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 24וועדת הבחירות לכנסת ה   :לכבוד 
 

 
 2021 בפברואר 03דוח סקר מיום 

 
 
 
 

 מאפייני הסקר: 

גבעתיים,   13, רחוב תפוצות ישראל 103FMרדיו  מזמין הסקר 

5358331 

ההגנה  רך ד,  פאנלס פוליטיקס בראשות מנחם לזר עורך הסקר 
 אביב  תל 34

 21:45עד שעה  17:50שעה  03.02.2021 מועד איסוף הנתונים 

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

 500 גודל המדגם ההתחלתי 

 532 מספר המשיבים בפועל 

 2,951 מספר המתבקשים להשתתף בסקר

 18.1% תתף מתבקשים להשך ה ו מתשיעור המשיבים בפועל 

 2,419   להשתתף בסקר 1מספר המסרבים 

 81.9% להשתתף בסקר  אחוז המסרבים

 02 מספר הלא מתאימים להשתתף בסקר

 4.2% -+  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 קלמי תצביע בבחירות ה 
 

 מנדטים המפלגה 
אחוזים  
 גולמיים

 26.0% 29 הליכוד בראשות בנימין נתניהו 

 12.1% 17 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 

 10.6% 14 תקווה חדשה אחדות לישראל בראשות גדעון סער 

 8.9% 11 ימינה בראשות נפתלי בנט 

 7.7% 10 הרשימה המשותפת בראשות איימן עודה 

 5.8% 8 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 

 5.7% 8 שס בראשות אריה דרעי 

 4.9% 7 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן 

 3.9% 6 העבודה בראשות מירב מיכאלי 

 4.1% 5 רשימה מאוחדת של הציונות הדתית הבית היהודי עוצמה יהודית ומפלגת נעם 

 3.9% 5 מרצ בראשות ניצן הורוביץ 

  120  

   

   

  אחוזים  מתחת לאחוז החסימה  

  2.0% בראשות בני גנץ כחול לבן 

  2.0% שות ירון זליכה המפלגה הכלכלית החדשה ברא 

  1.1% הישראלים בראשות רון חולדאי 

  0.4% תנופה בראשות עופר שלח 

   

   

  מנדטים גושים

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

  60 לא נתניהו )סער, יש עתיד, משותפת, ישראל ביתנו, העבודה, מרצ(

  11 ימינה 

  120  

 

 %13 –אחוז המתלבטים הכללי  •

 

 


