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האם אתה חושש או לא חושש בימים אלו שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף  .1

 הקורונה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 39.4 25.3 27.6 חושש מאוד 

 30.3 47.3 44.5 די חושש 

 15.1 19.2 18.5 לא כל כך חושש 

 6.1 7.3 7.1 כלל לא חושש 

 9.1 1.0 2.3 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין? .2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 46.7 19.3 23.8 חושש מאוד 

 23.9 39.3 36.8 די חושש 

 11.6 29.4 26.5 לא כל כך חושש 

 7.7 10.5 10.0 כלל לא חושש 

 10.1 1.5 3.0 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 האם יש לך או אין לך אמון באישים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה?  .3

 ראש הממשלה נתניהו  3.1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 50.2 39.8 41.5 אין לי בכלל אמון 

 22.2 27.2 26.4 יש לי די מעט אמון 

 9.4 17.5 16.1 יש לי די הרבה אמון 

 5.4 12.0 10.9 ן יש לי הרבה מאוד אמו

 12.9 3.5 5.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 פרופ' רוני גמזו, הממונה הלאומי למאבק בנגיף הקורונה בישראל  3.2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 25.3 14.0 15.9 אין לי בכלל אמון 

 25.4 25.3 25.3 יש לי די מעט אמון 

 22.9 37.0 34.7 יש לי די הרבה אמון 

 11.3 17.2 16.3 יש לי הרבה מאוד אמון 



 

2 

 

 15.1 6.4 7.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

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

 הישראלית?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.3 9.1 8.4 אופטימי מאוד 

 23.1 39.3 36.6 די אופטימי 

 34.4 35.3 35.1 די פסימי 

 25.3 10.1 12.6 פסימי מאוד 

 11.8 6.3 7.2 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 :עם איזו אתה מסכים יותר מהטענות הבאות .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

כשיש בעיות פנימיות חמורות כמו משבר 

הקורונה ראש הממשלה צריך לטפל בהן 

ופים, כמו ולא לעסוק בנושאי חוץ לא דח

חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות 

 ובחריין

31.8 28.7 47.3 

אסור לוותר על שום הזדמנות לחתום על 

הסכם שלום עם מדינה ערבית, גם אם 

באותו זמן יש בעיות פנימיות חמורות כמו 

 משבר הקורונה

57.1 61.7 33.8 

 18.9 9.5 11.1 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ 

]יהודים בלבד[ עקב נגיף הקורונה יוגבל מספר המתפללים בבתי הכנסת ביום כיפור.  .6

 ?האם אתה מתכנן ללכת לבית הכנסת ביום הכיפורים

 יהודים 

 60.9 אני לא מתכנן ללכת לבית כנסת ביום הכיפורים

 9.7 אני מתכנן ללכת לבית הכנסת רק לשמוע את תקיעת השופר בסוף הצום

 8.6 לבית הכנסת לחלק מהתפילות ביום הכיפוריםאני מתכנן ללכת 

 15.0 אני מתכנן ללכת לבית הכנסת לכל התפילות ביום כיפור

 0.7 אחר

 5.0 לא יודע/ת

 100 סה"כ
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מה דעתך על ההגבלות שממשלת ישראל קבעה ביחס להתנהלות הציבור כדי למנוע  .7

 הידבקות בנגיף הקורונה:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.4 30.1 29.8 יותר מדי מחמירות ההגבלות

 33.9 32.2 32.5 ההגבלות תואמות את המצב

 24.8 30.3 29.4 ההגבלות פחות מדי מחמירות

 13.0 7.4 8.3 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 עם איזו משתי הטענות הבאות אתה מסכים יותר: .8

 ערבים יהודים כלל המדגם 

, ויש הפגנות הן זכות יסוד במשטר דמוקרטי

 לאפשר קיומן גם במהלך הסגר

28.8 27.8 34.3 

כדי להתגבר על נגיף הקורונה יש לקיים 

 סגר מוחלט, כולל איסור קיום הפגנות

63.0 65.2 52.0 

 13.6 7.1 8.2 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

במכון ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות  -נערך על 12סקר בזק ישראל בימי הקורונה 

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

 151-ו איש ואשה בשפה העברית 603, רואיינו 17/9/2020-15כראוי במרשתת( בין התאריכים 

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

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

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