
 

 

  

 2022 ספטמברמדד הקול הישראלי  

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 10.3 3.7 4.8 אופטימי מאוד 

 22.2 32.7 30.9 די אופטימי 

 35.2 39.1 38.5 די פסימי 

 25.6 16.1 17.7 מאוד פסימי 

 6.7 8.3 8.1 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 6.3 6.3 6.3 אופטימי מאוד 

 31.1 43.5 41.4 די אופטימי 

 34.8 32.2 32.6 די פסימי 

 21.8 10.2 12.2 מאוד פסימי 

 6.0 7.8 7.5 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים על כל אחד מהמשפטים הבאים:    

 ": יש לאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים בהם רוב חילוני" .3

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 52.6 42.1 43.9 מסכים מאוד 

 26.4 21.7 22.5 די מסכים 

 11.1 14.5 14.0 לא כל כך מסכים 

 3.5 18.1 15.6 כלל לא מסכים 

 6.3 3.6 4.0 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 ": יש להגדיל את כוחם של הפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים" .4

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.1 14.9 14.8 מסכים מאוד 

 29.5 18.8 20.6 די מסכים 

 21.5 23.1 22.8 לא כל כך מסכים 

 19.0 25.6 24.5 כלל לא מסכים 

 16.0 17.6 17.3 ת יודע/לא  

 100 100 100 סה"כ



 
 

  רצוי שהמדינה תרחיב את השירותים החברתיים שהיא נותנת לאזרחים דוגמת חינוך " .5

 ": רווחה ובריאות, גם אם הדבר מחייב שייגבו יותר מיסים מהאזרחים 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 36.5 20.1 22.9 מסכים מאוד 

 26.8 33.5 32.3 די מסכים 

 21.6 27.2 26.2 כל כך מסכים לא 

 12.6 12.1 12.2 כלל לא מסכים 

 2.5 7.2 6.4 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

על הממשלה שתקום לאחר הבחירות לנסות ולקדם את פתרון שתי המדינות לשני  " .6

 : "עמים

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 32.2 11.4 14.9 מסכים מאוד 

 28.2 20.0 21.3 די מסכים 

 17.6 19.7 19.4 כל כך מסכים לא 

 10.9 37.8 33.2 כלל לא מסכים 

 11.1 11.2 11.1 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

יש לתקן את חוק הלאום כך שיכלול את עקרון השוויון המלא לאזרחים הלא יהודים  " .7

 ": של המדינה 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 59.0 12.3 20.2 מסכים מאוד 

 24.8 18.7 19.7 די מסכים 

 7.4 23.1 20.4 לא כל כך מסכים 

 4.5 34.6 29.5 כלל לא מסכים 

 4.2 11.3 10.1 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 ": עדיף שהיהודים והערבים בישראל יחיו בנפרד אלה מאלה" .8

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 5.3 24.8 21.5 מסכים מאוד 

 14.5 28.6 26.2 די מסכים 

 24.2 22.5 22.8 מסכים לא כל כך 

 49.7 12.5 18.8 כלל לא מסכים 

 6.3 11.7 10.8 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ



 
 

 ? לדעתך, האם כיום כוחם של בכירי משרד האוצר... .9

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 25.1 45.9 42.4 רב מדי 

 32.5 28.4 29.1 במידה המתאימה 

 16.5 6.2 7.9 מועט מדי 

 25.9 19.5 20.6 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

של   .10 לטיפולה  המרכזי  הנושא  להיות  צריך  מה  הבאים,  הביטחוניים  הנושאים  מבין 

 ? הממשלה הבאה

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 39.4 11.1 15.9 טיפול בנושא הפלסטיני 

 4.5 13.9 12.3 איום הגרעין האיראני 

איומים קונבנציונליים לאורך גבולות  

 המדינה )סוריה, חיזבאללה, רצועת עזה( 

14.8 15.9 8.9 

 26.2 46.9 43.4 איום הטרור בתוך ישראל 

 2.9 6.0 5.5 אחר 

 18.1 6.2 8.2 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

ומבין נושאי הפנים הבאים, מה צריך להיות הנושא המרכזי לטיפולה של הממשלה   .11

 ? הבאה

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.4 12.6 12.9 בעיות היסוד של מערכת החינוך

 2.6 3.4 3.3 בעיות היסוד של התחבורה

 52.8 48.7 49.4 בעיות היסוד של יוקר המחייה 

 6.1 5.9 6.0 בעיות היסוד של מערכת הבריאות 

 15.3 22.1 20.9 בעיית המחסור בדירות ויוקר הדיור 

 2.5 4.3 4.0 אחר 

 6.3 2.9 3.5 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

  האם אתה תומך או מתנגד לתקצוב בתי הספר בישראל בהתאם למידה בה נכללים   .12

משרד   הנחיות  לפי  ועוד(  אנגלית  )מתמטיקה,  הליבה  לימודי  הלימודים  במערכת 

 ככל שמתקיימים יותר לימודי ליבה התקציב יהיה גבוה יותר?  –החינוך 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 35.2 34.2 34.4 תומך מאוד 

 28.2 33.5 32.6 די תומך 

 17.6 11.3 12.4 די מתנגד 



 
 

 8.5 10.6 10.2 מתנגד מאוד 

 10.5 10.4 10.4 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 רנדומלית[  הוצג]  ? מי לדעתך האחראי העיקרי ליוקר המחיה בישראל .13

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 הממשלה הנוכחית בראשות לפיד  

 וקודמו בנט 

23.8 25.3 16.3 

 20.3 12.2 13.5 המצב הכלכלי העולמי 

 20.4 24.5 23.8 הממשלה הקודמת בראשות נתניהו

 35.3 32.0 32.6 כולם באותה המידה 

 7.6 6.1 6.3 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

צבאית את מתקני הגרעין של  האם אתה מסכים או לא מסכים כי על ישראל לתקוף  .14

 ?איראן גם ללא הסכמה אמריקנית

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 8.0 23.0 20.5 מסכים מאוד 

 8.7 32.3 28.3 די מסכים 

 23.2 20.1 20.6 לא כל כך מסכים 

 35.4 6.5 11.4 כלל לא מסכים 

 24.7 18.0 19.2 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

ייחתם בקרוב הסכם בין מדינות המערב לבין איראן בנושא הגרעין.  כיום נראה כי לא   .15

בזירה   ישראל  ממשלת  של  השכנוע  מאמצי  לכך  תרמו  להערכתך,  כמה,  עד 

 הבינלאומית נגד החתימה? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 13.7 11.2 11.7 במידה רבה מאוד 

 21.4 34.4 32.2 במידה די רבה 

 17.8 22.8 21.9 במידה די מועטה 

 13.0 7.5 8.4 כלל לא 

 34.2 24.1 25.8 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

 

 



 
 

 איך לדעתך באופן כללי תהיה השנה )היהודית( החדשה מבחינת המדינה?  .16

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 6.8 9.8 9.3 הרבה יותר טובה מהשנה שמסתיימת 

 12.8 20.8 19.4 קצת יותר טובה מהשנה שמסתיימת 

 22.9 31.3 29.9 השנה שמסתיימת כמו 

 21.6 9.6 11.7 קצת פחות טובה מהשנה שמסתיימת 

 16.1 8.0 9.4 הרבה פחות טובה מהשנה שמסתיימת 

 19.8 20.4 20.3 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 

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

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

 149-ו איש ואשה בשפה העברית  605, רואיינו  18-20/9/2022בין התאריכים  (  כראוי במרשתת

  18מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  המהווים מדגם ארצי    בשפה הערבית,

. עבודת השדה  ±95% ברמת בטחון של    3.59%המרבית לכלל המדגם    ומעלה. טעות הדגימה

   https://dataisrael.idi.org.il -לקובץ הנתונים המלא ראו בוצעה על ידי מכון מדגם.
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