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 5345433, גבעתיים, 53דרך השלום  13חדשות  מזמין הסקר .1

עם  ,6712524, תל אביב, 24רח' בן יוסף פרופ' קמיל פוקס  עורך הסקר .2
חברת פאנל פרוייקט המדגם בהנהלת ד"ר אריאל איילון ועם 

 חברת סטטנט נט בהנהלת יוסף מקלדה

  2019   8 15 – 2019 8 14   נתוניםמועד איסוף  .3

 +18מדגם שכבות מייצג  של אוכלוסיית המדינה בגילאי  אוכלוסיית המדגם .4

 הזמנות באינטרנט 3962 )הזמנות(   מספר המתבקשים להשתתף . 5

 18%אחוז מההזמנות:    701 ושיעור המשיבים בפועלמספר  . 6
 4.0% טעות הדגימה המקרית .  7
מהאוכלוסייה היהודית  601נשאלים מהם  701תשאול משולב:  איסוף הנתונים שיטת . 8

 100שהתחילו( ו  642בסקר אינטרנטי שסיימו את הסקר )
  - מהאוכלוסייה הלא יהודית בתשאול טלפוני

 דגימת שכבות עם דגימה אקראית בתוך השכבות שיטת הדגימה . 9

 – מפלגה היית מצביע מבין המפלגות הבאות? אם הבחירות היו נערכות היום, עבור איזו   .1
יהן, לאחר: המפלגות הראשונות שברשימה )עד הרשימה המשותפת( השתתפו בבחירות האחרונות. שים לב  

 .האלף ביתסדר והן מסודרות לפי , בבחירות  מובאות כל יתר המפלגות שישתתפו הפעם

 
 

 



 

 
המפלגה  מתלבטת בין עדיין או שאתה האם את/ה בטוח שתצביע עבור המפלגה שציינת   .2

 ?שציינת ובין מפלגה אחרת או מפלגות אחרות
 

 
 
 
האם לדעתך ממשלה שבה ישתתפו גם הליכוד וגם כחול לבן יכולה או לא יכולה לתפקד היטב  .3

 לטובת המדינה?
 

 
 
 
האם   ראשי כחול לבן הצהירו שמפלגתם לא תיכנס לממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו.. 4

הו, או שבכל זאת יש יהם לא ייכנסו לממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתנ לדעתך בשום תנאי
 אפשרות שהם ייכנסו לממשלה כזאת?

 

 
 

  

סה"כ יהודים לא יהודים

אני בטוח שאצביע עבור המפלגה שציינתי 66% 64% 80%

אני עדיין מתלבט 34% 36% 20%

Total 100% 100% 100%

סה"כ יהודים לא יהודים

לדעתי ממשלה עם הליכוד ועם כחול לבן יכולה לתפקד היטב 45% 43% 53%

לדעתי ממשלה כזאת לא יכולה לתפקד היטב 38% 37% 40%

לא יודע 17% 20% 7%

Total 100% 100% 100%

סה"כ יהודים לא יהודים

לדעתי כחול לבן לא ייכנסו בשום תנאי לממשלה שבראשה יעמוד נתניהו 28% 28% 25%

לדעתי יש אפשרות שכחול לבן בכל זאת ייכנסו לממשלה שבראשה יעמוד נתניהו 55% 54% 60%

לא יודע/אין לי דעה 17% 18% 15%

Total 100% 100% 100%



 
גשר לא תיכנס לממשלה שבראשה יעמוד בנימין -גם עמיר פרץ הצהיר מפלגת עבודה . 5

שבראשה יעמוד בנימין גשר לא תיכנס לממשלה -האם לדעתך בשום תנאי מפלגת עבודה  נתניהו.
   , או שבכל זאת יש אפשרות שהם ייכנסו לממשלה כזאת?  נתניהו

 
 

 
 
 
 באיזו מידה לדעתך בצלאל סמוטריץ' מתאים או לא מתאים לכהן כשר בממשלה וכחבר קבינט?  .6
 

 
 
 
 

סה"כ יהודים לא יהודים

לדעתי העבודה-גשר לא ייכנסו בשום תנאי לממשלה שבראשה יעמוד נתניהו 28% 30% 19%

לדעתי יש אפשרות שהעבודה-גשר בכל זאת ייכנסו לממשלה שבראשה יעמוד נתניהו 48% 46% 64%

לא יודע/אין לי דעה 24% 24% 17%

Total 100% 100% 100%

סה"כ יהודים לא יהודים

הוא מאד מתאים לכהן כשר וחבר קבינט 11% 12% 2%

הוא די מתאים לכהן כשר וחבר קבינט 13% 12% 19%

הוא לא כל כך מתאים לכהן כשר וחבר קבינט 15% 13% 24%

הוא בכלל לא מתאים לכהן כשר וחבר קבינט 40% 43% 27%

לא יודע/אין לי דעה 21% 20% 28%

Total 100% 100% 100%


