
 

 

  

 2022 יוני   ,מדד הקול הישראלי 

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 7.0 4.8 5.2 אופטימי מאוד 

 23.5 32.2 30.7 די אופטימי 

 37.2 39.1 38.8 די פסימי 

 25.1 15.7 17.3 מאוד פסימי 

 7.2 8.2 8.0 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  

 6.7 7.4 7.3 אופטימי מאוד 

 25.4 46.0 42.5 די אופטימי 

 36.1 29.7 30.8 די פסימי 

 25.9 10.7 13.3 מאוד פסימי 

 5.9 6.2 6.1 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

וראש הממשלה החליפי לפיד על החלטתם   .3 לפני כשבוע הודיעו ראש הממשלה בנט 

 לפזר את הכנסת וללכת לבחירות. האם אתה מרוצה או לא מרוצה מהחלטה זו? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.8 32.4 29.4 מרוצה מאוד 

 33.6 19.5 21.9 די מרוצה 

 25.2 21.6 22.2 לא כל כך מרוצה

 14.6 21.3 20.2 בכלל לא מרוצה 

 11.8 5.2 6.3 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

אם היו מתקיימות היום בחירות לכנסת, האם היית מצביע עבור אותה מפלגה שעבורה   .4

 הצבעת בבחירות האחרונות?

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 27.5 39.9 37.8 שכן בטוח  

 21.8 25.3 24.7 חושב שכן 

 23.2 12.0 13.9 חושב שלא 

 17.5 11.3 12.4 בטוח שלא 

 10.0 11.5 11.2 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ



 
 

 האם יש מפלגה שאתה מרגיש שתוכל להצביע לה בלי היסוס ובלב שלם?  .5

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 27.7 36.8 35.3 בטוח שכן 

 30.7 27.5 28.0 חושב שכן 

 20.4 17.9 18.3 חושב שלא 

 17.9 11.4 12.5 בטוח שלא 

 3.3 6.4 5.9 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, מה הסיכוי שלאחר הבחירות הקרובות יישבר התיקו בין הגושים ואחד הצדדים   .6

 חברי כנסת?  61-יותר מ יצליח להרכיב ממשלה יציבה הנתמכת על ידי 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 9.2 9.2 9.2 סיכוי גבוה מאוד 

 23.9 23.3 23.4 סיכוי די גבוה 

 38.3 41.1 40.6 סיכוי די נמוך 

 18.5 16.6 16.9 סיכוי נמוך מאוד 

 10.1 9.8 9.9 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 ממשלה כזו?  להרכיבלאיזה משני הגושים יש בעיניך סיכוי גדול יותר  .  7

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 29.1 56.6 51.9 לגוש הימין 

 16.5 7.1 8.7 שמאל - לגוש המרכז

 25.4 14.6 16.4 לאף גוש 

 17.1 12.0 12.9 לשני הגושים באותה מידה 

 11.9 9.7 10.1 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 המשפט הבא: באיזו מידה את/ה מסכים או לא מסכים עם  

שה צריכה להיות הזכות להפסיק את ההיריון בשליש הראשון להיריון, אם היא  ילכל א".  8

 : " רוצה בכך

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 20.1 55.2 49.3 מסכים מאוד 

 33.5 20.2 22.5 די מסכים 

 18.9 8.6 10.4 לא כל כך מסכים 

 21.7 11.2 13.0 כלל לא מסכים 

 5.8 4.8 4.8 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 

 



 
 

 אם ישראל והרשות הפלסטינית יגיעו להסכמה על פרטי הסכם שלום, האם תתמוך  .  9

 או לא תתמוך בהסכם, אם הוא יכלול חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, ישראל והמדינה  

 הפלסטינית? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 34.8 9.0 13.4 בטוח שאתמוך 

 36.5 22.9 25.2 חושב שאתמוך 

 8.1 15.8 14.5 חושב שלא אתמוך 

 11.6 38.7 34.1 בטוח שלא אתמוך 

 9.0 13.6 12.8 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 מה לדעתך הסיכוי שבחמש השנים הקרובות ייחתם הסכם שלום גם עם הפלסטינים?. 10

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 33.3 56.0 52.1 סיכוי נמוך מאוד או בכלל אין סיכוי 

 35.3 35.2 35.2 סיכוי די נמוך 

 14.1 2.2 4.3 סיכוי די גבוה 

 7.4 0.7 1.8 סיכוי גבוה מאוד 

 9.9 5.9 6.6 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

ה לדעתך הסיכוי שתפרוץ אינתיפאדה שלישית בשטחים, אם בעתיד הקרוב לא  מ . 11

 פלסטיני?-יימצא פתרון מוסכם על שני הצדדים לסכסוך הישראלי

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 10.2 12.6 12.2 מאוד סיכוי גבוה 

 34.1 44.4 42.7 סיכוי די גבוה 

 27.9 23.4 24.2 סיכוי די נמוך 

 7.7 4.7 5.2 סיכוי מאוד נמוך 

 20.1 14.9 15.7 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 

 

  ואם תפרוץ אינתיפאדה בשטחים, מה לדעתך הסיכוי שערבים ישראלים יצטרפו  .  12

 הפלסטיני?לפעילות המאבק  

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 9.5 25.9 23.1 סיכוי גבוה מאוד 

 23.1 47.1 43.0 סיכוי די גבוה 

 34.2 14.7 18.0 סיכוי די נמוך 

 15.4 2.6 4.8 סיכוי מאוד נמוך 

 17.8 9.7 11.1 לא יודע/ מסרב לענות  



 
 

 100 100 100 סה"כ

המורים שהתקיימה בשבועיים האחרונים לדעתך, האם עיתוי השביתה של הסתדרות .  13

 הושפע יותר מ: 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

שיקולים פוליטיים במטרה להחליש את  

 לפיד  - מעמדה של ממשלת בנט

12.6 10.3 23.3 

התקדמות המשא ומתן עם האוצר על  -אי

 שכר המורים 

67.5 69.3 58.5 

 2.8 4.5 4.2 אחר 

 15.4 15.9 15.7 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

   במשא ומתן בין הסתדרות המורים לאוצר, באיזו מהעמדות את/ה תומך במידה רבה . 14

 יותר:  

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

עדוף  י בעמדת האוצר, הכוללת בין היתר: ת

העלאות השכר למורים צעירים ולא  

החופש לתלמידים  לוותיקים, צמצום ימי 

 )ולמורים(, תגמול על איכות ומצוינות 

43.2 44.6 36.3 

בעמדת הסתדרות המורים, הכוללת בין  

₪ למורה   10,500שכר ברוטו של  היתר: 

 מתחיל, העלאת שכר לכל עובדי ההוראה 

44.5 42.9 52.2 

 11.5 12.5 12.3 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

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

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

התאריכים רואיינו  29/06/2022-27  בין  העברית  601,  בשפה  ואשה  הערבית,    154-ו  איש  בשפה 

ומעלה. טעות הדגימה   18המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  

ידי מכון מדגם. 95%ברמת ביטחון של    .%±643המרבית לכלל המדגם   . עבודת השדה בוצעה על 
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