה מאוד   

29.026.3במידה די רבה   

51.652.6במידה די מועטה   

11.714.8בכלל לא 

1.71.6לא יודע/מסרב להשיב 

100100סך הכול

47. רוב הערבים אזרחי ישראל רוצים להשתלב בחברה הישראלית ולהיות חלק ממנה 

2018*20192020

24.030.519.7מאוד מסכים   

43.030.440.7די מסכים   

21.017.026.4לא כל כך מסכים    

10.014.89.5בכלל לא מסכים  

2.07.33.7לא יודע/מסרב להשיב 

100100100סך הכול

* מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2019
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48. )ליהודים( כדי לשמור על הזהות היהודית עדיף שהיהודים והערבים בישראל יחיו בנפרד 

*2017201820192020

35.724.432.618.3מאוד מסכים 

16.618.813.823.2די מסכים   

20.024.425.235.8לא כל כך מסכים    

25.028.721.818.0בכלל לא מסכים  

2.73.76.64.7לא יודע/מסרב להשיב 

100100100100סך הכול

מקור: תמר הרמן, חנן כהן, פאדי עומר, אלה הלר וציפי לזר־שואף, שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים, ישראל 2017, ירושלים: המכון    *

הישראלי לדמוקרטיה, 2017 

)לערבים( כדי לשמור על הזהות הערבית עדיף שהערבים והיהודים בישראל יחיו בנפרד 

*2017201820192020

12.43.09.211.4מאוד מסכים 

9.626.68.010.5די מסכים   

12.045.618.39.1לא כל כך מסכים    

64.624.962.668.5בכלל לא מסכים  

1.4-1.90.5לא יודע/מסרב להשיב 

100100100100סך הכול

* מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2017
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49. המשטר בישראל הוא דמוקרטי גם לאזרחים הערבים 

ערביםיהודים

*20172018**20192020*20172018**20192020

39.840.338.623.917.06.416.314.9מאוד מסכים

27.535.732.041.628.026.228.019.8די מסכים

19.315.117.623.921.640.119.624.8לא כל כך מסכים

9.97.68.86.632.426.735.538.6בכלל לא מסכים

3.51.33.04.01.00.60.61.7לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100סך הכול

מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2017  *

מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2019   **
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50. )ליהודים( החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי 

2003200420052006200720082009201020112013201420152016*201720182020

38.053.632.941.829.127.745.453.652.647.049.851.245.965.852.345.0מאוד מסכים 

38.628.234.334.236.230.933.829.325.219.724.022.426.115.221.930.3די מסכים

14.59.717.812.717.419.510.69.010.89.910.59.714.97.610.914.5לא כל כך מסכים

8.25.513.210.012.416.35.84.69.520.011.011.311.78.012.75.9בכלל לא מסכים

0.73.01.81.34.95.64.43.51.93.44.75.41.43.42.24.3לא יודע/מסרב להשיב

100100100100100100100100100100100100100100100100סך הכול

*מקור: הרמן ואח', שותפות בעירבון מוגבל, 2017

)לערבים( החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי

20152020

6.711.9מאוד מסכים   

11.710.7די מסכים   

12.315.3לא כל כך מסכים    

66.959.9בכלל לא מסכים  

2.42.2לא יודע/מסרב להשיב 

100100סך הכול
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כלל המדגםלאום

84.7יהודים ואחרים

15.3ערבים

100סך הכול

ערביםיהודיםכלל המדגםמין

49.949.651.7גברים

50.150.448.3נשים

100100100סך הכול

ערביםיהודיםכלל המדגםגיל

34-1834.432.445.4

54-3533.833.237.1

+5531.834.417.5

100100100סך הכול
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ערביםיהודיםכלל המדגםהשכלה

11.28.128.3יסודית או תיכונית חלקית, ללא תעודת בגרות

18.317.920.6תיכונית מלאה, עם תעודת בגרות

19.321.66.7על־תיכונית

 אקדמית חלקית או אקדמית מלאה 
)תואר ראשון ומעלה(

50.551.644.4

-0.70.8לא השיבו

100100100סך הכול

ערביםיהודיםכלל המדגםהכנסה חודשית למשק בית

45.042.857.2מתחת לממוצע

20.120.517.8כמו הממוצע

25.726.422.2מעל הממוצע

9.210.32.8לא השיבו

100100100סך הכול

ערביםיהודיםכלל המדגםאשכול חברתי־כלכלי של יישוב המגורים

26.017.175.6אשכול נמוך )3-1(

19.119.417.2אשכול נמוך־בינוני )5-4(

29.534.32.8אשכול בינוני־גבוה )7-6(

23.227.30.6אשכול גבוה )10-8(

2.21.93.8לא השיבו

100100100סך הכול
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ערביםדת

77.8מוסלמים

10.0נוצרים

10.0דרוזים

2.2לא השיבו

100סך הכול

יהודיםמיקום )עצמי( על הרצף החילוני־חרדי

12.5חרדים

13.0דתיים

11.4מסורתיים דתיים

23.7מסורתיים לא־דתיים

39.4חילונים

100סך הכול
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שיוך עצמי למחנה פוליטי, 
לפי מיקום עצמי על הרצף 

החרדי־חילוני )יהודים(

מסורתיים דתייםחרדים
דתיים

מסורתיים 
לא־דתיים

חילונים

2.00.9-1.811.1שמאל

2.90.91.63.612.7שמאל מתון

13.75.520.330.834.5מרכז

20.617.426.618.115.2ימין מתון

55.975.348.443.021.5ימין

4.9-3.12.75.0לא השיבו

100100100100100סך הכול


