
 

 

 

 10-3-2019 –בחירות ממצאי סקר 

 ידיעות אחרונות מזמין הסקר

 מדגם יעוץ ומחקר עורך הסקר

 12:00בשעה  8/3/2019עד  14:00בשעה  7/3/2019 מועד איסוף הנתונים

 ומעלה 18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר

 3,660 מספר המתבקשים להשתתף

 510 מספר המשיבים בפועל

 +%4.4 מרווח טעות הדגימה

 בשיטות סטטיסטיות מוכרותהסקר בוצע  שיטה סטטיסטית

 אקראית הסתברותית שיטת הדגימה 

 אינטרנטי+  טלפוני אופן ביצוע הסקר

 

 שאלה: אם הבחירות היו מתקיימות היום, עבור איזו רשימה היית מצביע?  

 מנדטים  
 זיםאחו

 23.7% 33 כחול לבן

 20.9% 29 הליכוד

 7.2% 10 העבודה

 5.1% 7 תע"ל -חד"ש 

 5.0% 7 יהדות התורה

 4.4% 6 איחוד מפלגות הימין

 4.3% 6 ש"ס

 3.6% 5 מרצ

 3.6% 5 הימין החדש

 3.0% 4 ישראל ביתנו

 2.9% 4 כולנו

 2.9% 4 בל"ד -רע"ם 

 3.1% 0 זהות

 2.0% 0 גשר

 1.5% 0 יחד

 0.9% 0 צומת

 0.6% 0 אחרת

 0.3% 0 מגן

 4.7%   מתלבטים

 0.3%   אצביעלא 

 

 



 

 

 

בימים האחרונים פורסמו ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת טענות על שאלה: 
מאמין או לא מאמין הטרדות מיניות לכאורה מצד בני גנץ כשהיה נער. האם אתה 

 לטענות?
 19% מאמין 

 47% לא מאמין

 34% לא יודע

 
 עם איזו משתי הטענות הבאות אתה מסכים? שאלה: 

עם הטענה של נתניהו כי מערכת המשפט 
 פועלת משיקולים לא מקצועיים ולא ענייניים

32% 

עם הטענה של היועץ המשפטי והפרקליטות 
המשפט שטוענת כי השיקולים לפיהם מערכת 

 פועלת הם אך ורק מקצועיים

46% 

 22% לא יודע

 

לפני הבחירות, תראה שהמפלגה לה  אם על פי הסקרים האחרונים שיפורסמושאלה: 
אתה מתכוון להצביע קרובה מאוד לאחוז החסימה או לא עוברת אותו. האם תצביע 

 לה או תצביע למפלגה אחרת?
 56% אצביע למפלגה לה התכוונתי להצביע

 18% אצביע למפלגה אחרת

 8% לא אלך להצביע

 18% לא יודע

 
 
מבין האישים הבאים, מי אתה רוצה שיהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות שאלה: 

 הקרובות? 
סקר  

 נוכחי
סקר 
 קודם

 40% 38% בנימין נתניהו

 34% 31% בני גנץ 

 18% 20% אף אחד מהם

 8% 11% לא יודע 

 
 
 

  



 

 

 

ללא קשר לדעותיך, מי אתה חושב שירכיב את הממשלה הבאה לאחר שאלה: 
 הבחירות הקרובות?  

 סקר קודם סקר נוכחי 

 59% 53% בנימין נתניהו

 23% 27% בני גנץ ויאיר לפיד ברוטציה 

 5% 4% אף אחד מהם

 13% 15% לא יודע 

 
 

האם לדעתך מוצדק או לא מוצדק לפסול את מפלגת בל״ד מהתמודדות שאלה: 
 לכנסת?

 54% מוצדק

 18% לא מוצדק

 28% לא יודע 

 
  



 

 

 

האם לדעתך מוצדק או לא מוצדק לפסול את מיכאל בן ארי מהתמודדות שאלה: 
 לכנסת?

 38% מוצדק

 28% לא מוצדק

 34% לא יודע 

 

בלבד  33%, לעומת מיכאל בן ארימהגברים סבורים שמוצדק לפסול את  43% •
 מהנשים 

, מיכאל בן אריסבורים שמוצדק לפסול את  57%, שמאל-מרכזבקרב תומכי ה •
 הימיןמתומכי  27%לעומת 

 

 


