
 
 

 

 

 2019באוגוסט,  21

 אב, התשע"ט

 

 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי

 

 

 Z -דור ה ,בקרב אוכלוסיית הצעירים מנדטיםעמדות ו הנדון: תוצאות סקר

  

 א.ג.נ

  

. הסקר ומנדטים בקרב הצעירים של ישראלעמדות  בהמשך לבקשתכם, מצ"ב ניתוח תוצאות סקר

והניתוח בוצעו בשיטת המדגם החדשנית של דיירקט פולס בע"מ, באמצעות מערכת דיגיטלית 

 אינטרנטית לצורך איסוף הנתונים.

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

  

 דגשים <<<

 

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

 75,000 -בישראל, מתוך כ אוכלוסיית הצעירים+( בקרב כלל 18נשאלים בוגרים ) 207 גודל המדגם:

איש אליהם נשלח הסקר. הנתונים עובדו לפי מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל תוך מתן משקלים 

 מתאימים.

 .95%בהסתברות של  -+6.7% טעות הדגימה:

 מר שלמה פילבר. מנהל המחקר:

  



 
 

 

 

 

  בבחירות הכלליות?האם הצבעתם בעבר  .1

 83.8% כן

 16.2% לא, זו הצבעתי הראשונה

 100.0% סכום כולל

 

חודשים ספורים אחרי  –בעוד פחות מחודש יתקיימו בחירות חוזרות  .2
הבחירות האחרונות,  מה לדעתכם יהיו אחוזי ההצבעה בסבב 

 הנוכחי?

כלל  צעירים
 הציבור

 60.6% 62.2% אנשים עייפים מהפוליטיקה –פחות אנשים יגיעו להצביע 

 35.5% 30.8% כי הפעם הבחירות יוכרעו על חודו של כל קול –יותר אנשים יגיעו להצביע 

 3.9% 7.0% אין לי דעה

 100.0% 100.0% 
 

 כלל הציבור צעירים וכיצד תנהגו אתם ? מה הסיכוי שתגיעו להצביע? .3

 88.8% 78.9% אגיע בוודאות להצביע
 7.3% 10.3% שאגיע להצביע חושב

 0.5% 3.8% לא בטוח שאבוא להצביע

 1.6% 4.3% אינני מתכוון להצביע
 1.9% 2.7% טרם החלטתי.

  

 אם אינכם מתכוונים לבחור. מה הסיבה שבגללה לא תבואו להצביע? פרט  .  .4
 

 אין לי אימון בפוליטיקאים כך שאין טעם לתמוך בהם...
 אני לא בגיל הצבעה

 אצביע. אבל מבינה את המיואשים.

 ההפלגה ליוון

 מה זה ישנה גם ככה אף פעם לא יקשיבו לקול של האזרח

 נמאס מהמצב הפוליטי הזה...

 עדיין לא יןדעת למי אצביע

 קבעו את הבחירות בתקופה לא טובה אנשים נמצאים בחופשה. 

 תעיפו כבר את נתניהווווווו 

 

  



 
 

 

 

 

 ההצבעה שלכם דומים להורים שלכם?האם ועד כמה דפוסי  .5

ימין  ימין 
 מרכז

מרכז  מרכז
 שמאל

סכום  שמאל
 כולל

אצביע למפלגה אחרת, אך באותו גוש 
 פוליטי שהורי תומכים בו

35.9% 25.0% 43.5% 54.5% 64.7% 40.1% 

אצביע למפלגה בגוש פוליטי אחר מזה 
 שהורי מצביעים

9.0% 28.1% 4.3% 22.7% 5.9% 13.4% 

 37.8% 29.4% 18.2% 17.4% 43.8% 48.7% אצביע למפלגה שהורי מצביעים לה
 8.7% 0.0% 4.5% 34.8% 3.1% 6.4% לא החלטתי / מסרב/ת לענות

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סכום כולל

 

 9למי הצבעתם בבחירות שנערכו ב    .6
 לאפריל?

 למי תצביעו בבחירות הקרובות .7 
 לספטמבר 17ב 

 8.6% אחר 13.0% אחר / לא הצבעתי

 14.6% ימינה 9.2% איחוד מפלגות הימין בראשות סמוטריץ' ופרץ

 3.8% טרם החלטתי 1.1% אבוקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

   7.6% הימין החדש בראשות בנט ושקד
 16.2% הליכוד 16.8% הליכוד בראשות נתניהו

 3.2% גשר-העבודה 4.3% העבודה בראשות אבי גבאי

 7.0% זהות 8.1% זהות בראשות משה פייגלין

 0.5% יהדות התורה 0.5% יהדות התורה

 7.6% ישראל ביתנו 3.2% ישראל ביתנו 

 2.7% עצמה יהודית 3.8% כולנו בראשות משה כחלון

 21.1% כחול לבן 22.7% מפלגת כחול לבן 

 10.3% הדמוקרטיהמחנה  4.3% מרצ בראשות תמר זנדברג

 4.3% ש"ס 5.4% ש"ס 

 100.0%  100.0% סכום כולל
 

 )פרט( ים אחרנושאים 
 אפשר לסמן הכל ? 

 ארץ ישראל ותורת ישראל. ערכי המסורת
 שמאל-החלפת השלטון וחיזוק גוש מרכז

 הכל מהכל
 הכל. 

 המצב הכלכלי שלנו וגם יחסי דתי חילוני 
 הפרדת דת ומדינה

 מעמיקה לטיפול והכרה בהפרעות אכילה, מהצד הנפשי והפיזיהתייחסות 
 כל האופציות

 לא יודעת
 מערכת החינוך הדתה

 הדגלים: תורה עמי וארץ ישראל 3ימה את שמפלגה שמג
 רק לא ביבי

 שילוב של ערכי הדת וערכי הארץ
 



 
 

 

 

 מיהו לדעתכם האדם המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה?  .8
 30.3% . בני גנץ1

 42.2% . בנימין נתניהו2

 27.6% . אחר3

 

 באיזו דרך אתם מתעדכנים בחדשות ופוליטיקה?   .9
 31.4% . במהדורות החדשות ברדיו ובטלוויזיה1

 38.4% . באתרי חדשות באינטרנט2

 9.2% . בווטסאפ, יוטיוב, או אינסטגרם, 3

 14.1% . בפייסבוק או טוויטר4

 2.7% נהדרת, גב האומה וכד(.. מתוכניות סטירה ובידור )ארץ 5

 4.3% . אחר6

 דמוגרפיה

  . מין1

 60.1% זכר

 39.9% נקבה

 100.0% סכום כולל

  
  . איזור מגורים2

 14.6% באר שבע, אשדוד ואשקלון -אזור הדרום 

 12.4% נתניה וחדרה -אזור השרון 

 17.3% אזור חיפה והצפון

 5.4% אזור יהודה ושומרון

 9.2% ירושליםאזור 

 41.1% אזור תל אביב והמרכז

 100.0% סכום כולל

  
  . השקפה פוליטית3

 45.3% ימין

 18.6% ימין מרכז

 13.4% מרכז

 12.8% מרכז שמאל

 9.9% שמאל

 100.0% סכום כולל

  
  . זהות דתית4

 3.3% אחר

 19.7% דתי לאומי

 46.4% חילוני

 4.9% חרדי

 20.2% מסורתי לא שומר שבת

 5.5% מסורתי שומר שבת

 100.0% סכום כולל

  



 
 

 

  . ארץ מוצא של ההורים5

 4.9% אחר

 4.3% אירופה

 6.0% אפריקה

 1.6% ארה"ב

 15.8% ברה"מ לשעבר

 67.4% ישראל

 100.0% סכום כולל

 

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


