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

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 11.5 11.9 11.4 אופטימי מאוד

 40.2 27.4 42.9 די אופטימי

 25.1 23.5 25.4 די פסימי

 15.4 25.3 13.3 מאוד פסימי

 7.8 11.9 6.9 לא יודע/מסרב 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

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

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 11.3 19.8 9.6 אופטימי מאוד

 45.4 31.7 48.2 די אופטימי

 29.9 21.8 31.6 די פסימי

 5.8 13.5 4.2 מאוד פסימי

 7.6 13.2 6.5 לא יודע/מסרב 

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 אם אתה מרוצה או לא מרוצה מתוצאות הבחירות האחרונות?. ה3

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 18.1 12.7 19.2 מאוד מרוצה

 24.6 17.0 26.1 די מרוצה

 24.6 27.6 23.9 לא כל כך מרוצה

 29.0 35.1 27.8 וצהבכלל לא מר

 3.8 7.6 3.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 . מה היה השיקול העיקרי בבחירה שלך במפלגה עבורה הצבעת?4

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 19.9 13.4 21.2 מי שעומד בראש המפלגה

 6.8 7.5 6.6 פעילות המפלגה בכנסת היוצאת

עמדות המפלגה בנושאי חוץ 

 וביטחון
13.5 10.1 13.0 

עמדות המפלגה בנושאים 

 לכלייםכ-חברתיים
20.9 30.4 22.6 

הסיכוי של המפלגה להיות חלק 

 מהממשלה הבאה
10.0 7.9 9.7 

טיב רשימת המועמדים לכנסת של 

 המפלגה
13.6 7.8 12.6 

 8.6 5.5 9.2 אחר: _________________

 7.0 17.4 4.8 (3לא הצבעתי )לעבור לשאלה 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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ות האחרונה הייתה "מלוכלכת" יותר . יש הטוענים כי מערכת הבחיר5

 מקודמותיה. האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה הזו?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 31.8 38.5 30.5 מסכים מאוד

 31.7 21.2 33.8 די מסכים

 18.4 17.7 18.5 לא כל כך מסכים

 8.1 12.9 7.2 יםבכלל לא מסכ

 9.9 9.7 10.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

. באיזו מידה יש לך או אין לך אמון בטוהר הבחירות לכנסת, כלומר 6

 שהתוצאות שהתפרסמו משקפות בדיוק את הצבעת הציבור?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

יש לי אמון מלא בטוהר 

 הבחירות
17.6 20.8 18.1 

יש לי די הרבה אמון 

 בטוהר הבחירות
47.6 16.8 42.4 

ש לי די מעט אמון י

 בטוהר הבחירות
19.7 29.8 21.4 

אין לי כלל אמון בטוהר 

 הבחירות
9.0 20.2 10.9 

 7.2 12.4 6.1 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

יש הטוענים כי הניצחון בבחירות של נתניהו מראה שהעם רוצה בו כראש  .7

ם נגדו. האם אתה ממשלה ולכן יש בשלב זה להפסיק את ההליכים המשפטיי

 מסכים או לא מסכים עם הטענה הזו?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

בטוח שצריך להפסיק את 

 התהליכים המשפטיים נגדו
13.9 10.5 13.4 

חושב שצריך להפסיק את 

 התהליכים המשפטיים נגדו 
16.8 13.3 16.2 

חושב שלא צריך להפסיק את 

 התהליכים המשפטיים נגדו
17.8 18.3 17.9 

בטוח שלא צריך להפסיק את 

 התהליכים המשפטיים נגדו 
44.2 43.9 44.2 

 8.4 14.0 7.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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האם אתה תומך או מתנגד לרעיון של ממשלת אחדות לאומית שהשותפות . 8

 המפלגות הגדולות: הליכוד וכחול לבן? 2העיקריות בה יהיו 

 
 כלל המדגם % רביםע % יהודים %

 22.1 24.4 21.6 תומך מאוד

 29.6 27.9 29.9 די תומך

 15.2 13.8 15.5 די מתנגד

 18.5 12.6 19.7 מתנגד מאוד

 14.6 21.3 13.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

להערכתך, האם מפלגת כחול לבן תישאר מאוחדת או שהיא תתפרק . 9

 בעתיד הקרוב?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 12.9 10.8 13.3 בטוח שתתפרק

 40.0 24.6 43.2 חושב שתתפרק

חושב שתישאר 

 מאוחדת
20.6 29.8 22.2 

בטוח שתישאר 

 דתמאוח
4.7 14.7 6.4 

 18.6 20.1 18.3 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

ה בכנסת המושבים שהיו ל 24 -. מפלגת העבודה ירדה בעקבות בחירות אלה מ10

בכנסת החדשה. לדעתך, האם ראש המפלגה, אבי גבאי צריך או לא  6 -הקודמת  ל

 צריך להתפטר בעקבות התוצאה הזו?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 31.9 33.4 31.5 בטוח שהוא צריך להתפטר

 27.0 18.3 28.7 חושב שהוא צריך להתפטר

 14.6 15.2 14.5 חושב שהוא לא צריך להתפטר

 5.1 10.7 3.9 בטוח שהוא לא צריך להתפטר

 21.5 22.4 21.3 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

בקרוב תציין ישראל את יום השואה. עם איזו משתי הדעות הבאות את/ה . 11

 מסכים/ה יותר:

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

שואת העם היהודי הייתה אירוע 

 היסטורי יחיד מסוגו.
75.5 26.5 67.2 

שואת העם היהודי היא אחת מכמה 

אירועים טרגיים של רצח עם, למשל 

 רצח העם הארמני או  ברואנדה

20.6 51.3 25.8 

 7.0 22.2 3.9 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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. לדעתך, 71-זמן קצר אחרי יום השואה תחגוג ישראל את יום העצמאות ה. 12

 לחות ואי ההצלחות שלה עד כה מראה?באופן כללי, מה מאזן ההצ

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 56.6 41.5 59.7 הרבה יותר הצלחות

 25.2 26.5 24.9 קצת יותר הצלחות

 5.3 9.4 4.5 קצת יותר כישלונות

 3.6 8.7 2.6 תהרבה יותר כישלונו

 9.3 13.8 8.3 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 


