
 

 

  

 סקר בזק בנושא שחיתות שלטונית 

 )הוצג רנדומלית( ?בו פוגעת השחיתות השלטונית המרכזימהו הדבר  .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.3 15.5 15.0 השירות הניתן לאזרח

 18.4 10.9 12.1 השוויון והלכידות החברתית

 20.0 31.6 29.6 אמון הציבור בהנהגה 

 13.9 21.4 20.2 טיב ההחלטות השלטוניות 

 11.6 8.1 8.7 התרבות הפוליטית במדינה

 60. 3.5 3.0 אחר

 23.2 9.0 11.4 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

הכי חשובות בעיניך למנהיג פוליטי: ]הוצג  שתי התכונותמבין כל התכונות הבאות, אילו  .2

 #?רנדומלית[

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 12.9 22.8 21.1 החלטי וביצועיסט

 5.5 12.4 11.2 פועל לקידום האינטרסים של הבוחרים בו

 22.5 33.6 31.7 מייצג את הרצון האמיתי של העם

 19.9 3.6 6.4 פועל למימוש האינטרסים של המגזר שלו

 39.7 44.9 44.1 מממש יעדים לטובת כלל הציבור

 24.3 33.4 31.8 הגון ומקפיד לפעול רק במגבלות החוק

מקפיד להתייעץ בגורמי מקצוע בשירות 

 הציבורי

14.4 13.0 21.2 

מקדם אחדות ולכידות חברתית בין אזרחי 

 המדינה

26.6 26.9 25.0 

 תכונות.  2בשל האפשרות לתת  100%-: הנתונים מסתכמים ליותר מהערה חשובה# 

המונח "קלון" נשמע לא פעם בשיח הציבורי, התקשורתי והמשפטי. מה, לדעתך,  .3

 המשמעות המרכזית של מונח זה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.2 24.2 24.1 בעיקר משמעות מוסרית/חברתית

 13.0 17.9 17.0 בעיקר משמעות משפטית

במידה שווה, פחות או יותר, גם משמעות 

 מוסרית ושם משמעות משפטית

42.2 43.6 35.2 

 28.6 14.3 16.7 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ



 
 

האם אתה מסכים או לא מסכים שאם בית משפט הטיל קלון על אדם שהורשע בפלילים  .4

 ?בו אמון המשמעות היא שהוטל פגם ערכי ומוסרי בהתנהגותו וביכולת הציבור לתת

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 30.1 43.5 41.2 מסכים מאוד

 31.5 25.4 26.4 די מסכים

 11.8 10.5 10.7 לא כל כך מסכים

 4.5 9.1 8.4 כלל לא מסכים

 22.1 11.5 13.3 לא יודע/ת

 100 100 100 סה"כ

 

ולמוסדות דמוקרטיים הוזמן על ידי המרכז לערכים  בנושא שחיתות שלטונית בישראלזה סקר בזק 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך -נערך עלו

28/11-באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת( בין התאריכים 

מדגם ארצי  בשפה הערבית, המהווים 147-איש ואשה בשפה העברית ו 600, רואיינו 1/12/2022

ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל  18מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 

. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם. לקובץ 95%ברמת בטחון של ±  3.59%המדגם 

  lhttps://dataisrael.idi.org.i -הנתונים המלא ראו
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