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הודעה לעיתונות

סקר בחירות מיוחד של מרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה:
רוב הציבור היהודי סבור כי ישראל מתנהלת באופן מתון מדי בעימותים לאורך הגדר עם עזה;
מיעוט מכלל הציבור מאמינים שנתניהו לא הרוויח מעסקת הצוללות; ליותר מרבע ( )27.5%אין אמון
בטוהר הבחירות; וכמחצית לא מאמינים לסקרי הבחירות.
שנה לעימותים בגבול עזה:
רוב הציבור היהודי ( ,)66.5%ומיעוט בקרב הערבים ( ,)8%סבורים שישראל פועלת באופן מתון מדי בעימותים
עם הפלסטינים לאורך הגדר עם עזה 4% .מהיהודים ו 48%-מהציבור הערבי טוענים כי תגובתה של ישראל
תקיפה מדי .רק  19%מהיהודים ו 14%-מהערבים חושבים שתגובת ישראל לאירועים על גבול הגדר הולמת.
שומרים על טוהר הבחירות:
אמנם רוב ( )65.5%הציבור הישראלי (יהודים וערבים) מאמינים בטוהר הבחירות כלומר ,שהתוצאות שיתפרסמו
ישקפו בדיוק את הצבעת הציבור ,אך ליותר מרבע ( )27.5%מהם אין אמון בכך .מי שאמרו שאין להם אמון בטוהר
הבחירות נשאלו עד כמה הם חוששים שכל אחד מהגורמים הבאים ישבש את טוהר הבחירות 54% .ענו כי הם
חוששים מהצבעות כפולות או מזויפות 52% ,חוששים מהתערבות גורמים חיצוניים בתהליך הבחירות44% ,
מספירה מוטה של פתקי ההצבעה על ידי ועדות הקלפי המקומיות 34.5% ,ציינו איומים על המצביעים על ידי
פעילי מפלגות מסוימות כגורם המסכן את טוהר הבחירות ו 30%-חוששים מסיכום מוטה של התוצאות הכלליות
בוועדת הבחירות המרכזית.
הישורת האחרונה:
רק  38.5%מכלל הציבור הישראלי מאמינים לדברי ראש הממשלה כי לא קיבל כסף מעסקת הצוללות והרוב
( )52%אינם מאמינים לו .פילוח לפי מחנות פוליטיים של מי שאינם מאמינים לנתניהו (יהודים) מעלה כי מדובר
ברוב בשמאל ( )92%ובמרכז ( )91%אבל רק במיעוט בימין ( .)27%להלן שיעור המאמינים לנתניהו כי לא הרוויח
מעסקת הצוללות לפי כוונת הצבעה בבחירות הקרובות:
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שס בראשות אריה דרעי
הליכוד בראשות בנימין נתניהו
יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן
איחוד מפלגות הימין בראשות רפי פרץ
זהות בראשות משה פייגלין
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט
גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס
כולנו בראשות משה כחלון
בלד – רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס…
כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד
חדש  -תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי
מרצ בראשות תמר זנדברג
העבודה בראשות אבי גבאי
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 42.5%מהישראלים מעוניינים בממשלה בראשות נתניהו ,בעוד  40.5%מעוניינים בממשלה בראשות גנץ .פילוח
לפי גיל מעלה כי ההעדפה לגנץ שכיחה יותר בקבוצות הגיל המבוגרות יותר ,בעוד שהעדפה לנתניהו שכיחה יותר
בשכבות הגיל הצעירות.
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נתניהו

נאמנים בכל מחיר :רוב הציבור הישראלי נאמן למפלגה שעבורה התכוון להצביע מלכתחילה גם אם הסקרים
מנבאים שלא תעבור את אחוז החסימה 83% :מבוחריה הפוטנציאליים של ישראל ביתנו ו 80%-ממצביעי רע"ם-
בל"ד אמרו שלא יחליפו מפלגה ויצביעו למפלגותיהם גם אם התחזית עבורן עגומה.גם מצביעי מרצ ,כולנו ,גשר
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והימין החדש נאמנים לבחירתם הראשונית (בהתאמה .)60% ;60% ;63% ;68.5% :אחוזים דומים נרשמו גם
בקרב מצביעי ש"ס ומפלגת זהות.
את הסיבה לדבקות זו במפלגת האם אפשר להבין אולי לאור הממצא שיותר ממחצית מכלל הציבור ( )51.5%לא
מאמינים לסקרים המתפרסמים לקראת הבחירות.
העם עם הגולן:
 54%מכלל הציבור ( 62%מהיהודים ו 20%-מהערבים) סבורים כי הכרת ארצות הברית בריבונות ישראל ברמת
הגולן תורמת לאינטרסים החיוניים של ישראל 19.5% .סבורים שהיא אינה מעלה או מורידה ו 12%-בלבד
שחושבים שהיא פוגעת באינטרסים הישראליים .כמו כן ,רוב הישראלים ( )63%סבורים כי מעמדו של נתניהו
במערכת הבחירות הנוכחית יתחזק בעקבות ההכרה.

הסקר נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה .הסקר נערך בטלפון ובאינטרנט על ידי
מכון המחקר "מדגם" בתאריכים  24-25למרץ  .2019המדגם כלל  603מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל
האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  18ומעלה .טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  ±4.1% -ברמת בטחון של .95%
לקובץ הנתונים המלא ראו.www.dataisrael.idi.org.il :
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