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 מבוא

 

את  לבחון  במטרה  הרחב  הציבור  בקרב  קהל  דעת  סקר  ערך  מוחות  מאגר  המחקר  מכון  לבקשתכם, 
 עמדותיו בנושאים פוליטיים ואקטואליים. 

 השיטה 

 20ערוץ  ומענו מזמין הסקר 
 ירושלים  1יפה 

 פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות עורך הסקר ומענו 
 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה  

 - (14:03) 01.03.2021 התאריכים והשעות בהם בוצע הסקר 
02.03.2021 (10:37) 

 נספח א'  פירוט שאלות הסקר 

 קיים  אינטרנטיפאנל   שיטת הדגימה 

גילאי  מדגם מייצג כלל אוכלוסייה ישראלית  האוכלוסייה סוג 
 ומעלה  18

 500 מדגם התחלתי/מתוכנן

 501 מספר האנשים שהשתתפו בסקר בפועל  

 1,928 מספר הנשאלים במקור 

 26% שיעור ההיענות לסקר 

 95%ברמת ביטחון של   4.4% גודל הטעות הסטטיסטית
 

 עורכי הסקר 

 

 .של פרופ' יצחק כ"ץ מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולומכון  -הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות 
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 הממצאים 

 ויותר.  18מהמשיבים במדגם הם בני  100%. 1

 

  23- שתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לכנסת, שיתקיימו ב 100%-ל  0. מהם הסיכויים בין 2
 למרץ?_______% 

 קטגוריות  כלל המדגם  התשובות

 סיכויים נמוכים שיבואו להצביע  14% 50%- 0%

 סיכויים בינוניים שיבואו להצביע  5% 75%-51%

 סיכויים גבוהים שיבואו להצביע  25% 99%-76%

 בטוחים בוודאות שיבואו להצביע  56% 100%

 100% סה"כ

 
 
 . אילו היו מתקיימות היום בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע/ה? )ברוטציה(   3

 
 
 
 

 
 
 
 

מנדטים העוברים את   אחוזים  התשובות
 אחוז החסימה 

 29 19% . הליכוד1

 5 3.2% . העבודה2

 5 3.5% . כחול לבן  3

 18 12% . יש עתיד 4

 7 4% . יהדות התורה5

 10 7% בל"ד(. הרשימה המשותפת )חד"ש, תע"ל, 6

 10 6% . ימינה 7

 7 4% . ישראל ביתנו8

 8 5% . ש"ס9

 4 2.4% . מרצ 10

 13 8% . תקווה חדשה בראשות גדעון סער 11

 4 2.4% . הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' 12

 - 0.5% . הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה13

 - 2.1% . רע"ם )הרשימה הערבית המאוחדת( 14

 - 1% ת ואחרות . מפלג15

 - 4% . לא מתכוון/ת להצביע  16

 - 16% . לא החלטתי עדיין למי להצביע17

 120 100%  סה"כ
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 . מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה? )ברוטציה( 4

 7.2.21 16.2.21 2.3.21 התשובות

 בעלי הדעה  בעלי הדעה  בעלי הדעה  כלל המדגם 

 46% 45% 46% 36% נתניהו . בנימין 1

 5% 5% 5% 4% . בני גנץ 2

 25% 23% 22% 17% . יאיר לפיד 3

 8% 12% 11% 8% . נפתלי בנט 4

 16% 15% 16% 13% . גדעון סער5

 - - - 22% . לא יודע/ת ותשובות אחרות       6

 100% 100% 100% 100% סה"כ

 
 

 1.03.2021 –  20שאלון ערוץ  נספח: 
המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר בנושאים אקטואליים בקרב הציבור הרחב. הסקר אנונימי ומיועד שלום, מכון 

 לצרכים סטטיסטיים בלבד ואודה לך אם תשיב/י על מספר שאלות קצרות.
 ומעלה(  18. מה גילך?______שנים )להמשיך רק עם גילאי  1
 למרץ?_______%   23-ובות לכנסת, שיתקיימו בשתבוא/י להצביע בבחירות הקר 100%-ל   0. מהם הסיכויים בין 2
 
 . אילו היו מתקיימות היום בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מצביע/ה? )להציג ברוטציה(   3

 . הליכוד1
 . העבודה2
 . כחול לבן  3
 . יש עתיד 4
 . יהדות התורה5
 . הרשימה המשותפת )חד"ש, תע"ל, בל"ד(6
 . ימינה 7
 . ישראל ביתנו8
 . ש"ס9

 . מרצ 10
 . תקווה חדשה בראשות גדעון סער 11
 . הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' 12
 . הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה13
 . רע"ם )הרשימה הערבית המאוחדת( 14
 . מפלגה אחרת 15
 . לא מתכוון/ת להצביע  16
 . לא החלטתי עדיין למי להצביע17

 
 המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה? )להציג ברוטציה( . מי לדעתך 4

 . נפתלי בנט 4 . בנימין נתניהו 1
 . גדעון סער5 . בני גנץ 2
 . לא יודע/ת ותשובות אחרות       6 . יאיר לפיד 3
 
 . לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת?  5

 . הליכוד1
 מרצ  -גשר-. העבודה2
 . כחול לבן  3
 התורה. יהדות 4
 . הרשימה המשותפת 5
 . ימינה 6
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 . עוצמה יהודית 7
 . ישראל ביתנו8
 . ש"ס9

 . לא הצבעתי ותשובות אחרות     10
 
 . כיצד את/ה מגדיר/ה עצמך מבחינה דתית?  6
 . חרדי, חרדל"י 4 . חילוני 1 
 . נוצרי, מוסלמי, אחר 5 . מסורתי2
 . תשובות אחרות 6 . דתי לאומי 3

  
 מגורייך? . אזור 7

 ( 08. דרום )4 ( 02. ירושלים )1
 (  09. שרון )5 ( 03. מרכז )2
  ( 04. צפון )3
 
 תודה על השתתפותך!                                                 . נשים2. גברים    1. מגדר:  8


