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סקר כוונות הצבעה בחברה הערבית, יולי 2019 – ממצאים עיקריים 

המחקר הוא יוזמה משותפת של עמותת סיכוי, עמותת יוזמות אברהם, ומרכז 'אקורד'. הוא נערך על ידי פרופ' 
עירן הלפרין, סיוואר עאסלה, אריק שומן, ויוסי חסון ממרכז 'אקורד' באוניברסיטה העברית בירושלים. איסוף 

הנתונים בוצע על ידי חברת הסקרים אפקר בראשות ד"ר הישאם ג'ובראן. 
  

המדגם כלל 1,055 משתתפים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל בעלי זכות הצבעה. המדגם כלל ייצוג של 
גברים ונשים, כל שכבות הגיל מעל 18, ארבעה אזורים גיאוגרפיים – גליל, משולש, נגב וערים מעורבות, וכן לפי 

שייכות דתית – מוסלמים, נוצרים ודרוזים. 
   

הסקר הטלפוני נערך בין התאריכים 12-19.7.2019על ידי חיוג למספרי טלפון ניידים והתקיים בשפה הערבית. 

ממצאים עיקריים: 
 

האם תצביע בבחירות בספטמבר 2019? 
כ-42% מהנשאלים מתכוונים להצביע, 26% לא מתכוונים להצביע, ו-32% מתלבטים. 

פילוח כוונות הצבעה בספטמבר 2019, ביחס להצבעה/אי הצבעה באפריל 2019: 

כ-57% מכלל הנשאלים ישמרו את התנהגותם בבחירות הקודמות, והחלטתם אם להצביע או לא, נשארת !
בעינה: 23% לא הצביעו ואמרו שלא יצביעו גם הפעם; 34% הצביעו ואמרו שיצביעו גם הפעם. 

כשליש (32%) מהנשאלים עדיין מתלבטים אם להצביע או לא, ויש יותר מתלבטים בין הלא מצביעים !
בבחירות אפריל 2019 (19% מכלל הנשאלים), מאשר בין המצביעים בחירות אפריל 2019 (13% מכלל 

הנשאלים).  
כמו כן, יש תזוזה קטנה של לא מצביעים לכיוון של הצבעה – 8% מהנשאלים הצהירו כי לא הצביעו !

בבחירות באפריל, אך יצביעו הפעם. זאת, לעומת 3% בלבד שהצביעו בבחירות האחרונות אך החליטו 
שלא להצביע בבחירות הקרובות. 

 !

למה לא הצבעתי? מניעים לאי-הצבעה באפריל 2019 

המניע הבולט ביותר להימנעות מהצבעה הוא תחושת חוסר השפעה ("אין תועלת בהצבעה שלי") – !
34.2% מהנשאלים שלא הצביעו באפריל 2019 ציינו זאת כסיבה לכך שלא הצביעו.  

היקף תופעת החרם האידאולוגי על הבחירות, כמניע לאי הצבעה, קטן מהמקובל לחשוב, ורק 13.8% !
מהלא-מצביעים בחרו בו כסיבה להחלטתם לא להצביע. כלומר, היקף התופעה עומד על 6.9% מכלל 

האוכלוסייה בלבד.  
כצפוי, גם התפרקות הרשימה המשותפת השפיעה על אלו שהחליטו לא להצביע, כאשר 9.1% !

מהלא-מצביעים ציינו כי זה היה הגורם להחלטתם. 
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מה ישפיע על ההחלטה להצביע או לא להצביע במועד ב' של הבחירות, ספטמבר 2019?  

מכלל המדגם: 

הגורם המשמעותי ביותר להגברת המוטיבציה של הנשאלים להצביע הוא הצהרה של מפלגות 1.
המרכז-שמאל שהסוגיות החשובות לציבור הערבי, כגון אלימות ועוני, הן חלק מהאג'נדה שלהן - גורם 

אשר יגביר את המוטיבציה להצבעה בקרב 30.7% מהנשאלים.	
הגורם השני בחשיבותו בהגברת המוטיבציה של הנשאלים להצביע הוא הקמת רשימה משותפת, 2.

שתכלול את כל הרשימות הערביות - מה שיגביר את המוטיבציה להצבעה בקרב 25.4% מהנשאלים.	
גורמים משמעותיים נוספים לעידוד הצבעה: 3.

o (25%) הצהרה של מפלגות השמאל-מרכז על שוויון כסוגייה חשובה
o הצהרה של מפלגות השמאל-מרכז על הכוונה להזמין את המפלגות הערביות לקואליציה

 (19.4%)

מבין אלו שאמרו כי לא יצביעו במערכת הבחירות הקרובה: 

הצהרת מפלגות המרכז-שמאל על הסוגיות החשובות לציבור הערבי כחלק מהאג'נדה שלהן, תגביר את 1.
המוטיבציה להצבעה בקרב 19.9% מהלא מצביעים. 

אם מפלגות השמאל-מרכז יצהירו על שוויון כסוגייה חשובה, הדבר יגביר את הנטייה להצביע בקרב 2.
11.8% ממי שלא מתכוון להצביע. 

ייצוג ברשימות בכנסת של סביבתם הקרובה (כגון, היישוב שלהם) יגביר את סיכויי ההצבעה בקרב 3.
11.6% ממי שלא מתכוון להצביע. 

מבין המתלבטים האם להצביע במערכת הבחירות הקרובה: 

המוטיבציה להצביע תגדל בקרב 30.1% מהמתלבטים, אם מפלגות השמאל-מרכז יצהירו על התחייבות 1.
לטפל בסוגיות החשובות לחברה הערבית כחלק מהאג'נדה שלהן. 

בקרב 27.9% מהמתלבטים, הקמת רשימה משותפת, שתכלול את כל הרשימות הערביות, תגביר את 2.
סיכויי ההצבעה שלהם.  

גורמים נוספים שישפיעו על המתלבטים להצביע:  3.
o (24.2%) הזמנה לקואליציה של מפלגות השמאל-מרכז את המפלגות הערביות
o (23.6%) הצהרת מפלגות השמאל-מרכז על שוויון כסוגיה חשובה
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o הצהרת מפלגות השמאל-מרכז יחד עם המפלגות הערביות על אפשרות לקואליציה
יהודית-ערבית (22.7%) 

מבין המתכננים להצביע במערכת הבחירות הקרובה: 

הצהרה של מפלגות השמאל-מרכז על הסוגיות החשובות לציבור הערבי כחלק מהאג'נדה שלהן, תחזק 1.
את המוטיבציה שלהם להצביע בקרב 35.2% ממי שמתכנן להצביע.  

המוטיבציה להצביע תגבר בקרב 32.9% ממי שמתכנן להצביע, בעקבות הקמת רשימה משותפת.  2.

גורמים נוספים שיגבירו את המוטיבציה של קבוצת המתכננים להצביע, לעשות זאת:  3.
o (30.6%) הצהרת מפלגות השמאל-מרכז על שוויון כסוגיה חשובה
o (25.4%) הזמנה לקואליציה של מפלגות השמאל-מרכז את המפלגות הערביות

מה הנושאים הבוערים לאזרחים הערבים? 

הסקר בדק מה הם הנושאים החשובים ביותר לחברה הערבית ומצא כי אלה הם חמשת הנושאים הכי חשובים 
(על פי דירוג החשיבות): אלימות בחברה הערבית, חוק הלאום, מערכת החינוך, דיור, אדמה והריסת בתים, ועוני 

ואבטלה.


