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הודעה לעיתונות

סקר מיוחד של המכון הישראלי לדמוקרטיה בוחן את מדד הדופק הישראלי בימי הקורונה:
מחצית מהישראלים סבורים שהתפרצות נוספת של הקורונה היא עניין של זמן;
כ 40%-חושבים שהחזרת המשק לפעילות הייתה מהירה מדי
סקר מיוחד של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה הבוחן את מדד הדופק
הישראלי בימי המאבק במגפת הקורונה ,מגלה כי אמון הציבור בראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לרדת,
בעוד האמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום האוצר והכלכלה נותר נמוך.
להלן עיקרי הממצאים:
חוזרים לשגרה 39% -מהישראלים סבורים שהפעולות שנקטה הממשלה להחזרת המשק לשגרה היו מהירות
מדי .זאת ,בשעה ש 30%-חושבים שהן הולמות למצב ,ו 25%-שחושבים שהיו איטיות מדי.
"לדעתך ,האם הפעולות להחזרת המשק לשגרה מהירות או איטיות מדי?"
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האמון הציבורי נחלש -נמשכת מגמת הירידה באמון הציבורי בראש הממשלה נתניהו על אופן הטיפול שלו
במשבר הקורונה .עד אמצע חודש אפריל ,זכה נתניהו באמונו של רוב הציבור ( ,)54%-57%אולם כעת 44%
בלבד העידו שיש להם אמון בו .פילוח המדגם היהודי לפי רמת דתיות מעלה כי ראש הממשלה עדיין זוכה לאמון
בקרב הקבוצות הדתיות (חרדים ,דתיים והמסורתיים דתיים ,)71%-75% :בעוד בקרב המסורתיים הלא-דתיים
האמון בו עומד על  ,54%ובקרב החילונים .27.5% -
וגם 61% -מהציבור נותנים אמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הרפואה .לעומת זאת ,האמון בגורמים
המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר נשאר נמוך יותר ,ואף יורד בהדרגה ( 38%כעת לעומת 47%
באמצע חודש אפריל).
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התמתנות במידת החשש הכלכלי -מידת החשש הכלכלי דווקא מתמתנת ככל שחולף הזמן ,כאשר הן במדידה
הנוכחית והן לפני שבועיים 49% ,מהציבור היהודי חששו למצבם הכלכלי בעתיד הנראה לעין ,ובקרב הערבים
חלה ירידה קלה – מ 74%-לפני שבועיים ל 66%-כעת.
פילוח מידת החשש לעתיד הכלכלי האישי על פי הכנסה ,מעלה כי בקרב בעלי ההכנסות מעל הממוצע החשש
הכלכלי הולך וקטן .מידת החשש לעתיד הכלכלי של אלה שהכנסתם מתחת לממוצע נשארת גבוהה יותר ,אך גם
היא נמצאת בירידה קלה.
"עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין?"
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ירידה במפלס הלחץ 54.5% -מהישראלים סבורים שקיים סיכוי גבוה לכך שיפרוץ בישראל גל שני של מגפת
הקורונה .עם זאת ,החזרת המשק לשגרה עשתה את שלה ,והחשש להידבקות מנגיף הקורונה ,שהגיע לשיאו
בסוף חודש מרץ ( 76%מהיהודים 70% ,מהערבים) ,נמצא בירידה ,וכעת כמחצית מהציבור חוששים מהידבקות
( 49%מהיהודים ו 55.5%-מהערבים).
הסקר המלא באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
סקר בזק ישראל בימי הקורונה  8נערך על -ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה .בסקר,
שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים  ,17-18/5/2020רואיינו
 604איש ואשה בשפה העברית ו 150-בשפה הערבית ,ה מהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל
בגילאי  18ומעלה .טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  ±3.7%ברמת ביטחון של  .95%עבודת השדה בוצעה על ידי מכון
סמית בהנהלת רפי סמית .לקובץ הנתונים המלא ראוhttps://dataisrael.idi.org.il :
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