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 הבחירות   ת לוועדדיווח   – 120.סקר מנדטים 

 
 מודיעין  44תאגיד השידור כאן , צלע הר    שם הגוף שהזמין את הסקר: 

 גבעתיים    4, אריאל שרון   ישראלקאנטר  הגורם שערך את הסקר: 

 .  21.1.2020 עד 1.202002.: ביצוע הסקר תאריכי 

   ת יות: אקראית הסתברשיטת הדגימה

   005: ההתחלתי  המדגםגודל 

 .   +18בישראל בגילאי  ה האוכלוסיימדגם ארצי ומייצג של : שנדגמו ה האוכלוסייסוגי 

 2,618: מס' האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר 

 500: בסקר בפועלמס' האנשים שהשתתפו 

 011,2: מס' האנשים שסרבו/לא התאימו להשתתף בסקר 

 +  %5.4: מרווח הטעות 

 
 

 הגולמיים  התמיכהפירוט השאלות ואחוזי 

אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, והמפלגות המתמודדות יהיו המפלגות הבאות עם  

 ראשי המפלגות שברשימה בפניך, עבור איזו מפלגה היית מצביע? 

 תחזית המנדטים

 

  

 מנדטים

53 כחול לבן   

 31 הליכוד 

 9 מרצ-גשר-העבודה

 13 רשימה משותפת של המפלגות הערביות  

 8 תלי בנטבראשות נפ מינהי

 8 ישראל ביתנו 

 8 יהדות התורה 

 8 ש"ס 

 120 סה"כ

  לא עוברים אחוז חסימהנבדקו בסקר ו

 1.93% מה יהודית עוצ

 0.45%  כלכלי )גלעד אלפר(ר שח

 0.44% פיעהשהכח ל

 0.20% תנועה לציונות מתחדשת )משה גרין( -צומת 

 0.15%משפט צדק לרפורמה במערכת המשפט 
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 עמיר(ר )רננה לריסה ולשחרור יגאל עמי

 0.14% קול הנשים )ד"ר מזל שאול(

 0.0% .החזון )אלון ציון(

 0.0% גלעדי(אני ואתה מפלגת העם הישראלית )אלון 

 0.0% דעם כלכלה ירוקה ומדינה אחת )יואב גל טמיר(

 0.0% הגוש התנכ"י )דניס ליפקין(

  ת טוב יותר )עינתויותנו בקולנו לחיוישראליסט זכ
 0.0% פיר קולמן(ס

 0.0% כולנו חברים )אלי יוסף( 

חדש לשינוי שיטת הבחירות בישראל בראשות סדר 
 0.0% עו"ד אביטל אופק

פעולה לישראל המפלגה למימוש זכויות יוצאי ערב  
 0.0% האיסלאם ואיראן )עו"ד דוד נאוי(

 0.0% הפיראטים )נועם כוזר( 

 0.0% ( ים )עמי פינשטייןאדום לבן הבלתי משוחד

 0.0% קמ"ה קידום מעמד הפרט )מרדכי צוברה(

המשותפת בראשות רב החובל שליאן ברית 
 0.0% בשארה

 0.0% ארקדי פוגץ'( כבוד האדם )

 0.0% שמע בראשות נפתלי גולדמן

 0.0% אילן משיחא יר זנבר -חברתית מנהיגות 

מתקדמת )בשיתוף עם תנועת הדרור העברי( )דוד  
 0.0% אנדרי בלחסן(
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 אחוזים 

 28.1% לבן בראשות בני גנץ כחול
 26.1% בראשות בנימין נתניהו הליכוד
 10.6% משותפת של המפלגות הערביות בראשות איימן עודה רשימה

 7.9% בראשות עמיר פרץ מרצ-גשר-העבודה
 6.4% התורה בראשות יעקב ליצמן יהדות
ט )איחוד של הבית היהודי, האיחוד הלאומי בראשות נפתלי בנ ימינה
 6.2% והימין

 5.9% בראשות אריה דרעי ס"ש
 5.5% ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ישראל
 1.93% יהודית בראשות איתמר בן גביר עוצמה

 0.45% כלכלי )גלעד אלפר(  שחר
 0.44% עלהשפי הכח

 0.20% תנועה לציונות מתחדשת )משה גרין( - צומת
פט ולשחרור יגאל עמיר )רננה צדק לרפורמה במערכת המש טמשפ

 0.15% לריסה עמיר(
 0.14% ר מזל שאול("הנשים )ד קול

 0.0% אלון ציון(.) החזון
 0.0% ואתה מפלגת העם הישראלית )אלון גלעדי( אני

 0.0% חת )יואב גל טמיר(כלכלה ירוקה ומדינה א דעם
 0.0% י )דניס ליפקין("התנכ הגוש

 0.0% זכויותנו בקולנו לחיות טוב יותר )עינת ספיר קולמן( ראליסטיש
 0.0% חברים )אלי יוסף( כולנו

 0.0% אילן משיחא יר זנבר -חברתית  מנהיגות
 0.0% בשיתוף עם תנועת הדרור העברי( )דוד אנדרי בלחסן() מתקדמת

ד אביטל "חדש לשינוי שיטת הבחירות בישראל בראשות עו סדר
 0.0% אופק

ואיראן  האסלאםיות יוצאי ערב לישראל המפלגה למימוש זכו פעולה
 0.0% ד ד")עו

 0.0% לדמוקרטיה לחצו כאן )נועם כוזר( הפירטים
 0.0% לבן הבלתי משוחדים )עמי פינשטיין( אדום

 0.0% קידום מעמד הפרט )מרדכי צוברה( ה"קמ
 0.0% המשותפת בראשות רב החובל שליאן בשארה ברית
 0.0% האדם )ארקדי פוגץ כבוד
 0.0% בראשות נפתלי גולדמן שמע

 100% סה"כ  

 


