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 24-וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה  לכבוד :
 
 

 2020מנדטים לקראת בחירות סקר 
 
 
 

 עיתון מעריב  מזמין הסקר 
, דרך ההגנה פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר עורך הסקר 

 תל אביב  34
 18:50עד שעה  09:45שעה  24.12.2020 מועד איסוף הנתונים 

ומעלה,  18אזרחי ישראל מגיל מדגם מייצג של  אוכלוסיית המחקר 
 יהודים וערבים כאחד 

 500 גודל המדגם ההתחלתי
 530 מספר המשיבים בפועל

 3,217 מספר המתבקשים להשתתף בסקר 
 16.5% שיעור המשיבים בפועל מתוך המתבקשים להשתתף 

 4.4% -+ טעות הדגימה המירבית 

 הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות  שיטה סטטיסטית 
 דגימת שכבות ובתוך השכבות דגימה אקראית  שיטת הדגימה  

 אינטרנטי   אופן ביצוע הסקר 
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 פרוט הממצאים: 
 
  ?למי תצביע בבחירות הבאות לכנסת 

 

 מנדטים  גהפלהמ
אחוזים  
 גולמיים 

 20.6% 26 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 17.5% 21 תקווה חדשה אחדות לישראל בראשות גדעון סער 

 12.3% 15 תלם בראשות יאיר לפיד ויעלון -יש עתיד

 11.3% 14 ימינה בראשות נפתלי בנט 

 8.9% 11 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה 

 6.1% 8 שס בראשות אריה דרעי 

 5.7% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 5.6% 7 יצן הורוביץ אשות נמרצ בר

 5.5% 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

 3.3% 4 כחול לבן בראשות בני גנץ 

  120  

   

  אחוזים  מתחת לאחוז החסימה 

  1.4% העבודה בראשות עמיר פרץ 

  1.0% עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 

  0.8% בראשות עופר שלח רשימה חדשה 

  0.3% הבית היהודי בראשות הרב רפי פרץ 

  0.0% גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

   

  מנדטים  גושים 

  41 נתניהו )ליכוד, שס, י. התורה(

  65 לא נתניהו )סער, יש עתיד, משותפת, ישראל ביתנו, כחול לבן, מרצ(

  14 ימינה 

  120  

 
 23%  -שיעור המתלבטים 

 

 '?ל מי מהאישים הבאים הוא המתאים ביותר לדעתך להיות ראש ממשלת ישרא'

 
 כלל המשיבים  מצביעי ליכוד  מצביעי סער  מצביעי ימינה  

 

 33% 97% 2% 16% בנימין נתניהו 

 17% 0% 83% 8% גדעון סער 

 10% 0% 3% 74% נפתלי בנט 

 9% 0% 0% 0% יד יאיר לפ

 4% 0% 0% 0% בני גנץ 

 11% 2% 5% 0% אף אחד מהם

 16% 1% 7% 2% לא יודע 

 100% 100% 100% 100% סה"כ 

 

 

 

 '?חנינה | פרישה מהחיים הפוליטיים תמורת ביטול המשפט - האם אתה תומך או מתנגד לעסקה לנתניהו'
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 כלל המשיבים  מצביעי ליכוד  מצביעי סער  מצביעי ימינה  

 

 31% 32% 44% 55% תומך

 44% 47% 43% 34% מתנגד

 25% 21% 13% 11% לא יודע 

 100% 100% 100% 100% סה"כ 

 

ים האם לדעתך זו החלטה נכונה או לא שראל החליטה על סגר מלא מיום ראשון הקרוב למשך שבועיממשלת י

 '?נכונה 

 
 אחוז 

 

 43% החלטה נכונה 

 40% החלטה לא נכונה

 17% לא יודע 

 100% סה"כ 

 

 '?האם אתה מתכוון לציית להנחיות הסגר הקרוב

 
 אחוז 

 

 68% כן, באופן מלא

 21% כן, באופן חלקי 

 5% לא מתכוון לציית 

 6% לא מעונין לענות 

 100% סה"כ 

 

 

 

 


