
  
 
 

25.07.2019  13חדשות סקר   -דו"ח   

1.  13חדשות  מזמין הסקר 

2. פרופ' קמיל פוקס עם חברת פאנל פרוייקט המדגם  עורך הסקר 
בהנהלת ד"ר אריאל איילון ועם חברת סטטנט נט 

 בהנהלת יוסף מקלדה

3.   2019   7 25 – 2019 7 24   מועד איסוף נתונים 

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

5 .  מספר המתבקשים להשתתף 
 )הזמנות(  

 הזמנות באינטרנט 3990

6 .   711 המשיבים בפועלמספר  
7  .  4.0% טעות הדגימה המקרית 
8 . מהאוכלוסייה  600נשאלים מהם  711תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים 

 641הסקר )היהודית בסקר אינטרנטי שסיימו את 
מהאוכלוסייה הלא יהודית בתשאול  111שהתחילו( ו 

 טלפוני
9 .  דגימת שכבות עם דגימה אקראית בתוך השכבות שיטת הדגימה 

 
 
. כפי שפורסם היום, המפלגות מרצ וישראל דמוקרטית בראשות אהוד ברק וסתיו שפיר החליטו 1

 לרוץ ביחד כ"המחנה הדמוקרטי" בראשות ניצן הורוביץ. שאר המפלגות הן ללא שינוי. 
 מצביע? איזו מפלגה הייתעבור , מבין המפלגות הרשומות למטה הבחירות היו נערכות היוםאם 

 

 
 

 
 

הליכוד בראשות בנימין נתניהו               28 

כחול לבן בראשות בני גנץ               23 

העבודה בראשות עמיר פרץ עם גשר בראשות אורלי 

לוי אבקסיס

                7 

המחנה הדמוקרטי של מרצ ואהוד ברק ביחד עם סתיו 

שפיר בראשות ניצן הורוביץ

              12 

הימין החדש בראשות איילת שקד               10 

איחוד מפלגות הימין בראשות רפי פרץ                 4 

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן               10 

שס בראשות אריה דרעי                 5 

יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן                 6 

זהות בראשות משה פייגלין                 4 

הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה               11 



 
 
ויתר  איחוד בין הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין ביןבימין גם איחוד שיהיו  כעת. נניח 2

 היית מצביע? איזו מפלגהעבור  המפלגות ללא שינוי. במקרה כזה, 
 

 
 
 

 
 

  

הליכוד בראשות בנימין נתניהו               27 

כחול לבן בראשות בני גנץ               23 

העבודה בראשות עמיר פרץ עם גשר בראשות אורלי 

לוי אבקסיס

                6 

המחנה הדמוקרטי של מרצ ואהוד ברק ביחד עם סתיו 

שפיר בראשות ניצן הורוביץ

              12 

מפלגת ימין מאוחדת של הימין החדש ואיחוד מפלגות 

הימין, בראשות איילת שקד

              14 

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן               11 

שס בראשות אריה דרעי                 5 

יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן                 7 

זהות בראשות משה פייגלין                 4 

הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה               11 



 
  

 בני גנץ?או בנימין נתניהו : מי לדעתך מתאים יותר לכהן כראש הממשלה. 3
 

 
 

 מקרב אלה שציינו את אחד השמות:
 
 

 
 

 :מתאים לעמוד בראש הרשימה יותר קרה של איחוד בין מפלגות הימין, מי לדעתך . במ4
 ?הרב רפי פרץ או איילת שקד

 

 
 
 

 מקרב אלה שציינו את אחד השמות:
 

 
 
 
 

סה"כ מגזר יהודי מגזר לא יהודי
בנימין נתניהו 40% 45% 12%

בני גנץ 33% 32% 37%
אף אחד 17% 13% 39%
לא יודע 10% 10% 11%

סה"כ מגזר יהודי מגזר לא יהודי
בנימין נתניהו 53% 58% 25%

בני גנץ 47% 42% 76%

סה"כ מגזר יהודי מגזר לא יהודי
רפי פרץ 11% 10% 16%

איילת שקד 45% 52% 9%
אף אחד 23% 20% 40%
לא יודע 20% 18% 34%

סה"כ מגזר יהודי מגזר לא יהודי
רפי פרץ 23% 16% 64%

איילת שקד 77% 84% 36%


