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 13'לפני החדשות' רשת 

 
 

 סקר עמדות בנושאים פוליטיים אקטואלייםהנדון: תוצאות 

 

 א.ג.נ

 

הסקר והניתוח . אקטואלייםתוצאות סקר עמדות בנושאים פוליטיים בהמשך לבקשתכם, מצ"ב ניתוח 

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

 איסוף הנתונים.

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת.

 

 דגשים <<<

 

 .14:30עד  12:00בינואר, בין השעות  19 -ה תאריך ביצוע הסקר:

חברי  2,116 -, מתוך כחברי פאנל רשת 'לפני החדשות'בקרב +( 18בוגרים ) משיבים 443 גודל המדגם:

פאנל 'לפני החדשות', אליהם נשלח הסקר. הנתונים עובדו לפי מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל 

 תוך מתן משקלים מתאימים. 

 .95%בהסתברות של  -+4.4% טעות הדגימה:

 .שלמה פילבר באמצעות מר, דיירקט פולס בע"מ עורך המחקר:

 

  



 
 
 

 

 

 תוצאות הסקר <<<

בין מירי רגב לאביגדור ליברמן, סירב יו"ר  13אמש במפגש באולפן חדשות 
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לומר "שלום" לשרה מירי רגב, והגיב: "אני אומר 

 שבוע טוב רק לבני אדם". מהי דעתכם על ההתנהגות של ליברמן?

  

 0.9% אין לי עמדה

 57.2% וסגנון של תשובתו לא ראוייםהזלזול 

 1.8% זה דבר לגיטימי בין שני יריבים פוליטיים

 40.1% ליברמן ענה לרגב בסגנון שבו היא רגילה להתבטא

   100.0% סכום כולל

  

השבוע מגיע לביקור בישראל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ועל פי הדיווחים לאחר 
נתניהו, הוא עשוי להודיע על הקדמת שחרורה שיחות בינו לבין ראש הממשלה 

 של נעמה יששכר. מה דעתכם על כל המהלך?

  

 14.9% אין לי דעה

לנעמה יששכר יש אזרחות  -ישראל הייתה צריכה לדרוש מארה"ב ללחוץ על פוטין 
 אמריקאית

20.0% 

 13.7% ישראל הייתה צריכה להתנות את ביקור פוטין בשחרור נעמה יששכר מראש

 51.4% נתניהו מוביל את המשא ומתן באחריות, ואם אכן תשוחרר זה יהיה הישג שלו

 100.0% סכום כולל

 

הליכוד מתכוון לדרוש מוועדת 
הבחירות את פסילת חברת 
הכנסת היבא יזבק מהרשימה 

שהביעה תמיכה  -המשותפת 
בפעולות טרור. מה לדעתכם 

 צריך להחליט בנושא הזה?

ימין  ימין
 מרכז

מרכז  מרכז
 שמאל

סכום  שמאל
 כולל

 4.5% 9.7% 5.6% 5.1% 5.7% 1.4% אין לי עמדה

אסור לאפשר לתומכי טרור 
ופגיעה באזרחיים ישראליים 

 להיבחר לכנסת

97.1% 91.1% 80.8% 60.6% 38.7% 82.6% 

הזכות לבחור ולהיבחר, והזכות 
לחופש הביטוי צריכים להכריע 

 ולאפשר את התמודדותה

1.4% 3.3% 14.1% 33.8% 51.6% 12.9% 

        100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סכום כולל

       

על מה צריכות לדעתכם להיות 

 מוכרעות הבחירות הקרובות?

ימין  ימין

 מרכז

מרכז  מרכז

 שמאל

סכום  שמאל

 כולל

איזו מפלגה תקדם ותטפל טוב 
 יותר בסוגיות כלכלה ויוקר מחייה

11.5% 20.3% 30.8% 31.0% 45.2% 22.9% 

האם לאפשר לנתניהו קואליציה 
 או לא -שתעניק לו חסינות 

4.3% 10.6% 21.8% 15.5% 35.5% 13.1% 

ההכרעה צריכה להיות בסוגיות 
של דת ומדינה: תחבורה ציבורית 
בשבת, נישואין אזרחיים, גיור 

 וכדומה

8.6% 16.3% 28.2% 26.8% 12.9% 17.4% 



 
 
 

 

 2.0% 0.0% 2.8% 3.8% 0.8% 2.2% לא יודע/ת

מי מתאים יותר להוביל ולהנהיג 

את המדינה בתחומי ביטחון 
 ומדיניות חוץ

73.4% 52.0% 15.4% 23.9% 6.5% 44.6% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% סכום כולל

 

אם המפלגות הגדולות יעסקו יותר בנושאים כלכליים וחברתיים, האם זה ישפיע 
 על הצבעתכם?

  

 4.3% טרם החלטתי

 71.2% לא ישפיע על הצבעתי

 24.5% עשוי לשנות את הצבעתי

 100.0% סכום כולל

 

  



 
 
 

 

 

 סקר מנדטים של כלל הרשימות שנרשמו לבחירות:

משיבים מקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות  443בשעות לפני הצהרים בקרב  19.1.20שנערך ביום 

 -+/ 4.3%הדגימה 

 

 1%המפלגות שקיבלו מעל  מנדטים 

 הליכוד 32

 מרצ-גשר-העבודה 10

 המשותפתהרשימה  13

 יהדות התורה 8

 ימינה 8

 ישראל ביתנו 7

 כחול לבן 34

 עוצמה יהודית 1.1%

 עוצמה ליברלית כלכלית 1.0%

 ש"ס 8

 סכום כולל 120

 

 

 אחוז רשימות חדשות שלא עוברות את אחוז החסימה 

 0.1% הלב היהודי

 0.1% הפיראטים

 0.3% כבוד האדם

 0.1% מנהיגות חברתית

 0.1% מתקדמת

 1.1% עוצמה יהודית

 1.0% עוצמה ליברלית כלכלית

 0.1% קול הנשים

 0.1% קידום מעמד הפרט -קמ"ה 

 

 שאר הרשימות לא קיבלו תמיכה כלל.

 

                    

 בברכה,                                                                           

Direct Polls LTD 

 


