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24/01/2021 
 
 

 24וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה   :לכבוד 
 

 
 2021 בינואר 24דוח סקר מיום 

 
 
 

 מאפייני הסקר: 

גבעתיים,   13, רחוב תפוצות ישראל 103FMרדיו  מזמין הסקר 

5358331 
ההגנה  רך , דפאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר עורך הסקר 

 אביב  תל 34

 22:45עד שעה  18:45שעה  24.01.2021 מועד איסוף הנתונים 

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

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 517 מספר המשיבים בפועל 

 2,958 מספר המתבקשים להשתתף בסקר

 17.4% תתף מתבקשים להשך ה מתו שיעור המשיבים בפועל 

 2,441 להשתתף בסקר   1מספר המסרבים 

 82.6% להשתתף בסקר  אחוז המסרבים

 02 מספר הלא מתאימים להשתתף בסקר

 4.4% -+  המרבית טעות הדגימה 

 הסקר בוצע בשיטות סטטיסטיות מקובלות  שיטה סטטיסטית 

 דגימת שכבות ובתוך השכבות דגימה אקראית  שיטת הדגימה  

 אינטרנטי   אופן ביצוע הסקר 

 
 
 
 

 , כהבבר
 

 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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 ממצאי הדו"ח 
 

 ת לכנסת? רובו למי תצביע בבחירות הק
 

 מנדטים המפלגה 
אחוזים  
 גולמיים

 26.9% 31 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 11.8% 16 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 10.5% 14 תקווה חדשה אחדות לישראל בראשות גדעון סער 

 8.6% 11 ימינה בראשות נפתלי בנט 

 7.6% 10 שות איימן עודה שותפת בראהרשימה המ

 4.8% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 5.3% 7 שס בראשות אריה דרעי 

 4.6% 7 ראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שי

 3.7% 5 מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

 3.3% 4 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 3.4% 4 מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ 

 3.4% 4 ת הישראלים בראשות רון חולדאי לג מפ

  120  

   

   

  אחוזים  מתחת לאחוז החסימה  

  2.6% הכלכלית החדשה בראשות ירון זליכה המפלגה 

  2.4% לגת העבודה בראשות מירב מיכאלי פמ

  1.8% עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 

  0.7% מפלגת תנופה בראשות עופר שלח

  0.6% סיס ורלי לוי אבקגשר בראשות א 

  0.2% תלם בראשות משה בוגי יעלון 

  0.2% ותיקי ישראל בראשות דני יתום מפלגת  

   

   

  מנדטים גושים

  49 דתית( י. התורה, הציונות הנתניהו )ליכוד, שס,  

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

  11 ימינה 

  120  

 

 %17 –אחוז המתלבטים הכללי  •
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ירוצו  בראשות מירב מיכאלי  ומפלגת העבודה בראשות רון חולדאי אם מפלגת הישראלים 

 ברשימה אחת, למי תצביע? 

 

 מנדטים המפלגה 
אחוזים  
 גולמיים

 26.8% 31 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 11.2% 15 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 9.9% 13 לישראל בראשות גדעון סער תקווה חדשה אחדות 

 8.6% 11 ימינה בראשות נפתלי בנט 

 7.9% 10 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה 

 5.1% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 6.0% 7 עבודה בראשות מירב מיכאלי רשימה מאוחדת של הישראלים בראשות רון חולדאי וה

 5.9% 7 שס בראשות אריה דרעי 

 4.9% 7 ביתנו בראשות אביגדור ליברמן  ישראל 

 3.3% 4 מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ 

 3.5% 4 כחול לבן בראשות בני גנץ 

 3.4% 4 מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

  120  

   

   

  אחוזים  מתחת לאחוז החסימה  

  2.0% ון זליכה המפלגה הכלכלית החדשה בראשות יר 

  1.2% שות איתמר בן גביר עוצמה יהודית ברא

  0.4% מפלגת ותיקי ישראל בראשות דני יתום 

  0.2% גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס 

  0.2% תלם בראשות משה בוגי יעלון 

  0.2% תנופה בראשות עופר שלחמפלגת  

   

  מנדטים גושים

  49 נתניהו )ליכוד, שס, י. התורה, הציונות הדתית( 

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

  11 ימינה 

  120  

 

 
 

 ביותר להיות ראש ממשלת ישראל?   מתאיםהוא  מי מהאישים הבאים ה
 

 אחוזים  המועמד 

 32% בנימין נתניהו 

 21% גדעון סער 

 12% יאיר לפיד 

 11% נפתלי בנט 

 3% בני גנץ 

 11% הם אף אחד מ

 10% לא יודע 

 100% סה"כ 

 
 


