
 

 

 2019 ברמדצמדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.8 6.0 6.0 אופטימי מאוד

 25.4 36.2 34.4 די אופטימי

 25.0 34.8 33.1 די פסימי

 32.6 17.6 20.1 מאוד פסימי

 11.3 5.3 6.3 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 

 12.8 8.3 9.1 אופטימי מאוד

 25.3 44.0 40.9 די אופטימי

 25.7 35.6 33.9 די פסימי

 24.1 6.6 9.5 מאוד פסימי

 12.0 5.5 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

התובעת בבית המשפט הבינלאומי בהאג הודיעה כי יש בסיס לפתוח בחקירה נגד ישראל  .3

ירושלים וברצועת עזה. יש  במזרח, המערבית בגדה מלחמה פשעי לביצוע בחשד

הטוענים שישראל אינה צריכה לשתף פעולה עם החקירה הזו שכן היא מראש מוטה 

שעים כאלה וכדי לבסס את מעמדה נגדה, ויש הטוענים כי כדי להוכיח שלא נעשו פ

 הבינלאומי על ישראל כן לשתף פעולה עם החקירה. עם איזו עמדה אתה מסכים יותר?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

עם הטענה הראשונה, כי ישראל לא צריכה 

 לשתף פעולה עם החקירה

48.2 55.3 12.6 

עם הטענה השנייה, כי ישראל צריכה לשתף 

 פעולה עם החקירה

33.8 28.8 59.1 

 28.3 16.0 18.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 לא או תתמוך האם, שלום הסכם פרטי על להסכמה יגיעו הפלסטינית והרשות ישראל אם .4

 והמדינה ישראל, מדינות לשתי ישראל ארץ חלוקת יכלול הוא אם, בהסכם תתמוך

 ?הפלסטינית

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 50.0 9.3 16.0 אתמוךבטוח ש

 19.8 31.5 29.6 חושב שאתמוך

 1.9 18.0 15.3 חושב שלא אתמוך

 7.9 29.6 26.0 בטוח שלא אתמוך

 20.4 11.6 13.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ?הגדה המערבית האם אתה בעד או נגד סיפוח למדינת ישראל של כל יהודה ושומרון/ .5

 ערבים םיהודי כלל המדגם 

 4.8 19.0 16.6 מאוד בעד

 15.4 20.9 20.0 די בעד

 16.4 23.0 21.9 די נגד

 37.2 16.9 20.2 מאוד נגד

 26.2 20.3 21.3 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 היא לפעמים אך - אחרון מוצא היא מלחמה" כי כוכבי אמר אביב ל"לאחרונה הרמטכ .6

 שראל מוכנה למלחמה בתחומים הבאים:י כמה להערכתך, עד ".פתרון

 לחימתי-בתחום הצבאי

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 11.8 2.5 4.1 כלל לא מוכנה - 1

2  4.3 4.0 5.9 

3 19.6 19.5 20.3 

4 35.5 39.1 17.3 

 25.3 28.2 27.7 מוכנה בצורה מלאה - 5

 19.5 6.7 8.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 תחום מוכנות העורף )מיגון וכדומה(ב

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 19.1 10.9 12.3 כלל לא מוכנה - 1

2  20.6 21.1 18.5 

3 31.3 33.6 19.8 

4 18.6 19.8 12.4 

 13.4 9.8 10.4 מוכנה בצורה מלאה - 5

 16.8 4.9 6.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 רחיבתחום כושר העמידה האז

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 19.0 6.6 8.7 כלל לא מוכנה - 1

2  15.9 15.7 16.9 

3 28.4 28.9 25.7 

4 25.5 28.4 11.3 

 10.3 14.7 14.0 מוכנה בצורה מלאה - 5

 16.8 5.6 7.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 בתחום קביעת יעדי המלחמה וניהולה על ידי הדרג המדיני

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.6 9.5 10.8 כלל לא מוכנה - 1

2  14.3 14.6 12.6 

3 24.2 25.1 19.7 

4 25.9 27.6 17.3 

 11.9 15.9 15.2 מוכנה בצורה מלאה - 5

 20.9 7.2 9.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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ל או לא יכול להרכיב ממשלה. השבוע ידון בית המשפט העליון האם נאשם בפלילים יכו .7

 עם איזו משתי הטענות אתה מסכים:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

בית המשפט העליון יכול להכריע האם נאשם 

 בפלילים יכול להרכיב ממשלה

44.1 42.5 52.1 

 35.3 45.7 44.0 ההכרעה צריכה להיות רק בידי העם בבחירות

 12.6 11.8 11.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

להערכתך, האם איחוד בין מפלגות הימין )הבית היהודי, האיחוד הלאומי עוצמה יהודית(  .8

 ?יחזק או יחליש את גוש הימין בבחירות הקרובות לכנסת

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 18.9 45.4 41.0 יחזק

 29.9 22.3 23.5 לא יחזק ולא יחליש

 26.5 10.2 12.9 יחליש

 24.7 22.1 22.6 מסרב לענות לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

גשר, מרצ וישראל דמוקרטית( יחזק או יחליש -והאם איחוד בין מפלגות השמאל )העבודה .9

 ?שמאל בבחירות הקרובות לכנסת-את גוש המרכז

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 35.7 30.9 31.7 יחזק

 37.2 28.7 30.1 לא יחזק ולא יחליש

 9.0 17.0 15.6 יחליש

 18.1 23.4 22.5 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

ראש הממשלה נתניהו טוען כי הוא מואשם בפלילים רק בגלל רדיפה אישית, בגלל שהוא . 10

 ראש ממשלה ממחנה הימין האם אתה מסכים או מתנגד לטענה זו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.7 19.3 17.2 מסכים מאוד

 8.9 25.6 22.8 די מסכים

 10.0 12.3 11.9 די מתנגד

 52.2 33.5 36.6 מתנגד מאוד

 22.1 9.3 11.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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עם תום השנה האזרחית, תנו בבקשה ציון לתפקוד המדינה בשנה האחרונה בכל אחד  .11

 מהתחומים הבאים:

 בתחום הכלכלי

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 32.2 15.9 18.6 רועג - 1

2 15.3 16.2 11.3 

3 30.1 31.0 25.5 

4 22.7 25.2 9.9 

 10.0 7.8 8.2 מצוין - 5

 11.2 3.9 5.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 בתחום הביטחוני

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.1 9.1 10.9 גרוע - 1

2 10.3 10.1 11.4 

3 28.1 29.6 20.5 

4 33.9 37.4 16.9 

 17.8 12.0 13.0 מצוין - 5

 13.4 1.8 3.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 בקשב של המנהיגים לציבור

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 35.5 32.6 33.0 גרוע - 1

2 20.6 20.9 19.1 

3 27.0 28.6 19.2 

4 10.6 11.3 7.0 

 6.6 4.1 4.5 יןמצו - 5

 12.6 2.6 4.2 ותלא יודע/ מסרב לענ

 100 100 100 סה"כ
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 באופן תפקוד המערכת הפוליטית

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 36.8 44.1 42.9 גרוע - 1

2 21.6 22.8 15.7 

3 18.1 18.3 17.3 

4 8.1 8.4 6.7 

 7.3 4.5 5.0 מצוין - 5

 16.2 1.9 4.3 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 בין הקבוצות השונות בחברהבצמצום המתחים 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 43.4 41.9 42.2 גרוע - 1

2 21.5 22.5 16.3 

3 21.4 22.0 18.0 

4 6.8 7.4 4.0 

 2.7 2.8 2.8 מצוין - 5

 15.6 3.3 5.4 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

הל והמדיניות במכון הישראלי ידי מרכז גוטמן לחקר דעת ק -מדד הקול הישראלי נערך על

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

בשפה  150-ו איש ואשה בשפה העברית 060רואיינו , 1/1/20-30/12/19 במרשתת( בין התאריכים

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

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון %95ברמת ביטחון של ± %3.7הדגימה המרבית לכלל המדגם 

 https://dataisrael.idi.org.ilסמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: 
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