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 א. מבוא

 
את בחון לבמטרה בקרב הציבור הרחב  סקר דעת קהלמכון המחקר מאגר מוחות ערך לבקשתכם, 

 אקטואליים.פוליטיים ובנושאים  יועמדות
 

 ב. השיטה
 

 מזמין הסקר ומענו
 ישראל היום

 ת"א 2השלושה 

 עורך הסקר ומענו
 פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות

 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה 

 -(17:01) 20.08.19 בוצע הסקרהתאריכים והשעות בהם 
22.08.19 (0900:36) 

 נספח א' פירוט שאלות הסקר

 סקר משולב: טלפוני + פאנל אינטרנטי שיטת הדגימה

גודל המדגם ההתחלתי )מספר האנשים 
 932 שהתבקשו לענות על הסקר(

 ומעלה 18גילאי  סוג האוכלוסייה

 (65%) 611 מספר ואחוז האנשים שהשתתפו בסקר בפועל 

מספר ואחוז האנשים שלא השתתפו או לא 
 (35%) 321 התאימו

 95%ברמת ביטחון של  4% גודל הטעות הסטטיסטית
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 םממצאיה. ג
 

שתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לכנסת, שיתקיימו בעוד  100%-ל  0מהם הסיכויים בין . 1
 כחודש?_______%

 קטגוריות  כלל המדגם התשובות
 סיכויים נמוכים שיבואו להצביע 13% 50%-0%

 סיכויים בינוניים שיבואו להצביע 4% 75%-51%
 סיכויים גבוהים שיבואו להצביע 22% 99%-76%

 בטוחים בוודאות שיבואו להצביע 61% 100%
 100% סה"כ

 
 )ברוטציה(ה? מפלגה היית מצביע/אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו . 2

המפלגות שעברו את  מנדטים כלל המדגם התשובות
 אחוז החסימה

 32 30 20% . הליכוד 1
 4 4 3%  גשר -העבודה. 2
 31 30 20%  כחול לבן. 3
 7 7 5% . יהדות התורה4
 12 11 %7 הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 10 9 6% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 - 3 2% . עוצמה יהודית7
 - 3 2% זהות. 8
 10 10 %6 . ישראל ביתנו9

 8 7 5% . ש"ס10
 6 6 4% המחנה הדמוקרטי. 11
 - - 20%     *יודע/ת ותשובות אחרות לא . 12

 120 120 100% סה"כ
 

 רשימות נוספות קיבלו את האחוזים הבאים: 4רשימות מתמודדות.  32*לנשאלים הוצגו 
 0.5%רון קובי הימין החילוני: 

 0.2%זכויותנו בקולנו: 
 0.2%צומת התיישבות וחקלאות: 

 0.1%ויון חברתי: וכל ישראל אחים לש
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 )ברוטציה( . מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כראש ממשלת ישראל?3
 
 

 
 
 שתקום אחרי הבחירות? /הה מעדיף/איזו ממשלה את. 4

 
 

 
האם את/ה מתכוון/ת להצביע לאותה מפלגה שהצבעת לה בבחירות הקודמות שנערכו לפני ארבעה . 5

 חודשים, או למפלגה אחרת?
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 %47 39%  בנימין נתניהו. 1
 28% 23% . בני גנץ2
 6% 5% . יאיר לפיד3
 5% 4%  אהוד ברק. 4
 4% 3% עמיר פרץ. 5
 4% 3% אביגדור ליברמן. 6
 6% 5% . איילת שקד7
 - 18% . תשובות אחרות8

 100% 100% סה"כ

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 27% 23%  ממשלת ימין צרה. 1
 31% 26% ליכוד וכחול לבן -.ממשלת  אחדות 2
 17% 14% ממשלת ליכוד, מפלגות הימין והעבודה. 3
 25% 21% ממשלת כחול לבן ומפלגות השמאל. 4
 - 16% . לא יודע/ת5

 100% 100% סה"כ

 כלל המדגם התשובות
 60%  לאותה מפלגה. 1
 23% . למפלגה אחרת2
 17% לא יודע/ת . 3

 100% סה"כ
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  9.20120.08 -"ישראל היום" שאלוןנספח: 
שלום, מכון המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר בנושאים אקטואליים בקרב הציבור הרחב. הסקר 

 תשיב/י על מספר שאלות קצרות. אנונימי ומיועד לצרכים סטטיסטיים בלבד ואודה לך אם
 ומעלה( 18מה גילך?______שנים )להמשיך רק עם גילאי .1
 
שתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לכנסת, שיתקיימו בעוד  100%-ל  0מהם הסיכויים בין .2

 כחודש?_______%
 

 ציה(ברוט? )להציג מפלגה היית מצביע/האילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו . 3
 . מפלגת הדמוקראטורה18 . הליכוד 1
 . סדר חדש19  גשר -העבודה. 2
 . האחדות העממית20  כחול לבן. 3
 התיישבות וחקלאות -. צומת21 . יהדות התורה4
 הימין החילוני  -. רון קובי 22 הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 . מנהיגות חברתית23 ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 . הפיראטים24 עוצמה יהודית. 7
 . הגוש התנ"כי25 זהות. 8
 . צדק26 . ישראל ביתנו9

 . כבוד האדם27 . ש"ס10
 . כבוד ושוויון28 המחנה הדמוקרטי. 11
 . נעם29 . דעם12
 ן חברתיו. כל ישראל אחים לשווי30 . עוצמה כלכלית 13
 . התנועה הנוצרית הליברלית31 . זכויותנו בקולנו14
 . צפון32 אדום לבן .15
 יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 33 . מתקדמת16
  קידום מעמד הפרט -. קמ"ה 17

 
 )להציג את כולם ברוטציה( מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כראש ממשלת ישראל?. 4

  בנימין נתניהו. 1
 . בני גנץ2
 . יאיר לפיד3
  אהוד ברק. 4
 עמיר פרץ. 5
 אביגדור ליברמן. 6
 . איילת שקד7
 . תשובות אחרות8

 
 שתקום אחרי הבחירות? )להציג כל החלופות( /הה מעדיף/איזו ממשלה את. 5

  ממשלת ימין צרה. 1
 ליכוד וכחול לבן -.ממשלת  אחדות 2
 ממשלת ליכוד, מפלגות הימין והעבודה. 3
 ממשלת כחול לבן ומפלגות השמאל. 4
 . לא יודע/ת5
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מתכוון/ת להצביע לאותה מפלגה שהצבעת לה בבחירות הקודמות שנערכו לפני ארבעה . האם את/ה 6
 חודשים, או למפלגה אחרת?

  לאותה מפלגה. 1
 . למפלגה אחרת2
 לא יודע/ת . 3

 
  ?כארבעה חודשיםלכנסת שנערכו לפני לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות . 7

 ישראל ביתנו. 9 . הליכוד 1
 ש"ס. 10     העבודה. 2
 צ. מר11 . כחול לבן3
 . הימין החדש12 . כולנו4
 תע"ל+חד"ש. 13 . יהדות התורה5
 גשר. 14 בל"ד+רע"ם. 6
 . לא הצבעתי ותשובות אחרות15 איחוד מפלגות הימין. 7
  . זהות8
 
 . כיצד את/ה מגדיר/ה עצמך? 8
 חרדי, חרדל"י –. יהודי 4 חילוני -יהודי . 1 

 נוצרי, מוסלמי, אחר –. ערבי 5 מסורתי -יהודי  . 2
 . תשובות אחרות6 דתי לאומי –יהודי . 3

  
 . נקבה2. זכר  1. לסמן מגדר: 9
 

 תודה רבה על השתתפותך בסקר !
 


