
 

 

 2020 מאי, 7ישראל בימי הקורונה סקר 

=אין לחץ 1באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין  .1

 = לחץ רב מאוד? 10-כלל, ל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.3 10.6 10.9 = אין לחץ כלל 1

2 8.7 9.9 2.7 

3 12.9 14.3 5.8 

4 9.8 10.0 8.3 

5 15.5 15.4 15.9 

6 12.6 12.8 11.2 

7 12.8 12.9 12.5 

8 9.4 8.4 14.4 

9 2.8 2.2 5.9 

 9.8 3.0 4.1 = לחץ רב מאוד 10

 1.3 0.5 0.6 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

האם יש לך או אין לך אמון באישים ובגורמים המקצועיים המובילים את ההתמודדות עם  .2

 נגיף הקורונה? 

 ה בתחום הרפואההגורמים המקצועיים בממשל 2.1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.4 10.5 11.1 אין לי בכלל אמון 

 21.6 25.3 24.7 יש לי די מעט אמון 

 31.0 39.4 38.0 יש לי די הרבה אמון 

 29.7 22.2 23.4 יש לי הרבה מאוד אמון 

 3.3 2.6 2.7 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 ום הכלכלה והאוצרהגורמים המקצועיים בממשלה בתח 2.2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 35.4 17.6 20.5 אין לי בכלל אמון 

 32.8 35.4 35.0 יש לי די מעט אמון 

 15.7 32.0 29.3 יש לי די הרבה אמון 

 12.1 12.0 12.0 יש לי הרבה מאוד אמון 

 3.9 3.1 3.2 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ



 

2 

 

 ראש הממשלה בנימין נתניהו 2.3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 44.1 25.7 28.8 אין לי בכלל אמון 

 25.2 19.3 20.3 יש לי די מעט אמון 

 15.0 24.5 22.9 יש לי די הרבה אמון 

 9.6 28.4 25.3 יש לי הרבה מאוד אמון 

 6.1 2.1 2.8 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 המשטרה 2.4

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 19.4 12.4 13.6 מון אין לי בכלל א

 27.1 30.1 29.6 יש לי די מעט אמון 

 25.1 37.0 35.0 יש לי די הרבה אמון 

 22.3 18.3 18.9 יש לי הרבה מאוד אמון 

 6.1 2.3 2.9 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין? .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 38.3 15.0 18.8 שש מאוד חו

 35.8 33.5 33.9 די חושש

 11.7 35.6 31.7 לא כל כך חושש

 9.7 13.2 12.7 כלל לא חושש 

 4.6 2.6 3.0 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

האם אתה אופטימי או פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה  .4

 הישראלית?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 21.1 16.1 16.9 אופטימי מאוד

 38.7 54.8 52.2 די אופטימי

 21.0 19.4 19.7 די פסימי

 12.7 4.0 5.4 פסימי מאוד

 6.6 5.7 5.8 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ
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 בשוק העבודה? הנוכחימה מעמדך  .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.8 16.1 14.7 בפנסיה, לא מועסק בשכר

 5.5 3.2 3.6 סק בשכרעקר/ת בית, לא מוע

 8.6 5.6 6.1 מובטל

 17.7 16.6 16.8 בחל"ת

בחופשה בתשלום מלא, תוך הורדת ימי 

 חופשה צבורים שלי

1.7 1.9 0.6 

תלמיד/ סטודנט/ תלמיד ישיבה/ חייל 

 הבשירות חוב

8.2 8.1 8.6 

 32.3 22.3 24.0 שכיר במשרה מלאה, עובד ממקום העבודה

 7.9 9.3 9.1 מהביתשכיר במשרה מלאה, עובד 

שכיר במשרה חלקית, עובד ממקום 

 העבודה

5.8 6.4 2.8 

 1.3 1.9 1.8 שכיר במשרה חלקית, עובד מהבית

 2.5 1.0 1.3 עצמאי בעל חברה מעסיק עובדים

 2.5 4.0 3.7 עצמאי/בעל חברה לא מעסיק עובדים

 0.6 1.6 1.4 פרילאנס

 1.2 2.1 1.9 אחר

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על 7 ר בזק ישראל בימי הקורונהסק

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

איש ואשה בשפה  631 , רואיינו4/5/2020-3ם מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכי

ים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בשפה הערבית, המהוו 153-ו העברית

ברמת ביטחון של ± %3.7ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18בישראל בגילאי 

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: %95

https://dataisrael.idi.org.il 
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