
 

 

  

 2022 אוקטוברמדד הקול הישראלי 

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

 ערבים יהודים כלל המדגם  

 5.7 5.6 5.6 מאוד אופטימי

 25.1 32.6 31.3 די אופטימי 

 27.7 38.1 36.3 די פסימי 

 35.4 16.4 19.6 מאוד פסימי

 6.1 7.3 7.2 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  

 7.8 5.7 6.1 מאוד אופטימי 

 22.2 39.7 36.7 די אופטימי 

 31.3 34.1 33.6 די פסימי 

 35.4 13.7 17.4 מאוד פסימי

 3.3 6.8 6.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

חתימת הסכם  השונות ב ערכות הביטחון  י תמיכת ראשי מנשמעה טענה כלאחרונה   .3

מקצועיים.    בטחוניםהגז עם לבנון הושפעה גם משיקולים פוליטיים ולא רק משיקולים  

 ? האם אתה מסכים או לא מסכים עם טענה זו

 ערבים יהודים כלל המדגם  

 13.4 20.3 19.1 מסכים מאוד 

 24.9 32.6 31.3 די מסכים

 26.5 18.5 19.9 לא כל כך מסכים

 11.9 13.4 13.1 כלל לא מסכים

 23.3 15.2 16.6 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

הסיכוי שתפרוץ אינתיפאדה שלישית בשטחים, אם בעתיד הקרוב לא  מה לדעתך   .4

 פלסטיני? -יימצא פתרון מוסכם על שני הצדדים לסכסוך הישראלי

 ערבים יהודים כלל המדגם  

 20.3 17.0 17.6 סיכוי גבוה מאוד 

 31.2 46.6 44.0 סיכוי די גבוה

 25.0 22.1 22.6 סיכוי די נמוך 

 14.3 3.7 5.5 סיכוי מאוד נמוך 

 9.2 10.6 10.3 לא יודע/ מסרב לענות 



 
 

 100 100 100 סה"כ

נותן לכוחות הביטחון על אופן ההתמודדות עם שרשרת הפיגועים   .5 איזה ציון היית 

 ? האחרונה

 ערבים יהודים כלל המדגם  

 6.4 18.6 16.5 טוב מאוד

 16.7 35.6 32.4 די טוב

 28.3 26.5 26.8 בינוני 

 15.2 9.8 10.7 לא כל כך טוב

 22.4 6.4 9.1 בכלל לא טוב

 11.0 3.1 4.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

שהתוצאות   .6 כלומר  לכנסת,  הבחירות  בטוהר  אמון  לך  אין  או  לך  יש  מידה  באיזו 

 שיתפרסמו ישקפו בדיוק את הצבעת הציבור? 

 ערבים יהודים כלל המדגם  

 15.9 16.3 16.2 יש לי אמון מלא בטוהר הבחירות 

 23.7 43.0 39.8 יש לי די הרבה אמון בטוהר הבחירות 

 25.0 24.2 24.3 יש לי די מעט אמון בטוהר הבחירות

 26.5 12.1 14.6 אין לי כלל אמון בטוהר הבחירות 

 8.9 4.4 5.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 

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

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

  150-ו איש ואשה בשפה העברית  600, רואיינו  19-23/10/2022בין התאריכים  (  כראוי במרשתת

 18של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי    המהווים מדגם ארצי מייצג  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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