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 ועדת הבחירות ודיווח ל  – 03.202118. סקר מנדטים ממצאי  -   11כאן 

   

 , ירושלים 23כנפי נשרים תאגיד השידור כאן ,  שם הגוף שהזמין את הסקר 

 גבעתיים   4, אריאל שרון    קאנטר ישראל  הגורם שערך את הסקר  

 (  15:15) 2021במרץ  18 – ( 10:00) 2021במרץ  17 ביצוע הסקר  ושעות תאריכי 

 הסקר נערך בשילוב של סקר אינטרנטי וטלפוני  אופן ציבוע הסקר 

 אקראית הסתברותית  שיטת הדגימה 

 1,400 גודל המדגם ההתחלתי  

 +  18בישראל בגילאי   המדגם ארצי ומייצג של האוכלוסיי שנדגמו  הסוגי האוכלוסיי

 7,542 מס' האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר  

 1,406 מס' האנשים שהשתתפו בסקר בפועל 

 19% שיעור ההיענות לסקר 

 6,136 מס' האנשים שסרבו/לא התאימו להשתתף בסקר 

 81% שסרבו/לא התאימו להשתתף בסקר שיעור האנשים 

 + %2.6  מרווח הטעות 

 
 פירוט השאלות ואחוזי התמיכה הגולמיים 

אילו היו מתקיימות היום הבחירות לכנסת, והמפלגות המתמודדות יהיו המפלגות הבאות עם ראשי המפלגות  

 שברשימה בפניך, עבור איזו מפלגה היית מצביע? 

 תחזית המנדטים 

  

 מנדטים  

 31 הליכוד בראשות בנימין נתניהו  

 19 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 9  ימינה בראשות נפתלי בנט

 4 כחול לבן בראשות בני גנץ

 4 מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

 9 בראשות גדעון סער  תקווה חדשה

 5 העבודה בראשות מרב מיכאלי

 5 הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' 

 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

 8 ש"ס בראשות אריה דרעי  

 7 יהדות התורה בראשות משה גפני

 8 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה )חד"ש, בל"ד ותע"ל( 

 4 רע"מ בראשות מנסור עבאס 

 120 סה"כ 

  

  נבדקו בסקר ולא עוברים אחוז חסימה 
.%41 המפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה  
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 אחוזים 

   )נתונים גולמיים(

 25.3%   הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 15.4% בראשות יאיר לפיד עתיד   יש

 7.5%   בראשות נפתלי בנט ימינה

 3.5% לבן בראשות בני גנץ  כחול

 3.4% בראשות ניצן הורוביץ  מרצ

 7.3% חדשה בראשות גדעון סער  תקווה 

 4.2% בראשות מרב מיכאלי העבודה 

 4.1% הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'  הציונות

 5.7% ליברמן ביתנו בראשות אביגדור  ישראל 

 6.6%   בראשות אריה דרעי  ס "ש

 5.8% התורה בראשות משה גפני יהדות 

 6.3% ל( "ד ותע" ש, בל"המשותפת בראשות איימן עודה )חד  הרשימה

 3.5% בראשות מנסור עבאס  מ "רע

 1.4% המפלגה הכלכלית בראשות ירון זליכה

 100% סה"כ 

 

 

 שאלות נוספות: 

 
 1שאלה 

 הבאים, את מי אתה מעדיף כראש ממשלת ישראל? מבין האישים 
 
 

 כלל המדגם  
% 

 44% בנימין נתניהו 

 27%   גדעון סער

 30% אף אחד מהם 

 100% סה"כ  

 1406 מס' המשיבים 
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 2שאלה 
 מבין האישים הבאים, את מי אתה מעדיף כראש ממשלת ישראל? 

 
 

 כלל המדגם  
% 

 47% בנימין נתניהו 

 30% יאיר לפיד 

 23% אחד מהם אף 

 100% סה"כ  

 1406 מס' המשיבים 

 
 

 3שאלה 
 מבין האישים הבאים, את מי אתה מעדיף כראש ממשלת ישראל? 

 
 

 כלל המדגם  
% 

 42% בנימין נתניהו 

 21% נפתלי בנט 

 37% אף אחד מהם 

 100% סה"כ  

 1406 מס' המשיבים 

   
 

 4שאלה 
 בנימין נתניהו כראש ממשלת ישראל? מבין האישים הבאים, מי היית מעדיף שיחליף את 

 
 

 כלל המדגם  
% 

 17% גדעון סער 

 28% יאיר לפיד 

 21% נפתלי בנט 

 34% אף אחד מהם 

 100% סה"כ  

 1406 מס' המשיבים 

 
 
 


