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תוצאות סקר מנדטים  30לדצמבר 2018
כללי
הנתונים המוצגים להלן נאספו במסגרת סקר במתודולוגיה מעורבת פאנל אינטרנטי  +סקר טלפוני לעיבוי
המשיבים במגזר הערבי .הסקר נערך ביום ראשון ה .30/12-בסקר השתתפו  825מרואיינים מגיל 18
ומעלה ,המהווים מדגם מייצג של בעלי זכות ההצבעה בישראל .רווח בר סמך  ,95%טעות דגימה מרבית
.± 3.4%
האם תלך להצביע בבחירות לכנסת הקרובות ב 9-באפריל ?2019

כן ,אלך להצביע

89%

לא אלך להצביע

2%

עדיין לא החלטתי

9%

ברמת ההצהרה  89%מהמרואיינים מתכוונים להגיע לקלפי .בפועל על פי נתוני העבר יגיעו כנראה מעט
למעלה מ 70% -מבעלי זכות ההצבעה .יש לציין כי נתון זה גבוה ביחס למה שהיה מקובל בישראל עשרים
השנים האחרונות ונתון גבוה במיוחד ביחס למקובל בעולם המערבי הדמוקרטי-מתועש.
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אם הבחירות לכנסת היו נערכות היום ,למי מהמפלגות הבאות היית מצביע?
מספר מנדטים

מפלגה
הליכוד – בראשות בנימין נתניהו

27

יש עתיד – בראשות יאיר לפיד

16

הימין החדש – בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד

14

חוסן לישראל  -בראשות בני גנץ

13

הרשימה המשותפת – בראשות איימן עודה

12

המחנה הציוני – בראשות אבי גבאי

9

יהדות התורה – בראשות יעקב ליצמן

7

כולנו  -בראשות משה כחלון

7

מרצ – בראשות תמר זנדברג

6

גשר  -בראשות אורלי לוי

5

ש"ס – בראשות אריה דרעי

4
בגבול אחוז
החסימה

הבית היהודי – ללא נפתלי בנט ואיילת שקד

לא עוברים את
אחוז החסימה

ישראל ביתנו – בראשות אביגדור ליברמן

לא עוברים את
אחוז החסימה

מפלגת עלה ירוק הרשימה הליברלית

לא עוברים את
אחוז החסימה

הערה :המנדטים חושבו מתשובות בעלי הדעה בלבד .ישנם כ 15.3%-שעדיין "יושבים על הגדר" (טרם
החליטו במי להצביע) .תמונת המנדטים עשויה להשתנות כאשר "היושבים על הגדר"  -מי שעדיין לא החליטו
במי לתמוך יקבלו החלטה.
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מהיכן מגיעים המצביעים של מפלגת "הימין החדש" בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד?
(מבוסס על הצלבה בין השאלה "לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת הקודמת שנערכו בשנת ?2015
לבין השאלה "אם הבחירות לכנסת היו נערכות היום ,למי מהמפלגות הבאות היית מצביע?")
מחושב עבור משיבים שציינו שיצביעו לימין החדש
התפלגות

מנדטים
עוברים

לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת הקודמת שנערכו בשנת
?2015
הבית היהודי – בראשות נפתלי בנט

38%

5

הליכוד – בראשות בנימין נתניהו

36%

5

כולנו – בראשות משה כחלון

9%

1

לא הצבעתי בבחירות הכלליות הקודמות

4%

פחות מ1-

ש"ס – בראשות אריה דרעי

4%

פחות מ1-

המחנה הציוני– בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני

3%

פחות מ1-

יש עתיד – בראשות יאיר לפיד

3%

פחות מ1-

יחד העם איתנו – בראשות אלי ישי

1%

פחות מ1-

ישראל ביתנו – בראשות אביגדור ליברמן

1%

פחות מ1-
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מהיכן מגיעים המצביעים של מפלגת "חוסן לישראל" בראשות בני גנץ?
מחושב עבור משיבים שציינו שיצביעו לחוסן לישראל
מנדטים
עוברים

לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת הקודמת שנערכו בשנת
?2015

התפלגות

המחנה הציוני– בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני

27%

4

יש עתיד – בראשות יאיר לפיד

17%

2

לא הצבעתי בבחירות הכלליות הקודמות

17%

2

הליכוד – בראשות בנימין נתניהו

11%

1

כולנו – בראשות משה כחלון

11%

1

מרצ – בראשות זהבה גלאון

9%

1

הבית היהודי – בראשות נפתלי בנט

8%

1

קדימה – בראשות שאול מופז

2%

פחות מ1-

בברכה,
ד"ר יוסי שריד
מנכ"ל מכון שריד

משרד ראשי :שד' משה שרת  33קרית חיים .טל 04-8413030 .פקס04-8422016 .
סניף מרכז :אבא הלל סילבר  ,12רמת גן( .בית איילון) ,טל03-6998593 .
אתרhttp://www.sarid-ins.co.il :

מחקר שמביא תוצאות

