
 

 

 

 13-9-2019 –ממצאי סקר בחירות 

 חברת החדשות  מזמין הסקר 

 90850שכתובתה: קריית התקשורת נווה אילן ד.נ. הרי יהודה 

 מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע  עורך הסקר 

 5126122בני ברק   7שכתובתה: מצדה 

 10:00בשעה  13-9-2019עד   10:00בשעה  12-9-2019 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר 

 600 גודל המדגם ההתחלתי 

 605 מספר המשיבים בפועל 

 3,656 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

16.5%   

 +%0.4 טעות הדגימה  המרבית  

 בשיטות סטטיסטיות מקובלות הסקר בוצע   שיטה סטטיסטית 

 דגימת שכבות   שיטת הדגימה  

 טלפוני + אינטרנטי  אופן ביצוע הסקר 

 

   ?אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביעשאלה:  

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 25.7% 32 כחול לבן 

 25.6% 32 הליכוד 

 8.0% 10 המשותפת  הרשימה 

 6.5% 8 יהדות התורה 

 6.4% 8 ישראל ביתנו

 6.3% 8 ימינה 

 5.6% 7 ש"ס 

 4.7% 6 המחנה הדמוקרטי 

 4.0% 5 גשר -העבודה 

 3.3% 4 עוצמה יהודית 

 1.5% - כ"א(  1%)עד  ת ואחר ות מפלג

 2.3% - לא יודע 

 100% 120 סה"כ

 מסוימת * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה  

 

  



 

 

 

 מבין האישים הבאים, מי לדעתך הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה? שאלה:  

 כלל המדגם  

 41% בנימין נתניהו 

 31% בני גנץ 

 19% אף אחד מהם 

 9% לא יודע 

 100% סה"כ

 

 ללא קשר לכוונות הצבעתך, מי לדעתך יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הקרובות?   שאלה:

 כלל המדגם  

 56% בנימין נתניהו 

 21% בני גנץ 

 5% מישהו אחר מהליכוד 

 2% אביגדור ליברמן 

 16% לא יודע 

 
אם הייתה לך אופציה להצביע לעוד מפלגה מלבד זו שאתה מתכוון להצביע אליה. למי  שאלה:  

 תצביע?  

 כלל המדגם  

 12% הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 13% בראשות בני גנץ ויאיר לפיד כחול לבן 

 6% ש"ס בראשות אריה דרעי 

 5% יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 5% הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה

 11% גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס  -העבודה 

 8% ליברמן ישראל ביתנו בראשות אביגדור 

 8% ימינה בראשות איילת שקד 

 8% המחנה הדמוקרטי בראשות הורוביץ, שפיר וברק 

 6% עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 

 2% הימין החילוני נלחמים בכפייה החרדית בראשות רון קובי 

 3% מפלגה אחרת 

 11% לא יודע  

 2% מסרב  

 

  



 

 

 

 איזו ממשלה תרצה שתקום אחרי הבחירות?  שאלה:  

 כלל המדגם  

אחדות חילונית: ליכוד, כחול  

 לבן, ליברמן, ללא חרדים 
40% 

 29% ימין עם חרדים 

 7% שמאל עם חרדים -מרכז

 16% מהן אף אחת 

 8% לא יודע 

 

 מהו לדעתך היתרון העיקרי של בנימין נתניהו?  שאלה:  

 כלל המדגם  

 28% מנהיג מוערך בעולם 

 17% אין מישהו יותר טוב 

 11% הוא ראש ממשלה טוב 

 7% המדיניות הימניות עמדותיו 

 6% יטפל הכי טוב באיומים הביטחוניים בעזה, מול חיזבאללה ואיראן 

 7% אחר 

 24% לא יודע 

 

 מהו לדעתך החיסרון העיקרי של בנימין נתניהו?  שאלה:  

 כלל המדגם  

 33% השחיתות והתיקים הפליליים נגדו 

 14% הוא יותר מדי זמן בתפקיד 

 13% ההתנהלות של אשתו ובנו 

 13% המדיניות שלו בענייני עזה והמשך הירי משם 

 6% הקיפאון המדיני מול הפלסטינים 

 5% אחר 

 16% לא יודע 

 

 מהו לדעתך היתרון העיקרי של בני גנץ?  שאלה:  

 כלל המדגם  

 25% נראה אדם הגון 

 19% יש לו את הסיכוי הטוב ביותר להחליף את נתניהו 

 8% כי אין מישהו יותר טוב 

 5% הביטחוניים בעזה, מול חיזבאללה ואיראן יטפל הכי טוב באיומים 

 4% עמדותיו המדיניות הן במרכז המפה הפוליטית 

 3% אחר 

 36% לא יודע 

 



 

 

 

 מהו לדעתך החיסרון העיקרי של בני גנץ?  שאלה:  

 כלל המדגם  

 44% פוליטי ומדיני חסר ניסיון 

 13% הבלגאן שמאפיין את מפלגת כחול לבן 

 10% חוסר כריזמה 

 6% עמדותיו המדיניות 

 4% יישב עם נתניהו 

 4% אחר 

 19% לא יודע 

 

למי אתה מאמין יותר: לנתניהו שטוען שהמערכת המשפטית רודפת אותו או למערכת  שאלה:  
 המשפטית שטוענת שהיא פועלת באופן ענייני?  

 כלל המדגם  

 34% מאמין לנתניהו 

 50% מאמין למערכת המשפטית 

 16% לא יודע 

 

האם לדעתך ההצהרה של נתניהו על סיפוח הבקעה אחרי הבחירות היא עניינית או  שאלה:  
 למטרות פוליטיות?  

 כלל המדגם  

 17% ההצהרה עניינית 

 61% ההצהרה למטרות פוליטיות 

 22% לא יודע 

 

לדעתך, במידה ונתניהו לא יצליח להקים ממשלה לאחר הבחירות, האם  שאלה למצביעי הליכוד:  
 עליו לפנות או לא לפנות את מקומו לאיש ליכוד אחר?  

 מצביעי הליכוד  

 36% צריך לפנות את מקומו 

 45% לא צריך לפנות את מקומו 

 19% לא יודע 

 

אם גם נתניהו וגם גנץ לא יצליחו להקים ממשלה לאחר הבחירות, האם לדעתך צריך  שאלה:  
 ללכת לבחירות חדשות בפעם השלישית, או שעל הנשיא להטיל על ח"כ אחר להקים ממשלה?  

 כלל המדגם  

 20% יש ללכת לבחירות חדשות בפעם השלישית 

 65% על הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ אחר 

 15% לא יודע 

 


