
 

 

 

 30-7-2019 –בחירות ממצאי סקר 

 חברת החדשות מזמין הסקר

 מדגם יעוץ ומחקר עורך הסקר

 30-7-2019 מועד איסוף הנתונים

 ומעלה 18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר

 3,732 מספר המתבקשים להשתתף

 505 מספר המשיבים בפועל

 +%4.4 המירבית  טעות הדגימה

 בשיטות סטטיסטיות מקובלותהסקר בוצע  שיטה סטטיסטית

 דגימת שכבות  שיטת הדגימה 

 אינטרנטי+  טלפוני אופן ביצוע הסקר

 

אתמול התקבלה החלטה על איחוד הימין החדש עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי שאלה: 

ויתר המפלגות, המתמודדות בבחירות  שקד.לרשימה אחת: הימין המאוחד בראשות איילת 

  ?הקרובות לכנסת, ללא שינוי, אם הבחירות היו מתקיימות היום עבור איזו מפלגה היית מצביע

 מנדטים  

נתונים 
 גולמיים *

 22.6% 30 כולנו-הליכוד

 22.6% 30 כחול לבן

 9.0% 12 הימין המאוחד

 8.3% 11 המשותפת הרשימה

 7.5% 10 ישראל ביתנו

 6.0% 8 יהדות התורה

 5.5% 7 ש"ס

 5.3% 7 המחנה הדמוקרטי

 3.8% 5 גשר-העבודה

 1.4%   זהות

 1.2%   עוצמה יהודית

 0.3%   מפלגה אחרת

 1.0% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

 * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה מסוימת

 

  



 

 

 

הימין המאוחד ברשימה אחת ואם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר הייתה מצטרפת אל שאלה: 

בראשות איילת שקד, ויתר המפלגות, המתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת, ללא שינוי, 

 )המפלגות ברוטציה( ?מות היום עבור איזו מפלגה היית מצביעיוהבחירות היו מתקי

 מנדטים  

נתונים 
 גולמיים *

 22.4% 30 כחול לבן

 21.7% 29 כולנו-הליכוד

 9.7% 13 עוצמה יהודית + הימין המאוחד

 8.2% 11 המשותפת הרשימה

 7.5% 10 ישראל ביתנו

 6.0% 8 יהדות התורה

 5.2% 7 ש"ס

 5.2% 7 המחנה הדמוקרטי

 3.7% 5 גשר-העבודה

 2.2% 0  זהות

 0.3% 0  נעם

 2.1% 0 מפלגה אחרת

 5.7% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

 * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה מסוימת

 

 

  



 

 

 

כעת, אם עוצמה יהודית של איתמר בן גביר וזהות של משה פייגלין היו מצטרפות לימין שאלה: 

המאוחד לרשימה אחת בראשות איילת שקד. ויתר המפלגות, המתמודדות בבחירות הקרובות 

  ?לכנסת, ללא שינוי, והבחירות היו מתקיימות היום עבור איזו מפלגה היית מצביע

 מנדטים  

נתונים 
 גולמיים *

 22.9% 30 כחול לבן

 21.4% 28 כולנו-הליכוד

 10.7% 14 הימין המאוחד+עוצמה יהודית+זהות

 8.4% 11 המשותפת הרשימה

 7.6% 10 ישראל ביתנו

 6.1% 8 יהדות התורה

 5.3% 7 ש"ס

 5.3% 7 המחנה הדמוקרטי

 3.8% 5 גשר-העבודה

 0.3% 0 נעם

 1.9% 0 מפלגה אחרת

 6.2% - יודעלא 

 100% 120 סה"כ

 * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה מסוימת

 

 מבין האישים הבאים, מי לדעתך הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה?שאלה: 

 42% בנימין נתניהו

 32% בני גנץ

 18% אף אחד מהם

 8% לא יודע

 100% סה"כ

 


