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האם אתה תומך או מתנגד שהכנסת תחוקק את "חוק החסינות", לפיו תינתן  .1

חסינות אוטומטית לחבר כנסת שהיועץ המשפטי לממשלה מבקש להגיש נגדו 

 כתב אישום?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 7.7 8.0 7.6 תומך מאוד בחוק החסינות

 10.6 5.1 11.5 י תומך בחוק החסינותד

 18.7 13.3 19.7 די מתנגד לחוק החסינות

 42.9 46.2 42.3 מתנגד מאוד לחוק החסינות

 20.1 27.4 19.0 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

ואם יעבור החוק המתוקן, האם יש לדעתך להחיל אותו רק על מקרים חדשים או . 2

למרות שכבר התפרסמה נגדו טיוטת כתב אישום  גם על ראש הממשלה נתניהו,

 בכפוף לשימוע?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

בטוח שיש להחיל אותו רק על 

 מקרים חדשים
33.0 36.5 33.6 

חושב שיש להחיל אותו רק על 

 מקרים חדשים
14.4 10.7 13.8 

חושב שיש להחיל אותו גם על 

למרות נתניהו שכבר הוגש נגדו 

 םכתב אישו

16.1 15.0 15.9 

בטוח שיש להחיל אותו גם על 

ראש הממשלה נתניהו למרות 

 שכבר הוגש נגדו כתב אישום

14.5 8.7 13.6 

 23.1 29.0 22.0 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

יש הטוענים כי הרשות המחוקקת )הכנסת( חלשה מדי והרשות השופטת )בתי . 3

קה שתחזק את הכנסת על חשבון בתי המשפט( חזקה מדי ולכן יש צורך בחקי

 המשפט. האם אתה מסכים או מתנגד לטענה הזו?

 
 כלל המדגם % ערבים % יהודים %

 19.4 10.3 21.0 מסכים מאוד

 21.7 13.3 23.2 די מסכים

 15.6 22.0 14.5 די מתנגד

 23.0 32.0 21.4 מתנגד מאוד

 20.3 22.3 20.0 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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 שמאל )%, יהודים(:-חלוקה לפי ימין

האם אתה תומך או מתנגד שהכנסת תחוקק את "חוק החסינות", לפיו תינתן חסינות 

 אוטומטית לחבר כנסת שהיועץ המשפטי לממשלה מבקש להגיש נגדו כתב אישום?

 )%, יהודים(

תומך בחוק  

 החסינות

מתנגד לחוק 

 החסינות

 לא ענה/ מסרב

 3.6 89.6 6.8 שמאל

 2.3 88.4 9.3 אל מתוןשמ

 10.0 85.4 4.6 מרכז

 19.7 66.7 13.6 ימין מתון

 26.2 40.3 33.5 ימין

 

ואם יעבור החוק המתוקן, האם יש לדעתך להחיל אותו רק על מקרים חדשים או גם 

על ראש הממשלה נתניהו, למרות שכבר התפרסמה נגדו טיוטת כתב אישום בכפוף 

 )%, יהודים( לשימוע?

שיש  חושב/ בטוח 

להחיל אותו רק על 

 מקרים חדשים

שיש  / חושבבטוח

להחיל אותו גם על 

 נתניהו 

 לא ענה/ מסרב

 13.9 3.4 82.7 שמאל

 6.8 13.6 79.6 שמאל מתון

 13.9 25.5 61.6 מרכז

 24.9 26.1 49.0 ימין מתון

 26.6 42.4 31.0 ימין

 

ת השופטת )בתי יש הטוענים כי הרשות המחוקקת )הכנסת( חלשה מדי והרשו

המשפט( חזקה מדי ולכן יש צורך בחקיקה שתחזק את הכנסת על חשבון בתי 

 )%, יהודים( המשפט. האם אתה מסכים או מתנגד לטענה הזו?

מסכים שיש צורך בחקיקה  

על  לחזק את הכנסת

 חשבון ביהמ"ש

מתנגד לחקיקה 

שתחזק את הכנסת 

 על חשבון ביהמ"ש

לא ענה/ 

 מסרב

 7.0 86.2 6.8 שמאל

 6.8 79.6 13.6 שמאל מתון

 21.2 55.6 23.2 מרכז

 18.7 36.5 44.8 ימין מתון

 20.9 12.3 66.8 ימין



 

3 

 

 חלוקה לפי הצבעה בבחירות האחרונות )%(:

האם אתה תומך או מתנגד שהכנסת תחוקק את "חוק החסינות", לפיו תינתן חסינות 

 ש נגדו כתב אישום?אוטומטית לחבר כנסת שהיועץ המשפטי לממשלה מבקש להגי

 )%, יהודים(

תומך בחוק  

 החסינות

מתנגד לחוק 

 החסינות

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה פלגתמ

 גבאי

6.5 93.5 0.0 

 28.9 35.2 35.9 נתניהו בראשות הליכוד

 31.3 43.8 25.1 ליברמן בראשות ביתנו שראלי

 30.5 13.0 56.5 דרעי אריה בראשות ס"ש 

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

24.3 40.5 35.2 

 0.0 93.3 6.7 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

42.5 25.0 32.5 

 ויאיר גנץ בני בראשות בןל כחול

 לפיד

7.4 81.4 11.2 

 11.2 81.4 7.4 כחלון בראשות ולנוכ

 24.9 62.6 12.5 פייגלין משה שותברא זהות

 0.0 100.0 0.0 אבקסיס-לוי אורלי בראשות גשר

 בנט נפתלי ראשותב החדש ימיןה

 שקד ואיילת

22.7 61.4 15.9 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

5.9 52.9 41.2 
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ים או גם ואם יעבור החוק המתוקן, האם יש לדעתך להחיל אותו רק על מקרים חדש

על ראש הממשלה נתניהו, למרות שכבר התפרסמה נגדו טיוטת כתב אישום בכפוף 

 )%, יהודים( לשימוע?

 / חושבבטוח 

שיש להחיל 

אותו רק על 

 מקרים חדשים

 / חושבבטוח

שיש להחיל 

אותו גם על 

 נתניהו 

לא ענה/ 

 מסרב

 9.3 6.3 84.4 גבאי אבי בראשות העבודה פלגתמ

 26.7 47.2 26.1 יהונתנ בראשות הליכוד

 31.3 31.3 37.4 ליברמן בראשות ביתנו שראלי

 27.3 50.0 22.7 דרעי אריה בראשות ס"ש 

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 רפי בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ

31.6 34.3 34.1 

 6.6 10.0 83.4 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

24.4 56.1 19.5 

 ויאיר גנץ בני בראשות בןל כחול

 לפיד

69.5 18.1 12.4 

 22.3 22.2 55.5 כחלון בראשות ולנוכ

 29.4 31.2 28.4 פייגלין משה בראשות זהות

 4.2 38.7 57.1 אבקסיס-לוי אורלי בראשות גשר

 בנט נפתלי ראשותב החדש ימיןה

 שקד ואיילת

51.1 26.6 22.7 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

37.5 25.0 37.5 
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יש הטוענים כי הרשות המחוקקת )הכנסת( חלשה מדי והרשות השופטת )בתי 

המשפט( חזקה מדי ולכן יש צורך בחקיקה שתחזק את הכנסת על חשבון בתי 

 )%, יהודים( המשפט. האם אתה מסכים או מתנגד לטענה הזו?

מסכים שיש צורך  

קיקה לחזק את בח

הכנסת על חשבון 

 ביהמ"ש

מתנגד לחקיקה 

שתחזק את 

הכנסת על 

 חשבון ביהמ"ש

לא ענה/ 

 מסרב

 בראשות העבודה פלגתמ

 גבאי אבי

6.7 90.0 3.3 

 25.5 15.6 58.9 נתניהו בראשות הליכוד

 בראשות ביתנו שראלי

 ליברמן

40.0 20.0 40.0 

 18.2 13.6 68.2 דרעי אריה בראשות ס"ש 

 ,היהודי הבית של חודהאי

 ועוצמה הלאומי האיחוד

 פרץ רפי בראשות יהודית

91.9 5.4 2.7 

 תמר בראשות מרצ

 זנדברג

6.7 90.0 3.3 

 אגודת / התורה יהדות

 יעקב בראשות ישראל

 ליצמן

75.0 12.5 12.5 

 גנץ בני בראשות בןל כחול

 לפיד ויאיר

13.6 70.2 16.2 

 19.2 42.3 38.5 כחלון בראשות ולנוכ

 משה בראשות זהות

 פייגלין

76.5 5.9 17.6 

-לוי אורלי בראשות גשר

 אבקסיס

28.6 38.0 33.4 

 ראשותב החדש ימיןה

 שקד ואיילת בנט נפתלי

75.6 13.4 11.0 

 בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד עודה איימן

23.5 64.7 11.8 

 

 


