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 עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין? .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 52.9 17.0 22.9 חושש מאוד 

 22.8 41.2 38.2 די חושש

 13.0 30.3 27.5 לא כל כך חושש

 5.5 10.6 9.8 כלל לא חושש 

 5.8 0.9 1.7 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

האם אתה חושש או לא חושש בימים אלו שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף  .2

 הקורונה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 46.9 26.5 29.9 חושש מאוד 

 27.6 46.6 43.4 די חושש 

 13.1 19.0 18.0 לא כל כך חושש 

 5.3 5.8 5.8 כלל לא חושש 

 7.0 2.1 2.9 לא יודע/ת 

 100 100 100 ה"כס

האם יש לך או אין לך אמון באישים ובגורמים המקצועיים המובילים את ההתמודדות עם  .3

 נגיף הקורונה? 

   הגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הרפואה  3.1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 31.2 19.6 21.5 אין לי בכלל אמון 

 24.3 35.9 33.9 יש לי די מעט אמון 

 18.3 30.4 28.4 הרבה אמון יש לי די 

 18.3 10.9 12.1 יש לי הרבה מאוד אמון 

 7.9 3.2 4.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 הגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר    3.2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 43.2 31.8 33.7 אין לי בכלל אמון 

 26.3 42.5 39.8 יש לי די מעט אמון 

 13.5 17.6 16.9 יש לי די הרבה אמון 

 8.3 5.2 5.7 יש לי הרבה מאוד אמון 

 8.8 2.9 3.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 נתניהו   בנימין ראש הממשלה 3.3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 59.4 41.0 44.1 אין לי בכלל אמון 

 17.1 24.5 23.3 יש לי די מעט אמון 

 6.6 21.7 19.2 יש לי די הרבה אמון 

 9.2 10.5 10.3 יש לי הרבה מאוד אמון 

 7.7 2.4 3.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

  אדלשטיין  (וליואל )יי שר הבריאות 3.4

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 39.4 29.6 31.2 אין לי בכלל אמון 

 23.9 36.1 34.1 יש לי די מעט אמון 

 14.5 22.2 20.9 יש לי די הרבה אמון 

 10.2 5.3 6.1 יש לי הרבה מאוד אמון 

 12.0 6.8 7.7 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

מבין המילים הבאות, איזו מתארת באופן הטוב ביותר את הרגשתך כיום כלפי תפקוד  .4

 הממשלה במשבר הקורונה: ]הוצג ברוטציה[

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 3.7 8.1 7.4 שביעות רצון 

 3.4 8.0 7.2 ניכור

 25.7 21.9 22.5 כעס 

 6.4 7.4 7.2 אמון 

 46.9 45.2 45.5 אכזבה 

 0.8 1.1 1.0 גאווה 

 13.0 8.4 9.2 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ
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האם אתה מסכים או לא מסכים שנפתלי בנט הוא האיש המתאים כיום להוביל את מאבק  .5

 נה במשבר הקורונה?המדי

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.9 19.0 17.7 מסכים מאוד 

 10.6 24.7 22.4 די מסכים 

 20.5 17.3 17.8 לא כל כך מסכים 

 28.6 18.6 20.3 כלל לא מסכים 

 29.5 20.4 21.9 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון ידי מרכז  -נערך על 10סקר בזק ישראל בימי הקורונה 

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

 156-ו איש ואשה בשפה העברית 621, רואיינו 12/7/2020-9כראוי במרשתת( בין התאריכים 

 18בישראל בגילאי בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת 

. עבודת השדה %95ברמת ביטחון של ± %3.7ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 

הנתונים המלא ראו:  בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ

https://dataisrael.idi.org.il 
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