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 ר מיוחד לבחירות של מרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה סק

הציבור  ;ממצביעי הליכוד סבורים שעל נתניהו להתפטר אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום 10%רק 

למחצית הישראלי מעדיף את הפריימריז כשיטה להרכבת רשימת מועמדי המפלגות לכנסת; 

 מפלגות המתמודדות לכנסת רשימות המהציבור חשוב ייצוג נשי ב

 

המתפרסם כון הישראלי לדמוקרטיה משל מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות ב 2019סקר מיוחד לבחירות 

המרכז נתפס הן  מחנה טרם החליטו למי יצביעו בבחירות הקרובות.הודי מהציבור הי 20%-כ( מצא, כי ב'היום )

אחוז המתלבטים  . על רקע זה אפשר להבין מדועבעיני הימין והשמאל והן בעיני עצמו כחסר בסיס אידאולוגי מוצק

-בשמאל, והמתלבטים  21%)לעומת  33% הוא הגבוה ביותרבין מי שהגדירו עצמם מרכז מפלגה יבחרו  ובאיז

לקביעת  כשיטהשיטת הפריימריז מעדיפים את ( מהישראלים 49%כמחצית )כמו כן,  .המתלבטים בימין( 15%

  רשימת המועמדים של מפלגה לכנסת.

 

 להלן עיקרי הממצאים:

כי על ראש  יםמהערבים( סבור 66%-מהיהודים ו 49.5%מהציבור הישראלי ) 52%ראש ממשלה תחת חקירה: 

 35.5%הממשלה נתניהו להתפטר במידה והיועץ המשפטי לממשלה ימליץ להעמידו לדין בכפוף לשימוע, לעומת 

ממצביעי הבית  8%מהציבור, הסבורים כי הוא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה. פילוח לפי מפלגות מעלה כי רק 

מבוחרי מפלגת  89%ש"ס חושבים כך, לעומת מתומכי  22%-ממצביעי הליכוד ו 10%היהודי והאיחוד הלאומי, 

 מבוחרי כולנו. 78%-ממצביעי יש עתיד ו 83%מחוסן לישראל,  86.5%מהרשימה המשותפת,  87%העבודה, 

 

רואים עצמם  18%בעוד ימין מובהק, מגדיר עצמו  (44%) הודימהציבור הי כמעט מחציתשמאל: -ימין-שמאל

לפי מפלגות מעלה, כי בעוד  , בציבור היהודי,. פילוח הגושיםמובהקכשמאל עצמם ממקמים  7%-, ומובהק כמרכז

ממצביעי הימין החדש מגדירים  77%-מבוחרי הליכוד ו 80%מבוחרי הבית היהודי, יחד והאיחוד הלאומי,  100%

; מרכז-מגדירים עצמם כמרכז או ימין (57%מצביעי חוסן לישראל )ו (70%יש עתיד ) ירוב מצביע ,עצמם כימנים

  .מרכז-, רואים עצמם כשמאל או שמאלממצביעי מפלגת העבודה 83%

 

רשימת המפלגה שיצביעו עבורה שבלהם שחשוב מצהירים מכלל הציבור היהודי  52%: בפוליטיקה הכוח הנשי

 80%ין זה בי המחנות הפוליטיים גדולים מאוד: יר גבוה של נשים במקומות ריאליים. ההבדלים בענפיהיה מס

. לגברים אגב, ענין ייצוג הנשים חשוב פחות מאשר לנשים חושבים כך בימין 45%-במרכז ו 57%בשמאל, לעומת 

 .(59%נשים  ,43%)בציבור היהודי: גברים 

 



 
 
 
 
 

 הודעה לעיתונות

 

 
 
 

 

את שיטת הפריימריז, בה יוכלו להשפיע  מעדיפים( 51.5%היהודים )מ מחצית העת לשינוי שיטת הבחירות?

-מהמרכז ו 57%מהשמאל,  61%בפילוח לפי מחנות פוליטיים עולה את רשימת מועמדי מפלגה לכנסת.  לבחורו

, י פתוח"הציבור הישראלי תומך בשיטת ה"פתק החצמ 56%כך, מעבר ל .מהימין מעדיפים לקיים פריימריז 49%

 דים לרשימה ביום הבחירות בקלפי.מהמאפשרת דרוג המוע

, וסבור כי על 'חוק המפלגה הגדולה'( תומך בהצעת 56%למעלה ממחצית מהציבור הישראלי )בהקשר זה, 

 26%הנשיא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על ראש המפלגה שקיבלה הכי הרבה קולות בבחירות, לעומת 

 שחושבים כי חבר הכנסת עליו המליצו מספר חברי הכנסת הגדול ביותר, הוא זה שצריך להרכיב את הממשלה.

 

האחרים.  מחנותה נתפס על ידיכיצד הוא מחנה פוליטי וצמו כל ע גם מה חושב על הסקר בדקתמונת ראי עגומה: 

, ארץ ישראל השלמה ואידאולוגיה, מו באמצעות ערכים כמו אהבת הארץבעוד הימין מגדיר עצמהנתונים עולה, כי 

תופס עצמו כדוגל בערכי השוויון, הדמוקרטיה ושקרן. השמאל, ש , תוקפןהוא נתפס על ידי השמאל כמושחת

ימין, מעניין לראות כי הדימוי הרווח ביותר של המרכז בעיני הבוגד, פלגן ומסית. מין כ, נתפס בעיני היליברליזםהו

 גזוג.יזסיביות, היעדר עמדה ברורה ופא הוא של –המרכז עצמו השמאל, ואפילו בעיני 

 

 

הסקר בוצע בטלפון * הסקר נערך ונותח על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. 

מרואיינים המהווים מדגם ארצי  600. המדגם כלל 2019לינואר  22-24ובאינטרנט על ידי מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 

ברמת בטחון ± 4.1% -ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 

 .95%של 
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