
 

 

 

 13-1-2020 –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  13-1-2020 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי מדגם  אוכלוסיית המחקר 

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 505 מספר המשיבים בפועל 

 3,311 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

15.3%   

 +%4.4 טעות הדגימה  המרבית  

 הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות  שיטה סטטיסטית 

 שכבות דגימה אקראית תוך הדגימת שכבות וב שיטת הדגימה  

 טלפוני + אינטרנטי  אופן ביצוע הסקר 

 

  



 

 

 

ומפלגות "הבית היהודי", "עוצמה יהודית" ו"האיחוד  הבחירות היו מתקיימות היום, שאלה: אם  

לאיזו מפלגה  הלאומי" ירוצו ביחד תחת השם "איחוד מפלגות הימין", ויתר המפלגות ללא שינוי, 

   ?היית מצביע

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 26.8% 34 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 24.5% 31 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 10.3% 13 הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה

 7.1% 9 וניצן הורוביץ אורלי לוי אבקסיס, בראשות עמיר פרץומרצ גשר  -העבודה 

 6.3% 8 ש"ס בראשות אריה דרעי

 5.8% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 5.7% 7 אביגדור ליברמןישראל ביתנו בראשות 

 4.7% 6 החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקדהימין 

בראשות עוצמה יהודית(  –האיחוד הלאומי  -הבית היהודי איחוד מפלגות הימין )

 4.1% 5 ואיתמר בן גביר בצלאל סמוטריץ' ,רפי פרץ

 0.4% 0  המפלגה הירוקה בראשות סתיו שפיר

 0.3% - כ"א( 1%)עד  תואחר ותמפלג

 4.0% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

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

 

וכל מפלגות הימין: "הבית היהודי", "עוצמה יהודית",  הבחירות היו מתקיימות היום, אם  שאלה:  

לאיזו מפלגה היית  "הימין החדש" ו"האיחוד הלאומי" ירוצו ביחד, ויתר המפלגות ללא שינוי, 

 ?מצביע

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 26.8% 34 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 25.1% 32 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 10.3% 13 הרשימה הערבית המשותפת בראשות איימן עודה

 8.0% 10 עוצמה יהודית(  –האיחוד הלאומי  -הימין החדש  -הבית היהודי מפלגות הימין )כל 

 7.1% 9 וניצן הורוביץ י אבקסיסאורלי לו, בראשות עמיר פרץומרצ גשר  -העבודה 

 6.4% 8 ש"ס בראשות אריה דרעי

 5.9% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 5.8% 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 0.4% 0  המפלגה הירוקה בראשות סתיו שפיר

 0.3% - כ"א( 1%)עד  תואחר ותמפלג

 4.0% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

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



 

 

 

וכל מפלגות הימין: "הבית היהודי", "עוצמה יהודית",  הבחירות היו מתקיימות היום, אם  שאלה:  

לאיזו מפלגה היית  "הימין החדש" ו"האיחוד הלאומי" ירוצו ביחד, ויתר המפלגות ללא שינוי, 

 ?מצביע

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 26.8% 34 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 25.2% 32 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 10.2% 13 המשותפת בראשות איימן עודההרשימה הערבית 

 7.1% 9 וניצן הורוביץ אורלי לוי אבקסיס, בראשות עמיר פרץומרצ גשר  -העבודה 

 6.3% 8 ש"ס בראשות אריה דרעי

 5.7% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 5.7% 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

עם האיחוד הלאומי בראשות  החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקדהימין 

 4.7% 6 בצלאל סמוטריץ

ואיתמר  בראשות רפי פרץעוצמה יהודית(  -הבית היהודי הבית היהודי המאוחד )

 3.4% 4 בן גביר

 0.4% 0  המפלגה הירוקה בראשות סתיו שפיר

 0.4% - כ"א( 1%)עד  תואחר ותמפלג

 4.1% - לא יודע

 100% 120 סה"כ

 

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

 כלל המדגם  

 39% בנימין נתניהו 

 39% בני גנץ 

 16% אף אחד מהם 

 6% לא יודע 

 
 


