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 דיווח לועדת הבחירות  – 9.9סקר מנדטים  -  11כאן 

 
 מודיעין 44תאגיד השידור כאן , צלע הר  שם הגוף שהזמין את הסקר:

 גבעתיים  4, אריאל שרון  TNSקאנטר  הגורם שערך את הסקר:

 0018:ועד  0013:-החל מ 2019 בספטמבר 9: תאריכי ושעות ביצוע הסקר

 ת : אקראית הסתברותישיטת הדגימה

  550: גודל המדגם ההתחלתי

 + )יהודים וערבים( 18: אזרחי ישראל בגילאי סוגי האוכלוסיה שנדגמו

 1639: מס' האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר

 546: בסקר בפועלמס' האנשים שהשתתפו 

 1093: מס' האנשים שסרבו/לא התאימו להשתתף בסקר

 + %4.4: מרווח הטעות

 
 

 הגולמיים פירוט השאלות ואחוזי התמיכה

אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, והמפלגות המתמודדות יהיו המפלגות הבאות עם 

 ראשי המפלגות שברשימה בפניך, עבור איזו מפלגה היית מצביע?

 

  

 מנדטים

 32 כחול לבן 

 31 הליכוד 

 10 רביותשל המפלגות הערשימה משותפת 

 9 ימינה 

 9 ישראל ביתנו 

 7 ש"ס 

 7 ורה ת התיהדו

 6 המחנה הדמוקרטי 

 5 גשר -העבודה

 4 עוצמה יהודית 

 120 סה"כ 
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 אחוזים

 26.7% כחול לבן 

 25.8% הליכוד 

 8.3% רביותשל המפלגות הערשימה משותפת 

 7.5% ימינה 

 7.5% ישראל ביתנו 

 5.8% ש"ס 

 5.8% יהדות התורה 

 5.0% המחנה הדמוקרטי 

 4.2% גשר -העבודה

 3.3% עוצמה יהודית 

%100 סה"כ   

 
 

 שאלות נוספות

לספטמבר, יום שלישי בשבוע הבא. האם אתה מתכנן  17-הבחירות החוזרות לכנסת יתקיימו ב
 להצביע בבחירות אלה?

 

 כחול לבן  הליכוד  ערבי מגזר מגזר יהודי מדגםה כלל  

 76% 64% 53% 72% 71% בטוח שכן

 16% 21% 13% 17% 16% חושב שכן

 6% 10% 13% 7% 7% אולי/לא יודע

 1% 4% 12% 2% 3% חושב שלא

 1% 1% 9% 2% 2% בטוח שלא

 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 
 
 
 
 

 ?עד כמה אתה בטוח שתצביע ל... 
 

כחול  הליכוד   
 לבן 

העבודה
 גשר -
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הדמוקר
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בטוח 
 לגמרי

58% 47% 29% 64% 43% 36% 52% 79% 64% 68% 

 19% 33% 7% 25% 41% 39% 23% 23% 32% 25% די בטוח

לא כל 
 כך בטוח

15% 16% 42% 7% 14% 23% 23% 14% 0% 13% 

כלל לא 
 בטוח

1% 4% 6% 6% 5% 0% 0% 0% 3% 0% 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% לא יודע

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 

 איזה מבין הממשלות הבאות היית מעדיף שתוקם לאחר הבחירות?
 

כלל   
 מדגםה

כחול  הליכוד 
  לבן

ישראל 
 ביתנו 

 6% 0% 85% 41% ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו

 6% 36% 0% 19% שמאל בראשות בני גנץ-ממשלת מרכז

ממשלת אחדות חילונית ליברלית של 
 הליכוד וכחול לבן

28% 13% 55% 70% 

 18% 8% 2% 12% אף אחד מאלה

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ד תבוטל ובני גנץ יהיה המועמד היחיד לראשות הממשלה בני גנץ ויאיר לפי בהנחה שהרוטציה בין
 האם מהלך זה יגדיל או יקטין את הסיכוי שתצביע עבור כחול לבן? -מטעם כחול לבן 

כלל   
 מדגםה

כחול  הליכוד 
 לבן 

את הסיכוי יגדיל 
 שאצביע לכחול לבן

28% 24% 41% 

יקטין את הסיכוי 
 שאצביע לכחול לבן

9% 11% 8% 
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 45% 57% 53% לא ישנה

 5% 8% 9% לא יודע

 100% 100% 100% סה"כ

 
 

איך היית מגדיר את אביגדור  -בפוליטיקה מקובל לשייך מפלגות ואנשים לשמאל, מרכז וימין
 ?ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, בהקשר זה

כלל   
 מדגםה

כחול  הליכוד 
 לבן 

ישראל 
 ביתנו 

נטיה 
 -פוליטית

 ימין

נטיה 
-פוליטית

 מרכז

נטיה 
-יטיתפול

 שמאל

 55% 32% 30% 70% 45% 23% 33% ימין

 16% 20% 14% 14% 22% 11% 14% ימין מתון

 2% 25% 15% 9% 14% 18% 15% מרכז

שמאל 
 מתון

8% 13% 4% 0% 10% 6% 9% 

 13% 6% 19% 5% 3% 21% 14% שמאל

 5% 13% 13% 2% 12% 15% 16% לא יודע

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 

 מתוך סקר התשתית  

אביגדור   
 ליברמן

בנימין 
 נתניהו

איילת  בני גנץ
 שקד

 54% 3% 51% 33% ימין

 22% 7% 28% 16% ימין מתון

 8% 39% 10% 18% מרכז

 1% 22% 2% 8% שמאל מתון

 1% 19% 1% 10% שמאל

 13% 11% 8% 13% לא יודע

 100% 100% 100% 100% סה"כ
המצלמות, שיאפשר הצבת מצלמות בקלפיות בבחירות הקרובות, מחוץ  האם אתה בעד או נגד חוק

 לפרגוד ההצבעה?

ישראל  כחול לבן  הליכוד  מדגםכלל ה  
 ביתנו

 43% 39% 65% 51% בעד

 38% 46% 16% 32% נגד

 20% 15% 18% 17% לא יודע

 100% 100% 100% 100% סה"כ
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עתך, מי צריך להציב את המצלמות בקלפיות ר יוחלט על הצבת מצלמות. לדבהנחה שבסופו של דב

 ולפקח על הקלפי?

 אל ביתנו ישר כחול לבן  הליכוד  מדגםכלל ה  

 74% 79% 75% 76% ועדת הבחירות המרכזית

 13% 4% 11% 8% נציגי המפלגות השונות

 13% 17% 15% 16% לא יודע

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 

 .?..ת מצלמות בקלפיות בעת הזו היאדעתך מטרת הליך החקיקה להצבהאם ל

ישראל  כחול לבן  הליכוד  מדגםכלל ה  
 ביתנו 

 45% 36% 70% 52% שמירה על טוהר הבחירות

להשפיע על אחוזי ההצבעה במגזרים -פוליטית
 השונים

35% 16% 52% 52% 

 3% 12% 14% 13% לא יודע

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 

גות ואנשים לשמאל, מרכז וימין. איך אתה היית מגדיר את עצמך בפוליטיקה מקובל לשייך מפל
 ?בהקשר זה

 ו ישראל ביתנ כחול לבן  הליכוד  מדגםכלל ה  

 46% 4% 48% 30% ימין

 23% 19% 34% 22% ימין מתון

 23% 46% 13% 21% מרכז

 6% 17% 2% 10% שמאל מתון

 0% 5% 0% 7% שמאל

 2% 8% 4% 10% עלא יוד

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 
 
 
 
 

  


