
 
 

 

 

 2020 ,באוקטובר 22

 מרחשוון התשפ"א 

 

 לכבוד

 וועדת הבחירות  

 סיעת תל מונד אחתבאמצעות: 

 

ראשות  מועצה ול להמיוחדות  לקראת הבחירות    כוונות הצבעההנדון: תוצאות סקר 

 2020 מונד תל   – המועצה 

 

 ג.נ א.

 

ל  ת תלקראת הבחירות הקרובות למועצכוונות הצבעה  ניתוח תוצאות סקר  דו"ח  כמתחייב  מצ"ב  

 . 2020בנובמבר    24  -, שתתקיימנה בולעומד בראשה מונד

מערכת דיגיטלית   אמצעותשל דיירקט פולס בע"מ, ב  הזרוע המחקרית  על ידיהסקר והניתוח בוצעו  

במדגם שכבות מייצג לפי שכונות של כלל תושבי תל מונד,    ,אינטרנטית לצורך איסוף הנתונים

 .ובשיטות סטטיסטיות מקובלות

 אנחנו זמינים לרשותכם בכל עת. 

 

 דגשים <<< 

  21  - למחרת, ה  עד ו  20:15שעה  המ, החל  2020באוקטובר    20  - ב  סקר: ל   איסוף הנתוניםתאריך  

 . בבוקר  09:30 שעהב באוקטובר

 -לנדומלית  רהפנייה נעשתה    .תל מונדמקרב תושבי  +(  17משיבים בוגרים )  428  גודל המדגם:

 ד. תל מונ תושבי  6,205

 . 95%בהסתברות של  - +/3.2%  טעות הדגימה:

 דיירקט פולס בע"מ, באמצעות מר שלמה פילבר.  עורך המחקר:

 

 



 
 

 

 

   הצגת השאלות וניתוח התשובות הסופיות <<<

אילו היו הבחירות מתקיימות היום, למי מהמועמדים הבאים תתנו את קולכם בפתק  

 לראשות המועצה? 
 

 תמיכה לראשות 

 17.2% אבי אליהו

 24.4% דוד חיות

 4.2% טרם החלטתי 

 43.5% לין קפלן

 6.8% רותם ריעני 

 1.6% ינאישלמה 

 2.3% סיגל לחמני

 100.0% סכום כולל 

 

 עד כמה אתם בטוחים כי תצביעו למועמד/ת שציינתם בשאלה הקודמת? 

 73.2% בטוח/ה מאוד

 18.7% די בטוח/ה

 4.0% לא כל כך בטוח/ה 

 4.0% בכלל לא בטוח/ה / טרם החלטתי

 100% סכום כולל 

 

האחד   פתקים:  בשני  מצביעים  המועצה  בבחירות  לחברי  והשני  הרשות,  לראש 
המועצה   למליאת  המתמודדות  הבאות  הרשימות  מן  לאיזו  את    -)הרשימות(.  תתנו 

  קולכם בפתק הנוסף לרשימה למועצה? 
 תמיכה ברשימה

 16.4% אבי אליהו

 23.8% דוד חיות

 3.6% טרם החלטתי 

 43.1% לין קפלן

 6.7% רותם ריעני 

 2.3% שלמה ינאי

 4.0% לחמניסיגל 

 100.0% סכום כולל 

 

 עד כמה אתם בטוחים כי תצביעו לרשימה אותה ציינתם בשאלה הקודמת? 

 73.2% בטוח/ה מאוד

 18.7% די בטוח/ה

 4.0% לא כל כך בטוח/ה 

 4.0% בכלל לא בטוח/ה / טרם החלטתי

 100% סכום כולל 

 

 

 . בברכה                                                                                            

 



 
 

 

 

 <<< מי אנחנו אז  

 

שירתה ומשרתת את כלל ערוצי התוכן    Direct Polls LTD  שלוהמהירה  נית  שיטת המדגם החדש

ערוץ הספורט,     , רדיו קול ברמה, 12N, אתר  12, חדשות  13, רשת  11הגדולים בישראל ובהם: כאן  

בנוסף לכל אלו, בתוך פחות משנה הפכה החברה להיות חברת הסקרים    .ועוד  i24NEWSערוץ  

ות אלפי ן השאר באמצעבי  –בנישות המסורתיות והדיגיטליות    –המדוברת והמתוקשרת בישראל  

 בטוויטר ובטלגרם.   חברהעוקבים אחר ערוצי ה

 על בסיס העיקרון הזה, ניהלנו את הקמפיינים וביצענו את המחקרים והסקרים בערים הגדולות

אשדוד, רמת    נתניה,, ובהן:  2018בישראל במהלך הבחירות המוניציפאליות שהתקיימו באוקטובר  

 רעות ועוד.  -מכבים  –מודיעין בת ים, חיפה, נס ציונה, מרום גליל, גן, 

 

הבחירות פולס    דיירקט יום  מדגם  את  והקימה  הכפפה  את  שהרימה  היחידה  החברה    היא 

 הערים הגדולות  20הצלחה בחיזוי התוצאות בקרב   93% -עם כ N12המוניציפאליות עבור חדשות 

 באחוזי  2019בישראל, כמו גם את מדגמי הפריימריס לראשות מפלגות העבודה והליכוד במהלך 

מ פחות  של  בבחירות  החברה    .1%  -סטייה  המגמה  שינוי  את  שזיהתה  הראשונה    2020הייתה 

 במהלך שזכה לביקורות חיוביות   –בישראל, כשבועיים לפני מועד הבחירות ובניגוד לכלל התחזיות  

 מקיר אל קיר ולחשיפה ארצית יוצאת דופן. 

 

פועל  חודשים ב פולס  תהאחרונים  משרדי    דיירקט  גורמי  ה בשיתוף  ביטחון,  ה ממשלה, 

 רשויות המוניציפאליות, במיפוי ומיגור מגפת הקורונה בישראל. הו צבא ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


