
 

 

  

 2022 אוגוסטמדד הקול הישראלי 

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 7.1 5.2 5.5 אופטימי מאוד 

 27.0 34.6 33.3 די אופטימי 

 26.7 42.5 39.9 די פסימי 

 24.1 11.4 13.5 מאוד פסימי 

 15.1 6.2 7.7 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 8.6 8.3 אופטימי מאוד 

 26.8 47.2 43.8 די אופטימי 

 32.6 29.5 30.0 די פסימי 

 22.8 9.8 12.0 מאוד פסימי 

 11.0 4.9 5.9 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 100 100 סה"כ

 עד כמה חשוב או לא חשוב לך שבצמרת רשימת המועמדים לכנסת של  )יהודים(  .3

 המפלגה לה אתה מתכוון להצביע, יהיו אנשים ששירתו כקצינים בכירים בצה"ל? 

 יהודים  

 11.9 חשוב מאוד 

 34.7 די חשוב  

 34.5 לא כל כך חשוב 

 15.4 לא חשוב כלל  

 3.5 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 סה"כ

תתאחד  רצוי או לא רצוי שרע"ם    לקראת הבחירות הקרובות, האם לדעתך,    )ערבים( .4

 מחדש עם הרשימה המשותפת?

 ערבים  

 31.4 רצוי מאוד 

 22.3 די רצוי 

 14.7 לא כל כך רצוי 

 12.8 כלל לא רצוי 

 18.8 לא יודע/ מסרב לענות  

 100 סה"כ



 
 

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

 ]להציג רנדומלי[  ?מפלגה להצביע בבחירות הקרובות

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 10.2 12.3 11.9 העמדות של המפלגה בנושאי חוץ וביטחון 

 5.4 16.8 14.9 בנושא דת ומדינה העמדות של המפלגה 

העמדות של המפלגה בנושא כלכלה ויוקר  

 המחייה

30.6 30.1 33.2 

העמדות של המפלגה בנושא משבר  

 האקלים 

0.5 0.5 0.6 

 9.4 19.1 17.5 מי עומד בראש המפלגה 

 11.9 10.9 11.1 המפלגה שהצבעתי לה בעבר 

 14.2 4.6 6.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 13.8 1.8 3.8 מתכוון להצביע לא 

 1.2 3.9 3.5 אחר 

 100 100 100 סה"כ

 )יהודים( בבחירות הקרובות לכנסת למי אתה מתכוון להצביע...?  .6

 יהודים  

 38.0 לאותה המפלגה כמו רוב בני המשפחה והחברים שלך 

לאותו מחנה פוליטי )ימין מרכז או שמאל( כמו רוב בני  

 לאותה מפלגה המשפחה והחברים שלך, אך לא  

22.7 

למפלגה ממחנה פוליטי שונה מאשר רוב בני המשפחה  

 והחברים שלך 

8.2 

 23.5 לא יודע/ת למי הם מצביעים 

 3.0 לא מתכוון להצביע 

 4.6 אחר 

 100 סה"כ

 )ערבים( בבחירות הקרובות לכנסת למי אתה מתכוון להצביע...?  .7

 ערבים  

 31.9 והחברים שלך לאותה מפלגה כמו רוב בני המשפחה 

 11.3 למפלגה אחרת מאשר רוב בני המשפחה והחברים שלך 

 30.3 לא יודע/ת למי הם מצביעים 

 25.9 לא מתכוון להצביע 

 0.7 אחר 

 100 סה"כ

 



 
 

האם אתה מסכים או לא מסכים למשפט הבא: לא חשוב למי מצביעים, זה לא משנה   .8

 את המצב? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 18.9 4.4 6.8 מסכים מאוד 

 31.0 21.7 23.3 די מסכים 

 30.5 34.1 33.5 לא כל כך מסכים 

 15.8 37.4 33.7 כלל לא מסכים 

 3.9 2.5 2.7 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות -נערך על  2022  אוגוסט   מדד הקול הישראל

הישראלי קבוצות   במכון  של  )השלמות  ובטלפון  באינטרנט  שנערך  בסקר,  לדמוקרטיה. 

מיוצגות כראוי במרשתת רואיינו  21-24/8/2022בין התאריכים  (  שאינן  ואשה    602,  איש 

העברית הערבית,  152-ו בשפה  ארצי    בשפה  מדגם  האוכלוסייה  המהווים  כלל  של  מייצג 

± ברמת   3.59%המרבית לכלל המדגם    ומעלה. טעות הדגימה  18הבוגרת בישראל בגילאי  

של   מדגם.95%בטחון  מכון  ידי  על  בוצעה  השדה  עבודת  ראו  .  המלא  הנתונים   - לקובץ 

https://dataisrael.idi.org.il 


