
 

 

 2019 מאיהקול הישראלי, 
 

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

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 9.5 12.3 9.0 אופטימי מאוד

 40.0 12.3 45.1 די אופטימי

 27.2 36.8 25.4 די פסימי

 16.5 28.3 14.3 מאוד פסימי

 6.8 10.3 6.2 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 %

 7.5 12.4 6.7 אופטימי מאוד

 43.7 28.6 46.4 די אופטימי

 34.3 32.4 34.6 די פסימי

 8.1 15.2 6.8 מאוד פסימי

 6.4 11.4 5.5 לא יודע/מסרב 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ?כיום ישראל של הבינלאומי מעמדה מה, להערכתך. 3

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 15.1 17.1 14.7 טוב מאוד

 47.0 33.3 49.5 טובדי 

 26.2 21.9 27.0 די רע

 5.1 14.3 3.4 רע מאוד

 6.6 13.4 5.4 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 לפני היה מאשר טוב פחות או דומה, טוב יותר: הוא כיום ומיהבינלא מעמדה האם. 4

 ?שנים עשר

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 10.0 18.3 8.5 שנים עשר לפני כמו, השתנה לא

 עשר לפני מאשר טוב יותר הרבה

 שנים
29.4 17.3 27.6 

 עשר לפני מאשר טוב יותר קצת

 שנים
30.9 17.3 28.9 

 עשר ילפנ מאשר רע יותר קצת

 שנים
14.2 16.3 14.5 

 עשר לפני מאשר רע יותר הרבה

 שנים
6.2 13.5 7.3 

 11.7 17.3 10.8 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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האם לדעתך היא ידידותית או עוינת  -. עבור כל אחת מהמדינות הבאות 5

 כלפי ישראל?

 בריטניה 5.1

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 8.1 22.1 5.6 תיתידידו מאוד

 36.3 45.2 34.8 ידידותית די

 33.6 13.5 37.1 עוינת ולא ידידותית לא

 14.3 6.7 15.7 עוינת די

 1.9 -- 2.2 עוינת מאוד

 5.8 12.5 4.6 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 רוסיה 5.2

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 5.8 12.3 4.6 ידידותית מאוד

 30.0 30.2 29.9 ידותיתיד די

 38.2 26.4 40.3 עוינת ולא ידידותית לא

 18.4 13.2 19.3 עוינת די

 3.2 3.8 3.1 עוינת מאוד

 4.4 14.1 2.8 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 הודו 5.3 

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 20.9 26.0 20.0 ידידותית מאוד

 41.9 31.7 43.8 ידידותית די

 25.1 17.3 26.5 עוינת ולא ידידותית לא

 2.2 1.9 2.2 עוינת די

 0.6 1.9 0.3 עוינת מאוד

 9.3 21.2 7.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 גרמניה 5.4 

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 15.5 22.9 14.2 ידידותית מאוד

 42.1 35.2 43.3 ידידותית די

 26.5 24.8 26.8 עוינת ולא ידידותית לא

 9.6 3.8 10.6 עוינת די

 2.0 1.9 2.0 עוינת מאוד

 4.3 11.4 3.1 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 ב"ארה 5.5

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 73.1 68.9 73.9 ידידותית מאוד

 21.7 15.1 22.9 ידידותית די

 2.0 2.8 1.9 עוינת ולא ידידותית לא

 0.3 -- 0.3 עוינת די

 0.1 0.9 -- עוינת מאוד

 2.8 12.3 1.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 סין 5.6

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 8.0 14.3 6.8 ידידותית מאוד

 31.7 21.0 33.6 ידידותית די

 43.0 33.3 44.7 עוינת ולא ידידותית לא

 6.7 7.6 6.5 עוינת די

 1.7 4.8 1.2 וינתע מאוד

 8.9 19.0 7.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 מצרים 5.7 

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 3.6 15.4 1.5 ידידותית מאוד

 18.3 29.8 16.2 ידידותית די

 42.2 25.0 45.2 עוינת ולא ידידותית לא

 24.8 15.4 26.5 עוינת די

 6.8 3.8 7.3 עוינת מאוד

 4.3 10.6 3.3 יודע/מסרב לא

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ומוצרים ישראל על לחרם הקוראת) BDS -ה תנועת מידה באיזו, לדעתך. 6 

 של הבינלאומי במעמד לפגוע מצליחה( הכיבוש המשך בגלל ישראלים

 ?ישראל

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 במידה לפגוע מצליחה

 מאוד רבה
8.5 11.4 9.0 

 במידה לפגוע חהמצלי

 רבה די
28.9 27.6 28.7 

 במידה לפגוע מצליחה

 מועטה די
41.0 21.0 38.0 

 במידה לפגוע מצליחה

 מאוד מועטה
13.8 11.4 13.5 

 10.8 28.6 7.8 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 היה האם, לפלסטינים ישראל בין כולל שלום הסכם נחתם היה לו, לדעתך. 7

 ?ישראל של הבינלאומי במעמדה ממשי שיפור חל היה לא או

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 במעמדה שיפור חל שהיה בטוח

 ישראל של הבינלאומי
20.3 45.2 24.1 

 33.8 24.0 35.5 ששיפור חל שהיה חושב

 22.8 10.6 24.9 שיפור חל היה שלא חושב

 שיפור חל היה שלא בטוח

 ישראל של הבינלאומי במעמדה
12.1 3.8 10.9 

 8.4 16.4 7.2 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 עם הסכם בלי כלומר, צדדי-חד באופן יוצאת הייתה ישראל ואם. 8

 שיפור חל היה אז האם –( ושומרון יהודה) המערבית מהגדה, הפלסטינים

 ?הבינלאומי במעמדה ממשי

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 שיפור חל שהיה בטוח

 הבינלאומי במעמדה

 ישראל של

6.8 20.0 8.8 

 21.6 30.5 20.0 שיפור חל שהיה חושב

 חל היה שלא חושב

 שיפור
34.4 21.9 32.5 

 חל היה שלא בטוח

 במעמדה שיפור

 ישראל של הבינלאומי

25.5 10.5 23.2 

 13.9 17.1 13.3 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 בשנים בישראל המתרחשים הפוליטיים התהליכים עקב כי הטוענים יש. 9

 ליברליים הלא למשטרים כאן המשטר את להשוות כיום ניתן האחרונות

 ?זו לטענה מתנגד או מסכים אתה האם. בפולין או בהונגריה, בטורקיה

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 11.4 31.1 7.8 מאוד מסכים

 18.4 28.3 16.6 מסכים די

 21.5 9.4 23.7 מתנגד יד

 31.6 12.3 35.2 מאוד מתנגד

 17.1 18.9 16.7 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 :אל הצטרפות של תהליך הוא גיור, בעיניך, האם( בלבד ליהודים. )10

 
 יהודים %

 18.3 היהודי העם

 31.1 היהודית הדת

 45.6 היהודית לדת וגם היהודי לעם גם הצטרפות

 5.1 ודע/מסרבלא י

 100.0 סה"כ

 בגבולות שניתן כמה עד) בגיור להקל צריך האם, לדעתך( בלבד ליהודים. )11

 להקפיד שצריך או, היהודי לעם להצטרף מתגיירים ליותר לאפשר כדי( ההלכה

 ?מתגיירים פחות יהיו אם גם בגיור מאוד

 
 יהודים %

 52.0 בגיור להקל צריך

 35.2 בגיור להקפיד צריך

 12.8 א יודע/מסרבל

 100.0 סה"כ

 

 הוא שאדם לקבוע הסמכות להיות צריכה מי בידי, לדעתך( בלבד ליהודים. )12

(: אחת מתשובה יותר לסמן ניתן) ביהדותו ישראל מדינת של הכרה לצורך יהודי

 *[ברוטציה להציג]

 
 יהודים %

 31.6 הראשית הרבנות של האורתודוקסי הגיור מערך בידי

 36.1 בחוק ויוסדר שיוקם חדש ממלכתי גיור מערך בידי

, חרדי - הזרמים מכול בישראל לגיור פרטיים דין בתי בידי

 ורפורמי קונסרבטיבי, אורתודוקסי
17.3 

, אורתודוקסי, חרדי – הזרמים מכול ל"בחו לגיור דין בתי בידי

 ורפורמי קונסרבטיבי
8.8 

 11.6 מידה באותה כולם, מאלה אחד אף

 12.3 סרבלא יודע/מ

 אחת מתשובה יותר לבחור הנבדקים יכלו זו בשאלה כי 100% -מ ליותר מסתכמים הערכים* 

 

. יותר וקצרים פשוטים בו שהתהליכים גיור מערך פועל ל"בצה( בלבד ליהודים. )13

 :לדעתך האם. חיילים 10,000 מעל היום עד גוירו במסגרתו

 
 יהודים %

 45.3 ל"בצה הגיור מערך את להרחיב יש

 25.8 שהוא כמו ל"בצה הגיור מערך את להשאיר יש

 7.2 ל"בצה הגיור מערך את לצמצם יש

 10.4 ל"בצה הגיור מערך את לסגור יש

 11.3 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ
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 :ההלכה פי על יהודי שאינו אדם לקבל י/תסכים האם( בלבד ליהודים. )14

 כשכן 14.1

 
 יהודים %

 61.4 שכן בטוח

 24.7 שכן בחוש

 5.5 שלא חושב

 4.3 שלא בטוח

 4.1 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 שלך הבת של/ שלך לנישואים זוג כבן 14.2

 
 יהודים %

 24.2 שכן בטוח

 15.5 שכן חושב

 17.6 שלא חושב

 35.8 שלא בטוח

   6.9 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 שלך הבן של/ שלך זוג כבת 14.3

 
 יהודים %

 23.9 שכן בטוח

 14.5 שכן חושב

 17.9 שלא חושב

 36.6 שלא בטוח

 7.1 לא יודע/מסרב

 100.0 סה"כ

 תינתן לפיו", החסינות חוק" את תחוקק שהכנסת מתנגד או תומך אתה האם. 15

 נגדו להגיש מבקש לממשלה המשפטי שהיועץ כנסת לחבר אוטומטית חסינות

 ?אישום כתב

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 7.5 7.6 7.5 החסינות בחוק מאוד תומך

 10.6 4.8 11.6 החסינות בחוק תומך די

 18.7 13.3 19.6 החסינות לחוק מתנגד די

 43.0 46.7 42.3 החסינות לחוק מאוד מתנגד

 20.2 27.6 19.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 חדשים מקרים על רק ותוא להחיל לדעתך יש האם, המתוקן החוק יעבור ואם. 16

 אישום כתב טיוטת נגדו התפרסמה שכבר למרות, נתניהו הממשלה ראש על גם או

 ?לשימוע בכפוף

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 על רק אותו להחיל שיש בטוח

 חדשים מקרים
33.1 36.5 33.6 

 על רק אותו להחיל שיש חושב

 חדשים מקרים
14.3 10.6 13.8 

 על גם אותו ללהחי שיש חושב

 כתב נגדו הוגש שכבר נתניהו למרות

 אישום

16.0 15.4 15.9 

 ראש על גם אותו להחיל שיש בטוח

 הוגש שכבר למרות נתניהו הממשלה

 אישום כתב נגדו

14.5 8.7 13.6 

 23.1 28.8 22.1 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 בתי) השופטת והרשות מדי חלשה( הכנסת) המחוקקת הרשות כי הטוענים יש. 17

 בתי חשבון על הכנסת את שתחזק בחקיקה צורך יש ולכן מדי חזקה( המשפט

 ?הזו לטענה מתנגד או מסכים אתה האם. המשפט

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 19.4 10.5 21.0 מאוד מסכים

 21.7 13.3 23.2 מסכים די

 15.6 21.9 14.5 מתנגד יד

 23.0 32.4 21.3 מאוד מתנגד

 20.3 21.9 20.0 לא יודע/מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 

 


