
 

 

 סקר טרום בחירותריכוז נתונים, 

 

 האם נפגעת או לא נפגעת כלכלית ממשבר הקורונה?

 רק כשליש מהציבור הישראלי ציין כי לא נפגע כלכלית ממשבר הקורונה. •

היהודי )רק אחד מכל ארבעה ערבים לא הפגיעה בציבור הערבי גדולה יותר מאשר בציבור  •

 נפגע כלכלית מהמשבר(.

קבוצות נוספות בהן הפגיעה הכלכלית היא גבוהה יחסית הן: נשים, צעירים, בעלי השכלה  •

 שאינה אקדמית ואלה שהכנסתם מתחת לממוצע.

 )%( האם נפגעת או לא נפגעת כלכלית ממשבר הקורונה?

לא נפגע  

 כלכלית

ירידה 

בשכר/ 

 הכנסה של

 25%עד 

ירידה 

בשכר/ 

הכנסה של 

 25%מעל 

חל"ת/ פיטורין, 

העסק נסגר 

באופן זמני/ 

 קבוע

לא עבד 

לפני 

 הקורונה

 26 13.5 9 17.5 34 כלל המדגם

 26 14 8 16 36 יהודים לאום

 26 12 14 22 26 ערבים

 21.5 9.5 11 21 37 גברים מין

 32 17 7 14 30 נשים

 29 17 8 14 32  18-34 גיל

35-54  45 24 11 12 8 

55+ 24 14 8 11 43 

 36.5 16 9 14.5 23.5 עד תיכונית, כולל השכלה

 27 17 10 21 25 על תיכונית

 17 10 9 18 46 אקדמאית

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 33 17 10 16 24 מתחת לממוצע

 18 13 7 25 37 ממוצעת

 19 7 9.5 15.5 49 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 32.5 15.5 6 11 35 חרדים

 24 10 7 15 44 דתיים

 19.5 19.5 15 17 29 דתיים-מסורתיים

מסורתיים לא 

 דתיים

37 16 7.5 12 27.5 

 25.5 14 7.5 18 35 חילונים

 

 

 

 



 

 ציון לממשלה בראשות נתניהו על ניהול המשבר מבחינה רפואית

מבחינה רפואית )שיעור אלה שנותנים הציבור הישראלי חלוק בעמדותיו לגבי תפקוד הממשלה  •

 לממשלה ציון חיובי כמעט זהה לאלה שנותנים לה ציון שלילי(.

 הערכת הציבור הערבי את תפקוד הממשלה נמוכה יותר מזו של הציבור היהודי. •

בעוד רוב הדתיים )חרדים, דתיים לאומיים( נותנים לממשלה ציון טוב על ניהול המשבר מבחינה  •

 ב החילונים נותנים לה ציון שלילי.רפואית, הרי שרו

בציבור היהודי כמעט מחצית מהימין נותנים לממשלה ציון חיובי, בעוד רוב במרכז ורוב גדול  •

 בשמאל נותנים לה ציון שלילי.

=מצוין, איזה ציון היית נותן לממשלה בראשות נתניהו על ניהול 5-=גרוע ל1על סולם שבין 

 )%( המשבר: מבחינה רפואית

טוב/ גרוע לא  

(1-2) 

 טוב/מצוין (3בינוני )

(4-5) 

 לא יודעים

 3 36 23 38 כלל המדגם

 2 38 23 37 יהודים לאום

 6.5 28.5 23 42 ערבים

 1 36 26 37 גברים מין

 4.5 36 20.5 39 נשים

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 6 61 16 17 חרדים

 2 52 30 16 דתיים

 1.5 48 26.5 24 דתיים-מסורתיים

 1 32 28 39 מסורתיים לא דתיים

 1 28 20 51 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 0 10 18 72 שמאל

 1 25 19 55 מרכז

 2 47 26 25 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 0 10 23 67 מרצ-גשר-העבודה

 1 58 24 17 הליכוד

 2 15 23 60 לבן-כחול

 0 31 22 47 ישראל ביתנו

 2.5 66 19.5 12 ש"ס

 2 50 26 22 ימינה

 3.5 61 16 19.5 יהדות התורה

 3 28 26 43 הרשימה המשותפת

 

 

 

 



 

 

 כלכליתציון לממשלה בראשות נתניהו על ניהול המשבר מבחינה 

רוב ההציון לממשלה על ניהול המשבר מבחינה כלכלית נמוך בהרבה מזה שמבחינה רפואית.  •

 בתחום זה.נותנים לממשלה ציון שלילי 

נים לממשלה ציון טוב על תפקודה מבחינה כלכלית נמוך ( הנות30שיעור הצעירים )עד גיל  •

 +( הנותנים ציון זה.65משמעותית מציון המבוגרים )

אשר נותנים לממשלה ציון נכשל מבחינה מעל לממוצע אלה שהכנסתם אקדמאיים ושיעור ה •

 .הציבורכלכלית גבוה יותר מאלה הנותנים ציון נכשל בכלל 

בעוד בשמאל ובמרכז רוב גדול נותן לממשלה ציון שלילי מבחינה כלכלית, הימין מפוצל בעמדותיו  •

 בסוגיה זו.

=מצוין, איזה ציון היית נותן לממשלה בראשות נתניהו על ניהול 5-=גרוע ל1על סולם שבין 

 )%( כלכליתהמשבר: מבחינה 

לא טוב/ גרוע  

(1-2) 

 טוב/מצוין (3בינוני )

(4-5) 

 לא יודעים

 3 23 19 55 כלל המדגם

 2 24.5 20 53.5 יהודים לאום

 5 17 17 61 ערבים

 2 26 20 52 גברים מין

 3.5 20.5 18 58 נשים

 4 17 22 57 18-34 גיל

35-54 55 18.5 25 1.5 

55+ 53 17 28.5 1.5 

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 2 27 19 52 מתחת לממוצע

 3 23 17.5 56.5 ממוצעת

 2 17 20 61 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 5 48 22 25 חרדים

 2 41 23 34 דתיים

 1 23 30 46 דתיים-מסורתיים

 0.5 22 22 55.5 מסורתיים לא דתיים

 2 16 15 67 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 1.5 1.5 13 84 שמאל

 0 14 12 74 מרכז

 2.5 32 24 41.5 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 2 8 8 82 מרצ-גשר-העבודה

 1 42 27 30 הליכוד

 0.5 7 10.5 82 לבן-כחול

 0 14 23 63 ישראל ביתנו

 0 51 27 22 ש"ס



 

 1.5 23 34 41.5 ימינה

 3 47 23 27 יהדות התורה

 2 18 14 66 הרשימה המשותפת

 

 בשיעור המתחסנים?בזכות מי מדינת ישראל במקום הראשון 

כמעט מחצית מהציבור נותן את הקרדיט לראש הממשלה נתניהו על שיעור המתחסנים הגבוה  •

בישראל. כרבע מציינים כי הסיבה לכך היא הציבור שהתחסן במספרים גבוהים, ומיעוט ציינו כי 

 בזכות חברת פייזר. –ישראל במקום הראשון בעולם בזכות קופות החולים ועוד פחות 

בציבור היהודי כמעט מחצית סבורים כי ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בחיסוני  בעוד •

הקורונה בזכות ראש הממשלה, בציבור הערבי הדעות חלוקות, שיעור שווה )כשליש( סבור כי זה 

 בזכות ראש הממשלה ובזכות הציבור שהלך להתחסן.

לעומת מיעוט במרכז ובימין שציינו  רוב בימין )יהודים( מציין כי זהו המצב בזכות ראש הממשלה, •

 (.13%-ו 27%זאת )

רוב בקרב  –תמונה דומה עולה גם בפילוח הציבור היהודי לפי מיקום על הרצף החרדי דתי  •

 הדתיים )חרדים, דתיים לאומיים ומסורתיים דתיים( ומיעוט בקרב החילונים.

לקורונה. בעיקר בזכות מי זהו מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בשיעור המחוסנים 

 )%( המצב?

ראש  

הממשלה 

 נתניהו

קופות 

 החולים

חברת 

 פייזר

הציבור 

שהתחסן 

במספרים 

 גבוהים

 אחר

 5 26 8 16 45 כלל המדגם

 4 24 8 16 48 יהודים לאום

 7 34 8 18 33 ערבים

 2 27 9 16 46 18-34 גיל

35-54 43 13 6 33.5 4.5 

55+ 46 21 9 20 4 

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 3 15 0 5 77 חרדים

 1 16 3 7 73 דתיים

 4 21 7 4 64 דתיים-מסורתיים

 6 21 10 15 48 מסורתיים לא דתיים

 6 30 11 25 28 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 6 32 12 37 13 שמאל

 6 27 12 28 27 מרכז

 3.5 20.5 7 8 61 ימין

הצבעה 

בבחירות 

 7.5 19 13.5 29 31 מרצ-גשר-העבודה

 2 19 4 6 69 הליכוד



 

 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 4.5 33 11 31 20.5 לבן-כחול

 6 40.5 13.5 16 24 ישראל ביתנו

 1 24 2 0 73 ש"ס

 4 20 4 11 61 ימינה

 3 13 0 7 77 יהדות התורה

 4 40 11 15 30 הרשימה המשותפת

 

 הטלת הסגר השלישי? אילו שיקולים הנחו את מקבלי ההחלטות על

הציבור חצוי בדעותיו, האם שיקולים בריאותיים או שיקולים פוליטיים הנחו את מקבלי ההחלטות  •

בהחלטתם על הטלת הסגר השלישי. בהשוואה לסגר השני, נתון זה מהווה ירידת מה בהערכת 

מהישראלים  55%אז ציינו  –הציבור את המידה בה שיקולים פוליטיים משפיעים על ההחלטות 

 את מקבלי ההחלטות.כי שיקולים פוליטיים הנחו 

בעוד בציבור היהודי יש רוב, גם אם קטן, לאלה הסבורים כי רק או בעיקר שיקולים בריאותיים  •

שיקולים הפוליטיים שהנחו סבור שההנחו את מקבלי ההחלטות, הרי שבציבור הערבי רוב גדול 

 .מקבלי ההחלטות את

היהודי החילונים הם הקבוצה היחידה בה רוב סבור כי שיקולים פוליטיים הנחו את מקבלי  בציבור •

 במרכז ובשמאל. ההחלטות. רוב לעמדה זו יש גם

 )%( לדעתך, אילו שיקולים הנחו את מקבלי ההחלטות על הטלת הסגר השלישי?

רק/ בעיקר שיקולים  

 בריאותיים

רק/בעיקר שיקולים 

 פוליטיים

 לא יודעים

 7 46 47 לל המדגםכ

 6 42 52 יהודים לאום

 9 63 28 ערבים

 4 45 51 גברים מין

 9.5 47 43.5 נשים

 7 43 50 עד תיכונית, כולל השכלה

 5.5 44 50.5 על תיכונית

 6 49 45 אקדמאית

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 5 47.5 47.5 מתחת לממוצע

 6.5 48 45.5 ממוצעת

 4 47 49 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 10.5 21.5 68 חרדים

 6 22 72 דתיים

 6 32 62 דתיים-םמסורתיי

 6 40 54 מסורתיים לא דתיים

 5 57 38 חילונים



 

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 6 71 23 שמאל

 5 54 41 מרכז

 6 33 61 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 7.5 58 34.5 מרצ-גשר-העבודה

 5 27 68 הליכוד

 4 65 31 לבן-כחול

 0 64 36 ישראל ביתנו

 5 22 73 ש"ס

 5 21 74 ימינה

 7 20 73 יהדות התורה

 5 76 21 הרשימה המשותפת

 

 מתוך מניע כלכלי או כחלק מקמפיין בחירות? –תוכנית המענקים לאזרחים 

הכריז ראש הממשלה היא בעיקרה רוב גדול בציבור הישראלי סבור כי תוכנית המענקים עליה  •

 פוליטית, כחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד.

בציבור היהודי כמעט כל מי ששייך למחנה השמאל ורוב גדול ממי שבמרכז חושב שזו תוכנית  •

תוכנית  - 41%קמפיין בחירות,  - 46%פוליטית כחלק מקמפיין בחירות, ואילו הימין חצוי בסוגי זו )

 לשיפור במצב הכלכלי של האזרחים(.שנועדה להביא 

מקרב מצביעי רוב המפלגות יש רוב לאלה הסבורים כי תוכנית המענקים היא תוכנית פוליטית  •

בעיקרה, כחלק מקמפיין הבחירות של הליכוד. שלוש המפלגות היחידות בהן אין רוב לכך הן ש"ס, 

בור כי החלטה זו היא חלק יהדות התורה והליכוד, כאשר גם מקרב מצביעיה שיעור לא מבוטל ס

 (.36.5%מקמפיין הבחירות )

הסכמה כי זו תוכנית פוליטית כחלק מהקמפיין קיימת בכל קבוצות ההשכלה ובכל קבוצות  •

ההכנסה, אם כי ההסכמה הרבה ביותר היא בקרב אקדמאיים ובקרב אלה שהכנסתם מעל 

 לממוצע.

ם לכל האזרחים במדינה עם איזו לאחרונה הודיעו שר האוצר וראש הממשלה על תכנית מענקי

 )%( ?משתי הטענות הבאות אתה מסכים יותר

התכנית היא בעיקר  

פוליטית, חלק מקמפיין 

 הבחירות של הליכוד

התכנית נועדה בעיקר 

כדי להביא לשיפור 

מצבם הכלכלי של אזרחי 

 ישראל

לא 

 יודעים

 10 30 59 כלל המדגם

 10.5 31 58.5 יהודים לאום

 11 27 62 ערבים

 10 35 55 עד תיכונית, כולל השכלה

 8 39 53 על תיכונית



 

 

 10 23 67 אקדמאית

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 9 38 53 מתחת לממוצע

 8 26 66 ממוצעת

 10.5 21.5 68 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 9 63 28 חרדים

 15 41 44 דתיים

 10 44 46 דתיים-מסורתיים

 13 32 55 מסורתיים לא דתיים

 9 15.5 75.5 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 3 3 94 שמאל

 8 17 75 מרכז

 13 41 46 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 4 21 75 מרצ-גשר-העבודה

 11.5 52 36.5 הליכוד

 4 11 85 לבן-כחול

 8 11 81 ישראל ביתנו

 0 78 22 ש"ס

 20 24 56 ימינה

 20 47 33 התורהיהדות 

 7 24 69 הרשימה המשותפת

 

 

 מי אחראי לכך שאין תקציב?

רוב הציבור הישראלי סבור כי האחריות המרכזית לכך שאין תקציב היא של ראש הממשלה  •

( את 7%נתניה, עוד כרבע מאשימים בכך את ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון גנץ, ומיעוט )

 שר האוצר כץ.

ובעלי השכלה מעל לממוצע הרואים בראש הממשלה נתניהו כאחראי העיקרי שיעור האקדמאיים  •

 לכך שאין תקציב גבוה יותר מהממוצע בכלל הציבור.

בכל המפלגות פרט לשלוש )ליכוד, ש"ס, יהדות התורה( השיעור הגבוה ביותר מציין כי נתניהו  •

עיקרי. עם זאת יש הוא האחראי העיקרי. במפלגות החרדיות ובליכוד רואים את גנץ כאחראי ה

את גנץ,  4%רואים בנתניהו את האחראי העיקרי ורק  88%לבן -לשים לב כי מקרב מצביעי כחול

 נתניהו.  30%-גנץ אחראי עיקרי ו 47%הר שבליכוד הדעות חלוקות הרבה יותר: 

 

 

 



 

, מה שהוביל 2021-ו 2020לדעתך, מי האחראי העיקרי לכך שלא אושר תקציב מדינה לשנים 

 )%( ?לבחירות הרביעיות במרץ הקרוב

בעיקר ראש  

הממשלה 

 נתניהו

בעיקר ראש 

הממשלה החליפי 

 ושר הביטחון גנץ

בעיקר שר 

 האוצר כץ

אחר/ לא 

 יודעים

 12 7 25 56 כלל המדגם

 12 7 26 55 יהודים לאום

 9 10 22 59 ערבים

 14 10.5 25.5 50 18-34 גיל

35-54 59 26 4.5 10.5 

55+ 60.5 25 6.5 8 

 12 10 28 50 עד תיכונית, כולל השכלה

 10 6 32 52 על תיכונית

 10 5 21 64 אקדמאית

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 12.5 9.5 31 47 מתחת לממוצע

 8 3 26 63 ממוצעת

 8 6 15 71 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 28 1.5 49 21.5 חרדים

 15 3 42 40 דתיים

 10.5 19 34.5 36 דתיים-מסורתיים

 12.5 6 25.5 56 מסורתיים לא דתיים

 6.5 5.5 14.5 73.5 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 1 1.5 1.5 96 שמאל

 8 5 7 80 מרכז

 14 8 38 40 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 6 6 6 82 מרצ-גשר-העבודה

 8 15 47 30 הליכוד

 4 4 4 88 לבן-כחול

 11 5.5 13.5 70 ישראל ביתנו

 22.5 2.5 55 20 ש"ס

 21 0 34 45 ימינה

 23 0 50 27 יהדות התורה

 5 7 22 64 הרשימה המשותפת

 

 

 

 

 



 

 

 האם אופן ניהול משבר הקורונה משפיע על ההחלטות למי להצביע?

על החלטתם שיעור דומה בציבור הישראלי ציין כי אופן ניהול משבר הקורונה ישפיע ולא ישפיע  •

 למי להצביע בבחירות הקרובות לכנסת.

בעוד מיעוט בציבור החרדי והדתי ציין כי משבר הקורונה ישפיע על החלטתם למי להצביע, הרי  •

 שרוב מקרב המסורתיים והחילונים ציינו זאת.

בציבור היהודי רוב במרכז סבורים כי אופן ניהול המשבר משפיע על החלטתם לאיזו מפלגה  •

 עומת מיעוט, גם אם מיעוט גדול, בשמאל ובימין.להצביע, ל

 )%( באיזו מידה אופן ניהול משבר הקורונה משפיע על החלטתך עבור איזו מפלגה להצביע?

במידה רבה מאוד ודי  

 רבה

במידה די מועטה 

 וכלל לא

 לא יודעים

 9 44 47 כלל המדגם

 9.5 42 48.5 יהודים לאום

 10 50 40 ערבים

 5.5 48 46.5 גברים מין

 13 40 47 נשים

 12 37 51 18-34 גיל

35-54 44 47 9 

55+ 46 47 7 

הכנסה 

ביחס 

 לממוצע

 7 48 45 מתחת לממוצע

 7 44 49 ממוצעת

 8 40 52 מעל לממוצע

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 8 77 15 חרדים

 13.5 50 36.5 דתיים

 4.5 42 53.5 דתיים-מסורתיים

 12.5 30 57.5 מסורתיים לא דתיים

 8 38 54 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 5 52 43 שמאל

 7 37 56 מרכז

 10 43 47 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 12 47 41 מרצ-גשר-העבודה

 9 38 53 הליכוד

 9 33 58 לבן-כחול

 9 33 58 ישראל ביתנו

 5 67.5 27.5 ש"ס

 5.5 57.5 37 ימינה

 4 73 23 התורה יהדות

 3 59 38 הרשימה המשותפת



 

 מי תורם לתחלואה?

רוב גדול בציבור הישראלי סבור כי התעלמות מהנחיות הסגר של חלקים מהציבור החרדי הוביל  •

לעלייה בתחלואה, כמו גם התעלמות מההנחיות של חלקים מהציבור הערבי והאכיפה הלא 

 פחות ממחצית סבורים כך לגבי ההפגנות בבלפור.שוויונית של הסגר על המגזרים השונים. קצת 

למול רבע מהחרדים אשר סבורים שההתעלמות של חלק מהציבור החרדי הוביל לשיעורי  •

תחלואה גבוהים, בקרב שאר קבוצות ההגדרה הדתית רוב גדול סבור שהתעלמות זו הובילה 

 לשיעורי תחלואה גבוהים.

חלקים מהציבור הערבי תרם לעלייה בתחלואה, רוב גדול בציבור היהודי חושב שהתעלמות  •

 לעומת מיעוט בציבור הערבי שציין זאת.

רוב בימין סבור כי ההפגנות בבלפור תרמו לעלייה בתחלואה, לעומת מיעוט בשמאל ובמרכז  •

 שסברו כך.

למרות הסגר בחודש האחרון רמות התחלואה מנגיף הקורונה בישראל נותרו גבוהות באיזו מידה 

 )%( מהגורמים הבאים תורם או לא תורם לרמות התחלואה הגבוהותכל אחד 

כלל לא תורם/  

 במידה מועטה

תורם במידה 

 בינונית

תורם במידה 

 רבה/ רבה מאוד

לא 

 יודעים

ההתעלמות מהנחיות הסגר של 

 חלקים מסוימים בציבור החרדי

15.5 9 70.5 5 

האכיפה הלא שוויונית של 

המדינה את הנחיות הסגר על 

 מגזרים שונים

12 14 67 7 

ההתעלמות מהנחיות הסגר של 

 חלקים מסוימים בציבור הערבי

13 16 65 6 

 6 47 18 29 ההפגנות בבלפור

 

 )%( ההתעלמות מהנחיות הסגר של חלקים מסוימים בציבור החרדי

כלל לא תורם/  

 במידה מועטה

תורם במידה 

 בינונית

תורם במידה 

רבה/ רבה 

 מאוד

לא 

 יודעים

 5 70.5 9 5.5 כלל המדגם

 4 73.5 8.5 14 יהודים לאום

 11.5 56 10.5 22 ערבים

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 6.5 26 12 55.5 חרדים

 3 67 18 12 דתיים

 13 63 8 15.5 דתיים-מסורתיים

 1 83 9 7 מסורתיים לא דתיים

 2 85 5 8 חילונים



 

 

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 1 90 6 3 שמאל

 5 80 6 9 מרכז

 4.5 68.5 10 17 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 1.5 81 8 9.5 מרצ-גשר-העבודה

 6 75.5 5 13.5 הליכוד

 1 89 5 5 לבן-כחול

 3 78 11 8 ישראל ביתנו

 5 29 15 51 ש"ס

 1.5 75.5 17 6 ימינה

 4 30 13 53 יהדות התורה

 10 52 12 26 הרשימה המשותפת

 

 )%( האכיפה הלא שוויונית של המדינה את הנחיות הסגר על מגזרים שונים

כלל לא תורם/  

 במידה מועטה

תורם במידה 

 בינונית

תורם במידה 

רבה/ רבה 

 מאוד

לא 

 יודעים

 7 67 14 12 כלל המדגם

 6.5 70 13 10.5 יהודים לאום

 12 52 17 19 ערבים

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 16 46 12 26 חרדים

 0 67.5 19 13.5 דתיים

 7.5 61.5 19 12 דתיים-מסורתיים

 4.5 77 12.5 6 מסורתיים לא דתיים

 6.5 75.5 10 8 חילונים

מחנה 

פוליטי 

 )יהודים(

 3 88 6 3 שמאל

 7 73.5 13 6.5 מרכז

 7 66 14 13 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 2 73 15 10 מרצ-גשר-העבודה

 7 65 15 13 הליכוד

 2 83 8 7 לבן-כחול

 17 58 22 3 ישראל ביתנו

 4.5 54 14.5 27 ש"ס

 2 74 15 9 ימינה

 14 53 10 23 יהדות התורה

 8 49 17 26 הרשימה המשותפת

 

 



 

 )%( ההתעלמות מהנחיות הסגר של חלקים מסוימים בציבור הערבי

כלל לא תורם/  

 במידה מועטה

תורם במידה 

 בינונית

במידה תורם 

רבה/ רבה 

 מאוד

לא 

 יודעים

 6 65 16 13 כלל המדגם

 5 71 13 11 יהודים לאום

 10 40 29 21 ערבים

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 13.5 37 18.5 31 חרדים

 1.5 68.5 18 12 דתיים

 12 69 11 8 דתיים-מסורתיים

 1 81 11 7 מסורתיים לא דתיים

 2.5 76 12.5 9 חילונים

מחנה 

 פוליטי

 )יהודים(

 1 78 15 6 שמאל

 3.5 75.5 11 10 מרכז

 6 69 13 12 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 2.5 61.5 21 15 מרצ-גשר-העבודה

 5 75 8 12 הליכוד

 4.5 79.5 12 6 לבן-כחול

 2 67 17 14 ישראל ביתנו

 10 40 20 30 ש"ס

 4 72 18.5 5.5 ימינה

 13 47 23 17 יהדות התורה

 7 36 29 28 הרשימה המשותפת

 

 ההפגנות בבלפור )%(

כלל לא תורם/  

 במידה מועטה

תורם במידה 

 בינונית

תורם במידה 

רבה/ רבה 

 מאוד

לא 

 יודעים

 6 47 18 29 כלל המדגם

 4 50 18 28 יהודים לאום

 13 33 18 36 ערבים

הגדרה 

 דתית

 )יהודים(

 4.5 69 8 18.5 חרדים

 0 66 16 18 דתיים

 9.5 58 15.5 17 דתיים-מסורתיים

 4 57 20 19 מסורתיים לא דתיים

 3 35 21 41 חילונים

 2.5 15 15 67.5 שמאלמחנה 



 

 

פוליטי 

 )יהודים(

 6.5 33 25 38.5 מרכז

 4.5 61.5 17 17 ימין

הצבעה 

בבחירות 

לכנסת 

)מרץ 

2020) 

 2 17.5 25.5 55 מרצ-גשר-העבודה

 4 69 9 18 הליכוד

 2.5 29 26 42.5 לבן-כחול

 6 39 22 33 ישראל ביתנו

 0.5 73 7 19.5 ש"ס

 4 61 20 15 ימינה

 7 70 10 13 יהדות התורה

 12 29 18 41 הרשימה המשותפת

 

 

 

 

נערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של  24-עמדות הציבור לקראת הבחירות לכנסת ה סקר

יהודים בשפה  622. רואיינו 7/2/2021-4ם במרשתת( בין התאריכיקבוצות שאינן מיוצגות כראוי 

האוכלוסייה מדגם ארצי מייצג של ערבים בשפה הערבית. המרואיינים מהווים  154 -העברית ו

 . 95%ברמת ביטחון של  %±3.6ם ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדג 18ישראל בגילאי ב

 

 


