
11.8

80.4

7.7

, עם הטענה הראשונה 
על פי עיקרון הרוב הוא דמוקרטי

שכל משטר הפועל 

, עם הטענה השנייה 
משטר צריך לשמור גם על עקרונות כמו זכויות אדם

שכדי להיות דמוקרטי 

מסרב/לא יודע 

49.4

35.3

15.3

 
תפגע באופי הדמוקרטי של ישראל
יותר עם הטענה שקבלת היוזמות 

 
תשפר את האופי הדמוקרטי של ישראל

יותר עם הטענה שקבלת היוזמות 

מסרב/לא יודע
 

 

 

  

        

11.5

17.2

19.4

43

8.9

 מאוד תומך 

תומך

 

די
לא כל כך תומך 

בכלל לא תומך 

מסרב/לא יודע

9.1

28.3

30.7

14.7

17.3

מחזק  מאוד 
די מחזק 
די מחליש 

מאוד מחליש 
מסרב/לא יודע

       
  דמוקרטיהות המה לגבי הבאות ותנעהט משתי איזו עם

  משטר כלש האומרת הטענה: יותר מסכים אתה

  ,דמוקרטי משטר הוא הרוב הכרעת עקרון פי על הפועל

  דמוקרטי יהיה שמשטר שכדי שאומרת הטענה עם או

  למשל כמו, עקרונות עוד על גם לשמור צריך הוא באמת

זכויות

 

וחופש  ?ביטויאדם    

  עם הטענה שאם יתקבלו: מסכים יותרעם איזו טענה אתה 

  ה האחרונות ייפגע האופי הדמוקרטייוזמות החקיק

  קבלת היוזמות האחרונותשהטענה  או עם, של ישראל

 ?תשפר את האופי הדמוקרטי של ישראל

  ידי ועדה של בישראל בחירת שופטים נעשית על

  הכנסת דנה .ע ואנשי הממסד הפוליטיאנשי מקצו

  פר הצעות חקיקה שמטרתן לתת לאנשיכיום במס

  על בחירתרבה יותר השפעה יטי הממסד הפול

  .לבית המשפט העליון השופטים

  ?האם אתה תומך או לא תומך בשינוי כזה

  בכנסת לדיון לאחרונה שהועלו החוק הצעות מקבץ האם

  מימון על הגבלות, העליון המשפט לבית שופטים מינוי(

  )הרע לשון חוק, אדם לזכויות וארגונים עמותות

 ?הכנסת של מעמדה את בעיניך מחליש או מחזק

 ?מה חושב הציבור הישראלי על מהלכי החקיקה האחרונים

1.

2.

3.

4.
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האחרונים החקיקה מהלכי על הישראלי הציבור חושב ?מה

ותו  לא מסכימים עם התפיסה שדמוקרטיה היא שלטון הרוב) 80.4%(רוב מכריע של הציבור הישראלי 
 . )1תרשים ( הם סבורים כי היא צריכה לכלול גם ערכים מהותיים כגון זכויות אדם. לא

מימון , נייני מינוי שופטים לבית המשפט העליוןבע( סבורים ששורת הצעות החקיקה החדשות 49.4%
סוברים כי היא דווקא  35.3%. תפגע באופי הדמוקרטי של מדינת ישראל) ארגוני זכויות אדם ולשון הרע

   .)4, 3ם מיתרשי( אף חושבים שהצעות חוק אלה מחלישות את מעמד הכנסת 45.4%-כ. תחזק אותה

רוב ברור : פעת הממסד הפוליטי בהליך מינוי השופטיםבאשר להצעות החוק המבקשות לחזק את הש
   .)2תרשים ( )28.7%(לעומת מיעוט שתומכים בצעד זה ) 62.4%(מתנגדים לחיזוק השפעת הממסד הפוליטי 

הסקר . עבודת השדה נעשתה על ידי מכון דחף. את הסקר ערך לאחרונה מרכז גוטמן לסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה
 9- ו 8בימים   הראיונות התקיימו בטלפון. של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל) מרואיינים 510(מבוסס על מדגם מייצג 

  .4.5%טעות הדגימה למדגם בגודל זה היא . 2011בדצמבר 


