
 

 

 1202 יליומדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 6.4 5.5 5.7 אופטימי מאוד

 35.6 45.1 43.5 די אופטימי

 30.9 28.3 28.8 די פסימי

 17.1 13.8 14.4 מאוד פסימי

 9.9 7.2 7.6 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

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

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.6 6.8 6.9 אופטימי מאוד

 31.5 51.4 48.1 די אופטימי

 30.9 26.2 27.0 די פסימי

 23.3 8.7 11.1 מאוד פסימי

 6.6 7.0 6.9 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

בעיניך, עד כמה כל אחד מהפתרונות הבאים לסכסוך בין ישראל לפלסטינים הוא קביל 

 )שניתן לקבל אותו( או לא קביל )לא ניתן לקבל אותו(:

פתרון שתי המדינות, כולל הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית  .3

 וברצועת עזה

 ערבים יהודים המדגם כלל 

 68.8 33.8 39.7 קביל

 20.5 53.6 48.0 לא קביל

 10.8 12.6 12.3 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

פתרון המדינה האחת שתכלול את כל שטחי ישראל והפלסטינים ושיהיה בה שוויון  .4

 מלא לאזרחים ישראלים ופלסטינים

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 56.1 14.1 21.1 קביל

 29.5 71.1 64.2 לא קביל

 14.3 14.8 14.7 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 



 

 

 המשך המצב הקיים .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 15.4 41.5 37.1 קביל

 69.5 37.2 42.6 לא קביל

 15.1 21.3 20.3 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 לדעתך, מה הסיכויים שהממשלה החדשה תחזיק מעמד לפחות שנה? .6

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 15.1 11.0 11.7 סיכויים גבוהים מאוד

 25.8 35.4 33.8 סיכויים די גבוהים

 37.8 32.0 32.9 סיכויים די נמוכים

 14.4 15.3 15.1 סיכויים נמוכים מאוד

 6.9 6.3 6.4 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 כיום, איזה מהנושאים הבאים מטריד אותך ביותר? .7

 ערבים יהודים המדגםכלל  

 5.7 4.6 4.8 משבר האקלים

 31.0 29.4 29.7 ת הקורונהפיגמ

 4.7 24.5 21.2 תפקוד הממשלה החדשה

 38.1 29.2 30.7 מצב הכלכלה והמשק

 13.1 7.8 8.6 המצב הביטחוני

 5.5 2.5 3.0 אף אחד מהנושאים לא מדאיג אותי

 2.0 2.0 2.0 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

הישראלית מכרה תוכנות ריגול טלפונית אחר אנשים  NSOלאחרונה דווח כי חברת  .8

בשם פגסוס, ששימשה משטרים לא דמוקרטיים כדי לעקוב ואף לפגוע בפעילי זכויות 

אדם ומתנגדים פוליטיים. לדעתך, האם הרשויות בישראל צריכות או לא צריכות למנוע 

 מחברה פרטית מכירת מוצרים כאלה?

 ערבים יהודים המדגםכלל  

 52.4 23.2 28.1 בטוח שצריכות למנוע 

 23.0 32.5 31.0 חושב שצריכות למנוע

 8.5 20.4 18.4 חושב שלא צריכות למנוע

 4.3 6.3 6.0 בטוח שלא צריכות למנוע

 11.8 17.5 16.6 תלא יודע/



 

 

 100 100 100 סה"כ

 ?שליטים לא דמוקרטייםומה לגבי מכירת נשק המיוצר בישראל למשטרים או  .9

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 55.7 29.2 33.6 בטוח שצריכות למנוע 

 19.5 37.7 34.6 חושב שצריכות למנוע

 7.9 17.7 16.1 חושב שלא צריכות למנוע

 5.2 4.5 4.6 בטוח שלא צריכות למנוע

 11.7 10.9 11.1 תלא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 =מצוין, איזה ציון היית נותן לכל אחד מבעלי התפקידים הבאים:5-ל=גרוע 1על סולם בין 

 ראש הממשלה בנט .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.6 24.2 24.1 = גרוע1

2 9.6 9.3 11.0 

3 21.0 20.3 24.5 

4 28.3 30.6 16.9 

 9.6 9.8 9.8 = מצויין 5

 14.5 5.7 7.1 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 שר החוץ לפיד .11

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 16.7 26.3 24.7 = גרוע1

2 11.8 12.7 7.5 

3 16.8 16.6 18.2 

4 21.3 20.7 24.6 

 17.3 16.3 16.4 = מצויין 5

 15.7 7.5 8.9 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 

 



 

 

 שר האוצר ליברמן .12

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 29.0 30.1 29.9 = גרוע1

2 11.7 11.2 14.0 

3 17.3 17.2 18.0 

4 20.8 22.3 13.2 

 12.2 11.6 11.7 = מצויין 5

 13.5 7.5 8.5 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 שר הביטחון גנץ .13

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 21.7 9.0 11.1 = גרוע1

2 12.1 12.6 9.5 

3 21.6 20.8 26.0 

4 28.6 31.2 16.1 

 11.6 19.3 18.0 = מצויין 5

 15.1 7.2 8.5 ת יודע/לא 

 100 100 100 סה"כ

 שרת החינוך שאשא ביטון .14

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.1 18.7 18.4 = גרוע1

2 14.1 15.5 7.1 

3 23.7 23.2 26.3 

4 21.2 21.1 21.5 

 8.7 9.2 9.1 = מצויין 5

 19.3 12.3 13.5 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 

 

 



 

 

 הבריאות הורוביץ שר .15

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 15.4 21.6 20.6 = גרוע1

2 12.7 13.9 6.7 

3 26.2 26.8 23.1 

4 21.1 20.7 22.9 

 13.2 5.7 7.0 = מצויין 5

 18.5 11.3 12.5 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 ענייניםלאחרונה פורסם על שתי הצעות של שר האוצר ליברמן. האם הן בעיקר משיקולים 

 או בעיקר בשל רצונו לפגוע בחברה החרדית:

 קיצוץ הסבסוד למעונות יום לילדי אברכים שאינם עובדים .16

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 44.2 46.3 45.9 בעיקר תוצאה של שיקולים עניינים

בעיקר תוצאה של רצונו לפגוע בחברה 

 החרדית

43.2 46.0 29.3 

 26.5 7.7 10.8 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 מיסוי גבוה על כלים חד פעמיים .17

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 52.2 61.7 60.1 בעיקר תוצאה של שיקולים עניינים

בעיקר תוצאה של רצונו לפגוע בחברה 

 החרדית

24.0 24.2 23.0 

 24.9 14.1 15.9 לא יודע/ מסרב לענות

 100 100 100 סה"כ

 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי -נערך על 2021 יולימדד הקול הישראלי 

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

בשפה הערבית, המהווים מדגם  151-ו איש ואשה בשפה העברית 599, רואיינו 7/2021/29-27התאריכים 

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

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ הנתונים המלא ראו: 95%ברמת ביטחון של  .%±653
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