
 

 

 2020 פברואר –מדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.7 7.7 8.9 אופטימי מאוד

 21.6 38.1 35.4 די אופטימי

 32.9 36.1 35.6 די פסימי

 15.8 12.0 12.7 מאוד פסימי

 14.9 6.1 7.5 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 

 11.3 10.6 10.7 אופטימי מאוד

 22.1 46.6 42.6 די אופטימי

 36.9 29.3 30.6 די פסימי

 14.9 8.0 9.1 מאוד פסימי

 14.8 5.4 6.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 ?איזו ממשלה היית רוצה שתקום לאחר הבחירות הקרובות לכנסת .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 1.4 35.1 29.6 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 4.7 16.8 14.8 מרכז בראשות נתניהו-ממשלת אחדות ימין

 9.9 23.6 21.4 ימין בראשות גנץ-ממשלת אחדות מרכז

 52.4 13.3 19.8 שמאל בראשות גנץ-ממשלת מרכז

 27.6 6.8 10.2 אחר

 4.0 4.2 4.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ?ולאיזו ממשלה יש לדעתך סיכוי גבוה יותר לקום לאחר הבחירות הקרובות לכנסת .4

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.8 24.0 22.1 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 9.8 18.1 16.7 הומרכז בראשות נתני-ממשלת אחדות ימין

 13.3 11.7 11.9 ימין בראשות גנץ-ממשלת אחדות מרכז

 15.0 5.0 6.7 שמאל בראשות גנץ-ממשלת מרכז

 31.0 30.2 30.4לא תורכב שום ממשלה ויתקיימו בחירות 



 

2 

 

 רביעיות

 17.4 10.4 11.6 אחר

 0.7 0.6 0.7 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

רכו בחירות לכנסת. בהשוואה למערכת הבחירות הקודמת שנערכה בעוד כשבועיים ייע .5

בספטמבר, האם אתה עוקב אחר מערכת הבחירות הנוכחית באותה מידה, פחות או 

 ?יותר

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.3 10.4 12.0 עוקב יותר אחרי מערכת הבחירות הנוכחית

עוקב פחות אחרי מערכת הבחירות 

 הנוכחית

51.2 54.7 33.3 

 32.4 30.4 30.8 עוקב באותה מידה 

 14.0 4.4 6.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

מה לדעתך הנושא העיקרי שישפיע על ההצבעה של הישראלים בבחירות הקרובות  .6

 לכנסת? )להציג ברוטציה(

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 22.6 11.8 13.6 יוקר המחיה והדיור

 23.8 19.8 20.5 מצב הביטחון

 13.4 28.3 25.9 חקירות נתניהו

 7.5 9.3 9.0 סוגיות דת ומדינה

 9.2 2.9 4.0 יחסי יהודים ערבים במדינה

 8.9 8.4 8.5 התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים

 14.6 19.4 18.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

( החלת 1נשיא טראמפ הם: )שניים מהמרכיבים העיקריים בתכנית השלום שהציג ה .7

( אם הפלסטינים יעמדו 2) -ריבונות ישראלית על בקעת הירדן וכל ישובי יהודה ושומרון, ו

בתנאים שונים למשל הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי ויתנערו מפעולות טרור, 

בעתיד תוקם מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים. האם אתה תומך או מתנגד 

 ?ת זולתוכני

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.3 12.8 11.6 תומך מאוד

 18.5 41.3 37.5 די תומך

 18.7 18.4 18.4 די מתנגד
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 38.0 11.2 15.6 מתנגד מאוד 

 19.5 16.4 16.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 תה צריכה להחיל אתיהאם אתה מסכים או לא מסכים עם העמדה הבאה: "ישראל הי .8

 ?ריבונותה על היישובים היהודיים בשטחים עוד לפני הבחירות הקרובות"

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.4 18.4 16.3 מסכים מאוד

 16.4 29.2 27.1 די מסכים

 20.1 18.9 19.1 לא כל כך מסכים

 35.9 19.1 21.9 בכלל לא מסכים

 22.2 14.5 15.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 ?האם אתה תומך או מתנגד להקמת ממשלה בתמיכה מבחוץ של הרשימה המשותפת .9

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.3 42.4 37.8 מאוד מתנגד

 12.6 20.2 18.9 די מתנגד

 36.7 17.6 20.7 די תומך

 16.8 5.4 7.3 מאוד תומך

 19.6 14.3 15.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

ם נגיף הקורונה: לדעתך, האם משרד הבריאות הישראלי מתמודד נכון או ועכשיו לאיו .11

 ?מתמודד לא נכון עם האיום של התפשטות נגיף הקורונה לישראל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 9.4 15.6 14.6 בטוח מתמודד נכון 

 42.1 46.2 45.5 חושב ש מתמודד נכון

 24.9 19.4 20.3 חושב שלא מתמודד נכון

 13.7 7.5 8.5 א מתמודד נכוןבטוח של

 10.0 11.4 11.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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האם אתה חושש או לא חושש בימים אלה שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף  .12

 ?הקורונה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 13.4 7.9 8.8 חושש מאוד

 39.2 21.8 24.7 די חושש

 25.8 40.4 38.0 לא כל כך חושש

 12.2 26.3 24.0 כלל לא חושש

 9.3 3.6 4.5 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

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

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

בין מרואיינים, נאספו  610תוני המדגם היהודי, שכלל . נמיוצגות כראוי במרשתת(

224- -מרואיינים, נאספו ב 134ונתוני המדגם הערבי, שכלל , 23/2/2020-19התאריכים 

מהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל . המרואיינים 25/2

. %95יטחון של ברמת ב± %3.7ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18בגילאי 

עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: 

https://dataisrael.idi.org.il 
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