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 22-וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה לכבוד :
 

 

 דיווח על סקר בחירות

 
 פרטי הסקר:

 
 22-הבחירות לכנסת ה נושא הסקר 

 ערוץ הכנסת מזמין הסקר

 פאנלס פוליטיקס עורך הסקר

 2019 בספטמבר 04-05 תאריכי ביצוע הסקר

 panel4all –פאנל המשיבים האינטרנטי  האוכלוסיה שממנה נלקח מדגם המשיבים

 3060 מספר האנשים שהתבקשו להשתתף

 ערבים( 93-יהודים ו 420) 512 מספר האנשים שהשתתפו בפועל

 4.4% מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו

 סטטיסטיות מוכרותהסקר נעשה בשיטות  השיטה הסטטיסטית

 (nestedדגימה אקראית בשכבות ) שיטת הדגימה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 מנחם לזר, מנכ"ל
 פאנלס פוליטיקס
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 תוצאות הסקר:
 
 

 למי תצביע בבחירות הקרובות לכנסת?

 אחוזים מנדטים המפלגה

 23.10% 31 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 23.00% 31 ויאיר לפידכחול לבן בראשות בני גנץ 

 7.40% 10 ימינה בראשות איילת שקד

 7.50% 10 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה

 7.20% 9 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 5.90% 8 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 5.50% 7 ס בראשות אריה דרעי"ש

 4.30% 5 המחנה הדמוקרטי בראשות ניצן הורוביץ

 4.10% 5 העבודה גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי

 3.60% 4 עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר

 1.60%  מפלגה אחרת

 6.80%  לא יודע

  120  

   

   

  מנדטים הגושים

  60 ימין

  51 מרכז שמאל

  9 ישראל ביתנו

 120  

 

 

 '?בבחירות הקרובותעד כמה אתה בטוח שתלך להצביע '

 אחוז 

 

 62% בטוח בהחלט

 23% די בטוח

 7% ככה ככה

 1% לא ממש בטוח

 3% כלל לא בטוח

 3% לא יודע

 100% סה"כ
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 ביטחון בהצבעה לפי מפלגות

 סה"כ לא בטוח ככה ככה די בטוח בטוח בהחלט המפלגה

 100% 0% 0% 0% 100% עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר

 100% 0% 0% 9% 91% יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 100% 0% 7% 7% 87% המחנה הדמוקרטי בראשות ניצן הורוביץ

 100% 0% 20% 7% 73% שס בראשות אריה דרעי

 100% 0% 6% 19% 72% ימינה בראשות איילת שקד

 100% 1% 3% 26% 71% הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 100% 7% 14% 14% 64% בראשות עמיר פרץ ואורלי לויהעבודה גשר 

 100% 0% 8% 29% 63% כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד

 100% 0% 0% 38% 63% ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 100% 0% 14% 38% 48% הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה

 

 '?להיות ראש הממשלהמי מהאנשים הבאים הוא המתאים ביותר '

 אחוז 

 

 34% בנימין נתניהו

 24% בני גנץ

 7% גדעון סער

 6% גבי אשכנזי

 2% יאיר לפיד

 2% אביגדור ליברמן

 16% אף אחד מהם

 9% לא יודע

 100% סה"כ

 

 '?איזו ממשלה היית מעדיף שתקום אחרי הבחירות ממשלה ללא חרדים או ממשלה עם החרדים'

 אחוז 

 

 50% ממשלה ללא חרדים

 32% ממשלה עם החרדים

 18% לא יודע

 100% סה"כ

 

 ממשלה עם ובלי חרדים לפי מפלגות

 סה"כ לא יודע ממשלה עם החרדים ממשלה ללא חרדים  

 100% 25% 47% 28% הליכוד 

 100% 8% 6% 86% כחול לבן 

 100% 4% 4% 92% ישראל ביתנו

 100% 9% 45% 45% ימינה 

 100% 7% 80% 13% שס 

 100% 0% 36% 64% העבודה גשר 

 100% 0% 100% 0% יהדות התורה 

 100% 20% 7% 73% המחנה הדמוקרטי 

 100% 28% 3% 69% הרשימה המשותפת 



 

Panels Ltd. - Technologies Over Web.   info@Panelsltd.com.   www.panelsltd.com  |  Panel4All - Communities Over Web. info@panel4all.co.il. www.panel4all.co.il  
Tel. 972-3-6365100, Fax. 972-3-6365105, Hahagana 34 St. Tel-Aviv 67721 

 

כשאתה מחליט למי להצביע, למה אתה נותן יותר משקל, לנושאי חוץ וביטחון או לנושאי חינוך, בריאות '

 '?ורווחה

 אחוז 

 

 43% נושאי חוץ וביטחון

 49% נושאי חינוך בריאות ורווחה

 8% לא יודע

 100% סה"כ
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