
 

 

 2019(, ינואר 1סקר קדם בחירות )

 על מי לדעתך רצוי שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה החדשה לאחר הבחירות )%(: .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

על חבר הכנסת שעליו המליצו מספר חברי 

 הכנסת הגדול ביותר

25.8 24.5 32.8 

על ראש המפלגה שקיבלה הכי הרבה 

 קולות בבחירות

55.8 60.1 34.7 

 32.5 15.5 18.3 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ]הוקרא ברוטציה[ )%(:חשוב בעיניך במנהיג פוליטי  הכימבין הדברים הבאים מה  .2

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 23.9 24.4 24.3  יכולת ביצוע

 14.2 33.1 29.9  קיום הבטחות לבוחרים

 32.9 19.9 22.1  ניקיון הכפיים

 10.3 14.4 13.7  דיאולוגיהאי

 18.7 4.4 6.8 אחר

 0 3.9 3.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 לדעתך, באיזו שיטה הכי רצוי שמפלגה תקבע את רשימת המועמדים שלה לכנסת )%(: .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

השיטה שבה ראש המפלגה קובע את 

 הרשימה

10.5 10.6 9.9 

ה מסדרת קטנה קובעת השיטה שבה ועד

 את הרשימה

7.7 7.4 9.2 

השיטה שבה חברי מרכז המפלגה בוחרים 

 את הרשימה

8.5 7.7 12.4 

פריימריז בהשתתפות כלל חברי המפלגה 

 לבחירת הרשימה

48.8 51.4 35.6 

 11.4 5.9 6.9 כולן באותה מידה 

 6.2 2.1 2.8 אף אחת 

 15.2 14.7 14.8 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 כסה"
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יש מדינות בהן בזמן ההצבעה בקלפי המצביעים יכולים לדרג את המועמדים לכנסת של חברי  .4

המפלגה לה הצביעו מהמקום השני ואילך )לא כולל ראש המפלגה( כך שמי שמצביע למפלגה 

 ? )%(:קובע את סדר המועמדים במפלגה. מה דעתך על השיטה הזו

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.5 19.6 19.7 ה מאוד בעיניטוב

 29.9 38.0 36.6 די טובה

 5.9 17.5 15.5 לא כל כך טובה

 13.7 6.6 7.8 בכלל לא טובה בעיני

 30.1 18.4 20.3 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ישראלים החיים בחו"ל להצביע בבחירות לכנסת? )%(: .5

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 24.4 26.7 26.3 תומך מאוד

 15.2 25.4 23.7 די תומך

 10.8 21.8 20.0 די מתנגד

 25.2 20.2 21.0 מתנגד מאוד

 24.5 5.9 9.0 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, האם ראש הממשלה נתניהו צריך או לא צריך להתפטר אם היועץ המשפטי ימליץ  .6

 להעמיד אותו לדין בכפוף לשימוע? )%(:

 ערבים יהודים המדגםכלל  

 57.6 32.6 36.7 בטוח שצריך 

 8.3 16.9 15.5 חושב שצריך 

 4.9 19.0 16.6 צריך לא חושב ש

 2.4 22.2 18.9 צריך לא בטוח ש

 26.8 9.3 12.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ל האם חשוב או לא חשוב לך שברשימת המפלגה שתצביע עבורה יהיה מספר גדול ש .7

 ? )%(:נשים במקומות ריאליים

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 44.6 19.9 24.0 מאוד חשוב לי

 12.1 31.8 28.5 די חשוב לי

 13.4 29.2 26.6 לא כל כך חשוב לי
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 15.1 14.5 14.6 בכלל לא חשוב לי

 14.9 4.6 6.3 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 ? )%(:שלך בנושאים פוליטייםמאיפה אתה מקבל את רוב המידע  .8

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 44.1 62.2 59.2 מערוצי החדשות והאקטואליה בטלוויזיה

 43.0 55.1 53.1 מאתרי החדשות באינטרנט

 19.1 34.6 32.0 מהעיתונות המודפסת

 22.6 36.3 34.0 מהרדיו

 15.9 7.8 9.1 מהאתרים של המפלגות או של חברי הכנסת

החברתיות )פייסבוק, טוויטר מהרשתות 

 וכדומה(

37.9 39.4 30.2 

 20.3 41.0 37.6 משיחות עם חברים/ משפחה

 0 0.4 0.3 אחר

לא מתעניין בפוליטיקה/ לא מחפש מידע 

 פוליטי

5.6 4.3 11.8 

 9.6 3.0 4.1 לא יודע/ מסרב לענות 

ת עצמך בסולם שבו בפוליטיקה הישראלית נהוג לדבר על "שמאל" ו"ימין". היכן היית שם א .9

 ? )%(:פירושו ימין 7 -פירושו מרכז ו 4פירושו שמאל,  1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 26.4 3.3 7.1 )שמאל( 1

2 4.5 3.4 9.9 

3 7.3 7.4 6.5 

 21.3 18.1 18.6 )מרכז( 4

5 15.8 18.7 1.1 

6 13.3 15.6 1.5 

 0 28.8 24.0 (ימין) 7

 33.3 4.6 9.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע? )%(: .10

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 0.7 20.4 17.1 הליכוד, בראשות בנימין נתניהו

 3.5 6.7 6.2 חוסן לישראל, בראשות בני גנץ

 0 10.5 8.7 יש עתיד, בראשות יאיר לפיד

 0 3.5 2.9 ת אבי גבאימפלגת העבודה, בראשו

 0 1.1 0.9 התנועה, בראשות ציפי ליבני

הימין החדש, בראשות נפתלי בנט ואיילת 

 שקד

4.9 5.9 0 

 0 0.9 0.7 הבית היהודי, בראשות אלי בן דהן ומוטי יוגב

 0 1.6 1.4 האיחוד הלאומי בראשות בצלאל סמוטריץ

 0 1.8 1.5 כולנו, בראשות משה כחלון

 0 4.6 3.9 בראשות אביגדור ליברמן ישראל ביתנו,

 5.3 3.0 3.4 מר"צ בראשות תמר זנדברג

 0 5.2 4.3 יהדות התורה )אגודת ישראל/דגל התורה(

 0 1.8 1.5 ש"ס, בראשות אריה דרעי

 1.6 1.2 1.3 יחד, בראשות אלי ישי

 0 3.5 2.9 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 21.1 0.3 3.8 הרשימה המשותפת, בראשות איימן עודה

 20.8 0 3.5 תע"ל בראשות אחמד טיבי

 0.4 0 0.1 הבית הערבי בראשות איימן אבו ריא

 3.4 0.6 1.1 תלם בראשות בוגי יעלון

 0 0.6 0.5 אחי ישראלי בראשות עדינה בר שלום

 1.5 2.7 2.5 מפלגה אחרת

 2.4 0 0.4 פתק לבן 

 13.2 2.7 4.4 )לא להקריא( לא אצביע

יא( לא החלטתי עדיין לאיזו מפלגה )לא להקר

 אצביע / לא יודע

19.4 20.0 16.4 

 9.6 1.4 2.8 )לא להקריא( מסרב להשיב

 100 100 100 סה"כ
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 אם היית יכול להצביע לשתי מפלגות, מהי המפלגה הנוספת שהיית מצביע אליה? )%(: .11

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 0 12.4 11.1 הליכוד, בראשות בנימין נתניהו

 0 7.2 6.5 חוסן לישראל, בראשות בני גנץ

 3.6 10.8 10.0 יש עתיד, בראשות יאיר לפיד

 2.4 3.0 2.9 מפלגת העבודה, בראשות אבי גבאי

 5.6 2.7 3.0 התנועה, בראשות ציפי ליבני

הימין החדש, בראשות נפתלי בנט ואיילת 

 שקד

9.7 10.7 1.6 

 0 3.9 3.5 בראשות אלי בן דהן ומוטי יוגב הבית היהודי,

 0 3.0 2.6 האיחוד הלאומי בראשות בצלאל סמוטריץ

 1.2 4.9 4.5 כולנו, בראשות משה כחלון

 0 5.8 5.2 ישראל ביתנו, בראשות אביגדור ליברמן

 9.0 2.6 3.3 מר"צ בראשות תמר זנדברג

 0 0.3 0.3 יהדות התורה )אגודת ישראל/דגל התורה(

 0 3.4 3.0 , בראשות אריה דרעיש"ס

 0 2.5 2.3 יחד, בראשות אלי ישי

 0 6.6 5.8 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 24.0 0.2 2.8 הרשימה המשותפת, בראשות איימן עודה

 20.5 0 2.2 תע"ל בראשות אחמד טיבי

 4.7 0 0.5 הבית הערבי בראשות איימן אבו ריא

 0 1.7 1.5 תלם בראשות בוגי יעלון

 0 1.5 1.3 אחי ישראלי בראשות עדינה בר שלום

 1.4 3.0 2.8 מפלגה אחרת

 6.7 1.0 1.6 פתק לבן 

 6.7 4.7 4.9 )לא להקריא( לא אצביע

)לא להקריא( לא החלטתי עדיין לאיזו מפלגה 

 אצביע / לא יודע

7.4 7.5 6.7 

 5.8 0.7 1.2 )לא להקריא( מסרב להשיב

 100 100 100 סה"כ
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 התשובות הנפוצות ביותר, %(: 5) בישראל הימיןהמאפיינים העיקריים של  3דעתך מהם ל .12

 יהודים, % עמדות הימין

 53.8 אהבת הארץ, המדינה והעם, ארץ ישראל השלמה, אידיאולוגיה 1

 51.7 ביטחון, כוח, תוקפנות 2

 38.7 דת, יהדות, לאומיות, לאומנות 3

 17.3 קפיטליזם, כלכלה חופשית 4

 15.0 ונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין(תכ 5

 

 יהודים, % עמדות המרכז

 48.6 ביטחון, כוח, תוקפנות 1

 28.6 שחיתות, שוחד, שקרנים 2

 25.3 קיצוניות, פנאטיות, משיחיות 3

 21.5 קפיטליזם, כלכלה חופשית 4

 20.7 גזענות, אפליה, שנאת ערבים 5

 

 יהודים, % עמדות השמאל

 43.4 שחיתות, שוחד, שקרנים 1

 30.3 ביטחון, כוח, תוקפנות 2

 29.8 קיצוניות, פנאטיות, משיחיות 3

 25.8 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 4

 21.9 דת, יהדות, לאומיות, לאומנות 5

 19.9 גזענות, אפליה, שנאת ערבים 6

 

 % עמדות המגזר הערבי

 69.1 נות, אפליה, שנאת ערביםגזע 1

 31.0 קיצוניות, משיחיות, פנאטיות 2

 30.7 שחיתות, שוחד, שקרנים 3

 24.2 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 4

 18.1 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 5
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 התשובות הנפוצות ביותר, %(: 5)  בישראל אלשמההמאפיינים העיקריים של  3מהם לדעתך  .13

 יהודים, % עמדות הימין

נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחרות )צד פוליטי מנוגד, דתיים, את  1

 המדינה...( + בוגדים, פילוג והסתה

54.7 

 34.6 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 2

 28.5 / שלום/ ויתורים טריטוריאלייםשתי מדינות לשני עמים 3

 18.2 ערבים/ אוהבי ערבים/ תומכים באויב 4

 16.6 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 5

 

 יהודים, % עמדות המרכז

 32.5 אין מנהיגות, מפולג 1

 31.8 שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים 2

ות )צד פוליטי מנוגד, דתיים, את נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחר 3

 המדינה...( + בוגדים, פילוג והסתה

31.6 

 26.4 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 4

 24.8 דאגה לציבור: מסור, ממלכתי, אחדות, קיום הבטחות 5

 

 יהודים, % עמדות השמאל

 43.6 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 1

 33.7 שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים 2

 32.4 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 3

 19.5 סוציאליזם, מדיניות רווחה 4

 14.2 אין מנהיגות, מפולג 5

 

 % עמדות המגזר הערבי

 43.1 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 1

 21.0 לכתיות, אחדות, קיום הבטחותדאגה לציבור: מסירות, ממ 2

נגד/ שונאים קבוצות יהודיות אחרות )צד פוליטי מנוגד, דתיים, את  3

 המדינה...( + בוגדים, פילוג והסתה

20.4 

 19.8 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 4

 18.2 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 5
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 התשובות הנפוצות ביותר, %(: 5)  בישראל מרכזההמאפיינים העיקריים של  3מהם לדעתך  .14

 יהודים, % עמדות הימין

 52.3 נטולי עמדה/ מזגזגים/ לא ברור מה זה/ רק דיבורים/ פאסיביות 1

 23.8 שמאל/ ימין במסווה, ניטרלי, באמצע, מאוזן 2

 16.7 בור, הזוי, מתייפיף...(תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש,  3

 14.5 חיובי אחר )דאגה לפריפריה, חופש דת, יכולת ביצוע...( 4

 12.5 שתי מדינות לשני עמים/ שלום/ ויתורים טריטוריאליים 5

 

 יהודים, % עמדות המרכז

 48.5 נטולי עמדה/ מזגזגים/ לא ברור מה זה/ רק דיבורים/ פאסיביות 1

 18.0 מלכתי, אחדות, קיום הבטחותדאגה לציבור: מסור, מ 2

 17.6 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 3

 17.2 אין מנהיגות, מפולג 4

 12.7 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 5

 

 יהודים, % עמדות השמאל

 74.6 נטולי עמדה/ מזגזגים/ לא ברור מה זה/ רק דיבורים/ פאסיביות 1

 21.9 ווה, ניטרלי, באמצעשמאל/ ימין במס 2

 19.7 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 3

 19.3 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 4

 18.0 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 5

 

 % עמדות המגזר הערבי

 30.7 פאסיביות נטולי עמדה/ מזגזגים/ לא ברור מה זה/ רק דיבורים/ 1

 29.3 שוויון, דמוקרטיה, ליברליזם, צדק 2

 28.9 תכונות אישיות חיוביות )אמין, איכותי, מצוין( 2

 21.7 שמאל/ ימין במסווה, ניטרלי, באמצע, מאוזן 4

 19.3 תכונות אישיות שליליות + קללות )טיפש, בור, הזוי, מתייפיף...( 5

 

 

 

 

 


