
 

 

 

 13-2-2020 –ממצאי סקר בחירות 

 חברת החדשות  מזמין הסקר 

 90850שכתובתה: קריית התקשורת נווה אילן ד.נ. הרי יהודה 

 מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע  עורך הסקר 

 5126122בני ברק   7שכתובתה: מצדה 

 9:00-17:00בין השעות  13-2-2020 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר 

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 505 מספר המשיבים בפועל 

 3,507 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

14.4%   

 +%4.4 טעות הדגימה  המרבית  

 מקובלות הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות  שיטה סטטיסטית 

 שכבות דגימה אקראית תוך הדגימת שכבות וב שיטת הדגימה  

 טלפוני + אינטרנטי  אופן ביצוע הסקר 

 

   ?שאלה: אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע

 מנדטים  
נתונים 
 גולמיים *

 28.2% 35 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 26.5% 33 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 10.2% 13 המשותפת )חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד( בראשות איימן עודההרשימה 

 7.3% 9 מרצ בראשות עמיר פרץ, אורלי לוי אבקסיס וניצן הורוביץ - גשר – העבודה

 6.4% 8 ש"ס בראשות אריה דרעי

 6.2% 8 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 5.6% 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 5.4% 7 סמוטריץ'ימינה בראשות נפתלי בנט עם הרב רפי פרץ, איילת שקד ובצלאל 

 2.2% 0 עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר

 0.4% 0 צומת בראשות משה גרין

לרפורמה במערכת המשפט ולשחרור יגאל עמיר בראשות לריסה  ,משפט צדק

 0.2% 0 עמיר

 0.0% 0 קול הנשים בראשות מזל שאול

 0.4% - כ"א( 1%מפלגות אחרות )עד 

 1.0% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

 * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה מסוימת

  



 

 

 

 מבין האישים הבאים, מי לדעתך הכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה?  שאלה:  

 כלל המדגם  

 42% בנימין נתניהו

 36% גנץבני 

 17% אף אחד מהם

 5% לא יודע

 

אתה תומך או מתנגד להקמת ממשלה צרה בראשות בני גנץ בתמיכת הרשימה  האם  שאלה:  
 המשותפת מבחוץ? 

 כלל המדגם  

 25% תומך 

 56% מתנגד

 19% לא יודע

 

מבין שתי האפשרויות  איזו  , להקים ממשלהאין גוש שיכול  אם תוצאות הבחירות יעלו ש שאלה:  
 ?  הבאות תעדיף

 כלל המדגם 

כשנתניהו  

ראשון 

 ברוטציה

כשגנץ 

ראשון 

 ברוטציה

ם מערכת בחירות וקי

 בפעם הרביעית

25% 27% 

הקמת ממשלת אחדות 

של הליכוד לאומית 

בראשות נתניהו וכחול 

 לבן בראשות גנץ

50% 52% 

 21% 25% יודעלא 

 
 

 ?בעד או נגד קיום עימות טלוויזיוני בין נתניהו לגנץ לפני הבחירות האם אתה שאלה:  

 כלל המדגם  

 60% בעד

 22% נגד

 18% לא יודע

 


