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 2016כלכלי לקראת כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה -סקר חברתי

 2016יוני 

 האם אתה מרוצה ממצבך הכלכלי? .1

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 9.3 13.3 8.4 מרוצה מאוד

 49.8 45.1 50.7 מרוצה
 29.0 23.5 30.1 כך מרוצה-לא כל

 11.8 18.1 10.5 בכלל לא מרוצה
 0.2 0 0.2 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 בשנים הקרובות, האם אתה חושב שמצבך הכלכלי... .2

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 37.4 42.8 36.3 יהיה יותר טוב

 41.4 36.6 42.4 לא ישתנה
 16.1 19.8 15.4 יהיה פחות טוב

 5.1 0.9 5.9 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

כעת, אשאל אותך על נושאים שונים שאולי מטרידים אותך לגבי העתיד באיזו מידה אתה 
 מוטרד מכל אחד מהנושאים הבאים:

 שלא תוכל לתמוך כלכלית בילדיך בעתיד .3

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 27.5 33.1 26.3 מוטרד מאוד

 32.7 29.9 33.3 די מוטרד
 22.3 14.9 23.7 לא כל כך מוטרד
 15.5 20.4 14.6 בכלל לא מוטרד

 2.0 1.7 2.1 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 שלא תוכל לחסוך כסף לעתיד .4

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 29.4 34.4 28.4 מוטרד מאוד

 36.1 33.4 36.6 די מוטרד
 19.1 11.9 20.5 לא כל כך מוטרד
 14.1 20.3 12.9 בכלל לא מוטרד

 1.4 0 1.7 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 שתהיה תלוי כלכלית באחרים .5

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 26.8 26.7 26.8 מוטרד מאוד

 21.8 19.6 22.2 די מוטרד
 28.8 30.7 28.5 לא כל כך מוטרד
 21.4 22.4 21.2 בכלל לא מוטרד

 1.2 0.6 1.3 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 זקנה לעת בכבוד להתקיים תוכל שלא .6

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 32.2 37.2 31.2 מוטרד מאוד

 27.3 17.9 29.2 די מוטרד
 22.4 23.0 22.3 לא כל כך מוטרד
 16.8 22.0 15.8 בכלל לא מוטרד

 1.2 37.2 1.5 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

האם אתה מצליח לכסות מהכנסותיכם את כל ההוצאות החודשיות של משק  .7
 הבית שלך למזון, לחשמל, לטלפון וכדומה?

 כלל המדגם ערבים יהודים 
מצליח/ים ללא כל 

 קושי
27.4 29.3 27.7 

 43.2 40.8 43.7 די מצליח/ים
כך -לא כל

 מצליח/ים
20.3 20.1 20.3 

בכלל לא 
 מצליח/ים

6.7 9.9 7.3 

 1.5 0 1.8 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 האם אתה: .8

 כלל המדגם ערבים יהודים 
    )עובדים(

 48.2 19.9 53.9 (כולל חייל בשירות קבע) שכיר
/  עובד חברת כוח אדם/  עובד קבלן
 מיקור חוץ

0.9 8.9 2.2 

עצמאי שאיננו מעסיק  / פרילנסר
 עובדים

6.0 12.2 7.0 

 4.1 5.8 3.8 עצמאי שמעסיק עובדים
    )לא עובדים(

 4.2 2.7 4.6 מובטל/  מחפש עבודה
 17.5 12.4 18.5 גימלאי/  פנסיונר

 7.9 33.1 2.8 ת בית/עקר
 1.5  1.7 חייל בשירות חובה

 5.6 3.5 6.0 אחר
 1.8 1.6 1.8 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 חשש כי תאבד את מקום עבודתך בשנה הקרובה? לדעתך, באיזו מידה יש .9
 )שכירים(

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 40.8 56.4 39.7 אין חשש כלל
 39.1 29.5 39.8 חשש די קטן
 14.6 8.3 15.1 חשש די גדול

 3.7 5.8 3.5 חשש גדול מאוד
 1.8 0 1.9 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

)עובדי  חשש שלא תהיה לך עבודה בשנה הקרובה?יש  עתך, באיזו מידהלד .10
 קבלן, פרילנסרים ועצמאים(

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 33.6 35.7 32.5 אין חשש כלל
 37.5 25.8 43.4 חשש די קטן
 17.3 15.2 18.3 חשש די גדול

 10.0 23.3 3.2 חשש גדול מאוד
 1.7 0 2.5 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

יכוי כי תמצא / תמצאי עבודה אם תאבד / תאבדי את עבודתך, מה הס .11
 , לפחות ברמת ההכנסה שיש לך כיום? )שכירים ועובדי קבלן(אחרת

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 15.1 18.1 14.7 סיכוי גדול מאוד

 44.5 18.6 48.3 סיכוי די גדול
 27.3 40.9 25.3 סיכוי די קטן

 10.3 18.8 9.0 אין סיכוי כלל
 2.8 3.6 2.7 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מהו, להערכתך, הסיכוי שתעבוד ברצף עד לפרישתך לגמלאות )כלומר, שלא  .12
)כלל  תהיה תקופה העולה על שלושה חודשים שבה לא תהיה לך עבודה(?

 העובדים(

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 20.5 21.9 20.2 סיכוי גדול מאוד

 40.9 17.4 44.3 די גדולסיכוי 
 28.2 41.4 26.3 סיכוי די קטן

 6.2 13.9 5.1 אין סיכוי כלל
 4.3 5.5 4.1 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 ?דירה בבעלותך יש האם .13

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 61.3 92.0 55.2 דירה אחת ,כן
 6.4 3.1 7.1 יותר מדירה אחת ,כן

 31.5 5.0 36.7 אין בבעלותי דירה ,לא
 0.9 0 1.0 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ?השנים הקרובות תהיה בבעלותך דירה 10, להערכתך, הסיכוי, שבמהלך מה .14
 )אין דירה בבעלותם(

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 8.2 0 8.4 סיכוי גדול מאוד

 29.9 63.2 29.0 סיכוי די גדול
 37.2 36.8 37.2 די קטןסיכוי 

 20.9 0 21.5 אין סיכוי כלל
 3.8 0 3.9 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ?40מה הסיכוי שלילדיך תהיה דירה בבעלותם לפני גיל  .15

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 14.4 24.8 12.3 סיכוי גדול מאוד

 27.4 33.2 26.2 סיכוי די גדול
 29.9 21.8 31.5 סיכוי די קטן

 10.3 11.5 10.0 אין סיכוי כלל
 7.8 3.4 8.7 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ... יו, האם רמת החיים שלהם תהיהלדעתך, כשילדיך יגיעו לגיל שלך עכש .16

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 15.1 20.6 14.0 גבוהה בהרבה משלך

 26.1 33.7 24.6 קצת יותר גבוהה משלך
 24.9 14.1 27.0 שלך כמו

 8.9 4.2 9.8 קצת יותר נמוכה משלך
 5.0 3.8 5.2 הרבה יותר נמוכה משלך

 13.7 15.5 13.3 מסרב  / לא יודע
 6.3 8.1 5.9 לא רלוונטי / אין ילדים

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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להערכתך, כאשר תפרוש לפנסיה האם בהשוואה לרמת החיים שלך היום  .17
 )כלל העובדים(...  בתקופת הפנסיהרמת החיים שלך 

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 4.4 5.1 4.3 תעלה מאוד

 10.4 10.2 10.4 די תעלה
 29.3 12.5 31.7 לא תשתנה

 35.3 50.0 33.1 די תרד
 16.2 17.8 16.0 תרד מאוד

 4.4 4.5 4.4 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

גובה המס הכולל שאתה משלם כיום הוא לדעתך, האם יחסית להכנסתך  .18
 )כלל העובדים( הוגן או אינו הוגן?

 כלל המדגם ערבים יהודים 
 4.6 0 5.2 מאוד הוגן

 26.5 16.2 28.0 די הוגן
 33.1 27.9 33.9 לא כל כך הוגן
 31.2 53.4 28.0 בכלל לא הוגן

 4.6 2.6 4.9 מסרב  / לא יודע
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

שונות לגבי מידת האחריות של הממשלה למימון שירותים לאזרח. באיזו מידה צריכה לדעתך  יש דעות
 המדינה לממן כל אחד מן השירותים הבאים?

 חינוך יסודי ותיכוני .19
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.9 0.8 2.1 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
3.2 12.2 4.7 

בחלק צריכה להשתתף 
 גדול של המימון

29.8 34.8 30.6 

 60.8 49.1 63.2 צריכה לממן הכל
 1.9 3.1 1.7 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 שמירת הסדר הציבורי והגנה בפני פשיעה .20

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.2 0 1.5 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
3.0 20.2 5.8 

צריכה להשתתף בחלק 
 גדול של המימון

21.4 31.0 23.0 

 67.6 45.1 72.0 צריכה לממן הכל
 2.3 3.7 2.0 מסרב  / לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 סל בריאות רחב .21
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 0.9 0 1.0 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
5.2 0.8 4.5 

להשתתף בחלק  צריכה
 גדול של המימון

41.1 25.2 38.4 

 54.0 70.2 50.7 צריכה לממן הכל
 2.2 3.8 1.9 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 דיור בר השגה .22
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 3.5 1.4 4.0 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
20.9 26.7 21.8 

להשתתף בחלק צריכה 
 גדול של המימון

47.1 20.9 42.7 

 26.9 44.7 23.3 צריכה לממן הכל
 5.0 6.3 4.7 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 תשתית תחבורתית באיכות גבוהה .23

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.9 0.7 2.1 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
9.8 20.5 11.6 

צריכה להשתתף בחלק 
 גדול של המימון

37.8 40.2 38.2 

 44.7 34.6 46.7 צריכה לממן הכל
 3.6 3.9 3.5 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 השלמת הכנסה למרוויחים שכר נמוך .24

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 4.2 0 5.1 בכלל לא צריכה לממן
צריכה להשתתף בחלק 

 קטן של המימון
23.5 6.4 20.7 

צריכה להשתתף בחלק 
 גדול של המימון

38.7 19.8 35.6 

 35.9 72.3 28.7 צריכה לממן הכל
 3.6 1.5 4.0 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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האם אתה מעדיף לחיות במדינה בה משלמים מסים יותר גבוהים אבל האזרחים  .25
בחינם )"המודל הסקנדינבי"(, או מקבלים מהמדינה שירותים רבים ואיכותיים 

שאתה מעדיף מדינה בה משלמים מסים נמוכים יחסית אך האזרחים מקבלים 
 מהמדינה שירותים מעטים בסיסיים בלבד )"המודל האמריקאי"(?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

מעדיף את המודל הסקנדינבי: מסים יותר גבוהים 
 ושירותים רבים ואיכותיים מטעם המדינה

59.9 26.1 54.3 

מעדיף את המודל האמריקני: מסים נמוכים 
 ושירותים בסיסיים מטעם המדינה

24.9 62.9 31.2 

 9.1 5.7 9.8 אין לי העדפה מיוחדת לאף אחת מן השיטות
 5.4 5.3 5.4 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

החברות הממשלתיות והשלטון  עכשיו אשאל אותך על השירות הציבורי, כלומר, משרדי הממשלה,
 ? את תפקוד השירות הציבורי בישראל המקומי. כיצד אתה מעריך

 ציון הערכה כללי .26
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 15.8 16.4 15.7 גרוע מאוד - 1
2 26.0 8.9 23.1 
 46.1 53.8 44.6 בינוני  – 3
4 8.6 6.2 8.2 
 3.3 4.6 3.0 מצוין  – 5

 3.4 10.2 2.1 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.59 2.71 2.56 ממוצע
 97. 1.01 96. ס. תקן

 579 89 490 שכיחות

 יעילות .27

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 21.0 16.9 21.8 גרוע מאוד - 1
2 31.2 11.4 27.9 
 39.6 51.9 37.2 בינוני  – 3
4 5.6 3.1 5.2 
 2.8 5.5 2.3 מצוין  – 5

 3.5 11.3 1.9 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.39 2.65 2.34 ממוצע
 98. 1.03 96. ס. תקן

 578 88 490 שכיחות
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 התנהלות גלויה/ שקיפות  .28

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 28.8 15.3 31.5 גרוע מאוד - 1
2 28.4 18.3 26.7 
 30.0 45.6 26.8 בינוני  – 3
4 6.3 4.8 6.1 
 3.2 5.9 2.7 מצוין  – 5

 5.2 10.2 4.2 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.24 2.64 2.17 ממוצע
 1.06 1.04 1.05 ס. תקן

 568 89 479 שכיחות

 מקצועיות .29

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 12.9 14.9 12.5 גרוע מאוד - 1
2 31.2 13.1 28.2 
 37.8 43.6 36.7 בינוני  – 3
4 11.6 9.8 11.3 
 4.4 7.9 3.7 מצוין  – 5

 5.4 10.7 4.3 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.64 2.81 2.61 ממוצע
 1.01 1.12 99. ס. תקן

 567 89 478 שכיחות

 והעדפה אישית או מגזריתהתנהלות שוויונית: בלי פרוטקציה  .30

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 41.6 25.2 44.9 גרוע מאוד - 1
2 22.4 17.5 21.6 
 23.3 36.7 20.7 בינוני  – 3
4 5.8 4.2 5.6 
 3.6 5.0 3.3 מצוין  – 5

 4.4 11.5 3.0 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.04 2.39 1.97 ממוצע
 1.12 1.12 1.11 ס. תקן

 573 88 485 שכיחות
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 איכות השירות לאזרח .31

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 19.4 14.1 20.5 גרוע מאוד - 1
2 31.9 8.1 27.9 
 35.7 44.4 34.0 בינוני  – 3
4 8.5 13.8 9.4 
 3.9 10.8 2.5 מצוין  – 5

 3.7 8.9 2.7 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.48 2.99 2.39 ממוצע
 1.04 1.16 99. ס. תקן

 577 91 487 שכיחות

 האפשרות לקדם את המדיניות של הפוליטיקאים שלשמה נבחרו .32

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 23.3 11.4 25.7 גרוע מאוד - 1
2 23.3 13.3 21.7 
 29.0 39.9 26.8 בינוני  – 3
4 9.2 8.3 9.1 
 6.3 7.3 6.1 מצוין  – 5

 10.6 19.9 8.8 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.48 2.84 2.42 ממוצע
 1.18 1.09 1.19 ס. תקן

 536 80 456 שכיחות

 קידום תכניות לטווח ארוך .33

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 25.6 9.6 28.8 גרוע מאוד - 1
2 27.4 12.3 24.9 
 28.8 40.4 26.5 בינוני  – 3
4 7.4 10.1 7.8 
 4.0 8.2 3.2 מצוין  – 5

 8.9 19.5 6.8 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.34 2.94 2.23 ממוצע
 1.11 1.08 1.08 ס. תקן

 546 80 466 שכיחות
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לא מצליח לגייס כיום  עד כמה השירות הציבורי בישראל מצליח או .34
 לשורותיו את העובדים הטובים והמוכשרים ביותר?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 15.4 6.6 17.1 בכלל לא מצליח
 46.8 16.7 52.8 לא כל כך מצליח

 25.9 57.3 19.6 די מצליח
 2.7 4.5 2.4 מאוד מצליח

 9.2 14.9 8.1 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

המודל המקובל כיום בשירות הציבורי של העסקה עם קביעות משפר  האם .35
 או פוגם בביצועי השירות?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 11.6 32.4 7.5 מאוד משפר
 33.1 43.7 30.9 די משפר
 26.5 5.5 30.7 די פוגם

 14.8 1.8 17.4 מאוד פוגם
 14.0 16.6 13.5 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

לדעתך, האם עדיף שהשירותים הציבוריים המקצועיים יינתנו על ידי גופים  .36
 ממשלתיים או על ידי גופים חוץ ממשלתיים?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

שהשירותים הציבוריים המקצועיים יינתנו רק 
 על ידי גופים ממשלתיים

37.4 59.8 41.1 

 שחלק מן השירותים המקצועיים יינתנו על ידי
-גופים ממשלתיים וחלק על ידי גופים חוץ

 ממשלתיים במיקור חוץ

39.8 14.5 35.6 

שהשירותים הציבוריים המקצועיים יינתנו רק 
 ממשלתיים במיקור חוץ-על ידי גופים חוץ

14.6 0.8 12.3 

 11.0 24.9 8.2 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מהמגזר הפרטי ייקלטו בשירות מה לדעתך, עדיף: שמומחים מקצועיים  .37
 הציבורי או שהמומחים המקצועיים יצמחו מתוך השירות הציבורי?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

עדיף שמומחים מהמגזר הפרטי ייקלטו 
 בשירות הציבורי

50.4 35.6 47.9 

עדיף שהמומחים יצמחו בתוך השירות 
 הציבורי

31.0 36.4 31.9 

 10.9 7.6 11.5 אין העדפה/  לא משנה
 9.3 20.3 7.1 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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האם לדעתך, השירות הציבורי בישראל קולט היום מספיק מומחים  .38
 מעדיפים לקלוט ממומחים מהמגזר הפרטי(מבין מי ש) מהמגזר הפרטי?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 62.4 43.4 65.1 קולט פחות מדי
 4.1 3.0 4.3 קולט יותר מדי

 11.9 27.4 9.7 קולט במידה המתאימה
 21.7 26.2 21.0 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

במשרדי ממשלה, החברות  –לדעתך, האם כיום הקידום בשירות הציבורי  .39
הממשלתיות והשלטון המקומי נעשה יותר על סמך קשרים עם האנשים 

 ? ו יותר על סמך כישורים מקצועייםהנכונים א

 
כלל  ערבים יהודים 

 המדגם
 51.6 42.1 53.5 הרבה יותר על סמך קשרים עם האנשים הנכונים

 27.6 25.9 28.0 קצת יותר על סמך קשרים
 8.5 15.3 7.1 קצת יותר על סמך כישורים מקצועיים

 4.9 7.4 4.4 הרבה יותר על סמך כישורים
 7.5 9.4 7.1 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

בישראל  (הרגולציה)אם רמת המעורבות של הממשלה במשק לדעתך, ה .40
  היא כיום:

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 17.2 16.6 17.3 יותר מדי גבוהה
 29.9 50.7 25.7 מתאימה

 42.3 27.1 45.4 יותר מדי נמוכה
 10.6 5.6 11.6 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מהשכירים בישראל חברים בארגוני עובדים. מבין האפשרויות כיום, כרבע  .41
 הבאות, איזו לדעתך היא הרצויה ביותר?

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

שהרבה יותר עובדים במשק יהיו מאוגדים 
 בארגוני עובדים

59.1 39.5 55.8 

 19.0 16.7 19.4 שהמשק ימשיך ברמת האיגוד כמו היום
מאוגדים שהרבה פחות עובדים יהיו 

 בארגוני עובדים
13.2 3.0 11.5 

 13.7 40.8 8.3 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 איזה אופן רצוי, לדעתך, שהעובדים בישראל יהיו מאוגדים?ב .42

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

שכל העובדים במשק יהיו מאוגדים בארגון 
 עובדים אחד גדול

18.7 19.5 18.8 

שהעובדים בכל ענף בנפרד יהיו מאוגדים 
בארגון שייתמחה בייצוג העובדים בענף 

 הספציפי הזה

57.6 30.3 53.1 

שהעובדים בכל מפעל ומפעל יתאגדו 
 באיגוד משלהם

15.1 12.1 14.6 

 2.8 5.8 2.2 מתנגד לכל התאגדות של עובדים
 10.7 32.4 6.4 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 בסעיפי הקטנה מחייבת אחד תקציב בסעיף שהגדלה כך, קבוע בגודל נשאר המדינה שתקציב בהנחה
 :הבאים ההוצאה מסעיפי אחד בכל לנהוג, לדעתך, צריך איך, אחרים תקציב

 (צבא)ביטחון  .43
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 11.7 28.8 8.2 להקטין מאוד – 1
 20.5 15.5 21.5 קצת להקטין – 2
 28.7 26.6 29.1 להשאיר אותו דבר – 3
 15.9 9.0 17.3 קצת להגדיל – 4
 16.6 6.3 18.6 להגדיל מאוד – 5

 6.7 13.8 5.2 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 3.25 2.90 3.32 ממוצע
 1.43 1.71 1.35 ס. תקן

 599 100 500 שכיחות

 (משטרה)ביטחון פנים  .44

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 2.7 9.2 1.4 להקטין מאוד – 1
 8.0 11.1 7.4 קצת להקטין – 2
 25.1 32.2 23.7 להשאיר אותו דבר – 3
 31.4 20.0 33.7 קצת להגדיל – 4
 26.7 14.6 29.1 להגדיל מאוד – 5

 6.1 13.0 4.7 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 3.76 3.23 3.86 ממוצע
 1.05 1.19 99. ס. תקן

 563 87 476 שכיחות
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 בריאות .45

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 0.5 0.8 0.4 להקטין מאוד – 1
 1.6 1.2 1.6 קצת להקטין – 2
 9.3 4.3 10.3 להשאיר אותו דבר – 3
 28.1 15.3 30.7 קצת להגדיל – 4
 56.3 68.0 53.9 להגדיל מאוד – 5

 4.2 10.3 3.0 יודע / מסרבלא 
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 4.44 4.66 4.40 ממוצע
 78. 72. 78. ס. תקן

 574 89 485 שכיחות

 חינוך .46

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.3 0.8 1.4 להקטין מאוד – 1
 1.0 1.2 1.0 קצת להקטין – 2
 10.8 2.8 12.3 להשאיר אותו דבר – 3
 22.5 11.8 24.7 קצת להגדיל – 4
 60.6 73.2 58.1 להגדיל מאוד – 5

 3.8 10.2 2.5 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 4.46 4.73 4.40 ממוצע
 84. 67. 86. ס. תקן

 577 89 487 שכיחות

 אקדמיה ומחקר .47

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.9 0 2.3 להקטין מאוד – 1
 6.7 1.9 7.6 קצת להקטין – 2
 26.6 25.7 26.8 להשאיר אותו דבר – 3
 27.1 21.4 28.3 קצת להגדיל – 4
 32.2 39.8 30.6 להגדיל מאוד – 5

 5.5 11.2 4.4 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 3.86 4.12 3.81 ממוצע
 1.03 91. 1.05 ס. תקן

 566 88 478 שכיחות
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 תשתית תחבורתית .48
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 0.8 0 1.0 להקטין מאוד – 1
 3.8 3.0 4.0 קצת להקטין – 2
 22.8 19.8 23.4 להשאיר אותו דבר – 3
 35.1 33.7 35.3 קצת להגדיל – 4
 32.9 33.3 32.8 להגדיל מאוד – 5

 4.6 10.2 3.5 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 4.00 4.08 3.98 ממוצע
 91. 85. 92. ס. תקן

 572 89 482 שכיחות

 סעד/  רווחה .49

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 0.9 0.8 0.9 להקטין מאוד – 1
 4.1 2.2 4.5 קצת להקטין – 2
 16.7 12.0 17.6 להשאיר אותו דבר – 3
 27.9 25.6 28.4 קצת להגדיל – 4
 45.3 47.4 44.9 להגדיל מאוד – 5

 5.0 12.0 3.6 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 4.19 4.32 4.16 ממוצע
 94. 87. 95. ס. תקן

 569 88 482 שכיחות

 תרבות וספורט .50
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 7.0 2.0 8.0 להקטין מאוד – 1
 13.0 4.2 14.7 קצת להקטין – 2
 36.1 35.1 36.3 להשאיר אותו דבר – 3
 21.6 18.4 22.3 קצת להגדיל – 4
 16.2 28.4 13.7 להגדיל מאוד – 5

 6.2 12.0 5.0 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 3.29 3.76 3.20 ממוצע
 1.13 1.03 1.13 ס. תקן

 562 88 475 שכיחות
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 וליזמיםסיוע לעסקים  .51
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 2.2 0 2.6 להקטין מאוד – 1
 8.4 7.1 8.6 קצת להקטין – 2
 33.1 20.5 35.6 להשאיר אותו דבר – 3
 28.4 26.5 28.8 קצת להגדיל – 4
 21.0 34.0 18.4 להגדיל מאוד – 5

 6.9 12.0 5.9 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 3.62 3.99 3.55 ממוצע
 1.01 98. 1.00 ס. תקן

 558 88 470 שכיחות

 דיור .52

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 1.9 3.1 1.7 להקטין מאוד – 1
 1.2 0 1.5 קצת להקטין – 2
 14.0 13.7 14.1 להשאיר אותו דבר – 3
 27.1 28.0 26.9 קצת להגדיל – 4
 50.5 43.1 52.0 להגדיל מאוד – 5

 5.3 12.3 3.9 יודע / מסרב לא
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 4.30 4.23 4.31 ממוצע
 91. 96. 90. ס. תקן

 568 87 480 שכיחות

 

לאחרונה, הועלתה הצעה לאפשר לשרים למנות יותר אנשי אמון שלהם לתפקידים ניהוליים בכירים 
 ? אפיינים הבאים של השירות הציבורילדעתך, לכל אחד מן המ במשרדם. אם תתקבל הצעה זו, מה יקרה,

 התפקוד הכללי של השירות הציבורי .53
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 19.2 43.8 14.3 ישתפר
 25.5 16.0 27.4 לא ישתנה

 46.7 26.1 50.7 יהיה גרוע יותר
 8.6 14.0 7.6 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 ואיכות השירותהמקצוענות  .54
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 19.0 40.5 14.7 ישתפר
 24.4 20.6 25.1 לא ישתנה

 47.1 23.0 51.9 יהיה גרוע יותר
 9.5 15.9 8.2 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 בלי פרוטקציה והעדפה אישית או מגזרית התנהלות שוויונית: .55
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 12.2 32.5 8.2 ישתפר
 25.0 28.9 24.2 לא ישתנה

 54.7 26.5 60.4 יהיה גרוע יותר
 8.0 12.1 7.2 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 האפשרות ליישם את המדיניות של השר הנבחר .56

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 36.7 29.6 38.1 ישתפר
 28.4 21.4 29.8 לא ישתנה

 22.6 30.4 21.1 יהיה גרוע יותר
 12.3 18.6 11.0 לא יודע / מסרב

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

: שנכון לאפשר לשרים למנות יותר אנשי 'דעה א ?י הדעות הבאות עם איזו אתה מסכיםמבין שת .57
: שלא נכון לאפשר זאת כי מינוי יותר 'דעה ב או ,אמון שלהם, שהם מכירים וסומכים עליהם

לריבוי של מינויים משיקולים פוליטיים ופחות משיקולים אנשי אמון של השרים יגרום 
 מקצועיים.

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 עם הדעה הראשונה שיש לאפשר לשרים למנות יותר
 אנשי אמון שלהם כי הם מכירים אותם וסומכים עליהם

14.3 26.1 16.2 

יה כי מינוי יותר אנשי אמון של השרים יעם הדעה השנ
מינויים משיקולים פוליטיים ופחות  יגרום לריבוי של

 משיקולים מקצועיים

79.8 50.7 75.0 

 8.8 23.3 5.9 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 איך היית מגדיר את רמת ההבנה שלך בענייניי כלכלה? .58

 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 11.9 19.4 10.4 גבוהה
 19.6 18.5 19.8 די גבוהה

 45.3 37.0 47.0 בינונית
 12.4 17.4 11.4 די נמוכה

 9.1 2.9 10.3 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 1איזה ציון אתה נותן להנהגת ישראל כיום בנושא השחיתות, בסולם שבין  .59
 הוא "בכלל לא מושחתת"? 5-הוא "מאוד מושחתת" ו 1-, שבו ש5-ל
 
 כלל המדגם ערבים יהודים 

 30.3 23.5 31.6 מאוד מושחתת - 1
2 28.5 24.6 27.9 
3 24.6 22.9 24.3 
4 8.6 9.4 8.7 
 2.6 2.4 2.6 לא מושחתת בכלל - 5

 6.3 17.2 4.1 לא יודע / מסרב
 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 סה"כ ערבים יהודים
 2.20 2.31 2.19 ממוצע
 1.08 1.09 1.07 ס. תקן

 562 82 479 שכיחות

 


