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  דיווח לועדת הבחירות  – סלונה

 א, רמת החייל, תל אביב2ראול וולנברג סלונה ,  שם הגוף שהזמין את הסקר:

 גבעתיים  4, אריאל שרון  TNSקאנטר  הגורם שערך את הסקר:

 2019,   22:00ועד  16:00-ביולי החל מ 10: תאריכי ושעות ביצוע הסקר

 : אקראית הסתברותית שיטת הדגימה

  550: דגם ההתחלתיגודל המ

 + )יהודים וערבים( 18: אזרחי ישראל בגילאי סוגי האוכלוסיה שנדגמו

 1656: מס' האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר

 552: מס' האנשים שהשתתפו בסקר בפועל

 1104: מס' האנשים שסרבו/לא התאימו להשתתף בסקר

 + 4.4%: מרווח הטעות

 
 
 

 פירוט השאלות ואחוזי התמיכה הגולמיים

אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, והמפלגות המתמודדות יהיו המפלגות הבאות עם 

 ראשי המפלגות שברשימה בפניך, עבור איזו מפלגה היית מצביע?

 מנדטים  

 30 הליכוד 

 29 כחול לבן 

 10 רשימה משותפת של המפלגות הערביות 

 8 ישראל ביתנו 

 8 יהדות התורה 

 7 ש"ס 

 6 עבודה מפלגת ה

 6 (בראשות איילת שקד)הימין החדש וזהות 

 6 מר"צ 

 5 ישראל דמוקרטית 

 5 איחוד מפלגות הימין 

 120 סה"כ 
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 אחוזים

 25% הליכוד 

 24% כחול לבן 

 8% רשימה משותפת של המפלגות הערביות 

 7% ישראל ביתנו 

 7% יהדות התורה 

 6% ש"ס 

 5% מפלגת העבודה 

 5% (בראשות איילת שקד)ן החדש וזהות הימי

 5% מר"צ 

 4% ישראל דמוקרטית 

 4% איחוד מפלגות הימין 

 120 סה"כ 

 
 
 
 
 

 שאלות נוספות
 

 האם אתה בעד או נגד איחוד המפלגות ישראל דמוקרטית, מפלגת העבודה ומרצ?
תומכי מפלגות בגוש   

מרכז שמאל כולל 
 הרשימה המשותפת
 )המפלגות הערביות(

תומכי מפלגות בגוש 
מרכז שמאל ללא 

 הרשימה המשותפת
 )המפלגות הערביות(

תומכי המפלגה 
המאוחדת של 

ישראל דמוקרטית, 
מפלגת העבודה 

 ומרץ

תומכי מרכז שמאל 
 לפי הגדרה עצמית

 54% 85% 55% 53% בעד

 14% 1% 14% 15% נגד

 32% 14% 30% 33% לא יודע

 100% 100% 100% 100% סה"כ
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מבין האישים הבאים, מי לדעתך צריך להוביל את המפלגה המאוחדת שכוללת את 
 ישראל דמוקרטית, מפלגת העבודה ומרצ?

תומכי מפלגות בגוש   
מרכז שמאל כולל 

 הרשימה  המשותפת
 )המפלגות הערביות(

תומכי מפלגות בגוש 
מרכז שמאל ללא 

 הרשימה המשותפת
 )המפלגות הערביות(

תומכי המפלגה 
דת של המאוח

ישראל דמוקרטית, 
מפלגת העבודה 

 ומרץ

תומכי מרכז שמאל 
 לפי הגדרה עצמית

 35% 52% 40% 38% אהוד ברק

 30% 38% 33% 31% עמיר פרץ

 35% 10% 27% 31% אף אחד מהם

 100% 100% 100% 100% סה"כ
 
 
 

 
 מי לדעתך מתאים יותר להיות ראש ממשלה?

תומכי מפלגות בגוש   
מרכז שמאל כולל 

 רשימה  המשותפתה
 )המפלגות הערביות(

תומכי מפלגות בגוש 
מרכז שמאל ללא 

 הרשימה המשותפת
 )המפלגות הערביות(

תומכי המפלגה 
המאוחדת של 

ישראל דמוקרטית, 
מפלגת העבודה 

 ומרץ

תומכי מרכז שמאל 
 לפי הגדרה עצמית

 41% 55% 43% 42% אהוד ברק

 18% 20% 16% 16% עמיר פרץ

 41% 25% 41% 43% אף אחד מהם

 100% 100% 100% 100% סה"כ
 


