
 30.05.2019  13חדשות סקר   -דו"ח 

 

 13חדשות  מזמין הסקר .1

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

 בהנהלת יוסף מקלדה

  2019 05 30 – 2019 05 29   מועד איסוף נתונים .3

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

 מספר המתבקשים להשתתף . 5
 )הזמנות(  

 הזמנות באינטרנט 3079

  720 המשיבים בפועלמספר  . 6
 3.8% טעות הדגימה המקרית .  7
מהאוכלוסייה  620נשאלים מהם  720תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים . 8

 730הסקר )היהודית בסקר אינטרנטי שסיימו את 
מהאוכלוסייה הלא יהודית בתשאול  100שהתחילו( ו 

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

 

, עבור איזו אלה הרשומות מטהאם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, וכל המפלגות היו . 1
  שים נא לב, ש"הליכוד" ו"כולנו" הן בנפרד. –מפלגה היית מצביע? 

 

 הליכוד, בראשות בנימין נתניהו 33

 כחול לבן, בראשות בני גנץ ויאיר לפיד 32

 העבודה, בראשות אבי גבאי 4

 ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן 9

 ס, בראשות אריה דרעי"ש 7

 יהדות התורה, בראשות יעקב ליצמן 7

 הימין, בראשות רפי פרץאיחוד מפלגות  7

 כולנו, בראשות משה כחלון 4

 מרצ, בראשות תמר זנדברג 6

 תעל, בראשות איימן עודה-חדש 7

 רעם, בראשות מנסור עבאס-בלד 4

3.7% 

% 

   למפלגה אחרת
 לא מתכוון להצביע   /  לא יודע/לא החלטתי 17.0%

 

 
  



 
 

ואם מפלגת כולנו בראשות משה כחלון תרוץ ביחד עם הליכוד, וכל המפלגות האחרות . 2
 אם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, עבור איזו מפלגה היית מצביע? היו ללא שינוי, שוב, 

 

 הליכוד, בראשות בנימין נתניהו 36

 כחול לבן, בראשות בני גנץ ויאיר לפיד 33

 העבודה, בראשות אבי גבאי 4

 ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן 9

 ס, בראשות אריה דרעי"ש 7

 יהדות התורה, בראשות יעקב ליצמן 7

 איחוד מפלגות הימין, בראשות רפי פרץ 7

 מרצ, בראשות תמר זנדברג 6

 תעל, בראשות איימן עודה-חדש 7

 רעם, בראשות מנסור עבאס-בלד 4

3.9% 

% 

   למפלגה אחרת
 / לא מתכוון להצביע    יודע/לא החלטתילא  17.4%

 
  



 
 

 ?2019ה ב יולמערכת הבחירות השני לפיזור הכנסת מי לדעתך נושא במירב האחריות. 3
 

  

 סה"כ כללי
סה"כ מגזר 

 יהודי

סה"כ 
מגזר  לא 

 יהודי

 45% 37% 38% בנימין נתניהו

 12% 43% 38% אביגדור ליברמן

 17% 11% 12% המפלגות החרדיות

 26% 9% 12% יודעלא 

 


