
 
 

 

 

 2019באוגוסט,  21

 אב, התשע"ט

 

 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 

 

 מגזר ערביי ישראלומנדטים בקרב עמדות הנדון: תוצאות סקר 

  

 א.ג.נ

  

הסקר והניתוח י. סקר עמדות ומנדטים בקרב המגזר הערבבהמשך לבקשתכם, מצ"ב ניתוח תוצאות 

בוצעו בשיטת המדגם החדשנית של דיירקט פולס בע"מ, באמצעות מערכת דיגיטלית אינטרנטית 

 לצורך איסוף הנתונים.

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

  

 דגשים <<<

 

 .הערבבשעות באוגוסט,  21 -ה תאריך ביצוע הסקר:

 75,000 -, מתוך כהערבית בישראל+( בקרב כלל האוכלוסייה 18נשאלים בוגרים ) 227 גודל המדגם:

. הנתונים עובדו לפי מדגם המחקר נערך בשפה העברית והערבית במשולב – איש אליהם נשלח הסקר

 מייצג של האוכלוסייה תוך מתן משקלים מתאימים.

 .95%בהסתברות של  -+6.7% טעות הדגימה:

 פילבר.מר שלמה  מנהל המחקר:

 

  



 
 

 

 

לשעבר. כיצד ישפיע האיחוד הזה  מר"צ התאחדה עם מפלגתו של אהוד ברק ראהמ     .1
 על הצבעתכם?

 19.0% יגדיל  את הסיכוי שאצביע להם     א.

 15.4% יקטין את הסיכוי שאצביע להם     ב.

 65.6% לא אצביע למר"צ.      ג.

 100.0% 

  
בהם  2001אהוד ברק הצהיר ביקש לאחרונה סליחה על אחריותו לאירועי אוקטובר      .2

 נהרגו אזרחים ערבים. האם אתם סולחים לו ? 
 18.6% כן, זו היתה בקשה כנה.      א.

 71.9% לא, אין זו בקשה מספקת,      ב.

 9.5% אין לי דעה.      ג.

 100.0% 

  
 

עמיר פרץ שנבחר ליו"ר העבודה גשר מגביר מאוד את פעילותו ומפגשיו במגזר      .3
 הערבי , כיצד ישפיעו מהלכים אלו על הצבעתכם? 

 14.5% יגדיל  את הסיכוי שאצביע להם     א.

 5.4% יקטין את הסיכוי שאצביע להם     ב.

 80.1% לא אצביע לעבודה גשר      ג.

 100.0% 

  
 כיצד תשפיע הצבת ח"כ מן המגזר הערבי ברשימה ציונית ?     .4

 14.5% יגדיל  את הסיכוי שאצביע להם     א.

 15.4% יקטין את הסיכוי שאצביע להם     ב.

 70.1% לא ישפיע על הצבעתי      ג.

 100.0% 
 

 האם הרשימה הערבית המשותפת  מייצגת לדעתך את כלל הציבור הערבי?     .5
כן, יש בה נציגים לכל חלקי האוכלוסייה  והם מקדמים את צרכי      א.

 האוכלוסייה
38.5% 

לא, הם פוליטיקאים שדואגים לעצמם ולמקורבים ואינם מייצגים את      ב.
 צרכי האוכלוסיה.

56.6% 

 5.0% אין לי דעה.      ג.

 100.0% 
 

 

 

 



 
 

 

 

משוקלל לפי  . מה הסיכויים שתבואו להצביע בבחירות הקרובות?6
 אחוז ההצבעה בבחירות באפריל.

מגזר 
 ערבי

מגזר 
 יהודי

 59.4% 42.5% אגיע בוודאות להצביע     ד.
 3.9% 4.3% חושב שאגיע להצביע     ה.
 1.3% 5.2% לא בטוח שאבוא להצביע      ו.
 1.1% 11.4% אינני מתכוון להצביע      ז.
 1.3% 4.6% טרם החלטתי.     ח.

 67.0% 68.0% הצבעה כלליאחוז 
 

 אילו התקיימו הבחירות היום למי הייתם מצביעים?     .7
  

 3.3% הליכוד  

 8.8% המחנה הדמוקרטי 

 4.7% גשר -העבודה

 47.0% הרשימה הערבית המשותפת 

 30.2% טרם החלטתי / לא אצביע 

 5.6% כחול לבן  

 0.5% ש"ס

 100.0% סכום כולל

 

  המתלבטים לפי הצבעה באפרילפילוח קולות 

מכלל  %100.00 لم أقرر بعد/ لن أنتخبטרם החלטתי / לא אצביע 
 המצביעים

 5.6% 18.46% רע"מ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה -בל"ד
 4.2% 13.85% חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 

 0.9% 3.08% כולנו בראשות משה כחלון 
 0.5% 1.54% כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד 

 8.8% 29.23% לא הצבעתי / שמתי פתק לבן 
 4.6% 15.38% מסרב/ת לענות 

 5.6% 18.46% מרצ בראשות תמר זנדברג 
 30.2% 100.00% סכום כולל

 

  2019 . למי הצבעת בבחירות שהתקיימו בחודש אפריל8

 14.3% ומטאנס שחאדה רע"מ בראשות מנצור עבאס -בל"ד

 3.2% הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 1.8% העבודה בראשות אבי גבאי 

 39.2% חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 

 0.9% כולנו בראשות משה כחלון 

 6.5% כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד 



 
 

 

 12.4% לא הצבעתי / שמתי פתק לבן 

 5.5% מסרב/ת לענות 

 15.7% מרצ בראשות תמר זנדברג 

 0.5% ש"ס בראשות אריה דרעי 

 100.0% סכום כולל

 

   2019אפריל מ מר"צ לאן הולכים קולות מצביעי
 כלל המצביעים 100.0% מרצ בראשות תמר זנדברג 

 0.5% 2.9% הליכוד  
 4.1% 26.5% המחנה הדמוקרטי 

 0.9% 5.9% גשר -העבודה
 4.1% 26.5% הרשימה הערבית המשותפת 

 5.5% 35.3% טרם החלטתי / לא אצביע 
 0.5% 2.9% כחול לבן  
 15.7% 100.0% סכום כולל

 

   2019אפריל הרשימות הערביות מלאן הולכים קולות מצביעי 
 כלל המצביעים 26.7% רע"מ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה -בל"ד

 0.5% 3.2% גשר -העבודה
 8.3% 58.1% הרשימה הערבית המשותפת 

 5.5% 38.7% טרם החלטתי / לא אצביע 
 14.3% 73.3% חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 

 2.8% 7.1% המחנה הדמוקרטי 
 0.5% 1.2% גשר -העבודה

 31.8% 81.2% הרשימה הערבית המשותפת 
 4.1% 10.6% טרם החלטתי / לא אצביע 

 39.2% 100.0% סכום כולל
 

 סיבות להימנעות מהצבעהשאלון פתוח 

 أنوي التصويت  الאינני מתכוון/ת להצביע 
 אין מפלגה ראויה שאני מצביע לה. 

 אין רשימה שמייצגת את דעותיי

 אין שמאל 

 יש הרבה זיופים

 כול הפוליטיים שקרנים דואגים לאינטרסים שלהם

 כי אין לקול שלי שום השפעה

 אף אחד לא מייצג המגזר הערבי ואת הדרישות שלוכי 

 כי אף מפלגה לא מוצאת חן בעיניי

 כי כולם שקרנים וחסרי כל ערך אנושי. 

 כי כל אחד דואג לאנטרסים האשיים שלו ולא של הצפור



 
 

 

כי לא לוקחים את הבדואים בדרום ברצינות ומנסים לעבוד על הרגשות שלהם אינני רואה 
 הדרום בצורה נכונה .  מפלגה שמייצגת את

 לא מעוניין לפרט

 לא מענייו

 לא מעניין אותי

 לא מקבל זכויות כאזרח

 שמור על זכות התשובה

המפרק לא דואג לעצמו, פנינו אליהם לפני ושום חיים למי שמתקשר, אני וכל בני משפחתי 
 לא נצביע.

 כל מועמד מעוניין באינטרס האישי שלו בלבד

 כולם שקרנים וצבועים 

 איש אינו מייצג את כל הערבים חברי המשותפת דואגים לטובתם האישית בלבד

 אני לא רואה שההצבעה שלי תשפיע למעשה אפילו על כל רשימה

 אני לא משתתף בבחירות לפרלמנט הכיבוש

 אני לא אצביע לכובש שכבש את האדמה

 אני לא מאמין בדמוקרטיה בישראל

 אינה מורגשת ואינה משפיעהההצבעה 

 הם לא מייצגים את הדאגות שלנו

מכיוון שהמפלגות הערביות לא דואגות לאזרחים ורק מבקשות לזכות בתפקידים רק יש 
 הרבה בעיות בקהילה הערבית והן לא תורמות לפיתרון, אפילו לא באופן חלקי.

 האנשים מכיוון שפוליטיקאים דואגים רק לעצמם ואף אחד לא דואג לטובת

מכיוון שכל המועמדים לנשיאות וחברות הם שקרנים ואינם זוכרים את הציבור רק בזמן 
 הבחירות

מכיוון שלא נבחרתי ולא השתתפתי בסידור הרשימה ווהקימו מפלגות דיקטטורים והם רק 
 נציגים ואינם ברמה של אחריות הם דואגים רק לפנסיה שלהם

 האינטרסים. חבריה ייצגו את עצמםכי המשותפת הערבי לא כוללת את כל 

 מכיוון שלא חל שינוי במעמדם של הערבים בתוך עפדי

 מכיוון שאכפת להם מהעניינים האישיים שלהם ולא אכפת להם מהסבל של האזרח

 כי אינני אזרח, אלא תושב

 אני רוצה לענות

אישה יהודייה אני לא אצביע כי אני לא רואה מי מייצג אותי בכנסת ואין שום השפעה. 
יכולה להשפיע על ההחלטה ולהרגיש שהיא לא נושאת גזענות עבור ערבים ופותרת את 

 בעיות החברה הערבית
 

להחלטות הנפוצות שלהם יש החלטות שגויות שמביאות שנאה לערבים, עליהם להתקרב 
 לקהילה היהודית.

 

 لم أُقرر بعد.טרם החלטתי 
והעיקר שהפוליטקה הופכת להיות הרבה יותר מסריחה  אף מפלגה לא עונה על ציפיותי

 ממה שהכרנו עד היום 

אצביע למפלגה שבה יש שותפות אמיתים בין ערבים ליהודים שתייצע נאמנה את המאוויים 
 של האוכלוסיה הערבית..שוויון הזדמנויות ושותפות בשלטון  בכל התחומים

 כי האזרח הערבי לא מיוצג כמו שצריך ואין שווין

 כי כל המפלגות דואגות לאנטריסים שלהם ולא פותרים את הבעיות של הציבור מספיק

 לא מעניין אותי והמפלגה המושתפת לא מייצגים אותי בכלל כי הם דיקטטורים 



 
 

 

 עוד אין לי החלטה למי להצביע

חברי פרלמנט ערבים לא שינו את הרטוריקה המרודדת שלהם ואינם מציגים רעיונות 
על ידי הקהילה הערבית  2015-בשיא התנופה התומכת לאחר לידת הג'וינט ב  ותוכניות,

לא סיפקו או שיפרו את מעמדו של המרכז. הם עדיין מסתתרים מאחורי הפטריוטיזם 
 הערבי כקלף היחיד שנכנס לכנסת ומחמם את התחת על הכיסאות במשך ארבע שנים.

 השתתפתי בבחירות

 אני מתכוון

 פת והתעניינותם רק באינטרסים וכסאותיהםבגלל הרשימה המשות

 שחופ

 אף נציג אינו מתאים לבקשותי

 

 غير متأكد/ة أن أصل لكي أُصوتלא בטוח/ה שאבוא להצביע 
Same same 

 נטרס להצביעיאין לי כל א
 אין על מי לסמוך ואף אחד לא דואג לעם הפשוט לא דואגים לציבור במחיאה והשכר הנמוך 

 אמינות ויושרהבגלל היעדר 

 כי כולם רק מדברים לפני הבחרות ואחרי הבחירות שוכחים

 כי נמאס מהפעילות של חברי הכנסת הערבים לא עושים כלום

 לא משוכנעת  במועמדים.....במיוחד הערבים

 פוליטקה זה לכלוך אין הנהגה רואיה רובם מושחתים ועברינים

 תלוי בזמן

 פיעה עלי באופן חיובי או שליליאני לא חושב שתוצאת הבחירות מש

 מכיוון שהפוליטיקה במדינה זו היא מדיניות גזענית שלא מעניין אותה ענייני מיעוט

 כי כל הרשימות לא מייצגות אותי

 אף אחד לא מפריע לנו

 לזכויות כל אזרח

 

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


