
 

 

  

 2022 אפרילמדד הקול הישראלי 

 איך אתה מרגיש לגבי מצב השלטון הדמוקרטי בישראל בעתיד הנראה לעין? .1
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.5 5.2 5.6 אופטימי מאוד

 25.2 36.4 34.5 די אופטימי

 30.3 36.6 35.5 די פסימי

 26.5 15.7 17.6 מאוד פסימי

 10.5 6.1 6.8 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 

 6.9 3.8 4.4 אופטימי מאוד

 18.2 36.5 33.3 די אופטימי

 34.2 36.6 36.2 די פסימי

 32.6 19.1 21.5 מאוד פסימי

 8.1 4.0 4.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

. באופן כללי, מה מאזן 74-בעוד זמן קצר תחגוג מדינת ישראל את יום העצמאות ה .3
 ההצלחות ואי ההצלחות שלה עד כה:

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.4 52.6 46.5 שלונותייותר הצלחות מכ

 35.9 25.1 27.0 שלונותישל הצלחות וכאותה מידה 

 32.6 15.8 18.7 שלונות מהצלחותייותר כ

 14.1 6.5 7.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 =מצוין, איזה ציון את/ה נותן...5-=גרוע ו1על סולם שבו 
למשטרה על האופן שבו טיפלה במהלך חג הפסח בעימותים בירושלים ובאיזור הר  .4

 :הבית
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 57.6 8.8 17.3 = גרוע 1

2 11.6 11.3 12.8 

3  18.1 19.8 9.7 

4 29.0 33.3 8.8 



  

 4.3 20.6 17.8 = מצוין 5

 6.8 6.2 6.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

טחוניים ילמדיניות שהתווה ראש הממשלה נפתלי בנט להתמודדות עם האירועים הב .5
 :האחרוןבחודש 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 45.9 25.4 29.0 = גרוע 1

2 15.6 16.3 12.2 

3 20.3 20.8 18.1 

4 20.0 22.4 8.6 

 7.3 10.9 10.3 = מצוין 5

 7.9 4.2 4.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

טחוניים ילהתנהלות של מפלגת רע"ם בראשות מנסור עבאס בהקשר של האירועים הב .6
 :בחודש האחרון

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 39.7 43.9 43.2 = גרוע 1

2 17.2 18.2 12.6 

3 16.7 16.0 20.0 

4 9.2 8.6 12.1 

 6.9 3.6 4.2 = מצוין 5

 8.7 9.7 9.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

האירועים להתנהלות של הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה בהקשר של  .7
 :טחוניים בחודש האחרוןיהב

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 33.8 61.6 56.7 = גרוע 1

2 14.7 14.8 14.1 

3 10.4 9.0 17.0 

4 5.7 3.7 15.0 

 9.4 2.1 3.4 = מצוין 5

 10.7 8.8 9.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ



  

למתן היתר לתפילה של יהודים מה הסיבה העיקרית שבגללה אתה תומך או מתנגד  .8
 על הר הבית:

 יהודים 

 תומך כי זו הוכחה לריבונות של ישראל 

 על ההר

38.3 

 12.4 תומך כי זו מצווה דתית

 16.9 מתנגד כי הדבר אסור מבחינה הלכתית

מתנגד כי הדבר עלול לגרור תגובה שלילית 

 חריפה של העולם המוסלמי

23.0 

 9.4 אחר

 100 סה"כ

המתחים בין מרכיבי הממשלה השונים, ובמקביל העובדה שבחירות חדשות עלולות נוכח  .9
להביא את רוב מפלגות הקואליציה לאופוזיציה, מה לדעתך הסיכויים שהממשלה תמשיך 

 להתקיים לפחות עד סוף השנה?
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.5 4.3 5.4 סיכויים גבוהים מאוד

 22.0 25.6 25.0 סיכויים די גבוהים

 41.0 42.9 42.6 סיכויים די נמוכים

 11.8 18.8 17.5 סיכויים נמוכים מאוד/ אין סיכוי בכלל

 14.7 8.4 9.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 אם לממשלה יאבד הרוב בכנסת, איזו מהאפשרויות הבאות עדיפה בעיניך:  .10

 רנדומלית) הוצג(

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 50.7 31.7 35.1 בחירות חדשות לכנסת לקיים

להמשיך עם הממשלה הנוכחית כממשלת  

מיעוט, בתמיכה מבחוץ בנושאים מסוימים 

 של מפלגה כלשהי מהאופוזיציה

28.9 30.3 22.1 

להקים קואליציה חדשה, ללא בחירות, 

 חברי כנסת  61שתזכה לאמון 

32.3 34.9 20.4 

 6.8 3.1 3.7 אחר

 100 100 100 סה"כ

 



  

 :עם איזו משתי הדעות הבאות את/ה מסכים/ה יותר .11
 ערבים יהודים כלל המדגם 

 שואת העם היהודי הייתה אירוע יחיד מסוגו

 בהיסטוריה העולמית

50.7 59.6 8.8 

שואת העם היהודי היא אחת מקבוצה של 

 ,אירועים היסטוריים טרגיים של רצח עם

למשל רצח העם הארמני בטורקיה או טבח 

 ברואנדהההוטו 

37.2 33.2 56.1 

 35.1 7.2 12.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 האם השתתפת פעם אחת או יותר במסע למחנות ההשמדה באירופה? .12
 יהודים 

 71.3 לא

 15.8 כן, במסגרת בית הספר

 1.4 כן, במסגרת הצבא

 6.0 כן, בסיור משפחתי

 5.5 כן, במסגרת אחרת

 100 סה"כ

 יותר מתשובה אחת): צוינהביום השואה את/ה (האם  .13
 יהודים 

 32.8 משתתף בעצרת זיכרון כלשהי לשואה

עומד דום בעת הצפירה בערב יום הזיכרון 

 לשואה

81.1 

 14.7 משתתף באירועי "זיכרון בסלון"

יזיה אודות תקופת וצופה בשידורי טלו

 השואה

59.9 

 9.4% לא לוקח חלק באף אחד מאלו

 100 סה"כ

 
ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון -נערך על 2022 אפרילמדד הקול הישראלי 

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

-ו איש ואשה בשפה העברית 601, רואיינו 26/04/2022-24כראוי במרשתת) בין התאריכים 

של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג 150

. עבודת 95%ברמת ביטחון של  .±65%3ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18
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