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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 03 – 2019 7 02   מועד איסוף נתונים 

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

5 .  מספר המתבקשים להשתתף 
 )הזמנות(  

 הזמנות באינטרנט 3170

6 .   711 המשיבים בפועלמספר  
7  .  4.0% טעות הדגימה המקרית 
8 . מהאוכלוסייה  601נשאלים מהם  711תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים 

 684הסקר )היהודית בסקר אינטרנטי שסיימו את 
מהאוכלוסייה הלא יהודית בתשאול  110שהתחילו( ו 

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

 
הבחירות היו נערכות היום, בהשתתפות המפלגות הקיימות היום, למי היית  . אם1

  מצביע?
 

 
הערות: השאלות המנדטים שיעור האנשים שהשיבו לא החלטתי/לא יודע/מפלגה אחרת היה 

19.5% 
 , קרוב מאד לאחוז החסימה 3.2%שיעורי המשיבים שהיו מצביעים "זהות" היה 

 יצוין שבסקר במגזר הלא יהודי, המפלגה של אהוד ברק לא צוינה על ידי אף אחד מהמשיבים

הליכוד בראשות בנימין נתניהו ביחד עם כולנו בראשות משה כחלון 31
כחול לבן בראשות בני גנץ 29

מפלגת העבודה בראשות עמיר פרץ 7
המפלגה החדשה בראשות אהוד ברק 6

שס, בראשות אריה דרעי 7
יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 6

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 8
איחוד מפלגות הימין בראשות רפי פרץ 4

הימין החדש בראשות נפתלי בנט 5
זהות בראשות משה פייגלין 4
מרצ בראשות ניצן הורוביץ 4

רשימה ערבית משותפת בראשות איימן עודה 9



 
 
מבין האישים הבאים : בני גנץ, בנימין נתניהו ואהוד ברק, מי לדעתך הוא המתאים . 2

 ביותר להיות ראש הממשלה?
 

 
 

 
ממשלת אחדות של הליכוד מבין ארבע האפשרויות הבאות להרכבת ממשלה: א( . 3

ממשלה , ג( ממשלת אחדות של הליכוד וכחול לבן עם חרדים, ב( וכחול לבן ללא חרדים
, איזו היא ממשלת מרכז שמאל עם החרדים, או ד( של הליכוד והחרדים בלבד

 האפשרות העדיפה בעיניך?
 

 
 

סה"כ יהודים לא יהודים
בני גנץ 24% 23% 28%

בנימין נתניהו 46% 52% 13%

אהוד ברק 10% 10% 11%

לא יודע 20% 15% 48%

סה"כ יהודים לא יהודים
ממשלת אחדות של הליכוד וכחול לבן ללא חרדים 42% 43% 40%

ממשלת אחדות של הליכוד וכחול לבן עם חרדים 16% 15% 20%

ממשלה של הליכוד והחרדים בלבד 21% 22% 9%

ממשלת מרכז שמאל עם החרדים 6% 6% 3%

לא יודע 15% 13% 28%


