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 טתשע"ה ,אב

 

 

 לכבוד

 תכנית 'לפני החדשות' 13רשת 

 

 

 והמתרחש בזירה הפוליטית עמדות עלהנדון: תוצאות סקר 

  

 א.ג.נ

  

. הסקר והניתוח הפוליטיתהמתרחש בזירה עמדות על סקר בהמשך לבקשתכם, מצ"ב ניתוח תוצאות 

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

 איסוף הנתונים.

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

  

 דגשים <<<

 

 בשעות אחר הצהריים והערב.באוגוסט,  19 -ה תאריך ביצוע הסקר:

 51,217 -, מתוך ככלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל+( בקרב 18נשאלים בוגרים ) 437 גודל המדגם:

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

 מתאימים.

 .95%בהסתברות של  -+4.6% טעות הדגימה:

 מר שלמה פילבר. מנהל המחקר:

 

 

 

 



 
 

 

 

בשבועות האחרונים מתפרסמות ידיעות רבות על חייהם הפרטיים של  .1

הפוליטיקאים ובני משפחותיהם )אהוד ברק, יאיר ואבנר נתניהו ובני גנץ(. מהי 
  עמדתכם בנושא?

סכום 

 כולל

שמאל  ימין

 מרכז

 5.9% 3.4% 4.2% אין לי עמדה

אנשים שמעמידים את עצמם לבחירה אמורים לתת לציבור דין 
 וחשבון גם על חייהם הפרטיים.

32.1% 26.5% 43.3% 

זו חדירה לא ראויה לצנעת הפרט. גם לאנשי ציבור יש זכות 

 לפרטיות.

24.6% 31.2% 8.3% 

יש מקום לפרסומים כאלו, רק אם יש להם השפעה ישירה על 

 הציבורית של המועמד.הפעילות 

39.1% 38.9% 42.5% 

100.0 סכום כולל
% 

100.0
% 

100.0
% 

 

מפלגת ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, הכפילה את כוחה מהבחירות האחרונות  .2

לאחר שהניחה על סדר היום את סוגיות דת ומדינה ודרישה לממשלת אחדות ללא  -
 חרדים. מה דעתכם על כך?

סכום  תוויות שורה

 כולל

 -מרכז  ימין

 שמאל

 8.0% 5.4% 7.5% אין לי עמדה

ליברמן יהיה הפתעת הבחירות, לאחר שהציג עמדה ברורה 
 בסוגיות ציבוריות חשובות.

29.3% 19.1% 52.3% 

ליברמן עושה מהלך פוליטי ציני שנועד לקבל קולות גם מימין וגם 

 משמאל.

63.2% 75.6% 39.7% 

 100.0% 100.0% 100.0% סכום כולל

 

מה לדעתכם יהיו תוצאות הבחירות לגבי מפלגת ישראל ביתנו של אביגדור  .3
 ליברמן?

 

 

סכום 

 כולל

 -מרכז  ימין

 שמאל

 15.6% 8.3% 11.0% אין לי עמדה

מפלגת ישראל ביתנו תתברר כהפתעת הבחירות, והיא עשויה לקבל 

 יותר מנדטים מכוחה היום בסקרים.

31.1% 21.1% 54.6% 

ישראל ביתנו תתגלה כמפלגת אווירה זמנית, ותומכיה  מפלגת

 החדשים יחזרו ברגע האחרון לשתי המפלגות הגדולות.

57.8% 70.6% 29.8% 

100.0 סכום כולל
% 

100.0
% 

100.0
% 

 

מהן עמדותיו של אביגדור ליברמן, בסוגיות מדיניות וביטחוניות, וכיצד לדעתכם  .4

 ינהג בממשלה עתידית?

 

 

סכום 

 כולל

 -מרכז  ימין

 שמאל

 8.6% 6.2% 7.7% אין לי עמדה

 25.1% 11.8% 14.8% ליברמן הוא איש ימין מובהק ועמדותיו ימינה מנתניהו.

ליברמן יהיה מוכן לקבל גם עמדות פשרניות של ממשלת אחדות 

 עם השמאל והמרכז.

63.0% 63.5% 55.7% 



 
 

 

החרדים, ליברמן יעסוק בממשלה הבאה רק בסוגיות דת ומדינה נגד 

 והוא לא יהיה מעורב בסוגיות חוץ וביטחון.

14.5% 18.5% 10.6% 

100.0 סכום כולל

% 

100.0

% 

100.0

% 

 

בעוד פחות מחודש יערכו הבחירות החוזרות, חודשים ספורים בלבד אחרי הבחירות  .5
  האחרונות. מה לדעתכם יהיו אחוזי ההצבעה בסבב הנוכחי של הבחירות?

סכום 

 כולל

 - מרכז ימין

 שמאל

 3.9% 3.9% 3.9% אין לי דעה

כי הפעם הבחירות יוכרעו על חודו של  -יותר אנשים יגיעו להצביע 
 כל קול.

35.5% 40.8% 31.9% 

 64.2% 55.3% 60.6% אנשים עייפים מהפוליטיקה. -פחות אנשים יגיעו להצביע 

100.0 סכום כולל
% 

100.0% 100.0% 

 

 

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


