
 2019 מרץב 1 –ממצאי סקר בחירות 
 מצ"ב תוצאות סקר שנערך בשיטות סטטיסטיות מוכרות.

 
 13חדשות  מזמין הסקר .1

פרופ' קמיל פוקס עם חברת פאנל פרוייקט המדגם  עורך הסקר .2
לת הבהנ ועם חברת סטטנטבהנהלת ד"ר אריאל איילון 

 יוסף מקלדה

 15:20 – 9:50 21/2/2019 מועד איסוף נתונים .3

 +18מייצג  של אוכלוסיית המדינה בגילאי  שכבותמדגם  אוכלוסיית המדגם .4

 במגזר היהודי 2999 מספר המתבקשים להשתתף . 5
 765 המשיבים בפועלמספר  . 6

 3.7% טעות הדגימה המקרית .  7

מהאוכלוסייה  600נשאלים מהם  765תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים . 8
מהאוכלוסייה הלא יהודית  165היהודית בסקר אינטרנטי ו 

 בתשאול טלפוני

 ית בתוך השכבותאדגימת שכבות עם דגימה אקר שיטת הדגימה . 9

 
, עבור איזו אלה הרשומות מטהאם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, וכל המפלגות היו . 1

 מפלגה היית מצביע? 
 

אחוזים 

 גולמיים

 הלא במגזר

 יהיהוד

אחוזים 

 גולמיים

  במגזר היהודי

משוקלל 

 מנדטים
 

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 30 24% 3%

7% 
29% 

36 
יש עתיד ביחד עם   "חוסן לישראל" בראשות בני גנץ

 גבי אשכנזי ועם בראשות יאיר לפיד

 בראשות אבי גבאיהעבודה  6 4% 4%
 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן   2% 1%
 "הימין החדש" בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד הרשימה החדשה  5 4% 1%

1% 6% 
 האיחוד בלאומי ביחד עםבראשות רפי פרץ הבית היהודי  7

 עוצמה יהודית בראשות מיכאל בן ארי ועם
 "כולנו" בראשות משה כחלון 4 3% 0%
 אבוקסיס-בראשות אורלי לוי "גשר"מפלגה ה   2% 0%
 ש"ס בראשות אריה דרעי 6 4% 2%
 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 7 4% 0%
 מרצ בראשות תמר זנדברג 6 4% 8%

 תע"לרשימה משתפת של חד"ש/ 9   35%

 בל"ד/ רע"מ 4 0.2% 10%
 למפלגה אחרת  4.3% 

 לא יודע/לא החלטתי  11% 19%
 לא אצביע   10%

3%    
 

ת ולא עוברוזהות של משה פייגלין אורלי לוי גשר של  ,ישראל ביתנו של אביגדור ליברמןבסקר הזה 
 (. בהתאמה 2.3%ו  2.3% 1.6%את אחוז החסימה )

 
 



  ?לכהן כראש הממשלהמתאים יותר לדעתך הוא מבין בני גנץ ובנימין נתניהו, מי . 2
 

 יהודים  סה"כ   
לא 

 יהודים

 54% 37% 40% בני גנץ

 17% 51% 46% בנימין נתניהו

 29% 12% 14% לא יודע

 
  ?לכהן כראש הממשלהמתאים יותר לדעתך הוא ובנימין נתניהו, מי  יאיר לפידמבין כעת, . 3
 

 יהודים  סה"כ   
לא 

 יהודים

 47% 27% 30% יאיר לפיד

 23% 60% 54% בנימין נתניהו

 30% 13% 16% לא יודע

 
 
  .להגיש כתב אישום כנגד ראש הממשלההחליט היועץ המשפטי לממשלה כפי ששמעת ,   . 4

את המפלגה אליה או לא שינית שינית ת היועץ המשפטי של הממשלה , עקבות החלטבהאם 
  ?להצביעקודם תכננת 

 

 יהודים  סה"כ   
לא 

 יהודים

 1% 7% 6% שיניתי את המפלגה עליה חשבתי קודם

 83% 82% 82% לא שיניתי את המפלגה עליה חשבתי קודם

 16% 11% 12% לא החלטתי

 
 
 

האם אתה  ו באופן אישי . הפרקליטות פועלים נגדראשי שאתמול  טען ראש הממשלה. 5
  ?ו באופן אישיראשי הפרקליטות פועלים נגדמסכים או לא מסכים עם טענת נתניהו ש

 

 יהודים  סה"כ   
לא 

 יהודים

 20% 35% 33% אני מסכים עם טענת נתניהו

 64% 48% 51% אני לא מסכים עם טענת נתניהו

 16% 17% 17% לא יודע

 
 


