
 

 

  

 2022 י ל יו   ,מדד הקול הישראלי 

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 5.2 4.6 4.7 אופטימי מאוד 

 27.3 32.2 31.4 די אופטימי 

 35.5 43.3 42.0 די פסימי 

 25.9 14.0 16.0 מאוד פסימי 

 6.1 5.9 5.9 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  

 5.8 6.4 6.3 אופטימי מאוד 

 21.0 43.4 39.6 די אופטימי 

 37.8 36.8 36.9 די פסימי 

 27.7 8.1 11.4 מאוד פסימי 

 7.7 5.3 5.8 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

ממה   השתכנעת  לא  או  מידה השתכנעת  באיזו  בישראל  ביידן  הנשיא  של  ביקורו  בתום 

 שנאמר והוסכם במהלך הביקור ש: 

 הממשל שלו מקפיד להביא בחשבון את הביטחון של ישראל בעת המשא ומתן עם איראן .3

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 8.0 5.7 6.1 במידה רבה מאוד 

 18.4 27.9 26.3 במידה די רבה 

 35.4 36.2 36.0 במידה די מעטה 

 26.1 22.1 22.8 במידה מעטה מאוד 

 12.1 8.1 8.8 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 שיש ביכולתו להביא לפריצת דרך ביחסים שבין ישראל לערב הסעודית  .4

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 13.5 6.0 7.3 במידה רבה מאוד 

 23.4 31.1 29.8 במידה די רבה 

 26.0 32.9 31.7 במידה די מעטה 

 20.8 20.9 20.9 במידה מעטה מאוד 

 16.3 9.1 10.3 לא יודע/ מסרב לענות  



 
 

 100 100 100 סה"כ

מבין הגורמים הבאים איזה גורם ישפיע במידה הרבה ביותר על החלטתך עבור איזו  .  5

 ]להציג רנדומלית[ מפלגה להצביע בבחירות הקרובות? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 13.4 10.3 10.8 העמדות של המפלגה בנושאי חוץ וביטחון 

 7.7 15.6 14.2 העמדות של המפלגה בנושא דת ומדינה 

המפלגה בנושא כלכלה ויוקר  העמדות של 

 המחייה

44.3 41.1 59.5 

העמדות של המפלגה בנושא משבר  

 האקלים 

2.3 1.6 5.3 

 10.2 26.8 24.0 מי עומד בראש המפלגה 

 0.0 2.0 1.7 אחר 

 0.0 1.2 1.0 כל הגורמים/שילוב של מספר גורמים 

אף אחד מהם/לא מתכוון להצביע/לא מאמין  

 לאף אחד 

1.3 1.2 1.8 

 2.1 0.2 0.4 יודע/ מסרב לענות לא  

 100 100 100 סה"כ

 איזו מהשיטות עדיפה ביותר בעינייך לבחירת מועמדי המפלגה לכנסת: .  6

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 8.0 11.2 10.6  הרשימה נבחרת על ידי מנהיג המפלגה

 5.3 7.1 6.8  ועדה מסדרת מטעם המפלגה 

 15.1 11.5 12.1 המפלגהפריימריז בקרב חברי ועידת  

 8.9 14.0 13.1 פריימריז בקרב חברי מרכז המפלגה 

 35.2 32.0 32.5 פריימריז פתוחים לכלל הציבור

 27.2 22.5 23.3 אחר 

 0.3 1.7 1.6 לא יודע/מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 מה משפיע על החלטתך לאיזו מפלגה להצביע: . 7

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.8 21.8 20.6 זהות המנהיג 

בעיקר זהות המנהיג ובמידה פחותה זהות  

 המועמדים ברשימה לכנסת 

18.8 21.3 6.8 

במידה שווה זהות המנהיג ורשימת  

 המועמדים ברשימה לכנסת 

35.7 36.2 33.1 



 
 

בעיקר זהות המועמדים ברשימה לכנסת  

 ובמידה פחותה זהות המנהיג 

4.9 4.0 9.3 

 14.2 6.7 8.0 המועמדים ברשימה לכנסתזהות 

 21.8 10.0 12.0 לא יודע/מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 

 

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

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

התאריכים  רואיינו 2022/70/27-25  בין  העברית  600  ,  בשפה  ואשה  הערבית,    501-ו  איש  בשפה 

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

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

 /:dataisrael.idi.org.il/httpsלקובץ הנתונים המלא ראו: 

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

