
 

 

  

 2023 פברוארמדד הקול הישראלי  

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 5.2 19.2 16.8 אופטימי מאוד 

 13.9 22.2 20.8 די אופטימי 

 23.4 22.5 22.6 די פסימי 

 54.6 31.1 35.2 מאוד פסימי 

 2.9 5.0 4.6 יודע/ת לא  

 100 100 100 סה"כ

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

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 2.8 8.8 7.8 אופטימי מאוד 

 9.8 26.1 23.3 די אופטימי 

 32.1 35.4 34.9 די פסימי 

 49.8 25.3 29.5 מאוד פסימי 

 5.5 4.4 4.5 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 ? מה לדעתך המצב של ישראל היום באופן כללי .3

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 3.3 7.9 7.1 טוב מאוד 

 3.9 20.6 17.8 טוב 

 26.1 27.2 27.0 ככה -ככה

 28.6 22.4 23.5 רעה 

 37.7 20.7 23.6 רע מאוד 

 0.4 1.2 1.0 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 

לתקופה שלפני הקמת הממשלה הנוכחית, בכל אחד מהתחומים  לדעתך, בהשוואה 

 הבאים האם מצבה של ישראל כיום הוא... 

 : בתחום הכלכלי  .4

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 13.3 23.9 22.1 אותו דבר 

 3.2 12.4 10.8 הרבה יותר טוב 

 12.3 14.7 14.3 קצת יותר טוב 



 
 

 28.1 20.4 21.7 קצת יותר גרוע 

 40.8 25.1 27.8 גרוע הרבה יותר  

 2.3 3.5 3.3 לא יודע/ת 

 100 100 100 סה"כ

 : בתחום הביטחוני .5

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.8 24.1 22.5 אותו דבר 

 7.0 12.6 11.6 הרבה יותר טוב 

 6.7 14.6 13.3 קצת יותר טוב 

 15.9 24.3 22.8 קצת יותר גרוע 

 51.8 21.2 26.4 הרבה יותר גרוע 

 3.8 3.2 3.4 יודע/ת לא  

 100 100 100 סה"כ

 : בתחום המתחים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית .6

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.3 10.7 11.3 אותו דבר 

 3.6 5.9 5.5 הרבה יותר טוב 

 9.6 7.2 7.6 קצת יותר טוב 

 16.6 20.4 19.8 קצת יותר גרוע 

 52.7 52.1 52.2 הרבה יותר גרוע 

 3.2 3.7 3.6 יודע/ת לא  

 100 100 100 סה"כ

 : דיפלומטי )המעמד של ישראל בעולם(- בתחום המדיני .7

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 17.2 18.5 18.2 אותו דבר 

 5.1 15.0 13.3 הרבה יותר טוב 

 9.1 10.3 10.1 קצת יותר טוב 

 14.5 25.3 23.5 קצת יותר גרוע 

 46.4 25.4 29.0 הרבה יותר גרוע 

 7.7 5.5 5.9 יודע/ת לא  

 100 100 100 סה"כ

 

 



 
 

 האם בארבעת החודשים שעברו מאז הבחירות חשבת ברצינות או פעלת ממש: 

 : להוציא דרכון זר .8

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 66.5 59.0 60.3 לא חשבתי ברצינות ולא פעלתי

 19.4 16.6 17.1 חשבתי ברצינות אבל לא פעלתי

 3.7 5.9 5.6 פעלתי 

רלוונטי עבורי )יש לי דרכון זר/ אין לי  לא  

 כספים הניתן להעביר( 

17.0 18.5 10.4 

 100 100 100 סה"כ

 : להוציא כספים מהארץ .9

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 65.6 65.2 65.3 לא חשבתי ברצינות ולא פעלתי

 14.2 14.4 14.3 חשבתי ברצינות אבל לא פעלתי

 2.7 3.2 3.1 פעלתי 

רלוונטי עבורי )יש לי דרכון זר/ אין לי  לא  

 כספים הניתן להעביר( 

17.3 17.2 17.5 

 100 100 100 סה"כ

 

האם אתה מסכים או לא מסכים שבשום מצב לא ניתן להצדיק שימוש באלימות להשגת   .10

 מטרות פוליטיות? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 35.7 63.6 58.8 מאוד מסכים 

 6.8 18.2 16.2 די מסכים 

 10.1 8.0 8.4 לא כל כך מסכים 

 44.3 6.0 12.6 בכלל לא מסכים 

 3.1 4.2 4.0 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ

 איך אתה מרגיש לגבי מצב ביטחון הפנים בישראל בעתיד הנראה לעין? . א .11

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 4.4 9.1 8.3 מאוד אופטימי  

 10.8 21.8 19.9 די אופטימי 

 27.4 35.7 34.3 פסימי די 

 49.1 29.0 32.4 מאוד פסימי 

 8.3 4.4 5.1 ת לא יודע/

 100 100 100 סה"כ



 
 

ב. איך אתה מרגיש לגבי מצב הביטחון החיצוני )הצבאי( בישראל בעתיד הנראה  .11

 לעין? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם    

 3.5 11.9 10.5 מאוד אופטימי  

 16.4 36.8 33.3 די אופטימי 

 28.7 28.6 28.6 פסימי די 

 37.6 13.3 17.5 מאוד פסימי 

 13.8 9.4 10.1 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

  האם השתתפת באחת או יותר מפעולות המחאה נגד הרפורמה במערכת המשפט .12

 )הפגנות, חתימה על עצומות וכדומה(? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 14.3 19.4 18.5 כן

 85.7 80.6 81.5 לא 

 100 100 100 סה"כ

 האם ובאיזה אופן מחאה ציבורית רחבה יכולה לדעתך להשפיע על הממשלה:  .13

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 15.0 5.8 7.4 יכולה לבטל את הרפורמה 

 26.6 33.5 32.3 יכולה לרכך את הרפורמה

 20.5 14.1 15.2 יכולה לעכב את הרפורמה 

 27.5 32.5 31.7 לא יכולה להשפיע על הרפורמה

 10.4 14.1 13.4 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

במסגרת   אותה  לעשות  אסור  או  מותר  לדעתך  האם  פעולות,  מהפעולות  אחת  כל  לגבי 

 מחאה ציבורית נגד הממשלה בנושא בעל חשיבות לאומית עליונה:  

 : להפגין .14

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 76.0 94.2 91.1 מותר 

 21.0 4.0 6.9 אסור 

 3.0 1.8 2.0 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 

 



 
 

 : כבישים לכמה שעות לחסום  .15

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 45.5 38.3 39.5 מותר 

 47.0 55.6 54.1 אסור 

 7.5 6.1 6.4 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 לשבות מעבודה וממסחר  .16

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 61.9 60.7 60.9 מותר 

 35.2 33.1 33.5 אסור 

 2.9 6.2 5.6 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 ? לחסום כניסה למבני ציבור וממשלה .17

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 48.0 33.7 36.1 מותר 

 47.1 59.6 57.4 אסור 

 4.9 6.7 6.5 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 לא לשלם מיסים  .18

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 34.9 17.6 20.6 מותר 

 53.6 76.0 72.2 אסור 

 11.5 6.4 7.2 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 :לא להגיע לשירות במילואים  .19

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 41.5 18.8 22.7 מותר 

 43.1 72.6 67.6 אסור 

 15.4 8.6 9.7 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 

  



 
 

בקרוב עומד להתחיל חודש הרמדאן, וכמו בעבר תיתכן בתקופה זו עלייה במתיחות   .20

חושש שאתה או מישהו מקרוביך ייפגע  הביטחונית. באיזו מידה אתה חושש או לא  

 מפיגוע בתקופה הזו? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 31.0 20.7 22.5 חושש מאוד 

 24.6 40.7 37.9 די חושש  

 17.6 22.5 21.7 לא כל כך חושש 

 20.0 12.9 14.1 כלל לא חושש 

 6.8 3.2 3.8 ת /לא יודע 

 100 100 100 סה"כ

 

 

ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון  -נערך על  2023פברואר    מדד הקול הישראל

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

התאריכים בין  במרשתת(  כראוי  בשפה א  608רואיינו    , 27/2-5/3/2023  מיוצגות  ואשה  יש 

הבוגרת   173-ו העברית האוכלוסייה  כלל  של  מייצג  ארצי  מדגם  המהווים  הערבית,  בשפה 

טחון של י± ברמת ב  3.58%ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם    18בישראל בגילאי  

מכון 95% ידי  על  בוצעה  השדה  עבודת  ראודיאלוג  .  המלא  הנתונים  לקובץ   . - 

https://dataisrael.idi.org.il 

 

 

 

 

 


