
 

 

 

 26-1-2021 –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 

 9:00-17:00בין השעות  26/1/2021 מועד איסוף הנתונים 

 ומעלה   18מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל בגילאי  אוכלוסיית המחקר 

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 514 מספר המשיבים בפועל 

 3,445 מספר המתבקשים להשתתף 

שיעור המשיבים בפועל מתוך  
 המתבקשים להשתתף 

14.9%   

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 * 

 20.9% 29 הליכוד 

 11.1% 16 יש עתיד  

 10.7% 15 תקווה חדשה

 10.0% 14 ימינה

 7.1% 10 הרשימה המשותפת 

 5.7% 8 ש"ס 

 5.6% 8 יהדות התורה 

 4.8% 7 ישראל ביתנו 

 3.6% 5 מרצ

 3.3% 4 כחול לבן 

 3.3% 4 העבודה 

 2.8% - הכלכלית החדשה 

 2.7% - הישראלים 

 2.2% - הציונות הדתית 

 2.1% - עוצמה יהודית 

 2.1% - כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 2.0% - לא יודע 

 100% 120 סה"כ 

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

  



 

 

 

ואם הבחירות היו מתקיימות היום ומפלגות "הציונות הדתית" של בצלאל סמוטריץ', "הבית  

היהודי" של חגית משה ו"עוצמה יהודית" של איתמר בן גביר היו רצות ברשימה אחת מאוחדת  

 , ויתר המפלגות ללא שינוי, לאיזו מפלגה היית מצביע?כשהעומד בראשה יקבע בהמשך

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 20.8% 27 הליכוד 

 12.2% 16 יש עתיד  

 10.7% 14 תקווה חדשה

 9.2% 12 ימינה

 7.8% 10 הרשימה המשותפת 

 6.0% 8 ש"ס 

 5.9% 8 יהדות התורה 

 5.4% 7 ישראל ביתנו 

 3.9% 5 מרצ

 3.8% 5 איחוד מפלגות הימין 

 3.3% 4 כחול לבן 

 3.3% 4 העבודה 

 2.2% -  הישראלים 

 2.2% -  הכלכלית החדשה 

 2.2% - כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 1.2% - לא יודע 

 100% 120 סה"כ 

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

  



 

 

 

ואם הבחירות היו מתקיימות היום ומפלגות "הישראלים" של רון חולדאי ו"העבודה" של מרב  

, ויתר המפלגות ללא  מיכאלי היו רצות ברשימה אחת מאוחדת כשהעומד בראשה יקבע בהמשך

 )המפלגות ברוטציה(   שינוי, לאיזו מפלגה היית מצביע?

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 22.0% 29 הליכוד 

 11.2% 15 תקווה חדשה

 10.4% 14 ימינה

 10.3% 14 יש עתיד  

 7.6% 10 הרשימה המשותפת 

 6.0% 8 ש"ס 

 5.9% 8 יהדות התורה 

 5.1% 7 העבודה הישראלים 

 5.1% 7 ישראל ביתנו 

 3.3% 4 כחול לבן 

 3.3% 4 מרצ

 1.9% -  הכלכלית החדשה 

 1.9% - הציונות הדתית 

 1.6% -  עוצמה יהודית 

 2.5% - כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 1.7% - לא יודע 

 100% 120 סה"כ 

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

 
  



 

 

 

ואם הבחירות היו מתקיימות היום ומפלגות "הישראלים" של רון חולדאי ו"העבודה" של מרב  

, ויתר המפלגות ללא  מיכאלי היו רצות ברשימה אחת מאוחדת כשהעומד בראשה יקבע בהמשך

 )המפלגות ברוטציה(   שינוי, לאיזו מפלגה היית מצביע?

 מנדטים  
נתונים  
 גולמיים * 

 21.4% 29 הליכוד 

 13.4% 18 יש עתיד הישראלים 

 10.9% 15 תקווה חדשה

 10.6% 14 ימינה

 7.6% 10 הרשימה המשותפת 

 5.9% 8 ש"ס 

 5.7% 8 יהדות התורה 

 4.4% 6 ישראל ביתנו 

 3.4% 4 כחול לבן 

 3.3% 4 העבודה 

 3.3% 4 מרצ

 2.3%  עוצמה יהודית 

 2.0%  הציונות הדתית 

 1.4%  הכלכלית החדשה 

 3.4%  כ"א  1%עד  ת ואחרמפלגות 

 3.1%  לא יודע 

 100% 120 סה"כ 

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



 

 

 

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

 28% בנימין נתניהו 

 14% גדעון סער 

 12% יאיר לפיד 

 12% נפתלי בנט 

 8% רון חולדאי 

 18% אף אחד מהם 

 8% לא יודע 

 
 שאלה: כיצד אתה מעריך את תפקוד הממשלה בטיפול במשבר הקורונה? 

 7% טוב מאד 

 31% די טוב 

 38% סה"כ טוב 

 29% די רע 

 30% רע מאד 

 59% רע סה"כ 

 3% לא יודע 

 
להארכת הסגר השלישי בשבוע נוסף  אתה תומך או מתנגד  לאור נתוני התחלואה האם  שאלה:  

 ? (8/2/2021)עד ה 

 50% תומך 

 42% מתנגד 

 8% לא יודע 

 

 ? עם המפלגות החרדיות או בלעדיהןהבאה תהייה  קואליציה שההאם אתה מעדיף  שאלה:  

 22% המפלגות החרדיות  עם

 61% המפלגות החרדיות  בלי 

 17% לא יודע 

 
, שכוללת  ושר האוצר כ"ץ נתניהוראש הממשלה  ושהציגהכלכלית  התוכנית האם לדעתך  שאלה:  

  8,000יקבלו בשנה שעברה , ועסקים שנפתחו 7-יחולק עד העשירון האשר "מענק לכל אזרח" 

 ...?  היא   שקלים מענק

 60% כלכלת בחירות  

 29% תוכנית כלכלית שבאה לפתור מצוקה אמיתית ללא קשר לבחירות 

 11% לא יודע 

 
 
  שמאל(, קיימת גם קבוצה של מרואיינים שלא-הערה: בכל הפילוחים לפי השקפת עולם )ימין / מרכז* 

 הגדירו עצמם 
 


