
 

 

 

 19-3-2021 –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 

 12:00בשעה  19/3/2021עד   15:00בשעה  18/3/2021 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר 

 1,000 גודל המדגם ההתחלתי 

 1,000 מספר המשיבים בפועל 

 6,220 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

16.1%   

שיעור המסרבים והלא  
 מתאימים להשתתף בסקר 

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

 + 3.1% 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 * 

 25.7% 32 הליכוד 

 14.4% 18 יש עתיד  

 7.2% 9 ימינה

 7.1% 9 תקווה חדשה

 6.3% 8 הרשימה המשותפת 

 6.2% 8 ש"ס 

 5.5% 7 ישראל ביתנו 

 5.4% 7 יהדות התורה 

 4.8% 6 העבודה 

 3.4% 4 כחול לבן 

 3.3% 4 מרצ

 3.3% 4 הציונות הדתית  

 3.3% 4 רע"ם 

 1.4% - הכלכלית החדשה 

 0.2% -  כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 - לא יודע 
2.5% 

 100% 120 סה"כ 

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



 

 

 

 האישים הבאים, מי היית מעדיף שיהיה ראש הממשלה? מבין  

 36% בנימין נתניהו 

 23% יאיר לפיד 

 12% גדעון סער 

 7% נפתלי בנט 

 15% אף אחד מהם 

 7% לא יודע 

 
 מבין הסיבות הבאות, מהי הסיבה העיקרית לפיה אתה בוחר במפלגה לה אתה מתכוון להצביע?  

 37%  לפי המצע של המפלגה 

 22% זהות המועמד לראשות ממשלה

 16%   כמו שהצבעתי בבחירות קודמות

 3% כמו שההורים שלי מצביעים 

 16% סיבה אחרת 

 6% 

 

 שהכי משפיע על הצבעתך למועמד מסוים? )בסדר משתנה( מבין הנושאים הבאים, מהו הנושא 

 30% מנהיג ישר והגון 

יותר במשבר הכלכלי   טוב  יטפל  מי 

 בעקבות הקורונה 

23% 

 23% מי ידאג טוב יותר לאנשים כמוני

 8% מי יאחד את העם 

 11% נושא אחר 

 5% לא יודע 

 
 הממשלה? האם אתה רוצה או לא רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש  

 36% רוצה 

 51% לא רוצה 

 13% לא יודע 

 

  אם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, מי לדעתך צריך להרכיב אותה? 

 25% יאיר לפיד 

 19% נפתלי בנט 

 18% גדעון סער 

 8% מישהו אחר 

 19% אף אחד 

 11% לא יודע 

 

 ללא קשר להצבעתך, איך לדעתך יסתיימו הבחירות?  

להשיג   יצליח  מנדטים    61נתניהו 

 ויישאר ראש הממשלה 

40% 

ויהיו   הכרעה  תהיה  לא 

 נוספות  בחירות

38% 

יצליח   לנתניהו  שמתנגד  המחנה 

 מנדטים  61להשיג 

11% 

 11% לא יודע 

 
  



 

 

 

 שהקורונה מאחורינו? האם אתה מסכים או לא מסכים עם אמירתו של נתניהו  

 27% מסכים 

 57% לא מסכים 

 16% לא יודע 

 
 שנה לקורונה, כיצד אתה מעריך את תפקוד הממשלה בטיפול בכל אחד מתחומים הבאים?  

 כלל המדגם  המשבר הבריאותי 

 14% טוב מאד 

 42% די טוב 

 56% סה"כ טוב 

 24% די רע 

 18% רע מאד 

 42% סה"כ רע 

 2% לא יודע 

 

 כלל המדגם  המשבר הכלכלי 

 8% טוב מאד 

 26% די טוב 

 34% סה"כ טוב 

 26% די רע 

 38% רע מאד 

 64% סה"כ רע 

 2% לא יודע 

 

 ביחס שלך לטיפול של הממשלה בקורונה מה לדעתך משמעותי יותר?  

  מבצע החיסונים המהיר 

מ  ליותר  שהביאו    6,000המחדלים 

 מתים 

 לא יודע 

 
 
 

 

 
 


