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 2020 ינוארב 01 –ממצאי סקר בחירות 
 

 מצ"ב תוצאות סקר שנערך בשיטות סטטיסטיות מוכרות.
 

 13חדשות  מזמין הסקר .1

פרופ' קמיל פוקס עם חברת פאנל פרוייקט המדגם  עורך הסקר .2
נט  ועם חברת סטטנטבהנהלת ד"ר אריאל איילון 

 לת יוסף מקלדההבהנ

 13:51 – 10:43 01/1/2020 מועד איסוף נתונים .3

 +18מייצג  של אוכלוסיית המדינה בגילאי  שכבותמדגם  אוכלוסיית המדגם .4

 3568 מספר המתבקשים להשתתף . 5
 916 המשיבים בפועלמספר  . 6

 3.5% טעות הדגימה המקרית .  7

מהאוכלוסייה  613נשאלים מהם  916תשאול משולב:  שיטת איסוף הנתונים . 8
מהאוכלוסייה הלא יהודית  303היהודית בסקר אינטרנטי ו 

 בתשאול טלפוני

 ית בתוך השכבותאדגימת שכבות עם דגימה אקר שיטת הדגימה . 9

 
, עבור איזו אלה הרשומות מטהאם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, וכל המפלגות היו . 1

 מפלגה היית מצביע? 
 

אחוזים גולמיים 

 -פלגותמבין המ

 ודיםיה

שוקלל מ

  מנדטים

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 34 24.8%

 כחול לבן בראשות בני גנץ 35 27.6%

 תאיחוד מפלגות הימין: הבית היהודי בראשות רפי פרץ ביחד עם עוצמה יהודי  2.9%

 הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד 8 5.5%

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 6 4.8%

 גשר בראשות עמיר פרץ ואורלי לוי אבקסיס-מפלגת העבודה 5 3.7%

 המחנה הדמוקרטי/מרצ בראשות ניצן הורוביץ 4 3.6%

 שס בראשות אריה דרעי 7 5.7%

 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 7 4.1%

 הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה 13 0.2%

 אחר 0.3% 

 לא יודע/ לא החלטתי 10.7% 

 לא הייתי מצביע 6.8% 

 

אחוז לא עוברת את  תאיחוד מפלגות הימין: הבית היהודי בראשות רפי פרץ ביחד עם עוצמה יהודי, בנתוני הסקר

 (.מבין אלה שציינו מפלגה 2.9%החסימה )

 
  



; 

הבחירות  . שוב,והעבודה היו מתאחדות מרצ/שמפלגות המחנה הדמוקרטי. כעת, נניח 2
 היו נערכות היום לאיזו מפלגה היית מצביע/ה? 

 
 

אחוזים 

גולמיים 

מבין 

 המפלגות

משוקלל 

 מנדטים
 

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 33 24.5%

26.3% 
 כחול לבן בראשות בני גנץ 35

 איחוד מפלגות הימין: הבית היהודי בראשות רפי פרץ ביחד עם עוצמה יהודי  2.3%

 הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד 8 5.9%

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 7 5.1%

 גשר-איחוד המחנה הדמוקרטי/מרצ ומפלגת העבודה 10 8.6%

 שס בראשות אריה דרעי 7 5.2%

 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 7 4.1%

 ותפת בראשות איימן עודההרשימה הערבית המש 13 0.4%

 אחר 0.7% 

 לא יודע/ לא החלטתי 10.4% 

 לא הייתי מצביע 6.6% 

 

לא  תאיחוד מפלגות הימין: הבית היהודי בראשות רפי פרץ ביחד עם עוצמה יהודי, בנתוני הסקרגם בשאלה זו, 

 (.מבין אלה שציינו מפלגה 2.3%אחוז החסימה )עוברת את 

מבין שני האישים הבאים, בנימין נתניהו ובני גנץ, מי יותר מתאים לדעתך לכהן כראש . 3
  הממשלה?

 
 

 
 
  
בעד  ההאם את .חסינות מפני העמדה לדיןהודיע אתמול שיבקש . בנימין נתניהו 4 

 ?בנימין נתניהולחסינות הענקת החסינות או נגד הענקת ה
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