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 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 

 

 1.5הוותיקים ודור  ת ומנדטים בקרב עולי ברה"מ לשעברעמדוהנדון: תוצאות סקר 

  

 א.ג.נ

  

ולי ברה"מ לשעבר הוותיקים ומנדטים בקרב עסקר עמדות  המשך לבקשתכם, מצ"ב ניתוח תוצאותב

הסקר והניתוח בוצעו בשיטת המדגם החדשנית של דיירקט פולס בע"מ, באמצעות מערכת . 1.5 ודור

 דיגיטלית אינטרנטית לצורך איסוף הנתונים.

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

  

 דגשים <<<

 

 הערב.בשעות באוגוסט,  21 -ה תאריך ביצוע הסקר:

איש אליהם  25,000 -, מתוך כילידי ברה"מ לשעבר+( בקרב 18נשאלים בוגרים ) 211 המדגם:גודל 

הנתונים עובדו לפי מדגם מייצג של  והרוסית במשולב. תהמחקר נערך בשפה העברי - נשלח הסקר

 האוכלוסייה בישראל תוך מתן משקלים מתאימים.

 .95%בהסתברות של  -+6.1% טעות הדגימה:

 מר שלמה פילבר. מנהל המחקר:

 

 

  



 
 

 

 

 מהו הנושא העיקרי שיקבעו למי תצביע בבחירות הקרובות?      .1
 53.2% מלחמה בטרור ויצירת הרתעה מול ארגוני הטרור       א.                         

 21.2% פתרון לסוגיית הפנסיות לעולים       ב.                         

 4.4% פתרונות בנושאי נישואין וגיור        ג.                         

 21.2% פתרונות דיור        ד.                         

 100.0% 

  
  אחר )פרט(        ה.                         

  הכל ביחד וניסיון בניהול המדינה

  כלכלה חופשית 

  מנהיגי העולםמעמד ראש הממשלה מול 

  סוף ההדתה

  עמדה אידיאולוגית המתנגדת להקמת מדינה פלסטינית

  רווחה

  שמירה על דמוקרטיה ומלחמה בשחיתות

  כל השאלות עם תוכנית ברורה.

  מאבק בשחיתות במדינה

  מנהיג המדינה

  שינוי כוח מושחת

 

  באיזה משטר כלכלי הייתם מעדיפים לחיות?       .2

( מקבלים קביעות 40%שבו אנשים משלמים מסים גבוהים )מעל  -המודל הסקנדינבי 
 והממשלה מספקת את מרבית השירותים הבסיסים.  -בעבודה 

15.8% 

שבו יש שוק חופשי והממשלה מתערבת רק בחלק מהנושאים  -ליברלי חברתי 
ק ממדינות כמו חל -החריגים, כמו בסוגיות יוקר מחיה או דיור ובנטל מס בינוני 

 אירופה. 

40.0% 

בעולם שבו הממשלה דואגת לכל מחסורו של האזרח ומנהלת את כל  -קומוניסטי 
אך מקיימת פיקוח על פעילות חברות  -המשק, כמקובל במדינות קומוניסטיות 

 פרטיות כדוגמת סין. 

5.6% 

שמאפשר תחרות מלאה במחירים ובתעסוקה, בהתערבות ממשלתית  -קפיטליסטי 
 ( כמו בארה"ב. 25% -מינימלית ובו משלמים מסים נמוכים )פחות מ

38.6% 

 100.0% סכום כולל

 

 כלל הציבור בישראל עולים . כיצד אתם מגדירים את עמדתכם בנושאי חוץ וביטחון?3

 35% 44.7% ימין        א.                      
 19% 29.3% ימין נוטה למרכז       ב.                       
 21% 19.5% מרכז       ג.                        
 12% 3.7% מרכז נוטה לשמאל       ד.                       
 13% 2.8% שמאל       ה.                       

 100.0% 100% 
 



 
 

 

 

  למי הצבעתם בבחירות שיתקיימו בחודש אפריל?      .4

 4.2% אחר / לא הצבעתי

 2.3% איחוד מפלגות הימין בראשות סמוטריץ' ופרץ 

 0.9% אבקסיס -גשר בראשות אורלי לוי

 0.9% הימין החדש בראשות שקד ובנט 

 40.9% הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 0.9% העבודה בראשות אבי גבאי 

 1.9% זהות בראשות משה פייגלין 

 0.9% חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי  

 28.4% ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

 1.4% כולנו בראשות משה כחלון 

 16.3% מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ 

 0.9% מרצ בראשות תמר זנדברג 

 100.0% סכום כולל

 

  למי תצביעו בבחירות שיתקיימו בחודש הבא?      .5

 9.3% אין לי עמדה / טרם החלטתי

 34.4% הליכוד

 2.8% המחנה הדמוקרטי 

 0.5% גשר -העבודה

 0.9% זהות 

 3.7% ימינה 

 37.2% ישראל ביתנו 

 8.8% כחול לבן 

 1.9% עצמה יהודית 

 0.5% רשימה משותפת של המפלגות הערביות 

 100.0% סכום כולל

 

נתניהו ביקר באוקראינה והבטיח לקדם את פתרון בעיית הפנסיות לעולים? כיצד       .6
 ישפיע מהלך זה על הצבעתך?

 11.2% יגדיל  את הסיכוי שאצביע להם       א.                         

 10.7% להםיקטין את הסיכוי שאצביע        ב.                         

 78.1% לא ישפיע על הצבעתי       ג.                          

 100.0% 

  
נתניהו מתכוון לארח את הנשיא פוטין בישראל לפני הבחירות, כיצד תשפיע מערכת       .7

 היחסים הקרובה בין שני המנהיגים על הצבעתך?
 16.3% הסיכוי שאצביע להםיגדיל  את        א.                         

 17.7% יקטין את הסיכוי שאצביע להם       ב.                         

 66.0% לא ישפיע על הצבעתי       ג.                          

 100.0% 



 
 

 

 

 :דמוגרפיה

  מין .8

 59.1% זכר 

 40.9% נקבה 

 100.0% סכום כולל

  
  . גיל 9

17-29 1.4% 

30-44 10.2% 

45-64 47.0% 

 41.4% 65מעל 
 100.0% סכום כולל

 
 
 

 

  מקום מגורים .10

 17.7% באר שבע, אשדוד ואשקלון -אזור הדרום 

 7.9% נתניה וחדרה -אזור השרון 

 21.9% אזור חיפה והצפון 

 2.3% אזור יהודה ושומרון 

 8.4% אזור ירושלים 

 41.9% אזור תל אביב והמרכז 

 100.0% סכום כולל

 
 
 

 

  לידהארץ    .11

 другое 0.9%אחר 

 Европа 0.9%אירופה 

 Африка 0.5%אפריקה 

 б.СССР 95.3%ברה"מ לשעבר 

 Израиль 2.3%ישראל 

 100.0% סכום כולל

 
 
 

 

  ארץ מוצא הורים   .12

 другое 1.4%אחר 

 Европа 7.4%אירופה 

 Африка 0.5%אפריקה 

 б.СССР 89.8%ברה"מ לשעבר 

 Израиль 0.9%ישראל 

 100.0% סכום כולל

 
 

 



 
 

 

  זהות דתית   .13

 Другое 7.0%אחר 

 Религиозным 1.4%דתי לאומי / תורני 

 Секулярным человеком (атеистом) 55.3%חילוני 

 Хареди 0.9%חרדי 

 Отказываюсь отвечать 5.6%לא יודע / מסרב לענות 

 Соблюдающим традиции 29.8%מסורתי 

 100.0% סכום כולל

 

 

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


