
 

 

 2020 אוקטובר –מדד הקול הישראלי 

 איך אתה מרגיש לגבי מצב השלטון הדמוקרטי בישראל בעתיד הנראה לעין? .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.7 7.1 6.8 אופטימי מאוד

 22.5 32.6 30.6 די אופטימי

 24.7 33.5 31.7 די פסימי

 35.1 21.0 23.7 מאוד פסימי

 12.0 5.8 7.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ואיך אתה מרגיש לגבי מצב הביטחון של ישראל בעתיד הנראה לעין? .2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.6 12.9 11.7 אופטימי מאוד

 34.6 54.6 50.7 די אופטימי

 22.6 21.1 21.4 די פסימי

 26.1 6.2 10.1 מאוד פסימי

 10.1 5.2 6.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

אם תהיה לך אפשרות לקבל אזרחות אמריקאית או אזרחות של מדינה אחרת במערב,  .3

 האם תעדיף לעבור ולחיות שם או שתעדיף להישאר ולחיות בישראל?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.8 17.5 19.7 עדיף לעבור לחיות שםא

 52.4 68.6 65.4 עדיף להישאר לחיות בישראלא

 18.8 13.9 14.9 לענותלא יודע/ מסרב 

 100 100 100 סה"כ

מבחינת האינטרסים של ישראל, מי לדעתך עדיף שייבחר בבחירות הקרובות לנשיאות  .4

 ו ביידן )המפלגה הדמוקרטית(?'דונלד טראמפ )המפלגה הרפובליקנית( או ג -ארה"ב 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 35.9 70.2 63.4 דונלד טראמפ

 30.8 13.1 16.6 ג'ו ביידן

 33.3 16.7 20.0 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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  :ובמידה וביידן יזכה במרוץ לנשיאות, איך זה ישפיע על

 :ישראליחסי ארצות הברית ו .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 34.6 28.1 29.4 לא יהיה שינוי מהותי ביחסים בין המדינות

 16.1 7.4 9.1 היחסים בין שתי המדינות יתחזקו

 24.3 42.4 38.9 היחסים בין שתי המדינות יחלשו

 25.0 22.1 22.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 :הפלסטיניםיחסי ארצות הברית ו .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 28.9 23.9 24.9 לא יהיה שינוי מהותי ביחסים בין המדינות

 20.6 31.0 29.0 היחסים בין שתי המדינות יתחזקו

 18.9 10.6 12.2 היחסים בין שתי המדינות יחלשו

 31.6 34.5 33.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 :לדעתך, האם המרחק בין עמדות השמאל והימין היום בישראל הוא .7

 ערבים יהודים כלל המדגם 

גדול יותר מאשר בימים שקדמו לרצח ראש 

 הממשלה יצחק רבין

40.8 41.4 38.3 

כמו בימים שקדמו לרצח ראש הממשלה 

 יצחק רבין

25.7 26.6 22.1 

קטן יותר מאשר בימים שקדמו לרצח ראש 

 הממשלה יצחק רבין

16.4 16.9 14.6 

 25.0 15.1 17.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 יום אבל וחשבון נפש כללי?הוא יום הזיכרון לרצח רבין עבורך, באיזו מידה  .8

 ערבים יהודים לל המדגםכ 

 20.1 16.9 17.5 כלל לא

 19.8 27.6 26.1 במידה די מועטה

 23.0 28.8 27.7 במידה די רבה 

 13.1 21.0 19.4 במידה רבה מאוד

 24.0 5.7 9.3 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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לדעתך, איזה חלק בציבור הישראלי כיום מחשיב את יום הזיכרון לרצח רבין כיום אבל ו .9

 וחשבון נפש כללי?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 3.1 1.5 1.8 כל הציבור

 14.4 16.3 15.9 רוב גדול

 21.6 28.5 27.1 כמחצית

 20.1 39.4 35.6 רבע מהציבורכ

 13.1 5.8 7.2 אף אחד

 27.7 8.5 12.4 ותלא יודע/ מסרב לענ

 100 100 100 סה"כ

מדינות מוסלמיות באזור )איחוד האמירויות,  3לאחרונה חתמה ישראל על הסכמים עם  .10

לדעתך, האם הסכמים אלה משנים או לא  בחריין וסודן( בגיבוי חזק של ארצות הברית.

 ?משנים לטובה את מעמדה האסטרטגי האזורי של ישראל

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 27.6 40.9 38.3 בטוח שמשנים לטובה

 23.9 40.4 37.2 חושב שמשנים לטובה

 17.8 9.2 10.9 חושב שלא משנים לטובה

 17.6 2.5 5.5 בטוח שלא משנים לטובה

 13.1 7.0 8.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

את  לסודןלהחזיר  ראל צריכהסודן ישעם  לאחרונה האם בעקבות ההסכם שנחתם .11

 ?בארץ גם אם הדבר יעשה בניגוד לרצונם השוהים הלא חוקיים

 ערבים יהודים כלל המדגם 

בטוח שיש להחזיר לסודן את השוהים הלא 

 חוקיים, גם את הדבר בניגוד לרצונם

26.9 29.0 18.7 

חושב שיש להחזיר לסודן את השוהים הלא 

 חוקיים

37.2 40.0 25.7 

ים הלא חושב שאין להחזיר לסודן את השוה

 חוקיים

13.8 12.3 20.1 

בטוח שאין להחזיר לסודן את השוהים הלא 

 חוקיים

6.7 4.9 14.0 

 21.5 13.8 15.4 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ
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תשפיע החתימה על הסכמים אלה ואחרים על הסיכוי להגיע להסכם גם עם לדעתך איך  .12

 ?הפלסטינים

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.1 4.5 4.8 אוד את הסיכויתעלה מ

 16.3 25.0 23.3 תעלה במידת מה את הסיכוי

 25.0 50.5 45.5 לא תשנה את הסיכוי

 10.8 5.7 6.7 תקטין במידת מה את הסיכוי

 23.0 4.5 8.1 תקטין מאוד את הסיכוי

 18.8 9.8 11.6 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על 0202מדד הקול הישראלי אוקטובר 

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

בשפה  150-ו איש ואשה בשפה העברית 611, רואיינו 29/10/2020-27במרשתת( בין התאריכים 

ומעלה. טעות  18ל כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג ש

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון 95%ברמת ביטחון של  3.7%±הדגימה המרבית לכלל המדגם 

 https://dataisrael.idi.org.ilמדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: 
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