
 2019באפריל  5 –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
בהנהלת  ועם חברת סטטנטבהנהלת ד"ר אריאל איילון 

 יוסף מקלדה

  14:00– 07:00 04/4/2019 מועד איסוף נתונים .3

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

 5812 מספר המתבקשים להשתתף . 5
 858 המשיבים בפועלמספר  . 6

 3.4% טעות הדגימה המקרית .  7

מהאוכלוסייה  600נשאלים מהם  858תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים . 8
מהאוכלוסייה הלא יהודית  258היהודית בסקר אינטרנטי ו 

 בתשאול טלפוני

 דגימת שכבות עם דגימה אקראית בתוך השכבות שיטת הדגימה . 9

 

, עבור איזו אלה הרשומות מטהאם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, וכל המפלגות היו . 1
 מפלגה היית מצביע? 

 
אחוזים לא 

מבין משוקללים 

 – המפלגות

 -אינטרנטי

משוקלל 

 מנדטים

 

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 28.4 21.2%
  יש עתיד בראשות יאיר לפידביחד עם   " בראשות בני גנץכחול לבן"רשימת  27.6 24.4%

 בראשות אבי גבאיהעבודה  11 10.2%
 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 4 2.8%
 "הימין החדש" בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד הרשימה החדשה  6 4.0%

4.7% 

7 
בראשות בצלאל  האיחוד בלאומי ביחד עםבראשות רפי פרץ הבית היהודי 

 עוצמה יהודית  ועם סמוטריץ'

 "כולנו" בראשות משה כחלון 4 2.8%
 אבוקסיס-בראשות אורלי לוי "גשר"מפלגה ה    

 ש"ס בראשות אריה דרעי 5 3.7%
 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 6 4.5%
 מרצ בראשות תמר זנדברג 5 3.6%
 זהות בראשות משה פייגלין 6 5.6%

בראשות אחמד  תע"ל / דהבראשות איימן עו רשימה משתפת של חד"ש 6 0.3%

 מנסור עבאס בראשות בל"ד/  מרע" 4 0.0% דה טיבי
   למפלגה אחרת  0.6%
  לא יודע/לא החלטתי  7.4%
 לא מתכוון להצביע     2.2%

 

 מהקולות  2.8%  -אבקסיס לא עוברות את אחוז החסימה: -בסקר הזה המפלגה גשר בראשות אורלי לוי
 
 



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

 לא יהודים יהודים  סה"כ  
 41% 36% 37% בני גנץ

 13% 52% 46% בנימין נתניהו

 46% 12% 17% לא יודע

 
 

במפלגת כחול לבן נקבעה רוטציה בראשות המפלגה בין בני גנץ ליאיר לפיד. אם תבוטל . 3
הרוטציה ובני גנץ יכהן כראש המפלגה כל הזמן, האם זה יגדיל או יקטין את הסיכוי שתצביע 

  עבור מפלגת כחול לבן?
 

 
 
 


