
 
 
 
 
 
 

 

 

 2019, ביולי 17

 טתשע"ה ,תמוז

 

 

 לכבוד

 מקור ראשון

  

 

 

 אוכלוסייההכלל הציונות הדתית וסקר מנדטים בקרב סקר עמדות תוצאות  הנדון:

 

 .נגא.

 

כלל סקר עמדות בקרב הציונות הדתית וסקר מנדטים בקרב ניתוח תוצאות , מצ"ב לבקשתכםבהמשך 

 רכתמע באמצעותדגם החדשנית של דיירקט פולס בע"מ, בשיטת המ ובוצעוהניתוח הסקר . לוסייהכהאו

 .הנתונים איסוף לצורך אינטרנטית דיגיטלית

 .בכל עת אנחנו זמינים לרשותכם

 

 סקר עמדות בקרב הציונות הדתית:

 דגשים <<<

  ביולי, בשעות הצהריים.  16 -ב ביצוע הסקר: תאריך

או לציבור  תהמגדירים עצמם כמשתייכים לציונות הדתיבקרב +( 18בוגרים ) נשאלים 529 גודל המדגם:

הנתונים עובדו לפי מדגם מייצג של האוכלוסייה  .איש אליהם נשלח הסקר 30,000 -מתוך כ , החרדי ציוני

  בישראל תוך מתן משקלים מתאימים.

 .95%בהסתברות של  -+3.7% :טעות הדגימה

 מר שלמה פילבר. מנהל המחקר:

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

לליכוד )הימין החדש, איחוד מפלגות הימין, זהות ועצמה אם כל המפלגות מימין  .1
 יהודית( יתמודדו ברשימה אחת שבראשה תוצב איילת שקד, למי תצביעו?

מפלגת ימין מאוחדת 
 בראשות שקד

   למי הצבעתם בבחירות באפריל

י תצביעו בבחירות למ
  הקרובות

איחוד מפלגות 
 הימין

הימין 
 החדש

מפלגה  זהות הליכוד
 אחרת

סכום 
 כולל

 1.6% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% אחר
 4.2% 0.0% 0.0% 3.2% 0.6% 0.4% הליכוד

 4.5% 0.0% 0.5% 0.5% 0.6% 2.9% טרם החלטתי
מפלגת ימין מאוחדת 
 בראשות איילת שקד

31.6% 37.1% 5.3% 5.6% 1.6% 81.3% 

 8.4% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 6.3% נעם בנשיאות הרב טאו
 100% 2.3% 8.2% 9.0% 38.2% 42.3% בקירוב משוקלל

 

אם כל המפלגות מימין לליכוד )הימין החדש, איחוד מפלגות הימין, זהות ועצמה  .2
 יהודית( יתמודדו ברשימה אחת שבראשה יוצב הרב פרץ, למי תצביעו?

   למי הצבעתם בבחירות באפריל  
למי תצביעו בבחירות 

  הקרובות
איחוד מפלגות 

 הימין
הימין 
 החדש

מפלגה  זהות הליכוד
 אחרת

סכום 
 כולל

 5.8% 1.2% 1.0% 0.2% 2.6% 0.7% אחר
 16.4% 0.6% 0.0% 5.9% 7.3% 2.7% הליכוד

 18.3% 0.5% 2.1% 0.9% 10.2% 4.6% טרם החלטתי
מפלגת ימין מאוחדת 

 בראשות הרב פרץ
30.2% 15.1% 1.6% 3.7% 0.8% 51.5% 

 7.8% 0.4% 1.6% 0.0% 0.6% 5.2% נעם בנשיאות הרב טאו
 100% 3.6% 8.4% 8.7% 35.8% 43.5% בקירוב משוקלל

 

ואם לבסוף, המפלגות מימין לליכוד ירוצו בשתי רשימות נפרדות: האחת,  .3
דתית ליברלית של הימין החדש וזהות בבלוק טכני עם עוצמה יהודית, 

  תצביעו?והשנייה של איחוד מפלגות הימין בראשות הרב רפי פרץ, למי 
 למי הצבעתם בבחירות באפריל

 
  

למי תצביעו בבחירות 
 הקרובות

איחוד מפלגות 
 הימין

הימין 
 החדש

מפלגה  זהות הליכוד
 אחרת 

סכום 
 כולל

 32.7% 0.9% 0.0% 1.0% 3.7% 27.0% איחוד מפלגות הימין
 48.7% 0.7% 6.7% 2.8% 29.7% 8.8% הימין החדש

 12.2% 0.4% 0.0% 5.3% 3.7% 2.7% הליכוד
 6.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.3% 4.5% נעם בנשיאות הרב טאו

 100.0% 1.6% 8.4% 9.1% 37.5% 43.1% בקירוב משוקלל
כדי לא להעמיס  –כמות קטנה של תומכים במפלגות כמו גשר, כחלון, ליברמן  הערה: בשקלול התוצאות לא הוכנסו

 מכאן הפערים של שברי אחוז בשורת הסיכום התחתונה – בתוצאות

  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :לוסייהכסקר מנדטים בקרב כלל האו

 דגשים <<<

  . ערבביולי, בשעות ה 17 -ב ביצוע הסקר: תאריך

איש אליהם  30,000 -מתוך כ , בקרב המגזר היהודי בישראל+( 18בוגרים ) נשאלים 431 גודל המדגם:

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

 .95%בהסתברות של  -+4.7% :טעות הדגימה

 מר שלמה פילבר. מנהל המחקר:

 

 

באופן ירוצו  -אילו הבחירות היו נערכות היום, וכל המפלגות שהודיעו כי יתמודדו  .1
 עצמאי. למי תצביעו?

 5 מרצ

 8 אגודת ישראל

   אחר

 4 איחוד מפלגות הימין

 5 הימין החדש

 32 הליכוד

 6 העבודה

 11 הרשימה הערבית המשותפת

 1.0% זהות

 8 ישראל ביתנו

 5 ישראל דמוקרטית )מפלגה בראשות אהוד ברק(

 29 כחול לבן

 1.7% עצמה יהודית

 7 ש"ס

 120 סכום כולל

 56 ימין

 56 שמאל

 8 ליברמן

 

אם יתרחשו האיחודים הבאים: סמוטריץ', פרץ, בנט, שקד ופייגלין ברשימה ימנית אחת  .2
בראשות איילת שקד, ומאידך עמיר פרץ ואהוד ברק יתמודדו יחד ברשימה אחת 

 כאשר כל שאר המפלגות יתמודדו כרגיל, למי תצביעו? -בראשות עמיר פרץ 

 5 מרצ

 8 ישראלאגודת 

 30 הליכוד



 
 
 
 
 
 

 

 11 הרשימה המשותפת הערבית

 8 שראל ביתנוי

 28 כחול לבן

 -רשימה מאוחדת של העבודה וישראל דמוקרטית של אהוד ברק 
 בראשות עמיר פרץ

11 

 12 רשימת ימין בראשות איילת שקד

 7 ש"ס

 120 סכום כולל

 57 ימין

 55 שמאל

 8 ליברמן

 

 

הללו בשינויים הבאים: רשימת הימין המאוחדת תהיה  ואם יתרחשו האיחודים .3
ובראשות האיחוד עם העבודה יעמוד אהוד  -ולא בראשות שקד  -בראשות רפי פרץ 

 ?ברק ולא עמיר פרץ, כאשר כל שאר המפלגות יתמודדו כרגיל, למי תצביעו

 5 מרצ

 8 אגודת ישראל

 33 הליכוד

 11 הרשימה המשותפת הערבית

 9 ישראל ביתנו

 29 כחול לבן

 7 מפלגת ימין בראשות רפי פרץ

 -רשימה מאוחדת של העבודה וישראל דמוקרטית 
 בראשות אהוד ברק

10 

 8 ש"ס

 120 סכום כולל

 56 ימין

 55 שמאל

 9 ליברמן

 

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


