
 

 

 מדד הקול הישראלי

 2019אוגוסט 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.9 9.1 8.6 אופטימי מאוד

 24.1 36.1 34.2 די אופטימי

 24.1 35.2 33.5 די פסימי

 28.3 13.4 15.8 מאוד פסימי

 5.9 6.1 7.9 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 

 12.3 7.9 8.6 אופטימי מאוד

 22.4 42.2 39.1 די אופטימי

 23.0 34.7 32.8 די פסימי

 22.2 10.5 12.4 מאוד פסימי

 20.1 4.7 7.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

בעוד כחודש ייערכו בחירות לכנסת. בהשוואה למערכת הבחירות הקודמות שנערכו  .3

באפריל, האם את/ה עוקב/ת אחר מערכת הבחירות הנוכחית באותה מידה, פחות או 

 )%( יותר?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

עוקב אחרי מערכת הבחירות הנוכחית 

הרבה יותר מאשר עקבתי אחרי מערכת 

 ירות הקודמתהבח

7.9 7.0 12.8 

עוקב אחרי מערכת הבחירות הנוכחית קצת 

 יותר מאשר אחרי המערכת הקודמת

8.9 8.7 10.1 

עוקב אחרי מערכת הבחירות הנוכחית 

באותה מידה כמו אחרי מערכת הבחירות 

 הקודמת

35.8 38.1 23.4 

עוקב אחרי הבחירות הנוכחית קצת פחות 

 מתמאשר עקבתי אחרי המערכת הקוד

18.6 19.6 13.5 

 21.4 20.2 20.4עוקב אחרי מערכת הבחירות הנוכחית 
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הרבה פחות מאשר עקבתי אחרי מערכת 

 הבחירות הקודמת

 8.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 

6.4 

 

18.8 

 

 100 100 100 סה"כ

יש טענה כי החלטת ישראל למנוע את כניסתן לארץ של שתי חברות הקונגרס האמריקאי  .4

הדמוקרטית לא הייתה נכונה שכן היא תיפגע קשה ביחסי ישראל עם מטעם המפלגה 

מפלגה זו, שעבורה מצביעים רוב יהודי ארצות הברית. לעומת זאת יש טענה הפוכה כי 

מניעת הכניסה הייתה נכונה שכן חברות הקונגרס האלה מבטאות עמדות אנטישמיות 

ישראל. עם איזו טענה אתה ותומכות בחרם על ישראל לכן ביקורן היה גורם נזק גדול ל

 )%( מסכים יותר?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

מסכים יותר עם הטענה הראשונה, שמניעת 

כניסתן תפגע ביחסי ישראל עם המפלגה 

 הדמוקרטית

27.6 25.0 41.1 

מסכים יותר עם הטענה השנייה, שביקורן 

 בישראל היה גורם נזק גדול יותר

41.8 47.3 12.3 

 46.6 27.6 30.6 לענות  לא יודע/ מסרב

 100 100 100 סה"כ

)השטחים  Cאם ממשל טראמפ יודיע על תמיכה בהצהרות נתניהו שיש לספח את שטחי  .5

בגדה המערבית/ יהודה ושומרון שבשליטה מלאה של ישראל(, האם תתמוך או תתנגד 

 )%( לסיפוח כזה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 4.7 23.3 20.3 בטוח שאתמוך

 6.2 25.1 22.1 שאתמוך חושב

 15.9 16.0 16.0 חושב שאתנגד

 40.4 12.0 16.5 בטוח שאתנגד

 32.7 23.6 25.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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פלסטינים. אם ישראל אכן תספח שטחים  200,000 -כ Cלפי ההערכות חיים כיום בשטחי  .6

 )%( :אלו, מה לדעתך יש לעשות בנוגע לאותם פלסטינים

 ערבים יהודים כלל המדגם 

להעביר אותם לשטחים בגדה שבשליטת 

 הרשות הפלסטינית

31.5 36.4 5.3 

לאפשר לפלסטינים שירצו בכך להישאר 

בשטחים שיסופחו, אבל לא לתת להם 

 זכויות )למשל זכות לקנות קרקע(

10.1 10.5 7.8 

לאפשר לפלסטינים שירצו בכך להישאר 

בשטחים שיסופחו ולתת להם זכויות תושב, 

אבל לא זכויות אזרח מלאות )למשל ללא 

 זכות להצביע לכנסת(

18.0 19.0 12.3 

לתת לפלסטינים שירצו להישאר זכויות 

אזרח מלאות, כמו ליהודים החיים באותו 

 השטח

20.3 15.5 46.0 

 2.8 1.6 1.8 אחר

 25.7 16.9 18.3 מסרב לענות  לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

, האם תתמוך או תתנגד להקמת מדינה פלסטינית בשאר Cאם ישראל תספח את שטחי  .7

 )%( שטחי הגדה המערבית/יהודה ושומרון?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 30.3 9.5 12.8 בטוח שאתמוך

 21.1 27.5 26.5 חושב שאתמוך

 7.8 18.2 16.6 חושב שאתנגד

 12.4 22.3 20.7 בטוח שאתנגד

 0.8 1.3 1.2 אחר

 27.5 21.2 22.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 שיתפרסמו שהתוצאות כלומרבאיזו מידה יש לך או אין לך אמון בטוהר הבחירות לכנסת,  .8

 ? )%(הציבור הצבעת את בדיוק ישקפו

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.3 10.5 10.8 טוהר הבחירותיש לי אמון מלא ב

 18.0 40.8 37.2 יש לי די הרבה אמון בטוהר הבחירות

 22.9 30.3 29.2 יש לי די מעט אמון בטוהר הבחירות
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 25.3 11.9 14.0 אין לי כלל אמון בטוהר הבחירות

 21.6 6.5 8.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

[ מה הקודמתבשאלה  3+4הבחירות, תשובות  למי שענו שאין להם אמון בטוהרק ]ר .9

 )%( לדעתך יכול לפגוע בטוהר הבחירות? ]ניתן לסמן יותר מתשובה אחת[

 ערבים יהודים כלל המדגם 

הצבעה כפולה או מזויפת, לדוגמה עם תעודות 

 של אנשים שמתו או שלא נמצאים בארץ

30.5 31.2 26.9 

ספירה מוטה של פתקי ההצבעה על ידי ועדות 

 קלפי המקומיותה

27.0 27.1 26.7 

סיכום מוטה של התוצאות הכלליות בוועדת 

 הבחירות המרכזית

11.8 12.0 10.3 

התערבות בתהליך הבחירות של גורמים מחוץ 

 לישראל

11.5 10.8 15.6 

איומים על המצביעים על ידי פעילי מפלגות 

 מסוימות

14.1 14.4 12.5 

 1.5 1.5 1.5 אחר

 6.6 3.0 3.6 לא יודע

 100 100 100 סה"כ

 )%( איזו ממשלה היית רוצה שתקום לאחר הבחירות? .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 3.3 31.8 27.3 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 6.0 17.3 15.5 בראשות נתניהו אחדותממשלת 

 10.6 21.7 19.9 בראשות גנץ אחדותממשלת 

 38.1 15.4 19.0 שמאל בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 14.5 7.3 8.4 אף אחת מהן

 27.4 6.4 9.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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אביגדור זה ימין, היכן היית ממקם את  5 -וזה שמאל  1, כאשר 5 -ל 1על רצף שבין  .11

 )%( ליברמן ראש מפלגת ישראל ביתנו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 16.7 10.4 11.4 שמאל – 1

2 7.7 8.0 6.5 

 14.0 21.5 20.3 מרכז – 3

4 22.7 25.9 6.0 

 32.1 24.9 26.0 ימין – 5

 24.7 9.5 11.9 )לא להקריא( מסרב להשיב

 100 100 100 סה"כ

אביגדור ליברמן חוזר ואומר שמפלגתו תצטרף רק לממשלת אחדות שתתבסס על  .12

 )%( מפלגות הליכוד וכחול לבן. האם אתה מאמין לו או לא מאמין לו?

 ערבים יהודים מדגםכלל ה 

 10.8 5.5 6.3 מאוד מאמין לו

 15.8 29.9 27.7 די מאמין לו

 13.8 27.2 25.1 לא כל כך מאמין לו

 39.1 27.1 29.0 בכלל לא מאמין לו

 20.5 10.3 11.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 


