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הנדון :תוצאות סקר עמדות הציבור בנושאים שונים

א.ג.נ

בהמשך לבקשתכם ,מצ"ב ניתוח תוצאות סקר עמדות הציבור בנושאים השונים .הסקר והניתוח בוצעו
בשיטת המדגם החדשנית של דיירקט פולס בע"מ ,באמצעות מערכת דיגיטלית אינטרנטית לצורך איסוף
הנתונים.
אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

דגשים >>>

תאריך ביצוע הסקר :ה 29 -בדצמבר ,בין השעות  11:00עד .15:30
גודל המדגם 2,146 :נשאלים ב קרב חברי הפאנל ,ובנוסף הפצה למדגם של  - 30,000נשאלים בוגרים
( )+18בקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל ,מתוכם מספר המשיבים הוא –  562איש .הנתונים עובדו לפי
מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל תוך מתן משקלים מתאימים.
טעות הדגימה -+4.4% :בהסתברות של . 95%
עורך המחקר Direct polls :בע"מ ,בניהול שלמה פילבר וצוריאל שרון.

תוצאות הסקר >>>
לפני כחודש הודיע היועץ המשפטי לממשלה על הגשת כתב אישום נגד ראש
הממשלה נתניהו .השבוע יסתיימו  30הימים מאז הודעת היועץ המשפטי
לממשלה  -בהם יכול נתניהו לבקש מהכנסת חסינות .מהי עמדתכם בנושא ?

אין לי עמדה
נתניהו לא צריך לבקש חסינות והכנסת צריכה לדחות את החסינות אם תוגש
נתניהו צריך לבקש חסינות והכנסת צריכה לאשר את החסינות
סכום כולל

כלל
המדגם
3.8%
54.6%
41.6%
100.0%

השבוע ניצח נתניהו בפריימריז לראשות הליכוד והוא יוביל את הנהגת הליכוד
בבחירות הקרובות .כיצד לדעתכם תשפיע בחירתו על הרכבת ממשלת האחדות
עם כחול לבן  -לאחר הבחירות?

כלל
המדגם

אין לי עמדה
בחירתו לראשות הליכוד שללה את האפשרות להקמת ממשלת אחדות
כחול לבן צריכים לכבד את החלטת בוחרי הליכוד ,ולא להחרים את נתניהו כשותף
כחול לבן צריכים לשבת עם נתניהו ,רק אם לא תהיה שום אופציה אחרת לממשלה
נתניהו צריך להקים ממשלת ימין .אם לא  -כנראה שנצטרך ללכת לסבב רביעי של
בחירות
סכום כולל

2%
41.0%
22.8%
14.3%
19.9%
100.0%

בג"צ אמור לדון השבוע בעתירה המבקשת להכריע בשאלה ,האם ניתן יהיה
להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו  -כשתלוי נגדו כתב אישום  :מהי דעתכם
על עצם הדיון בבג"צ.

אין לי עמדה
אסור לבג"ץ להתערב בנושא .יש להותיר לעם להכריע בבחירות דמוקרטיות במי הוא בוחר
בג"ץ צריך להתערב ולהכריע בסוגיה ללא קשר לתוצאות הבחירות
סכום כולל

כלל
המדגם
2.2%
52.2%
45.6%
100.0%

מי לדעתכם המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה?
אף אחד מהם
בני גנץ
בנימין נתניהו
טרם החלטתי
סכום כולל

5.3%
45.0%
47.5%
2.2%
100.0%

וללא קשר במי אתם תומכים ,מי לדעתכם יקים את הממשלה הבאה?
אף אחד מהם  /לא יודע/ת
בני גנץ
בנימין נתניהו
סכום כולל

18.5%
37.2%
44.3%
100.0%

בברכה,
Direct Polls LTD

