
 

 

 2019ואר פבר(, 2סקר קדם בחירות )

 (, %)המפלגות ברוטציה ?אם הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה היית מצביע .1

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 1.0 3.8 3.3 העבודה בראשות אבי גבאי

 1.8 21.1 17.9 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 --- 4.6 3.9 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 --- 2.7 2.3 שס בראשות אריה דרעי

די, האיחוד הלאומי האיחוד של הבית היהו

 בן גביר, בן ארי, ועוצמה יהודית

2.3 2.8 --- 

 7.3 3.1 3.8 מרצ בראשות תמר זנדברג

 --- 6.1 5.1 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

כחול לבן, האיחוד של חוסן לישראל ויש עתיד, 

 לפיד בראשות בני גנץ ויאיר

20.6 22.8 9.7 

 0.9 2.2 2.0 כולנו בראשות משה כחלון

רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס  –בלד 

 שחאדה

0.5 0.2 2.1 

 --- 0.2 0.1 יחד בראשות אלי ישי

 --- 2.7 2.2 זהות בראשות משה פייגלין

 2.1 3.5 3.3 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 --- 5.4 4.5 בנטהימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי 

 22.6 0.5 4.2 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי -חדש 

 --- 0.4 0.3 מגן בראשות גל הירש

 --- 0.4 0.4 צומת בראשות אורן חזן

 --- 0.2 0.2 מהתחלה בראשות דוד ארז

 4.4 1.0 1.5 מפלגה אחרת

 9.7 12.1 11.7 לא יודע

 10.2 1.7 3.1 מסרב

 28.2 2.5 6.7 לא אצביע

 100 100 100 סה"כ
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הוקרא שלך כשאתה מחליט עבור איזו מפלגה להצביע? ] העיקרימה השיקול  .2

 )%( [ברוטציה

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 10.7 19.5 18.1 מי שעומד בראש המפלגה

 14.7 4.8 6.5 פעילות המפלגה בכנסת היוצאת

 2.8 19.4 16.6 עמדות המפלגה בנושאי חוץ וביטחון

-מדות המפלגה בנושאים חברתייםע

 כלכליים

25.4 25.8 23.9 

הסיכוי של המפלגה להיות חלק מהממשלה 

 הבאה

8.5 8.3 9.7 

 5.4 10.8 9.9 טיב רשימת המועמדים לכנסת של המפלגה

 24.9 4.4 7.8 אחר

 8.0 6.9 7.1 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

 )%( וי לקום לאחר הבחירות:להערכתך, לאיזו ממשלה יש יותר סיכ .3

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 24.2 36.3 34.2 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 7.6 22.4 20.0 מרכז בראשות נתניהו -ממשלת ימין

 15.2 20.0 19.2 ימין בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 17.4 6.4 8.2 שמאל בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 11.3 2.7 4.2 אף אחת מהן

 24.3 12.2 14.2 / מסרב לענות לא יודע

 100 100 100 סה"כ

מה לדעתך הנושא העיקרי שישפיע על ההצבעה של הישראלים בבחירות הקרובות  .4

 )%( לכנסת? ]רוטציה בתשובות[

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 26.6 21.0 21.9 יוקר המחיה והדיור

 14.6 33.1 30.0 מצב הביטחון

 13.8 20.4 19.3 חקירות נתניהו

 10.1 8.4 8.7 סוגיות דת ומדינה

 13.8 6.7 7.9 יחסי יהודים ערבים במדינה

 21.1 10.5 12.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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עד כמה אתה מרוצה או לא מרוצה מרשימת המועמדים לכנסת של המפלגה שאתה  .5

 )%( מתכוון להצביע עבורה?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 16.4 20.2 19.6 מרוצה מאוד

 27.7 46.6 43.5 די מרוצה

 10.2 13.3 12.8 לא כל כך מרוצה

 16.4 2.5 4.8 בכלל לא מרוצה

 29.3 17.4 19.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

באיזו מידה יש לך או אין לך אמון בטוהר הבחירות לכנסת, כלומר שהתוצאות  .6

 )%( יבור?שיתפרסמו ישקפו בדיוק את הצבעת הצ

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 14.1 28.5 26.1 יש לי אמון מלא בטוהר הבחירות

 29.9 40.8 39.0 יש לי די הרבה אמון בטוהר הבחירות

 23.7 21.1 21.5 יש לי די מעט אמון בטוהר הבחירות

 10.7 4.6 5.6 אין לי כלל אמון בטוהר הבחירות

 21.8 5.0 7.8 לענות מסרב/ יודע לא

 100 100 100 ה"כס

האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא: "בגלל השינויים הרבים שקרו  .7

 לאחרונה במפת המפלגות קשה לי יותר מאשר בעבר להחליט לאיזו מפלגה להצביע"

)%( 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 18.2 13.8 14.5 מסכים מאוד

 26.6 37.6 35.8 די מסכים

 18.8 23.6 22.8 לא כל כך נמסכים

 17.1 22.2 21.4 בכלל לא מסכים

 19.2 2.7 5.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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 )%( סימי ביחס לעתיד של מדינת ישראל?האם אתה אופטימי או פ .8

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 17.3 24.2 23.1 מאוד אופטימי

 18.4 45.7 41.2 די אופטימי

 26.4 19.7 20.8 די פסימי

 16.5 5.5 7.4 מאוד פסימי

 21.3 4.8 7.5 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

יש הטוענים כי בכל הנוגע לעיקרי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל ביחס  .9

לפלסטינים לא משנה איזה ממשלה תקום לאחר הבחירות הקרובות, כיוון שהמדיניות 

 )%( האם אתה מסכים או מתנגד לטענה זו?בתחום זה תהיה בכל מקרה דומה למדי. 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 22.0 9.6 11.6 מסכים בהחלט

 25.7 36.9 35.0 די מסכים

 8.8 23.1 20.7 די מתנגד

 16.9 21.5 20.7 מתנגד בהחלט

 26.6 9.0 11.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

ה וכלכלה לא משנה איזה ממשלה תקום יש הטוענים כי בכל הנוגע למדיניות חבר .10

לאחר הבחירות הקרובות כיוון שהמדיניות בתחום זה של כל ממשלה תהיה דומה. 

 )%( האם אתה מסכים או מתנגד לטענה זו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 20.1 9.3 11.1 מסכים בהחלט

 27.8 37.0 35.5 די מסכים

 12.6 27.9 25.4 די מתנגד

 13.5 17.3 16.7 מתנגד בהחלט

 25.9 8.5 11.4 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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אחרי הבחירות הקרובות לכנסת יציג כנראה ממשל טראמפ תכנית שלום  .11

חדשה. לדעתך, מה הסיכוי שתכנית כזו תוביל בסופו של דבר לחתימה על 

 )%( הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 5.0 3.2 3.5 כוי גדול מאודסי

 21.7 13.6 14.9 סיכוי די גדול

 26.0 40.1 37.8 סיכוי די קטן

 27.5 34.0 32.9 סיכוי קטן מאוד

 19.8 9.1 10.9 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ

האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה שאם נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא  .12

לשלום עם הפלסטינים במסגרת התכנית החדשה, אז ויקדם את המשא ומתן 

 )%( מבחינת האינטרס הלאומי יהיה נכון לעצור את התהליכים המשפטיים נגדו?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.3 10.7 10.2 מסכים מאוד

 15.8 18.9 18.4 די מסכים

 15.6 19.8 19.1 די מתנגד

 32.3 34.8 34.4 מאוד מתנגד

 29.0 15.8 18.0 נות לא יודע/ מסרב לע

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, איזו ממשלה תייצג טוב ביותר את האינטרס הלאומי של ישראל במשא  .13

 )%( ומתן במסגרת תוכנית השלום של ממשל טראמפ?

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 7.3 34.7 30.1 ממשלת ימין בראשות נתניהו

 6.1 17.8 15.9 מרכז בראשות נתניהו -ממשלת ימין

 10.6 16.6 15.6 ימין בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 21.0 11.7 13.3 שמאל בראשות גנץ -ממשלת מרכז

 18.2 3.6 6.0 אף אחת מהן

 8.1 4.2 4.9 כולן באותה המידה

 28.5 11.3 14.2 לא יודע/ מסרב לענות 

 100 100 100 סה"כ
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היית שם את  בפוליטיקה הישראלית נהוג לדבר על "שמאל" ו"ימין". היכן .14

 )%( פירושו ימין? 7 -פירושו מרכז ו 4פירושו שמאל,  1עצמך בסולם שבו 

 ערבים יהודים כלל המדגם 

 21.5 3.3 6.4 )שמאל( 1

2 5.4 5.0 7.7 

3 6.5 5.9 9.8 

 23.3 19.5 20.1 )מרכז( 4

5 14.5 16.3 5.3 

6 15.8 18.8 1.0 

 1.9 26.2 22.1 )ימין( 7

 --- 5.1 9.2 ות לא יודע/ מסרב לענ

 100 100 100 סה"כ

 


