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28/01/2021 
 

   24וועדת הבחירות לכנסת ה   :לכבוד 
 
 מנדטים דוח סקר 

 

 
 מאפייני הסקר: 

,  ,תל אביב יפו15האחים מסלאויטה  , עיתון מעריב מזמין הסקר 
6701026 

מנחם לזר, דרך ההגנה  יקס בראשות פאנלס פוליט עורך הסקר 
 תל אביב  34

 18:45עד שעה  09:30שעה  21.01.2021 הנתונים מועד איסוף 

ומעלה,    18מדגם מייצג של אזרחי ישראל מגיל  אוכלוסיית המחקר 
 יהודים וערבים כאחד 

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 3,019 מספר המתבקשים להשתתף בסקר

 536 מספר המשיבים בפועל 

 17.7% עור המשיבים בפועל מתוך המתבקשים להשתתף יש

 2,483 להשתתף בסקר   1מספר המסרבים 

 82.3% להשתתף בסקר  אחוז המסרבים

 02 מספר הלא מתאימים להשתתף בסקר

 4.4% -+  טעות הדגימה המרבית 

 הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות  שיטה סטטיסטית 

 שכבות דגימה אקראית דגימת שכבות ובתוך ה שיטת הדגימה  

 אינטרנטי   אופן ביצוע הסקר 

 
 
 
 
 
 , הרכבב
 

 Panels  Politics,  מנחם לזר 

 
 ת שאינן ניתנות להפרדה. מדובר במי שלא נענו לבקשה לענות לסקר משלל סיבו  1
 
 האינטרנטית פונה רק למשיבים מתאימים.מערכת ניהול הסקרים  2
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 תצביע בבחירות הקרובות לכנסת:למי 

 

 מנדטים המפלגה 
אחוזים  
 גולמיים

 26.3% 30 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 13.0% 18 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 10.6% 14 תקווה חדשה אחדות לישראל בראשות גדעון סער 

 9.0% 12 נפתלי בנט  ימינה בראשות 

 7.7% 10 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה 

 5.7% 8 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 5.6% 8 שס בראשות אריה דרעי 

 4.8% 7 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

 3.9% 5 מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

 3.4% 4 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 3.9% 4 מפלגת העבודה בראשות מירב מיכאלי 

  120  

   

   

  אחוזים  ז החסימה  מתחת לאחו 

  2.8% מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ 

  2.6% מפלגת הישראלים בראשות רון חולדאי 

  2.2% המפלגה הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה 

  1.9% עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 

  0.4% מפלגת עם שלם בראשות הרב חיים אמסלם 

  0.4% ין ת בראשות משה גר התיישבות וחקלאו מפלגת צומת  

  0.4% תלם בראשות משה בוגי יעלון 

  0.2% מפלגת הבית היהודי בראשות חגית משה 

   

   

  מנדטים גושים

  46 נתניהו )ליכוד, שס, י. התורה( 

  62 לא נתניהו )סער, יש עתיד, משותפת, ישראל ביתנו, הישראלים, כחול לבן, מרצ(

  12 ימינה 

  120  

 
 

 17% –אחוז המתלבטים הכללי  •
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 למפלגה שבה בחרו:אחוז האומרים שהם "בטוחים מאוד" שיצביעו  

 אחוזים  המפלגה 

 90% שס בראשות אריה דרעי 

 69% יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 67% הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה 

 59% הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 52% ליברמן   ישראל ביתנו בראשות אביגדור

 46% מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

 37% ימינה בראשות נפתלי בנט 

 31% יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 21% תקווה חדשה אחדות לישראל בראשות גדעון סער 

 19% כחול לבן בראשות בני גנץ 

 0% מפלגת העבודה בראשות מירב מיכאלי 

 46% האחוז הכללי 

 

 "לא ממש בטוחים"  33%ם" ועוד "די בטוחי  67%במפלגת העבודה  •

 

מתמודדים בהן "ראש בראש" במי היית  ו הבחירות לראשות ממשלה היו אישיות והאישים הבאים היול

 ? תההתמודדויובוחר בכל אחת משלשת  

 

 נטייה פוליטית  
 כלל המשיבים 

 ימין  מרכז שמאל 

 '?בנימין נתניהו מול גדעון סער' 

 46% 62% 17% מין נתניהו בני

 41% 29% 61% עון סער גד

 13% 8% 22% לא יודע 

 100% 100% 100% סה"כ 

 '?בנימין נתניהו מול יאיר לפיד ' 

 56% 77% 19% בנימין נתניהו 

 34% 16% 65% יאיר לפיד 

 10% 7% 15% לא יודע 

 100% 100% 100% סה"כ 

 '?בנימין נתניהו מול נפתלי בנט' 

 42% 53% 21% ין נתניהו בנימ 

 36% 33% 40% בנט נפתלי 

 23% 13% 39% לא יודע 

 100% 100% 100% סה"כ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


