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 א. מבוא

 
את בחון לבמטרה בקרב הציבור הרחב  סקר דעת קהלמכון המחקר מאגר מוחות ערך לבקשתכם, 

 אקטואליים.פוליטיים ובנושאים  יועמדות
 

 ב. השיטה
 

 מזמין הסקר ומענו
 ישראל היום

 ת"א 2השלושה 

 עורך הסקר ומענו
 פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות

 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה 

 -(13:49) 27.08.19 בוצע הסקרהתאריכים והשעות בהם 
29.08.19 (10:00) 

 נספח א' פירוט שאלות הסקר

 סקר משולב: טלפוני + פאנל אינטרנטי שיטת הדגימה

גודל המדגם ההתחלתי )מספר האנשים 
 829 שהתבקשו לענות על הסקר(

 ומעלה 18גילאי  סוג האוכלוסייה

 (61%) 507 מספר ואחוז האנשים שהשתתפו בסקר בפועל 

מספר ואחוז האנשים שלא השתתפו או לא 
 (39%) 322 התאימו

 95%ברמת ביטחון של  4.3% גודל הטעות הסטטיסטית
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 םממצאיה. ג
 

 ה? )ברוטציה(מפלגה היית מצביע/אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו . 1
המפלגות שעברו את  מנדטים כלל המדגם התשובות

 אחוז החסימה
 30 29 20% . הליכוד 1
 5 4 3%  גשר -העבודה. 2
 32 31 21%  כחול לבן. 3
 7 7 5% . יהדות התורה4
 11 11 7% הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 10 9 6% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 - 2 2% . עוצמה יהודית7
 - 2 1% זהות. 8
 11 11 7% . ישראל ביתנו9

 8 8 6% . ש"ס10
 6 6 4% המחנה הדמוקרטי. 11
 - - 18% יודע/ת ותשובות אחרות    לא . 12

 120 120 100% סה"כ
 
 

 
 כוונות הצבעה לכנסת, לפי הצבעת עבר: (א

 כוונות הצבעה 
 לכנסת 

 הצבעת עבר

כחול  העבודה הליכוד
יהדות  כולנו לבן

 התורה
בל"ד+ 

 רע"מ

איחוד 
מפלגות 

 הימין
ישראל  זהות

הימין  מרצ סש" ביתנו
 החדש

תע"ל+ 
 גשר חד"ש

   6%    21% 5%  7% 25% 1%  65% הליכוד 
 20%   5%       10% 2% 27%   גשר-העבודה

 50%  6% 16%   7%    10% 70% 14% 4%  כחול לבן

        5%  72%     יהדות התורה 
הרשימה 

 הערבית
  3%   75%       87%  

   64%    7% 40%  7% 20% 2% 4% 5% ימינה
עוצמה 
 יהודית

1%   5%   30%     6%   

       36% 5%      1% זהות 
 10%  6%   100% 29%    10% 4% 9% 7% ישראל ביתנו 

     93%     7%     ש"ס 
המחנה 

 הדמוקרטי
 32% 5% 5%       63%    

תשובות 
 אחרות

17% 14% 13% 15% 7% 25% 15%   7% 16% 12% 13% 20% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
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 :דתיותכוונות הצבעה לכנסת, לפי  (ב
 ולאומיות דתיות התשובות

 ערבי חרדי דתי לאומי מסורתי חילוני
%0 2% 35% 31% 19% . הליכוד 1  
%0 4% 3%  גשר -העבודה. 2  %0  1% 
 8% 2% 3% 16% 36%  כחול לבן. 3
%0 . יהדות התורה4  1% %0  36% %0  
%0 הרשימה )הערבית( המשותפת. 5  %0  %0  %0  58% 
%0 7% 35% 8% 4% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6  
%0 2% 3% 3% 1% . עוצמה יהודית7  
%0 3% 4% 1% זהות. 8  %0  
%0 8% 12% . ישראל ביתנו9  %0  3% 

%0 . ש"ס10  4% 5% 35% 3% 
%0 3% 8% הדמוקרטיהמחנה . 11  2% 3% 
 24% 14% 16% 18% 16% יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 12

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
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)להציג  בבחירות הקרובות, למי תצביע/י? ועוצמה יהודית, נעם וזהות לא יתמודדובמידה . 2
 ברוטציה(

 מנדטים כלל המדגם התשובות
 31 21% . הליכוד 1
 4 3%  גשר -העבודה. 2
 31 21%  כחול לבן. 3
 7 5% . יהדות התורה4
 11 7% הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 12 8% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 11 7% . ישראל ביתנו7
 8 6% . ש"ס8
 5 3% המחנה הדמוקרטי. 9

 - 19% יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 10
 120 100% סה"כ

 

 :(1כוונות הצבעה לכנסת )שאלה , לפי (2)שאלה  הצבעה לכנסתכוונות  (א
 1שאלה  2שאלה 

 הליכוד
-העבודה
 גשר

כחול 
 לבן

יהדות 
 התורה

הרשימה 
עוצמה  ימינה הערבית

ישראל  זהות יהודית
המחנה  ש"ס ביתנו

 הדמוקרטי
תשובות 

 אחרות
 2%     25% 5%     92% וד הליכ

    2%      2% 86%   גשר-העבודה
 1% 4%  2% 11%  3% 5%  93% 7% 1%  כחול לבן

 5%     12%   100%  7%  יהדות התורה 
הרשימה 

 הערבית
    89%        

 2%    22% 38% 89%     2% ימינה
 1%   96% 22%        ישראל ביתנו 

   100%         1% ש"ס 
המחנה 

 הדמוקרטי
  1%     11%   96%  

 89%    34% 25% 3% 6%  4%  4% תשובות אחרות
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
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 )ברוטציה( . מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כראש ממשלת ישראל?3
 
 

 
 
 )ברוטציה( . מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כשר הביטחון?4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :התאמה לתפקיד שר הביטחון, לפי כוונות הצבעה לכנסת (א
 התאמה לפקיד שר הביטחון התשובות

גבי 
 אשכנזי

בני 
 גנץ

אהוד 
 ברק

עמיר 
 פרץ

אביגדור 
 ליברמן

נפתלי 
 בנט

 סה"כ אחר

%100 26% 24% 15% 2% 8% 13% 12% . הליכוד 1  
%0 16% 69%  גשר -העבודה. 2  %0  %0  %0  15% %100  
%100 10% 2% 9% 3% 8% 17% 51%  כחול לבן. 3  
%0 9% 9% 9% . יהדות התורה4  9% 21% 43% %100  
%0 19% 10% 15% הרשימה )הערבית( המשותפת. 5  %0  2% 54% %100  
%0 3% 10% 10% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6  11% 53% 13% %100  
%0 11% . עוצמה יהודית7  %0  11% 11% 45% 22% %100  
%0 11% זהות. 8  %0  %0  11% 56% 22% %100  
%100 4% 7% 52% 2% 2% 15% 18% . ישראל ביתנו9  

%0 7%  17% 10% . ש"ס10  23% 43% %100  
%0 4% 7% 22% 19% 37% המחנה הדמוקרטי. 11  11% %100  
%100 46% 6% 11% 2% 9% 9% 17% יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 12  

 
  

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 48% 40%  בנימין נתניהו. 1
 28% 24% . בני גנץ2
 5% 4% . יאיר לפיד3
 5% 4%  אהוד ברק. 4
 2% 2% עמיר פרץ. 5
 5% 4% אביגדור ליברמן. 6
 7% 6% . איילת שקד7
 - 16% . תשובות אחרות8

 100% 100% סה"כ

 בעלי הדעה המדגםכלל  התשובות
 32% 24%  גבי אשכנזי. 1
 18% 13% . בני גנץ2
 10% 8%  אהוד ברק. 3
 3% 2% עמיר פרץ. 4
 18% 13% אביגדור ליברמן. 5
 19% 14% . נפתלי בנט6
 - 26% . תשובות אחרות7

 100% 100% סה"כ
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בראשות בנימין בהכרזה של עמיר פרץ שלא יישב בקואליציה  /ת או לא תומך/תה תומך/האם את. 5
 נתניהו?

 
 
 
 
 
 

 
 

 :תמיכה בהכרזת עמיר פרץ שלא יישב בקואליציה בראשות נתניהו, לפי כוונות הצבעה לכנסת (א
 הביטחוןהתאמה לפקיד שר  התשובות

תומך/ת 
 בהכרזה

לא תומך/ת 
 בהכרזה

 סה"כ לא יודע/ת

%100 28% 59% 13% . הליכוד 1  
%100 0% 31% 69%  גשר -העבודה. 2  
%100 20% 19% 61%  כחול לבן. 3  
%100 55% 36% 9% . יהדות התורה4  
%100 45% 29% 26% הרשימה )הערבית( המשותפת. 5  
%100 24% 41% 35% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6  
%100 37% 25% 38% . עוצמה יהודית7  
%100 67% 0% 33% זהות. 8  
%100 24% 35% 41% . ישראל ביתנו9  

%100 39% 45% 16% . ש"ס10  
%100 8% 8% 84% המחנה הדמוקרטי. 11  
%100 50% 25% 25% יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 12  

 
 
 
 
 
 
 

  

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 52% 35% בהכרזה תומך/ת. 1
 48% 33% .לא תומך/ת בהכרזה2
 - 32% . לא יודע/ת3

 100% 100% סה"כ
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 . באופן כללי, עד כמה המצב הביטחוני משפיע או לא משפיע על החלטתך למי להצביע?6
 
 

 
 

 :השפעת המצב הביטחוני על ההחלטה למי להצביע, לפי כוונות הצבעה לכנסת (א
 התאמה לפקיד שר הביטחון התשובות

משפיע במידה  לא משפיע*
 בינונית

משפיעה 
 במידה רבה**

 סה"כ

%100 53% 22% 25% . הליכוד 1  
%100 14% 57% 29%  גשר -העבודה. 2  
%100 41% 34% 25%  כחול לבן. 3  
%100 9% 9% 82% . יהדות התורה4  
%100 50% 22% 28% הרשימה )הערבית( המשותפת. 5  
%100 55% 24% 21% ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6  
%100 72% 14% 14% . עוצמה יהודית7  
%100 78% 0% 22% זהות. 8  
%100 30% 37% 33% . ישראל ביתנו9  

%100 18% 0% 82% . ש"ס10  
%100 24% 36% 40% המחנה הדמוקרטי. 11  
%100 44% 18% 38% יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 12  

 "משפיע במידה מועטה".-איחוד של קטגוריות "כלל לא משפיע" ו* 
 "משפיע במידה רבה מאוד".-איחוד של קטגוריות "משפיע במידה רבה" ו** 
 
 

  

אחוזים  כלל המדגם התשובות
 מקובצים 
 בעלי הדעה

 18% כלל לא משפיע. 1
34% 

 13% .משפיע במידה מועטה2
 25% 23% משפיע במידה בינונית  . 3
 21% . משפיע במידה רבה4

41% 
 18% מאוד. משפיע במידה רבה 5
 - 7% . תשובות אחרות6

 100% 100% סה"כ
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  9.20127.08 -"ישראל היום" שאלוןנספח: 
שלום, מכון המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר בנושאים אקטואליים בקרב הציבור הרחב. הסקר 

 אנונימי ומיועד לצרכים סטטיסטיים בלבד ואודה לך אם תשיב/י על מספר שאלות קצרות.
 ומעלה( 18. מה גילך?______שנים )להמשיך רק עם גילאי 1
 
 ברוטציה(? )להציג מפלגה היית מצביע/האילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו . 2

 . הליכוד 1
  גשר -העבודה. 2
  כחול לבן. 3
 . יהדות התורה4
 הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 . עוצמה יהודית7
 זהות. 8
 . ישראל ביתנו9

 . ש"ס10
 המחנה הדמוקרטי. 11
 יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 12

 
 ברוטציה()להציג  בבחירות הקרובות, למי תצביע/י? ועוצמה יהודית, נעם וזהות לא יתמודדו. במידה 3

 . הליכוד 1
  גשר -העבודה. 2
  כחול לבן. 3
 . יהדות התורה4
 הרשימה )הערבית( המשותפת. 5
 ימינה )איחוד מפלגות הימין( . 6
 . ישראל ביתנו7
 . ש"ס8
 המחנה הדמוקרטי. 9

 יודע/ת ותשובות אחרות     לא . 10
 
 )להציג את כולם ברוטציה( ?כראש ממשלת ישראלמי לדעתך המתאים ביותר לכהן . 4

  בנימין נתניהו. 1
 . בני גנץ2
 . יאיר לפיד3
  אהוד ברק. 4
 עמיר פרץ. 5
 אביגדור ליברמן. 6
 . איילת שקד7
 . תשובות אחרות8
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 )להציג את כולם ברוטציה( ?כשר הביטחון. מי לדעתך המתאים ביותר לכהן 5
  גבי אשכנזי. 1
 . בני גנץ2
  אהוד ברק. 3
 עמיר פרץ. 4
 אביגדור ליברמן. 5
 . נפתלי בנט6
 . תשובות אחרות7

 
בראשות בנימין בהכרזה של עמיר פרץ שלא יישב בקואליציה  /ת או לא תומך/תה תומך/האם את. 6

 נתניהו?
 בהכרזה תומך/ת. 1
 .לא תומך/ת בהכרזה2
 . לא יודע/ת3

 
 . באופן כללי, עד כמה המצב הביטחוני משפיע או לא משפיע על החלטתך למי להצביע? 7

 כלל לא משפיע. 1
 .משפיע במידה מועטה2
 משפיע במידה בינונית  . 3
 . משפיע במידה רבה4
 . משפיע במידה רבה מאוד5
 . תשובות אחרות6

 
  ?כארבעה חודשיםלכנסת שנערכו לפני לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות . 8

 ישראל ביתנו. 9 . הליכוד 1
 ש"ס. 10     העבודה. 2
 צ. מר11 . כחול לבן3
 . הימין החדש12 . כולנו4
 ל+חד"שתע". 13 . יהדות התורה5
 גשר. 14 בל"ד+רע"ם. 6
 . לא הצבעתי ותשובות אחרות15 איחוד מפלגות הימין. 7
  . זהות8
 
 . כיצד את/ה מגדיר/ה עצמך? 9
 חרדי, חרדל"י –. יהודי 4 חילוני -יהודי . 1 

 נוצרי, מוסלמי, אחר –. ערבי 5 מסורתי -יהודי  . 2
 . תשובות אחרות6 דתי לאומי –יהודי . 3

  
 . נקבה2. זכר  1לסמן מגדר:  .10
 

 תודה רבה על השתתפותך בסקר !
 


