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 מצביע מבין המפלגות הבאות?אם הבחירות היו נערכות היום, עבור איזו מפלגה היית    .1
 

 
 

  
  



 
 
 
 
 

  
או לא מושפעות טחונית מושפעות יהחלטות שמתקבלות כעת בניהול המתיחות הב לדעתך. האם 2

  ממערכת הבחירות?
 

 
 
 

  

מי תעדיף לראות בראש מבין האישים הבאים,  ,נתניהו לא יעמוד בראש הליכודוכאשר . אם 3
 ליכוד?ה
 

 יהודים סה"כ  

יהודים מבין 
המתכוונים 

 להצביע ליכוד

לא 
 יהודים

 4% 15% 8% 8% גלעד ארדן

 4% 2% 4% 4% ישראל כץ

 18% 17% 28% 27% גדעון סער

   6% 8% 6% יולי אדלשטיין

 1% 6% 6% 5% מירי רגב

 52% 31% 27% 31% אף אחד מהם

 21% 22% 19% 19% לא יודע
  

מפלגות הבאים , איזו אישיות ומפלגה ההאישים ומבין אם בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה, . 4
 ?ולחבור לממשלה בראשות נתניהוביותר גבוהה הבסבירות ה לדעתך עשוי

 
 

 
 

סה"כ יהודים לא יהודים

לדעתי החלטות שמתקבלות כעת בניהול המתיחות 

הביטחונית מושפעות ממערכת הבחירות 59% 57% 72%

לדעתי החלטות שמתקבלות כעת בניהול המתיחות 

הביטחונית לא מושפעות ממערכת הבחירות 26% 26% 22%

לא יודע 15% 17% 6%

סה"כ יהודים לא יהודים

עמיר פרץ ומפלגתו 12% 11% 15%

בני גנץ ומפלגתו 26% 27% 15%

יאיר לפיד ומפלגתו 4% 4% 5%

משה )בוגי( יעלון ומפלגתו 6% 7% 2%

אהוד ברק ומפלגתו 4% 4% 7%

אף אחד מהם 26% 25% 30%

לא יודע 22% 22% 26%



מפלגות הבאים, איזו אישיות ומפלגה ההאישים ומבין אם בני גנץ ירכיב את הממשלה הבאה, . 5
 בני גנץ?בראשות  ולחבור לממשלהביותר גבוהה הבסבירות ה לדעתך עשוי

 

 
 

  

סה"כ יהודים לא יהודים

רפי פרץ ומפלגתו 5% 5% 3%

נפתלי בנט ומפלגתו 21% 23% 11%

אריה דרעי ומפלגתו 12% 11% 23%

יעקב ליצמן ומפלגתו 8% 8% 5%

אף אחד מהם 31% 31% 32%

לא יודע 23% 22% 26%



 
 
 
. השבוע נחשפו הקלטות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבהן הוא נשמע מחלק הנחיות בתחום התקשורת, 3 

וצועק על שר התקשורת. האם לדעתך התערבותו של ראש הממשלה בשוק התקשורת נעשתה כדי להביא לידי 
  או לטובת סיקור חיובי אישי? שלא באות מספיק לידי ביטוי ,הימין הישראליביטוי עמדות של 

 
 

 
 


