
 

 

 

 16-2-2021 –ממצאי סקר בחירות 

 חברת החדשות  מזמין הסקר 

 90850שכתובתה: קריית התקשורת נווה אילן ד.נ. הרי יהודה 

 מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע  עורך הסקר 

 5126122בני ברק   7שכתובתה: מצדה 

 10:00-17:00בין השעות  16/2/2021 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר 

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 503 מספר המשיבים בפועל 

 3,472 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

14.5%   

שיעור המסרבים והלא  
 מתאימים להשתתף בסקר 

מכיוון שהסקר בוצע ברובו המכריע באמצעות פאנל, לא ניתן  
 לאמוד את שיעורי המסרבים והלא מתאימים להשתתף 

 +%4.4 טעות הדגימה  המרבית  

 הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות  שיטה סטטיסטית 

 שכבות דגימה אקראית תוך הדגימת שכבות וב שיטת הדגימה  

 אינטרנטי טלפוני +   אופן ביצוע הסקר 

 
  



 

 

 

   ?שאלה: אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע

 מנדטים   
נתונים 
 גולמיים * 

 22.0% 29 הליכוד 

 13.6% 18 יש עתיד  

 9.8% 13 תקווה חדשה

 7.5% 10 ימינה

 6.7% 9 הרשימה המשותפת 

 5.9% 8 ש"ס 

 5.3% 7 יהדות התורה 

 4.9% 7 ישראל ביתנו 

 4.6% 6 העבודה 

 3.8% 5 הציונות הדתית  

 3.3% 4 מרצ

 3.3% 4 כחול לבן 

 1.9% - הכלכלית החדשה 

 2.3% - כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 5.1% - לא יודע 

 100% 120 סה"כ 

 * הנתונים אינם לוקחים בחשבון פיצוח מתלבטים ומידת בטחון בהצבעה למפלגה מסוימת 



 

 

 

 הבאים, מי היית מעדיף שיהיה ראש הממשלה? מבין האישים  שאלה:  

 כלל המדגם  

 32% בנימין נתניהו 

 20% יאיר לפיד 

 13% גדעון סער 

 8% נפתלי בנט 

 18% אף אחד מהם 

 9% לא יודע 

 
 כיצד אתה מעריך את תפקוד הממשלה בטיפול בכל אחד מתחומים הבאים בתקופת הקורונה?  

 כלל המדגם  המשבר הבריאותי 

 11% טוב מאד 

 36% די טוב 

 47% סה"כ טוב 

 25% די רע 

 25% רע מאד 

 50% רע סה"כ 

 3% לא יודע 

 

 כלל המדגם  הכלכלי המשבר  

 8% טוב מאד 

 21% די טוב 

 29% סה"כ טוב 

 24% די רע 

 43% רע מאד 

 67% רע סה"כ 

 4% לא יודע 

 

 האם התחסנת כנגד קורונה?

 45% התחסנתי בשתי המנות  

 25% התחסנתי במנה הראשונה  

 30% לא התחסנתי 

 

 )יותר מתשובה אחת אפשרית( מדוע לא התחסנת? ( מהמדגם 30% – )בקרב הלא מתחסנים

 27% אני מתכוון להתחסן בקרוב 

 41% אני חושש מתופעות לוואי של החיסון 

 30% אני לא בטוח ביעילות החיסון 

 10% המידע שמתפרסם ברשת גורם לי להתנגדות לחיסון 

 4% אין מספיק הטבות למתחסנים 

 30% סיבה אחרת 

 

  



 

 

 

לאור כניסתו  ( האם  מהמדגם 21% –  מתכוונים להתחסן בקרובבקרב הלא מתחסנים שאינם )

יהיה רשאי להיכנס לאירועי  מקורונה שקובע שרק מי שהתחסן או החלים   -לתוקף של התו הירוק  

 ', האם תלך להתחסן?תרבות ופנאי, חדרי כושר וכו

 12% בטוח שכן 

 19% חשוב שכן 

 31% כן סה"כ 

 20% חושב שלא 

 26% בטוח שלא 

 46% לא סה"כ 

 23% לא יודע 

 
 
 
 


