
 

 

 2021 יונימדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.9 6.3 6.6 אופטימי מאוד

 32.0 46.1 43.7 די אופטימי

 29.8 28.4 28.6 די פסימי

 22.4 12.4 14.1 מאוד פסימי

 8.0 6.8 7.0 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 

 6.8 7.0 7.0 אופטימי מאוד

 33.1 49.7 46.8 די אופטימי

 30.7 26.1 26.9 די פסימי

 24.6 10.2 12.7 פסימי מאוד

 4.9 6.9 6.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ?לדעתך, מה הסיכויים שהממשלה החדשה תחזיק מעמד לפחות שנה .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 11.5 9.2 9.6 סיכויים גבוהים מאוד

 33.3 37.3 36.6 סיכויים די גבוהים

 26.6 29.7 29.2 סיכויים די נמוכים

 15.4 15.7 15.7 סיכויים נמוכים מאוד

 13.3 8.0 8.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 לדעתך, מי הוא כיום ה"איש החזק" בממשלה? .4

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.3 20.3 19.0 נפתלי בנט

 27.4 25.5 25.8 יאיר לפיד

 2.5 1.3 1.5 גדעון סער

 3.9 2.8 3.0 בני גנץ

 8.0 7.9 7.9 ליברמן אביגדור



 

 

 7.2 11.5 10.8 מנסור עבאס

 1.3 0.3 0.5 מרב מיכאלי

 1.6 0.2 0.4 ניצן הורוביץ

 12.3 30.1 31.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 האם בעקבות החלפת הממשלה מעמדה הבינלאומי של ישראל ישתפר או ידרדר? .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.9 11.2 11.5 ישתפר מאוד

 32.6 28.8 29.4 די ישתפר

 22.5 24.6 24.2 די ידרדר

 8.6 13.4 12.6 יידרדר מאוד

 23.4 22.0 22.2 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

עד כמה אתה סומך או לא סומך שהממשלה החדשה תתמודד בצורה טובה אם תהיה  .6

 התפרצות ממשית של קורונה בעתיד הנראה לעין?

 ערבים יהודים המדגם כלל 

 12.1 15.2 14.7 תומך במידה רבה מאוד

 40.3 39.2 39.4 די סומך

 23.3 23.6 23.5 לא כל כך סומך

 15.1 17.0 16.7 כלל לא סומך

 9.3 5.0 5.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

בנגיף האם אתה חושש או לא חושש בימים אלה שאתה או מי מבני משפחתך יידבק  .7

 הקורונה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.6 9.4 10.0 חושש מאוד

 32.3 31.7 31.8 די חושש

 31.8 37.2 36.3 לא כל כך חושש

 16.0 17.5 17.3 כלל לא חושש

 7.3 4.1 4.6 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 



 

 

ובעולם. האם תכננת לאחרונה אנחנו רואים עלייה בתחלואה בנגיף הקורונה בישראל  .8

 לטוס לחופשה בחו"ל בקיץ?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 8.1 7.1 7.3 כן. תכננתי ואטוס

כן. תכננתי אבל אני עדיין מתלבט האם 

 לטוס

13.8 11.9 23.4 

 13.8 12.6 12.8 כן. תכננתי אך החלטתי לא לטוס

 54.7 67.5 65.3 לא תכננתי לטוס

 0.0 0.9 0.8 אחר

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, מה הסיכויים שמשפחת נתניהו תפנה את מעון ראש הממשלה בבלפור  .9

 כמסוכם בעוד כשבוע?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 15.4 19.7 19.0 סיכויים גבוהים מאוד

 20.3 34.4 32.0 סיכויים די גבוהים

 29.7 21.7 23.1 סיכויים די נמוכים

 10.2 9.5 9.6 סיכויים נמוכים מאוד

 24.4 14.7 16.4 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, האם הדרישה של נתניהו כי מפלגת הליכוד, שהוא עומד בראשה, תממן  .10

 את הוצאות מעונו הפרטי בירושלים היא מוצדקת או לא מוצדקת?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 2.4 4.3 4.0 מאוד מוצדקת

 5.4 9.3 8.6 די מוצדקת

 20.5 20.0 20.1 כך מוצדקתלא כל 

 53.4 54.7 54.5 בכלל לא מוצדקת

 18.2 11.7 12.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 

 



 

 

לדעתך, האם היהודים והערבים החשודים שהיו מעורבים באלימות בערים  .11

 המעורבות בחודש מאי  מקבלים אותו יחס מרשויות החוק?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

יהודים וערבים מקבלים את אותו היחס  כן,

 מרשויות החוק

20.1 22.3 9.3 

 73.5 20.4 29.5 רשויות החוק מחמירות יותר עם ערבים

 5.2 37.5 32.0 רשויות החוק מחמירות יותר עם יהודים

 11.9 19.7 18.4 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

המדינה ריבלין בביקורו בוושינגטון שכל נשיא ארצות הברית ביידן הבטיח לנשיא  .12

עוד הוא מכהן, הוא לא יאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני. לדעתך, האם מדינת 

 ישראל יכולה או לא יכולה לסמוך על הבטחה זו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 19.4 5.5 7.9 בטוח שיכולה

 35.2 30.8 31.6 חושב שיכולה

 13.1 34.0 30.5 חושב שלא יכולה

 11.0 21.9 20.1 בטוח שלא יכולה

 21.3 7.8 10.1 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי -נערך על 0212מדד הקול הישראלי יוני 

לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת( בין 

בשפה הערבית, המהווים מדגם  155-ו איש ואשה בשפה העברית 606, רואיינו 4/7/2021-1התאריכים 

ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18לל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי ארצי מייצג של כ

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: 95%ברמת ביטחון של  %±3.59

https://dataisrael.idi.org.il 

 

https://dataisrael.idi.org.il/

