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לכבוד
תאגיד השידור הציבורי

הנדון :תוצאות סקר של מפת המנדטים בישראל ובחינת חיבורים ואיחודים במפה
הפוליטית ,רגע לפני סגירת הרשימות

א.ג.נ
לבקשתכם ,להלן תוצאות סקר של מפת המנדטים בישראל ,שנערך ביום  ,21.2.19בשעות
הצהריים ,בקרב  735נדגמים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל לרבות אוכלוסיית המיעוטים .טעות
הדגימה בסקר הנוכחי היא .-/+3.8%
נתוני הסקר נאספו במערכת דיגיטאלית תקשורתית משולבת אינטרנט .הנתונים נותחו על פי
שיטות סטטיסטיות מקובלות המרכיבות מדגם מייצג בשיטת אשכולות של האוכלוסייה בהתאם
לחוק המספרים הגדולים ,על בסיס מין ,גיל ,אזור מגורים ,ארץ מוצא ,לאום וזהות דתית
ופוליטית .הניתוח נעשה במערכת שפותחה לכך ובפיקוח מומחים בתחום.
להלן תוצאות הסקר >>>

הלילה ,לקראת סגירת הרשימות ,נחתם הסכם בין גנץ ללפיד בצירוף אשכנזי על ריצה
ברשימה משותפת .מנגד ,נחתם איחוד במפלגות הימין .אורלי לוי-אבקסיס וכחלון
מתמודדים לבד .למי תצביעו?
העבודה בראשות אבי גבאי – 8
הליכוד בראשות נתניהו – 32
הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד – 7
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 5
מפלגת גנץ ,לפיד ואשכנזי – 35
ש"ס בראשות אריה דרעי – 6
הבית היהודי  -האיחוד הלאומי  +עוצמה יהודית – 6
מרצ בראשות תמר זנדברג – 4

יהדות התורה  -אגודת ישראל – 6
כולנו בראשות משה כחלון – 1.94%
גשר בראשות אורלי לוי-אבקסיס – 2.39%
מגן בראשות גל הירש – 0.60%
זהות בראשות משה פייגלין – 2.14%
רשימה משותפת של אחמד טיבי ואיימן עודה 11 -
רשימה משותפת של בל"ד ורע"מ – 2.10%
טרם החלטתי  /לא אצביע – 1.69%

אם בנוסף לאיחודים שהתרחשו עד כה ,גם מפלגת העבודה תתאחד עם מרצ .למי
תצביעו?
העבודה בראשות אבי גבאי  +מרצ בראשות תמר זנדברג – 12
הליכוד בראשות נתניהו – 32
הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד – 8
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 5
מפלגת גנץ ,לפיד ואשכנזי – 34
ש"ס בראשות אריה דרעי – 5
הבית היהודי  -האיחוד הלאומי  +עוצמה יהודית – 6
יהדות התורה  -אגודת ישראל – 7
כולנו בראשות משה כחלון – 1.94%
גשר בראשות אורלי לוי-אבקסיס – 2.39%
מגן בראשות גל הירש – 0.60%
זהות בראשות משה פייגלין – 2.14%
רשימה משותפת של אחמד טיבי ואיימן עודה 11 -
רשימה משותפת של בל"ד ורע"מ – 2.10%
טרם החלטתי  /לא אצביע – 1.69%

אם יתבצע איחוד של הליכוד וכולנו .למי תצביעו?
העבודה בראשות אבי גבאי – 8
הליכוד בראשות נתניהו  +כולנו בראשות משה כחלון – 33
הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד – 7
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן – 5
מפלגת גנץ ,לפיד ואשכנזי – 33
ש"ס בראשות אריה דרעי – 6
הבית היהודי  -האיחוד הלאומי  +עוצמה יהודית – 6
מרצ בראשות תמר זנדברג – 5
יהדות התורה  -אגודת ישראל – 6
גשר בראשות אורלי לוי-אבקסיס – 2.39%
מגן בראשות גל הירש – 0.60%
זהות בראשות משה פייגלין – 2.14%
רשימה משותפת של אחמד טיבי ואיימן עודה 11 -
רשימה משותפת של בל"ד ורע"מ – 2.10%
טרם החלטתי  /לא אצביע – 1.69%

מבין האישים
הבאים ,מי
לדעתכם המתאים
ביותר לכהן כראש
הממשלה?

כלל הציבור

אוכלוסייה יהודית

אוכלוסייה ערבית

בנימין נתניהו
בני גנץ ברוטציה
עם יאיר לפיד
לא יודע/ת  /טרם
החלטתי

45.48%
42.02%

52.77%
40.06%

4.2%
53.13%

12.51%

7.19%

42.68%

האחרון
בשבוע
נתניהו
פעל
לאיחוד במפלגות
הימין ,שישלב את
עוצמה יהודית עם
היהודי
הבית
הלאומי.
האיחוד
האם אתם בעד
איחוד שיכניס את
יהודית
עוצמה
לכנסת?

כלל הציבור

אוכלוסייה יהודית

אוכלוסייה ערבית

בעד
נגד
אין לי דעה

35.73%
49.96%
14.30%

42.04%
47.75%
10.21%

0%
62.50%
37.50%

בברכה,
צוות Direct Polls

