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03.11.2016 

 

 דמוקרטיה –ממצאי מחקר 

 

 כללי

 מחקר  נערך על ידי מכון פאנלס 2016 ברנובמל 2-לאוקטובר עד ה 31-כים הבתארי

  דמוקרטיה במדינה. בנושא

  משיבים ערבים בגילאי  104-ו ומעלה 18 בגילאי יהודים משיבים 300במחקר השתתפו

 .הבוגרת ישראל כלוסייתאוגם מייצג של מד אשר מהווים, ומעלה 18

  המחקר נערך באמצעות פאנל המשיבים האינטרנטיPanel4all. 

  :5.0%טעות הדגימה המרבית.± 

  בשאלות פילוחים, בכל פעם שנמצא פער מובהק סטטיסטית בין נתונים שונים באותה

 הנתון הנמוך. בצבע ירוק עבור הנתון הגבוה וצהוב עבורנצבעים  האל השורה, נתונים

 
 תמצית הממצאים

 
  הזכות לבקר את השלטון, הגנה  –שלושה משפטים זכו לאחוזי הסכמה וממוצעים דומים

על סמכויות הרשות השופטת, ותחושת חלק מהחברה הישראלית. עבור שלושת משפטים 

 .1-5בסולם  4.1ציינו כי מסכימים עימם במידה רבה, כאשר הממוצע הנו  78%-77%אלו 

  בקרב גברים בהשוואה לנשים נמצאה הסכמה גבוהה יותר עבור תחושת חלק מהחברה

 .הזכות לבקר את השלטון כמו גם עבור

  נמצאה תחושת שייכות נמוכה יותר לחברה הישראלית בהשוואה  18-30בקרב גילאי

ומעלה. נמצא גם בקרב גילאים אלה  51לגילאים מבוגרים יותר ובייחוד בהשוואה לגילאי 

בהשוואה לגילאים מבוגרים יותר  הזכות לבקר את השלטוןהסכמה נמוכה יותר לגבי 

 ומעלה. 51אה לגילאי ובייחוד בהשוו

  עוד נמצא כי המגזר הערבי מרגיש פחות שהוא חלק מהחברה הישראלית, כמו גם נמצאה

הגנה על וגם עם הצורך  הזכות לבקר את השלטוןהסכמה נמוכה יותר עם חשיבות 

 .סמכויות הרשות השופטת

 מהמשיבים חושבים כי השיח הפוליטי בישראל הנו אלים, כאשר ממוצע  45% -כ

בעלי השכלה אקדמאית מחשיבים את השיח אלים יותר בהשוואה  .3.4מה הנו ההסכ

 לבעלי השכלה תיכונית ומטה.

 בלבד מהמשיבים ציינו במידה רבה כי ישנה פתיחות ונכונות לשמוע עמדות  25% -כ

 בלבד. 2.9פוליטיות שונות, כאשר ממוצע ההסכמה הוא 
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 ( מאמינים כי דמות הישראלי84%רובם של המשיבים )  רחב של קהלים, כוללת מגוון

דמות הישראלי היא ברורה בלבד אשר מאמינים כי  7% -, זאת בהשוואה לעדות ותרבויות

. ההסכמה לגבי הגיוון בדמות ומוגדרת ומאופיינת באנשים בעלי דעות וזהויות דומות

 כמו גם בקרב המגזר הערבי. 18-30הישראלי נמוכה יותר בקרב גילאי 

 

 ממצאים

  

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 סה"כ כלל לא

 אחוז שכיחות אחוז אחוז אחוז אחוז אחוז

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה  
 חלק מהחברה הישראלית?

39.8% 37.1% 17.2% 5.0% 0.9% 403 100.0% 

האם אתה מרגיש כי יש פתיחות  
ונכונות בחברה הישראלית 

לשמוע עמדות פוליטיות שונות 
 ומגוונות?

5.3% 20.1% 42.5% 25.3% 6.8% 403 100.0% 

עד כמה אתה מסכים עם  
האמירה הזכות של מוסדות 

ופרטים לבקר את השלטון היא 
מהותית וחשובה בדמוקרטיה 

 הישראלית?

39.5% 38.7% 16.6% 4.5% 0.7% 403 100.0% 

עד כמה חשוב לשמור ולהגן על  
סמכויות הרשות השופטת לבקר 
ולבלום מדיניות במטרה להגן על 

זכויות יסוד כגון חופש ביטוי, 
 חופש מחאה ועוד?

42.4% 35.6% 14.5% 5.1% 2.4% 403 100.0% 

 
 אלים? לדעתך, השיח הפוליטי בישראל והאווירה הציבורית הסובבת אותו הוא אלים או לא

 אחוזים שכיחות  

 14.6% 59 אלים במידה רבה מאוד

 31.2% 126 אלים במידה רבה

 36.6% 148 אלים במידה בינונית

 15.1% 61 מעט אלים

 2.5% 10 כלל לא אלים

 100.0% 403 סה"כ

 
 קטגוריות 3-ל מצומצם

  

סה"כ במידה  
 רבה

 במידה בינונית 
סה"כ במידה  

 מועטה
 סה"כ

 אחוז שכיחות אחוז אחוז אחוז

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות  
של מוסדות ופרטים לבקר את השלטון היא 
 מהותית וחשובה בדמוקרטיה הישראלית?

78.2% 16.6% 5.1% 403 100.0% 

עד כמה חשוב לשמור ולהגן על סמכויות  
הרשות השופטת לבקר ולבלום מדיניות 
במטרה להגן על זכויות יסוד כגון חופש 

 ביטוי, חופש מחאה ועוד?

78.0% 14.5% 7.5% 403 100.0% 

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק  
 מהחברה הישראלית?

76.9% 17.2% 5.9% 403 100.0% 

לדעתך, השיח הפוליטי בישראל והאווירה  
הציבורית הסובבת אותו הוא אלים או לא 

 אלים?
45.8% 36.6% 17.6% 403 100.0% 

האם אתה מרגיש כי יש פתיחות ונכונות  
בחברה הישראלית לשמוע עמדות 

 פוליטיות שונות ומגוונות?
25.4% 42.5% 32.1% 403 100.0% 
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 (1-5)סולם  ממוצעים

 סטיית תקן סה"כ דירגו ממוצע  

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות  
ופרטים לבקר את השלטון היא מהותית וחשובה 

 בדמוקרטיה הישראלית?
4.12 403 0.89 

עד כמה חשוב לשמור ולהגן על סמכויות הרשות השופטת  
לבקר ולבלום מדיניות במטרה להגן על זכויות יסוד כגון 

 חופש ביטוי, חופש מחאה ועוד?
4.11 403 0.99 

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה  
 הישראלית?

4.10 403 0.92 

לדעתך, השיח הפוליטי בישראל והאווירה הציבורית  
 הסובבת אותו הוא אלים או לא אלים?

3.40 403 0.99 

האם אתה מרגיש כי יש פתיחות ונכונות בחברה הישראלית  
 לשמוע עמדות פוליטיות שונות ומגוונות?

2.92 403 0.97 

 
את עמדתך: דמות הישראלי היא  מה מבין הבאים תואם יותר -כשאתה חושב על המשפט להיות ישראלי 

ברורה ומוגדרת ומאופיינת באנשים בעלי דעות וזהויות דומות או שדמות הישראלי היא מגוונת וכוללת 
 בתוכה מגוון רחב של קהלים, עדות ותרבויות המייצגים דעות שונות?

 אחוזים שכיחות  

המייצגים דמות הישראלי כוללת מגוון רחב של קהלים, עדות ותרבויות 
 דעות שונות

340 84.3% 

דמות הישראלי היא ברורה ומוגדרת ומאופיינת באנשים בעלי דעות וזהויות 
 דומות

30 7.4% 

 8.3% 33 לא יודע

 100.0% 403 סה"כ
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  כלל האוכלוסייה - מובהקים םפילוחים דמוגרפיי

 

  
 מין

 סה"כ נקבה זכר

 באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה הישראלית? 

 76.9% 71.2% 82.9% סה"כ במידה רבה 

 17.2% 20.6% 13.6% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

3.5% 8.2% 5.9% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 

197 206 403 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות ופרטים  
לבקר את השלטון היא מהותית וחשובה בדמוקרטיה 

 הישראלית?

 78.2% 73.2% 83.4% סה"כ במידה רבה 

 16.6% 17.9% 15.3% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

1.3% 8.9% 5.1% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 

197 206 403 

 

  

 מין

 סה"כ נקבה זכר

 ממוצע ממוצע ממוצע

 4.10 3.97 4.23 באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה הישראלית? 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות ופרטים  
לבקר את השלטון היא מהותית וחשובה בדמוקרטיה 

 הישראלית?
4.26 3.98 4.12 

 

  
 קבוצות גיל

 סה"כ +51 41-50 31-40 21-30 18-20

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה  
 הישראלית?

סה"כ  
במידה 

 רבה
69.6% 62.3% 73.9% 76.0% 88.2% 76.9% 

במידה  
 בינונית

20.3% 24.6% 21.1% 16.4% 10.9% 17.2% 

סה"כ  
במידה 
 מועטה

10.1% 13.1% 4.9% 7.7% 1.0% 5.9% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

26 82 79 66 150 403 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של  
מוסדות ופרטים לבקר את השלטון היא מהותית 

 וחשובה בדמוקרטיה הישראלית?

סה"כ  
במידה 

 רבה
61.7% 64.8% 77.1% 82.6% 87.2% 78.2% 

במידה  
 בינונית

28.2% 24.6% 16.7% 15.6% 10.6% 16.6% 

סה"כ  
במידה 
 מועטה

10.1% 10.7% 6.2% 1.8% 2.2% 5.1% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

26 82 79 66 150 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Panels Ltd. - Technologies Over Web.   info@Panelsltd.com.   www.panelsltd.com  |  Panel4All - Communities Over Web. info@panel4all.co.il. www.panel4all.co.il 
Tel. 972-3-6365100, Fax. 972-3-6365105, Hahagana 34 St. Tel-Aviv 67721 

 

 

  
 דת

 סה"כ ערבי יהודי

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה  
 הישראלית?

סה"כ במידה  
 רבה

84.7% 43.0% 74.0% 

 18.9% 38.8% 12.0% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

3.3% 18.2% 7.2% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 

300 104 404 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות  
ופרטים לבקר את השלטון היא מהותית וחשובה 

 בדמוקרטיה הישראלית?

סה"כ במידה  
 רבה

82.0% 58.4% 75.9% 

 18.2% 27.4% 15.0% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

3.0% 14.1% 5.9% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 

300 104 404 

 

  

 דת

 סה"כ ערבי יהודי

 ממוצע ממוצע ממוצע

 4.01 3.32 4.25 באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה הישראלית? 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות ופרטים לבקר  
 את השלטון היא מהותית וחשובה בדמוקרטיה הישראלית?

4.20 3.64 4.06 

עד כמה חשוב לשמור ולהגן על סמכויות הרשות השופטת לבקר  
ולבלום מדיניות במטרה להגן על זכויות יסוד כגון חופש ביטוי, חופש 

 מחאה ועוד?
4.13 3.88 4.07 

 

  

 קבוצות גיל

 סה"כ +51 41-50 31-40 21-30 18-20

 ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע
ממוצ

 ע
 ממוצע

 4.10 4.42 4.09 4.05 3.68 3.78 באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק מהחברה הישראלית? 

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של מוסדות ופרטים לבקר את  
 השלטון היא מהותית וחשובה בדמוקרטיה הישראלית?

3.94 3.78 4.05 4.33 4.28 4.12 

עד כמה חשוב לשמור ולהגן על סמכויות הרשות השופטת לבקר ולבלום  
מדיניות במטרה להגן על זכויות יסוד כגון חופש ביטוי, חופש מחאה 

 ועוד?
4.22 3.78 4.04 4.32 4.21 4.11 

 

  
 השכלה

תיכונית 
 ומטה

על 
 תיכונית

 סה"כ אקדמאית

לדעתך, השיח הפוליטי בישראל והאווירה הציבורית הסובבת  
 אותו הוא אלים או לא אלים?

סה"כ במידה  
 רבה

33.5% 46.2% 50.8% 45.8% 

 36.6% 34.4% 38.3% 40.0% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

26.4% 15.5% 14.7% 17.6% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

92 98 213 403 

 

  

 השכלה

 סה"כ אקדמאית על תיכונית תיכונית ומטה

 ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע

לדעתך, השיח הפוליטי בישראל והאווירה הציבורית הסובבת  
 אותו הוא אלים או לא אלים?

3.12 3.39 3.53 3.40 
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הישראלי היא מה מבין הבאים תואם יותר את עמדתך: דמות  -כשאתה חושב על המשפט להיות ישראלי 

ברורה ומוגדרת ומאופיינת באנשים בעלי דעות וזהויות דומות או שדמות הישראלי היא מגוונת וכוללת 
 בתוכה מגוון רחב של קהלים, עדות ותרבויות המייצגים דעות שונות?

  
 קבוצות גיל

 סה"כ +51 41-50 31-40 21-30 18-20

באנשים בעלי דמות הישראלי היא ברורה ומוגדרת ומאופיינת 
 דעות וזהויות דומות

14.1% 9.5% 6.0% 8.2% 5.4% 7.4% 

דמות הישראלי כוללת מגוון רחב של קהלים, עדות ותרבויות 
 המייצגים דעות שונות

72.7% 75.0% 84.1% 81.3% 92.9% 84.3% 

 8.3% 1.7% 10.5% 9.9% 15.6% 13.2% לא יודע

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

26 82 79 66 150 403 

 
 

  
 דת

 סה"כ ערבי יהודי

דמות הישראלי היא ברורה ומוגדרת ומאופיינת באנשים בעלי דעות 
 וזהויות דומות

6.3% 13.4% 8.1% 

דמות הישראלי כוללת מגוון רחב של קהלים, עדות ותרבויות המייצגים 
 דעות שונות

90.3% 57.1% 81.8% 

 10.1% 29.5% 3.3% לא יודע

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 

300 104 404 

 
 

  אוכלוסייה יהודית בלבד -ם מובהקים פילוחים דמוגרפיי
 

  
 באיזו שנה עלית לישראל? 

 1990-2000 1990לפני 
 2000משנת 

 ואילך
 סה"כ

עד כמה אתה מסכים עם האמירה  
הזכות של מוסדות ופרטים לבקר את 

השלטון היא מהותית וחשובה 
 בדמוקרטיה הישראלית?

סה"כ במידה  
 רבה

86.2% 78.8% 0.0% 80.7% 

 17.8% 100.0% 16.4% 13.8% במידה בינונית 

סה"כ במידה  
 מועטה

0.0% 4.8% 0.0% 1.5% 

 סה"כ
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

48 23 3 73 

 

  

 באיזו שנה עלית לישראל? 

 סה"כ ואילך 2000משנת  1990-2000 1990לפני 

 ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע

עד כמה אתה מסכים עם האמירה הזכות של  
מוסדות ופרטים לבקר את השלטון היא מהותית 

 וחשובה בדמוקרטיה הישראלית?
4.27 4.05 3.00 4.16 

 

  

 כיצד היית מגדיר עצמך? 

 אשכנזי מזרחי
שניהם באותה 

 מידה
 סה"כ מסרב להשיב

 ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע

באיזו מידה אתה מרגיש שאתה חלק  
 מהחברה הישראלית?

4.31 4.20 4.53 4.13 4.28 
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 דמוגרפיה
 

 אחוז שכיחות  

 מין
 48.9% 197 זכר

 51.1% 206 נקבה

 100.0% 403 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 קבוצות גיל

18-20 26 6.5% 

21-30 82 20.4% 

31-40 79 19.5% 

41-50 66 16.3% 

51+ 150 37.2% 

 100.0% 403 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 מחוז מגורים

 16.7% 67 צפון

 11.3% 46 חיפה

 27.4% 111 מרכז הארץ

 19.2% 77 תל אביב

 25.4% 102 יוש ודרוםירושלים 

 100.0% 403 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 השכלה

 22.7% 92 תיכונית ומטה

 24.4% 98 על תיכונית

 52.9% 213 אקדמאית

 100.0% 403 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 הכנסה משפחתית

 39.4% 159 מתחת לממוצע

 20.0% 81 ממוצע

 30.6% 123 מעל לממוצע

 9.9% 40 להשיבמסרב 

 100.0% 403 סה''כ  

 
 יהודים בלבד

 אחוז שכיחות  

 האם הנך יליד ישראל? 

 79.7% 239 כן

 7.3% 22 עליתי מברהמ לשעבר -לא 

 13.0% 39 עליתי ממדינה אחרת -לא 

 100.0% 300 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 באיזו שנה עלית לישראל? 

 60.7% 37 1990לפני 

1990-2000 22 36.1% 

 3.3% 2 ואילך 2000משנת 

 100.0% 61 סה''כ  

 אחוז שכיחות      

 כיצד היית מגדיר עצמך? 

 25.7% 77 מזרחי

 51.0% 153 אשכנזי

 18.3% 55 שניהם באותה מידה

 5.0% 15 מסרב להשיב

 100.0% 300 סה''כ  

 


