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 של המכון הישראלי לדמוקרטיה בוחן את מדד הדופק הישראלי בימי הקורונה:  סקר מיוחד

 ;שבויים תלעסקבתמורה עזה מהציבור הישראלי תומכים בהעברת סיוע הומניטרי לרצועת  68%

 על הסגר כדי לאפשר למשק להתאוששיש להקל בהדרגה סבורים שמהישראלים  60%

 

ד הדופק הבוחן את מדבמכון הישראלי לדמוקרטיה לחקר דעת קהל ומדיניות של מרכז גוטמן  סקר מיוחד

 המשתייכים לקבוצת הסיכון בשל גילםהמבוגרים  מרביתמגלה כי  ,פת הקורונהבמג מאבקהישראלי בימי ה

 הסגר. את, סבורים כי יש להקל בהדרגה +(55)

 

 להלן עיקרי הממצאים:

לאפשר לכלכלת המדינה  על מנת ,הסגר של הדרגתית הקלתומכים בהמהישראלים  60% -הקלה למען הכלכלה 

 26%רק  בעוד .שיעורי ההדבקהב תביא לעלייהשחוששים שהקלה כזו  30%, לעומת להתחיל להתאושש

 .( מהאוכלוסייה50%) תחצימבקרב הערבים מדובר על כ, מהיהודים מתנגדים להקלה בסגר

 מנגיף הקורונה דווקא הקבוצה שבסיכון הרב, כשעולה עם העלייה בגיל ת הסגרבהקלהתמיכה מעניין לראות כי 

 לעומת תומכים בהקלה, 34עד גיל מהצעירים  48%. כך, תר בהקלותביו הרבהמביעה את התמיכה ש היא זו

 +.55בקרב בני  71%-ו 35-54בקרב גילאי  63.5%

 

מהערבים( תומכים בהעברת סיוע  65.5%-מהיהודים ו 68%מהציבור הישראלי ) 68%סיוע הומניטרי, כן או לא? 

החמאס יסכים לעסקה ש לכך בתמורה ,קורונהישראל לרצועת עזה לצורך התמודדות עם מגפת ההומניטרי מ

 מתנגדים לכך. 19.5%. רק ים שבידיויבנוגע לשבויים והנעדרים הישראל

ות ישראל לסייע לשלטונסבורים כי על מהערבים(  78%-מהיהודים ו 46.5%) מהישראלים 51.5%כמו כן, 

ציינו כי יש  41% .בשטחים שבשליטתם המגפהושומרון להתמודד עם  יהודהו הפלסטינים בשטחי הגדה המערבית

 או כלל לא. בלבד לסייע במידה מועטה

 

בתחום  כמו ,(64%ועיים בממשלה בתחום הרפואה )בגורמים המקצהאמון הציבורי  -מי שמאמין לא מפחד 

 ממשיך להיות יציב.(, 44%הכלכלה והאוצר )

בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה רק לשליש מהחילונים יש אמון מפילוח המדגם היהודי, עולה כי 

 ומסורתיים לא דתיים (64%)מסורתיים דתיים  (,61%) הדתיים (,53%) , לעומת רוב בקרב החרדיםוהאוצר

(52.5%.) 

הגורמים הממשלתיים  כך הוא פחות סומך על ,ככל שהציבור הישראלי חושש יותר לעתידו הכלכליזאת ועוד, 

( מביעים 66%כשני שליש ) -בעוד מקרב אלה שאינם חוששים כלל לעתידם הכלכלי והאוצר.האמונים על הכלכלה 
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פחות מביעים בהם אמון  -אמון באותם גורמים מקצועיים, הרי שמקרב אלה שחוששים מאוד לעתידם הכלכלי

 .(23%מרבע )

 

 )%, כלל הציבור( גורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצריש אמון ב

 

 

 

 .המכון הישראלי לדמוקרטיהא באתר הסקר המל

 

נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה.  5סקר בזק ישראל בימי הקורונה 

, 20/4/2020-19בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכים 

הווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בשפה הערבית, המ 152-איש ואשה בשפה העברית ו 609רואיינו 

. עבודת השדה בוצעה על %95ברמת ביטחון של ± %3.7ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18בישראל בגילאי 

 //:dataisrael.idi.org.ilhttpsידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: 

 

 לפרטים נוספים:

 0523-443949 | המכון הישראלי לדמוקרטיה | לירון דניאל
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