
 

 

 2021מדד הקול הישראלי ינואר 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 8.1 7.2 7.3 אופטימי מאוד

 25.9 36.1 34.4 די אופטימי

 28.4 32.2 31.6 די פסימי

 21.7 18.6 19.1 מאוד פסימי

 15.8 5.9 7.6 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 

 9.0 12.9 12.3 אופטימי מאוד

 24.1 55.7 50.5 די אופטימי

 25.3 21.3 22.0 די פסימי

 24.6 5.5 8.6 מאוד פסימי

 17.0 4.6 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 עוקב אחרי הפרסומים בתקשורת בנושא הבחירות לכנסת? כיום, באיזו תדירות אתה .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 22.9 22.9 22.9 מספר פעמים ביום

 21.8 26.1 25.4 פעם ביום

 13.0 18.7 17.7 מספר פעמים בשבוע

 10.5 12.8 12.4 בערך פעם בשבוע

 9.4 7.6 7.9 לעיתים רחוקות יותר )פחות מפעם בשבוע(

 14.5 10.6 11.3 בכלל לא

 8.0 1.3 2.4 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 מדבר עם חברים על עניינים פוליטיים?כיום, באיזו תדירות אתה  .4

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.4 14.5 14.2 פעמים ביוםמספר 

 12.8 13.7 13.5 פעם ביום

 14.2 21.3 20.1 מספר פעמים בשבוע

 14.0 19.4 18.5 בערך פעם בשבוע

 15.8 19.6 19.0 לעיתים רחוקות יותר )פחות מפעם בשבוע(



 

 

 23.3 10.4 12.5 בכלל לא

 7.6 1.1 2.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

אתה בטוח או לא בטוח עבור איזו מפלגה תצביע בבחירות שייערכו בחודש  כיום, עד כמה .5

 מרץ?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 22.7 26.9 26.2 בטוח מאוד לאיזו מפלגה אצביע

 19.5 31.5 29.5 די בטוח

 20.1 23.5 22.9 לא כל כך בטוח

 10.1 11.8 11.5 בכלל לא בטוח לאיזו מפלגה אצביע

 14.8 3.2 5.1 הקרובות לא אצביע בבחירות

 12.9 3.2 4.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

מה הסיכוי לדעתך שבמהלך מערכת הבחירות הנוכחית יתרחשו בישראל מעשי אלימות  .6

 פוליטית, שיביאו לפציעה או אפילו למוות?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.4 12.2 13.6 סיכוי נמוך מאוד

 28.4 37.6 36.1 סיכוי די נמוך

 21.9 30.6 29.1 סיכוי די גבוה

 11.0 7.1 7.7 סיכוי גבוה מאוד

 18.3 12.5 13.5 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, האם כוח האכיפה שהמשטרה הפעילה באזורים החרדיים נגד מוסדות חינוך  .7

 היה...שנפתחו בניגוד להוראות ואירועים כגון חתונות המוניות 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.7 18.2 17.4 חזק מדי

 27.1 33.1 32.1 מתאים

 39.5 41.8 41.4 חלש מדי

 19.7 6.9 9.0 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 



 

 

האם יש לנקוט צעדים משפטיים ותקציביים נגד גורמים חרדיים המוציאים הוראות  .8

 הממשלה למאבק במגפת הקורונה?והיתרים בניגוד להנחיות 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 34.6 49.8 47.3 בטוח שכן

 28.3 25.9 26.3 חושב שכן

 10.1 8.7 8.9 חושב שלא

 5.3 6.9 6.6 בטוח שלא

 21.7 8.7 10.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 ההתמודדות עם נגיף הקורונה:האם יש או אין לך אמון באישים הבאים המובילים את 

 ראש הממשלה נתניהו .9

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 49.7 36.6 38.7 אין לי בכלל אמון

 19.9 22.7 22.2 אמוןמעט יש לי די 

 9.3 19.7 18.0 יש לי די הרבה אמון

 7.9 18.1 16.4 יש לי הרבה אמון

 13.2 2.9 4.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 שר האוצר ישראל כץ .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 39.8 39.8 39.8 אין לי בכלל אמון

 25.6 26.6 26.4 אמוןמעט יש לי די 

 11.1 17.4 16.4 יש לי די הרבה אמון

 5.7 6.8 6.7 יש לי הרבה אמון

 17.8 9.4 10.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 1הבריאות על הניהול של מבצע החיסונים, על סולם בין איזה ציון היית נותן למערכת  .11

 = מצוין:5-=גרוע ו1, כאשר 5-ל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.3 4.6 6.0 =גרוע1

2 5.2 4.8 7.0 

3 18.1 16.6 26.0 

4 33.0 35.1 22.5 

 21.8 36.9 34.4 =מצויין5



 

 

 9.5 2.0 3.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 לדעתך, האם מאמצי ההתקרבות של נתניהו לציבור הערבי הם כנים או לא? .12

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.2 3.2 3.5 מאוד כנים

 10.5 16.8 15.8 די כנים

 15.4 24.4 22.9 לא כל כך כנים

 50.3 45.4 46.2 בכלל לא כנים

 18.6 10.2 11.6 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

האם מנהיגי הציבור הערבי צריכים לשקול בחיוב לשתף פעולה עם נתניהו לדעתך,  .13

 בעקבות מאמציו להתקרב אליהם בזמן האחרון?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 9.6 10.6 10.5 בטוח שכן

 15.6 31.2 28.7 חושב שכן

 21.6 19.5 19.8 חושב שלא

 34.0 22.7 24.6 בטוח שלא

 19.1 16.0 16.5 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

=מצוין, איזה ציון היית נותן לתפקודה של הרשימה )הערבית( 5-=גרוע ו1על סולם שבין  .14

 המשותפת בשנתיים האחרונות:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.2 38.9 36.3 =גרוע1

2 16.2 16.6 14.4 

3 13.7 11.9 23.1 

4 4.7 3.0 13.1 

 9.6 1.5 2.8 =מצויין5

 16.7 28.1 26.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

 

 



 

 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על 2021מדד הקול הישראלי ינואר 

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

בשפה  300-ו איש ואשה בשפה העברית 605, רואיינו 29/1/2021-25במרשתת( בין התאריכים 

ומעלה. טעות  18הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון 95%ברמת ביטחון של  3.32%±הדגימה המרבית לכלל המדגם 

 https://dataisrael.idi.org.il מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו:

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

