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 מבוא

 
 ביחס הציבור עמדות את לבחון במטרה הישראלי, הציבור בקרב קהל דעת סקר ערכנו לבקשתכם
  היומיים. העיתונים ושל בטלוויזיה החדשות ערוצי של לאמינותם בישראל, עיתונאים של לאמינותם

 

 השיטה

 
 קיים אינטרנטי פאנל באמצעות ,2022 ספטמבר חודש במהלך אינטרנטי, סקר של בשיטה נערך הסקר

 הציבור כלל את המייצגים משיבים, 1,013 של הסתברותי אקראי מדגם באמצעות משתתפים, ורב
 ,3.1% פלוס/מינוס הינה השונים ומדניםלא ביחס הדגימה טעות ומעלה. 18 בגילאי הבוגר הישראלי

   .95% של ביטחון ברמת

 

 

 

 הסקר עורכי

 
 .ץ"יצחק כ' מ בניהולו של פרופ"מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע -י מאגר מוחות "הסקר בוצע ע
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 הממצאים תקציר

 :המוכרים ביותרשלושת העיתונאים  ●

 (מביעים דעה/אינם מכירים 12%רק )עמית סגל  (1

 ( אינם מביעים דעה/אינם מכירים 15%רק )חסון  איילה (2

 (אינם מביעים דעה/אינם מכירים 15%רק )אילנה דיין  (3

 :כאמינים ביותרשלושת העיתונאים הנתפסים  ●

 (66%)יאיר שרקי  (1

 (64%)עמית סגל  (2

 (56%)איילה חסון  (3

 :כהכי פחות אמיניםשלושת העיתונאים הנתפסים  ●

 (32%)יוסי ורטר  (1

 (37%)מוטי גילת  (2

 (38%)אביעד גליקמן  (3

 .ערוצי החדשות בטלוויזיה 4מבין ( 56%)נתפס כאמין ביותר  11ערוץ  ●

הסיבה העיקרית לרמת האמון הנמוכה באמצעי התקשורת היא: "עמדות פוליטיות של  ●
 (.37%העיתונאים" )
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 הממצאים

 ומעלה, לכן, תאמר/י לי בבקשה בן כמה את/ה? 18. הסקר מיועד לבני 1

 המדגםכלל  התשובות

18-30 27% 

31-49 40% 

50-64 20% 

65+ 13% 

 100% סה"כ

 

 

-ה ו/מאוד לא אמין= 1בסולם של ? ה בעיניך/ה או לא אמין/עד כמה כל אחד מהעיתונאים הבאים אמין. 2-21

 (ברוטציה)ה מאוד /אמין= 5
מאוד לא  התשובות

 אמין/ה
לא 

 אמין/ה
אמין/ה  אמין/ה ככה ככה

 מאוד
לא מכיר/ה, 

 יודע/תלא 
 סה"כ

 100% 31% 15% 16% 20% 9% 9% . אראל סג"ל2
 100% 12% 28% 28% 18% 6% 8% . עמית סגל3
 100% 45% 8% 14% 18% 8% 7% . חגי סגל4
 100% 15% 23% 25% 20% 9% 8% . איילה חסון5
 100% 42% 13% 15% 18% 8% 4% . קלמן ליבסקינד6
 100% 26% 24% 25% 16% 5% 4% . יאיר שרקי7
 100% 21% 16% 19% 20% 11% 13% . ינון מגל8
 100% 32% 13% 15% 18% 11% 11% . אבישי בן חיים9

 100% 32% 12% 15% 17% 10% 14% . יעקב ברדוגו10
 100% 21% 16% 19% 21% 10% 13% . שרון גל11
 100% 19% 20% 16% 16% 11% 18% . אמנון אברמוביץ'12
 100% 22% 16% 21% 17% 10% 14% . רביב דרוקר13
 100% 15% 24% 22% 18% 9% 12% . אילנה דיין14
 100% 30% 16% 20% 15% 8% 11% . נחום ברנע15
 100% 38% 13% 17% 17% 7% 8% . נדב איל16
 100% 46% 6% 14% 13% 8% 13% . אביעד גליקמן17
 100% 43% 8% 14% 17% 7% 11% . ברק רביד18
 100% 22% 13% 19% 19% 11% 16% . בן כספית19
 100% 47% 9% 11% 16% 7% 10% . מוטי גילת20
 100% 57% 5% 9% 14% 6% 9% . יוסי ורטר21
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 :שלושת העיתונאים המוכרים ביותר

 (מביעים דעה/אינם מכירים 12%רק )עמית סגל  (1

 ( אינם מביעים דעה/אינם מכירים 15%רק )איילה חסון  (2

 (אינם מביעים דעה/מכיריםאינם  15%רק )אילנה דיין  (3

 

 :בקרב בעלי הדעה, דרוג מידת האמינות של כל אחד מהעיתונאים .1
 סה"כ אמין/ה ## ככה ככה לא אמין/ה # התשובות

 100% 66% 22% 12% יאיר שרקי
 100% 64% 20% 16% עמית סגל

 100% 56% 24% 20% איילה חסון
 100% 54% 21% 25% אילנה דיין
 100% 52% 21% 26% נחום ברנע

 100% 49% 27% 24% נדב איל
 100% 48% 31% 21% קלמן ליבסקינד

 100% 47% 22% 31% רביב דרוקר
 100% 45% 29% 26% אראל סג"ל

 100% 45% 20% 35% אמנון אברמוביץ'
 100% 44% 26% 30% ינון מגל
 100% 44% 26% 30% שרון גל

 100% 42% 24% 34% בן כספית
 100% 41% 27% 32% אבישי בן חיים

 100% 40% 33% 27% חגי סגל
 100% 40% 25% 35% יעקב ברדוגו

 100% 40% 30% 30% ברק רביד
 100% 38% 23% 39% אביעד גליקמן

 100% 37% 31% 32% מוטי גילת
 100% 32% 33% 35% יוסי ורטר

 ".ה/לא אמין"-ו" ה/מאוד לא אמין"איחוד של קטגוריות #

 ".ה מאוד/אמין"-ו" ה/אמין"איחוד של קטגוריות ##

 

 :שלושת העיתונאים הנתפסים כאמינים ביותר

 (66%)יאיר שרקי  (4

 (64%)עמית סגל  (5

 (56%)איילה חסון  (6

 

 :שלושת העיתונאים הנתפסים כהכי פחות אמינים

 (32%)יוסי ורטר  (1

 (37%)מוטי גילת  (2

 (38%)אביעד גליקמן  (3

 

 

 :לפי דתיות, של כל אחד מהעיתונאים( הדעהבקרב בעלי , ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .2
-יהודי חילוני-יהודי התשובות

 מסורתי
דתי -יהודי

 לאומי
-יהודי
 חרדי

 ערבי

 33% 63% 63% 55% 31% . אראל סג"ל2
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 35% 76% 77% 75% 55% . עמית סגל3
 32% 53% 70% 35% 30% . חגי סגל4
 46% 58% 60% 64% 51% . איילה חסון5
 43% 55% 68% 47% 40% . קלמן ליבסקינד6
 31% 59% 80% 63% 70% . יאיר שרקי7
 26% 67% 62% 53% 30% . ינון מגל8
 29% 58% 63% 52% 27% . אבישי בן חיים9

 25% 61% 53% 49% 28% . יעקב ברדוגו10
 25% 61% 54% 61% 31% . שרון גל11
 53% 14% 19% 37% 62% . אמנון אברמוביץ'12
 42% 16% 26% 42% 63% . רביב דרוקר13
 53% 21% 35% 51% 69% . אילנה דיין14
 48% 22% 33% 44% 70% . נחום ברנע15
 49% 18% 36% 42% 62% . נדב איל16
 26% 14% 22% 31% 52% . אביעד גליקמן17
 37% 12% 26% 36% 52% . ברק רביד18
 46% 8% 28% 30% 58% . בן כספית19
 32% 9% 18% 35% 52% . מוטי גילת20
 36% 24% 13% 27% 43% . יוסי ורטר21

 

 (. 70%)ויאיר שרקי ( 70%)נחום ברנע : חילוני-האמינים ביותר במגזר היהודי

 (.  75%)עמית סגל : מסורתי-האמין ביותר במגזר היהודי

 (. 70%)וחגי סגל ( 77%)עמית סגל (, 80%)יאיר שרקי : י"דתל-האמינים ביותר במגזר היהודי

 (.  67%)וינון מגל ( 76%)עמית סגל : חרדי-ביותר במגזר היהודיהאמינים 

 (. 53%)ואילנה דיין ( 53%' )אמנון אברמוביץ: האמינים ביותר במגזר הערבי
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לפי עמדה בנושאי , של כל אחד מהעיתונאים( בקרב בעלי הדעה, ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .3

 :חוץ וביטחון
 שמאל שמאל-מרכז מרכז ימין-מרכז ימין התשובות

 17% 15% 37% 46% 62% . אראל סג"ל2
 31% 44% 52% 73% 75% . עמית סגל3
 19% 20% 32% 47% 50% . חגי סגל4
 36% 44% 51% 55% 65% . איילה חסון5
 40% 39% 48% 51% 51% . קלמן ליבסקינד6
 47% 63% 71% 72% 66% . יאיר שרקי7
 18% 17% 32% 45% 62% . ינון מגל8
 17% 8% 32% 38% 62% . אבישי בן חיים9

 18% 15% 25% 41% 59% . יעקב ברדוגו10
 14% 12% 27% 39% 69% . שרון גל11
 62% 76% 68% 42% 25% . אמנון אברמוביץ'12
 65% 76% 70% 46% 27% . רביב דרוקר13
 68% 81% 75% 53% 37% . אילנה דיין14
 60% 77% 74% 53% 33% . נחום ברנע15
 65% 74% 72% 48% 28% . נדב איל16
 43% 67% 56% 36% 24% . אביעד גליקמן17
 60% 58% 57% 38% 24% . ברק רביד18
 64% 64% 67% 35% 23% . בן כספית19
 52% 58% 56% 36% 19% . מוטי גילת20
 50% 50% 49% 28% 17% . יוסי ורטר21

 

 (. 69%)ושרון גל ( 75%)עמית סגל : האמינים ביותר בקרב בעלי עמדות ימניות

 (.  72%)ויאיר שרקי ( 73%)עמית סגל : ימין-האמינים ביותר בקרב בעלי עמדות מרכז

יאיר (, 72%)נדב איל (, 74%)ונחום ברנע ( 75%)אילנה דיין : האמינים ביותר בקרב בעלי עמדות מרכז

 (.  70%)ורביב דרוקר ( 71%)שרקי 

 (.   74%)ונדב איל ( 77%)נחום ברנע (, 81%)אילנה דיין : שמאל-עמדות מרכזהאמינים ביותר בקרב בעלי 

 (. 65%)ורביב דרוקר ( 68%)אילנה דיין : האמינים ביותר בקרב בעלי עמדות שמאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לפי גיל, של כל אחד מהעיתונאים( בקרב בעלי הדעה, ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .4
 +65 50-64 31-49 18-30 התשובות
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 39% 47% 46% 46% . אראל סג"ל2
 53% 65% 65% 66% . עמית סגל3
 37% 46% 39% 38% . חגי סגל4
 52% 61% 57% 51% . איילה חסון5
 47% 54% 48% 43% . קלמן ליבסקינד6
 75% 71% 64% 60% . יאיר שרקי7
 38% 52% 42% 44% . ינון מגל8
 32% 46% 41% 44% . אבישי בן חיים9

 32% 45% 37% 48% . יעקב ברדוגו10
 35% 48% 42% 52% . שרון גל11
 65% 46% 43% 35% . אמנון אברמוביץ'12
 64% 47% 45% 41% . רביב דרוקר13
 66% 57% 53% 48% . אילנה דיין14
 72% 60% 48% 32% . נחום ברנע15
 72% 53% 44% 36% . נדב איל16
 58% 38% 33% 31% . אביעד גליקמן17
 56% 40% 37% 33% . ברק רביד18
 64% 44% 38% 27% . בן כספית19
 62% 42% 31% 22% . מוטי גילת20
 46% 32% 31% 27% . יוסי ורטר21

 

 (. 60%)ויאיר שרקי ( 66%)עמית סגל : 18-30האמינים ביותר בקרב גילאי 

 (.  64%) ויאיר שרקי( 65%)עמית סגל : 31-49האמינים ביותר בקרב גילאי 

 (. 65%)ועמית סגל ( 71%)יאיר שרקי : 50-64האמינים ביותר בקרב גילאי 

 (.   72%)ונדב איל ( 72%)נחום ברנע (, 75%)יאיר שרקי : ומעלה 65האמינים ביותר בקרב גילאי 
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של . עד כמה כל אחד מערוצי החדשות הבאים בטלוויזיה, אמין/ה או לא אמין/ה בעיניך? בסולם 22-25
 = אמין/ה מאוד 5-= מאוד לא אמין/ה ו1

אמין  אמין ככה ככה לא אמין מאוד לא אמין ערוצי התקשורת
 מאוד

לא מכיר/ה, 
 לא יודע/ת

 סה"כ

 100% 7% 20% 32% 23% 7% 11% 11ערוץ 
 100% 6% 10% 23% 29% 14% 18% 12ערוץ 
 100% 6% 10% 22% 33% 15% 14% 13ערוץ 
 100% 18% 16% 17% 22% 12% 15% 14ערוץ 

 

 :בקרב בעלי הדעה, דרוג מידת האמינות של כל אחד מערוצי התקשורת .1
 סה"כ אמין ## ככה ככה לא אמין # ערוצי התקשורת

 100% 56% 25% 19% 11ערוץ 
 100% 40% 27% 33% 14ערוץ 
 100% 35% 31% 34% 12ערוץ 
 100% 34% 35% 31% 13ערוץ 

 ".לא אמין"-ו" אמין מאוד לא"איחוד של קטגוריות #

 ".אמין מאוד"-ו" אמין"איחוד של קטגוריות ##

 

 .ערוצי החדשות בטלוויזיה 4מבין ( 56%)נתפס כאמין ביותר  11ערוץ 

 

 :לפי דתיות, של כל אחד מערוצי התקשורת( בקרב בעלי הדעה, אמין ואמין מאוד)מידת האמינות  .2
-יהודי חילוני-יהודי ערוצי התקשורת

 מסורתי
דתי -יהודי

 לאומי
-יהודי
 חרדי

 ערבי

 34% 26% 45% 53% 71% 11ערוץ 
 33% 14% 27% 29% 45% 12ערוץ 
 34% 17% 27% 34% 40% 13ערוץ 
 24% 55% 54% 52% 26% 14ערוץ 

 

 

לפי עמדה , של כל אחד מערוצי התקשורת( בקרב בעלי הדעה, ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .3

 :בנושאי חוץ וביטחון
 שמאל שמאל-מרכז מרכז ימין-מרכז ימין התקשורת ערוצי

 51% 74% 74% 65% 39% 11ערוץ 
 38% 51% 53% 33% 24% 12ערוץ 
 36% 41% 46% 32% 28% 13ערוץ 
 14% 13% 26% 34% 61% 14ערוץ 
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 :לפי גיל, של כל אחד מערוצי התקשורת( בקרב בעלי הדעה, ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .4
 +65 50-64 31-49 18-30 התקשורתערוצי 
 78% 54% 52% 51% 11ערוץ 
 50% 35% 31% 34% 12ערוץ 
 40% 31% 33% 35% 13ערוץ 
 35% 40% 38% 45% 14ערוץ 

 
 

= 1. ועד כמה כל אחד מהעיתונים היומיים הבאים, אמין/ה או לא אמין/ה בעיניך? בסולם של 26-30
 = אמין/ה מאוד 5-מאוד לא אמין/ה ו

אמין  אמין ככה ככה לא אמין מאוד לא אמין העיתונים
 מאוד

לא מכיר/ה, 
 לא יודע/ת

 סה"כ

 100% 9% 8% 24% 31% 14% 14% . ידיעות אחרונות26
 100% 9% 8% 23% 33% 16% 11% . ישראל היום27
 100% 11% 6% 22% 34% 15% 12% . מעריב28
 100% 10% 9% 19% 23% 14% 25% . הארץ29
 100% 28% 7% 15% 26% 13% 11% ראשון. מקור 30

 

 :בקרב בעלי הדעה, דרוג מידת האמינות של כל אחד מהעיתונים .1
 סה"כ אמין ## ככה ככה לא אמין # העיתונים

 100% 36% 34% 30% ידיעות אחרונות
 100% 34% 36% 30% ישראל היום

 100% 30% 26% 44% הארץ
 100% 30% 37% 33% מקור ראשון

 100% 23% 38% 30% מעריב
 ".לא אמין"-ו" מאוד לא אמין"איחוד של קטגוריות #

 ".אמין מאוד"-ו" אמין"איחוד של קטגוריות ##

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לפי דתיות, של כל אחד מהעיתונים( בקרב בעלי הדעה, אמין ואמין מאוד)מידת האמינות  .2
-יהודי חילוני-יהודי העיתונים

 מסורתי
דתי -יהודי

 לאומי
-יהודי
 חרדי

 ערבי
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 42% 13% 24% 34% 44% ידיעות אחרונות
 40% 32% 39% 41% 27% ישראל היום

 37% 14% 21% 32% 39% מעריב
 51% 16% 10% 21% 42% הארץ

 29% 25% 53% 28% 25% מקור ראשון

 

 לפי עמדה בנושאי חוץ, של כל אחד מהעיתונים( בקרב בעלי הדעה, ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .3

 :וביטחון
 שמאל שמאל-מרכז מרכז ימין-מרכז ימין העיתונים

 38% 45% 50% 32% 28% ידיעות אחרונות
 22% 21% 30% 30% 44% ישראל היום

 29% 45% 50% 27% 24% מעריב
 61% 64% 45% 20% 17% הארץ

 21% 20% 30% 31% 36% מקור ראשון
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 :לפי גיל, כלפי כל אחד מהעיתונים( הדעהבקרב בעלי , ה מאוד/ה ואמין/אמין)מידת האמינות  .4
 +65 50-64 31-49 18-30 העיתונים

 44% 33% 32% 40% ידיעות אחרונות
 29% 29% 32% 43% ישראל היום

 41% 28% 32% 32% מעריב
 40% 26% 29% 32% הארץ

 34% 27% 29% 34% מקור ראשון
 
 

כרבע מהציבור מאמין לאמצעי התקשורת. , רק 2021. לפי מדד המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 21
 מהי לדעתך הסיבה העיקרית לרמת אמון נמוכה זו באמצעי התקשורת? )ברוטציה(

 כלל המדגם התשובות

 37% . עמדות פוליטיות של העיתונאים1
 8% . ניגודי עניינים2
 12% . אינטרסים כספיים3
. הסתה של פוליטיקאים ומובילי דעה 4

 15% נגד התקשורת

 8% . רמת אתיקה נמוכה5
 15% . דיווחים לא נכונים/לא מדויקים6
 5% . תשובות אחרות7

 100% כ"סה
 

הסיבה העיקרית לרמת האמון הנמוכה באמצעי התקשורת היא: "עמדות פוליטיות של העיתונאים" 
(37%.) 
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 1.9.2022שאלון עיתונאים נספח: 

 
בקרב הציבור הרחב, הסקר אנונימי ומיועד לצרכים סטטיסטיים  שלום, מכון המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר

 בלבד ונודה לך אם תשיב/י באופן כנה על מספר שאלות קצרות.
 
 ומעלה בלבד( 18. מה גילך?__ שנים )להמשיך עם גילאי 1

 
= 5-ו= מאוד לא אמין/ה 1. עד כמה כל אחד מהעיתונאים הבאים אמין/ה או לא אמין/ה בעיניך? בסולם של 2-21

 אמין/ה מאוד )להציג את השמות ברוטציה(
 1 העיתונאים

מאוד לא 
 אמין/ה

2 
לא 

 אמין/ה

3 
 ככה ככה

4 
 אמין/ה

5 
אמין/ה 

 מאוד

6 
לא מכיר/ה, 

 לא יודע/ת
       . אראל סג"ל2
       . עמית סגל3
       . חגי סגל4
       . איילה חסון5
       . קלמן ליבסקינד6
       . יאיר שרקי7
       . ינון מגל8
       . אבישי בן חיים9

       . יעקב ברדוגו10
       . שרון גל11
       . אמנון אברמוביץ'12
       . רביב דרוקר13
       . אילנה דיין14
       . נחום ברנע15
       . נדב איל16
       . אביעד גליקמן17
       . ברק רביד18
       . בן כספית19
       . מוטי גילת20
       . יוסי ורטר21

 
= מאוד לא 1. עד כמה כל אחד מערוצי החדשות הבאים בטלוויזיה, אמין/ה או לא אמין/ה בעיניך? בסולם של 22-25

 = אמין/ה מאוד 5-אמין/ה ו
 1 ערוצי החדשות

מאוד לא 
 אמין

2 
 לא אמין

3 
 ככה ככה

4 
 אמין

5 
אמין 
 מאוד

6 
לא מכיר/ה, 

 לא יודע/ת
       11. ערוץ 22
       12. ערוץ 23
       13. ערוץ 24
       14. ערוץ 25

 
 = מאוד לא אמין/ה 1. ועד כמה כל אחד מהעיתונים היומיים הבאים, אמין/ה או לא אמין/ה בעיניך? בסולם של 26-30

 = אמין/ה מאוד 5-ו   
 1 העיתונים

מאוד לא 
 אמין

2 
 לא אמין

3 
 ככה ככה

4 
 אמין

5 
אמין 
 מאוד

6 
לא מכיר/ה, 

 לא יודע/ת
       . ידיעות אחרונות26
       . ישראל היום27
       . מעריב28
       . הארץ29
       . מקור ראשון30
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, רק כרבע מהציבור מאמין לאמצעי התקשורת. מהי לדעתך 2021. לפי מדד המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 21

 לרמת אמון נמוכה זו באמצעי התקשורת? )להציג ברוטציה(הסיבה העיקרית 
 . עמדות פוליטיות של העיתונאים1
 . ניגודי עניינים2
 . אינטרסים כספיים3
 . הסתה של פוליטיקאים ומובילי דעה נגד התקשורת4
 . רמת אתיקה נמוכה5
 . דיווחים לא נכונים/לא מדויקים6
 . תשובות אחרות7
 

 מגדיר/ה את עמדותיך בנושאי מדיניות חוץ וביטחון?. כיצד את/ה 32
 . ימין              1
 ימין-. מרכז2
 . מרכז  3
 שמאל   -. מרכז4
 . שמאל 5
 . תשובות אחרות6
 

 . כיצד את/ה מגדיר/ה עצמך מבחינה דתית ולאומית? 33
 חרדי, חרדל"י -. יהודי4 חילוני -. יהודי1
 מוסלמי/ נוצרי/ אחר -. ערבי5 מסורתי -. יהודי2
 . תשובות אחרות6 דתי לאומי/ציוני דתי -. יהודי3

 
 . נקבה2. זכר   1. סמן/י מגדר:   34
 

 תודה רבה על השתתפותך בסקר !
 
 


