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לכבוד
תאגיד השידור הציבורי

הנדון :תוצאות סקר של בחינת הזירה הפוליטית יממה לאחר סגירת הרשימות וסאגת
תיקי נתניהו והגשת כתב אישום בכפוף לשימוע

א.ג.נ
לבקשתכם ,להלן תוצאות סקר של בחינת הזירה הפוליטית ,שנערך ביום  ,22.2.19בשעות
הצהריים ,בקרב  584נדגמים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל לרבות אוכלוסיית המיעוטים .טעות
הדגימה בסקר הנוכחי היא .-/+4%
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 >>>

כיצד לדעתכם
צריכים לנהוג גנץ
ולפיד אם
מנדלבליט יחליט
על כתב אישום
בכפוף לשימוע,
ונתניהו ינצח
בבחירות?
לסרב להיכנס
לממשלתו אם יומלץ
על כתב אישום ,גם
לפני שימוע
להיכנס לממשלתו
בתנאים שיתאימו
לעמדותיהם ,כל עוד
אין החלטה לאחר
שימוע
אין לי דעה

כלל המדגם

תומכי ימין וימין
נוטה למרכז

תומכי מרכז
ושמאל

45.72%

21.18%

80.93%

32.71%

47.65%

11.86%

21.58%

31.18%

7.20%

האם להחלטת
היועץ המשפטי
לממשלה בתיקי
נתניהו ,תהיה
השפעה על
הצבעתכם
החלטת היועץ
המשפטי לממשלה
תשפיע בוודאות על
הצבעתי
החלטת היועץ
המשפטי לממשלה
עשויה להשפיע על
הצבעתי
החלטת היועץ
המשפטי לממשלה
כנראה לא תשפיע
על הצבעתי
החלטת היועץ
המשפטי לממשלה
לא תשפיע בוודאות
על הצבעתי
אין לי דעה

יצירת גוש חוסם
בשמאל תתבסס
על המפלגות
הערביות ובגוש
הימין על נציגי
עוצמה יהודית,
תלמידי כהנא .מה
דעתכם בעניין?
שני המהלכים
ליצירת הגוש
לגיטימיים
שני המהלכים
ליצירת הגוש לא
לגיטימיים
ניתן להקים גוש
חוסם עם ערבים ,אך
לא עם כהניסטים
ניתן להקים גוש
חוסם עם
הכהניסטים ,אך לא
עם הערבים
אין לי דעה

כלל המדגם

תומכי ימין וימין
נוטה למרכז

תומכי מרכז
ושמאל

16.27%

10.59%

24.15%

6.43%

6.18%

6.36%

12.67%

12.35%

13.56%

61.13%

66.47%

54.24%

3.60%

4.41%

1.69%

כלל המדגם

תומכי ימין וימין
נוטה למרכז

תומכי מרכז
ושמאל

16.27%

12.94%

20.76%

14.55%

11.18%

19.07%

25.68%

5.59%

54.66%

37.67%

62.35%

3.39%

5.82%

7.94%

2.12%

אילו מפלגות
מהימין יכולות
להיות לדעתכם
חלק מממשלת גנץ
לפיד אם ינצחו?
רק לא את הליכוד
רק לא את המפלגות
החרדיות
רק לא את מפלגות
הימין הדתי
כל אחת ממפלגות
קואליציית נתניהו
לגיטימיות כשותפות
קואליציוניות
בממשלת גנץ
אין לי דעה

מבין האישים
הבאים ,מי לדעתם
המתאים ביותר
לכהן כראש
הממשלה?
בנימין נתניהו
בני גנץ
יאיר לפיד
אין לי דעה

כלל המדגם

תומכי ימין וימין
נוטה למרכז

תומכי מרכז
ושמאל

8.90%
17.81%

5.29%
13.82%

13.98%
23.73%

14.21%

7.65%

23.73%

36.13%

40.88%

30.08%

22.95%

32.35%

8.47%

כלל המדגם

49.32%
41.27%
4.62%
4.79%

תומכי ימין וימין
נוטה למרכז

80.29%
15%
1.76%
2.94%

תומכי מרכז
ושמאל

6.36%
79.24%
8.47%
5.93%

בברכה,
צוות Direct Polls

