
 

 

 20191מאי סקר בזק פסקת ההתגברות וחסינות, 
 

האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה כי אמנם הפוליטיקאים נבחרים על  .1

ידי הציבור, אבל חשוב מאוד שהסמכויות שלהם יוגבלו על ידי גופים כמו בית 

המשפט העליון, כדי שהם לא יוכלו באמצעות חקיקה או החלטות מנהליות 

הדמוקרטיות של הציבור, כמו חופש הביטוי, חופש הדת,  לצמצם את החירויות

 השוויון בפני החוק ועוד.

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

 1.0 15.3 13.2 כלל לא מסכים

 5.0 14.8 13.4 לא כל כך מסכים

 22.8 24.5 24.3 די מסכים

 57.4 40.1 42.6 מסכים מאוד

 13.9 5.3 6.5 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

האם אתה מסכים או לא מסכים עם דברי הביקורת של ח"כ גדעון סער  .2

מהליכוד כי חוק החסינות שמקדמים חברי כנסת ממפלגתו וממפלגות ימין 

 אחרות הוא חוק פרסונלי )נועד לפתור בעיה אישית( שיפגע בליכוד?

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

 5.9 12.4 11.5 כלל לא מסכים

 11.9 16.1 15.5 סכיםלא כל כך מ

 18.8 24.0 23.3 די מסכים

 41.6 34.2 35.2 מסכים מאוד

 21.8 13.3 14.5 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

אחד מתפקידי בית המשפט העליון )הרשות השופטת( כיום הוא לוודא  .3

שעבודת עבודת הממשלה )הרשות המבצעת( ועבודת הכנסת )הרשות 

י החוק. יש פוליטיקאים הדורשים לקחת את המחוקקת( מתבצעות על פ

הסמכות הזו מבית המשפט העליון. לדעתך, האם הדמוקרטיה הישראלית 

תיפגע או תרוויח מביטול הפיקוח המשפטי על האופן שבו הממשלה והכנסת 

 עושות שימוש בכוחן השלטוני?

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

 46.5 34.0 35.8 בטוח שתיפגע

 23.8 24.2 24.1 פגעחושב שתי

 6.9 15.9 14.6 חושב שתרוויח

 4.0 12.4 11.2 בטוח שתרוויח

 18.8 13.4 14.2 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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י נושאים צריכים לעמוד במרכז המשא ומתן בין המפלגות שנלדעתך אילו  .4

 השונות להקמת הקואליציה?

 
 ערבים % יהודים %

 19.8 50.1 המצב הביטחוני והבינלאומי 

 50.5 42.5 המצב הכלכלי

 17.8 30.3 מצב מערכת הבריאות 

 24.8 19.2 מצב מערכת החינוך

תוכנית שלום עם הפלסטינים/ מענה לתוכנית 

 השלום שמקדם נשיא ארצות הברית
17.6 17.8 

 24.8 15.6 קידום אוכלוסיות מוחלשות

 12.9 7.5 מצב התחבורה

יים הנדרשים כדי חסינות לרה"מ והשינויים החוק

 לאפשר זאת 
5.5 5.0 

 6.9 2.5 שמירת הסביבה 

 3.0 3.3 אחר

 183.2 194.0 סה"כ

כמה מחברי הקואליציה העתידית, ובהם ראש הממשלה, נמצאים בשלבים של  .5

שונים חקירה פלילית או העמדה לדין. לדעתך האם זה תקין או לא תקין 

ת על חקיקה שתבטיח את מבחינה ציבורית שבמצב זה הם ישתתפו בהצבעו

 חסינותם האישית מפני העמדה לדין? 

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

 50.5 39.7 41.3 בכלל לא תקין

 14.9 20.1 19.3 די לא תקין

 14.9 16.3 16.1 די תקין

 3.0 13.0 11.5 מאוד תקין

 16.8 11.0 11.8 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

ים יושבים כיום נציגים של מערכת המשפט, של לשכת בוועדה למינוי שופט .6

עורכי הדין ושל הכנסת. יש הטוענים כי צריך לשנות את השיטה ולהעביר את 

ההחלטה על מינוי השופטים מהוועדה לגוף המורכב בעיקר מפוליטיקאים. 

 האם אתה תומך או מתנגד לשינוי כזה? 

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

 32.7 31.4 31.6 מאוד מתנגד

 21.8 19.9 20.2 די מתנגד

 13.9 15.6 15.4 די תומך

 5.9 14.8 13.5 מאוד תומך

 25.7 18.3 19.3 לא יודע

 100.0 100.0 .100 סה"כ
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האם היית רוצה שסמכויותיו של בית המשפט העליון בתחום הבטחת שלטון  .7

זקו או החוק והמאבק נגד שחיתות של אנשי ציבור יישמרו כמו שהן, יחו

 יצומצמו? 

 
 ערבים % יהודים % כלל המדגם %

רוצה שסמכויות בית המשפט 

 העליון יצומצמו
25.6 28.6 7.9 

רוצה שסמכויות בית המשפט 

 העליון יישארו כמו שהן
28.6 30.3 18.8 

רוצה שסמכויות בית המשפט 

 העליון יחוזקו
32.1 28.6 52.5 

 20.8 12.5 13.7 לא יודע

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 

 שמאל )%, יהודים(:-חלוקה לפי ימין

האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה כי אמנם הפוליטיקאים נבחרים על ידי 

הציבור, אבל חשוב מאוד שהסמכויות שלהם יוגבלו על ידי גופים כמו בית המשפט 

ות העליון, כדי שהם לא יוכלו באמצעות חקיקה או החלטות מנהליות לצמצם את החירוי

)%,   הדמוקרטיות של הציבור, כמו חופש הביטוי, חופש הדת, השוויון בפני החוק ועוד

 יהודים(

מתנגד להגבלת כוחם  

של הפוליטיקאים על ידי 

 גופי פיקוח כמו ביהמ"ש

תומך בהגבלת כוחם של 

הפוליטיקאים על ידי גופי 

 פיקוח כמו ביהמ"ש

לא ענה/ 

 מסרב

 0.0 93.9 6.1 שמאל

 0.0 93.4 6.6 שמאל מתון

 1.9 78.3 19.8 מרכז

 4.1 74.0 21.9 ימין מתון

 7.2 48.2 44.6 ימין

האם אתה מסכים או לא מסכים עם דברי הביקורת של ח"כ גדעון סער מהליכוד כי חוק 

החסינות שמקדמים חברי כנסת ממפלגתו וממפלגות ימין אחרות הוא חוק פרסונלי 

 )%, יהודים(וד? )נועד לפתור בעיה אישית( שיפגע בליכ

לא מסכים/ כלל לא  

 מסכים

לא ענה/  מסכים/ מסכים מאוד

 מסרב

 6.1 90.9 3.0 שמאל

 0.0 86.6 13.4 שמאל מתון

 5.2 80.3 14.5 מרכז

 11.4 61.5 27.1 ימין מתון

 18.7 38.5 42.8 ימין
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אחד מתפקידי בית המשפט העליון )הרשות השופטת( כיום הוא לוודא שעבודת עבודת 

הממשלה )הרשות המבצעת( ועבודת הכנסת )הרשות המחוקקת( מתבצעות על פי 

החוק. יש פוליטיקאים הדורשים לקחת את הסמכות הזו מבית המשפט העליון. 

לדעתך, האם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע או תרוויח מביטול הפיקוח המשפטי על 

 יהודים()%, האופן שבו הממשלה והכנסת עושות שימוש בכוחן השלטוני? 

חושב/ בטוח  

 שהדמוקרטיה תיפגע

חושב/ בטוח 

 שהדמוקרטיה תרוויח

לא ענה/ 

 מסרב

 3.0 3.0 93.0 שמאל

 10.0 10.0 80.0 שמאל מתון

 9.2 11.8 79.0 מרכז

 6.3 31.2 62.5 ימין מתון

 17.7 42.8 39.5 ימין

נים כמה מחברי הקואליציה העתידית, ובהם ראש הממשלה, נמצאים בשלבים של שו

חקירה פלילית או העמדה לדין. לדעתך האם זה תקין או לא תקין מבחינה ציבורית 

שבמצב זה הם ישתתפו בהצבעות על חקיקה שתבטיח את חסינותם האישית מפני 

 העמדה לדין? )%, יהודים(

לא ענה/  מאוד/ די תקין  בכלל לא/ די לא תקין 

 מסרב

 0.0 9.1 90.9 שמאל

 0.0 13.3 86.7 שמאל מתון

 6.6 14.5 78.9 מרכז

 12.5 31.3 56.2 ימין מתון

 14.4 41.0 44.6 ימין

בוועדה למינוי שופטים יושבים כיום נציגים של מערכת המשפט, של לשכת עורכי הדין 

ושל הכנסת. יש הטוענים כי צריך לשנות את השיטה ולהעביר את ההחלטה על מינוי 

יטיקאים. האם אתה תומך או מתנגד השופטים מהוועדה לגוף המורכב בעיקר מפול

 לשינוי כזה? )%, יהודים(

די/ מאוד מתנגד לשינוי  

 שיטת בחירת השופטים

די/ מאוד תומך בשינוי 

 שיטת בחירת השופטים

לא ענה/ 

 מסרב

 9.1 12.1 78.8 שמאל

 3.4 16.6 80.0 שמאל מתון

 14.4 17.8 67.8 מרכז

 13.5 32.3 54.2 ימין מתון
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 22.3 40.6 37.1 ימין

האם היית רוצה שסמכויותיו של בית המשפט העליון בתחום הבטחת שלטון החוק 

 )%, יהודים(והמאבק נגד שחיתות של אנשי ציבור יישמרו כמו שהן, יחוזקו או יצומצמו? 

שסמכויות  

ביהמ"ש 

 יצומצמו

שסמכויות 

ביהמ"ש יישארו 

 כמו שהן

שסמכויות 

ביהמ"ש 

 יחוזקו

לא ענה/ 

 מסרב

 0.0 60.6 36.4 3.0 שמאל

 3.4 60.0 23.3 13.3 שמאל מתון

 7.8 38.2 40.8 13.2 מרכז

 9.3 29.2 30.2 31.3 ימין מתון

 16.9 16.2 25.2 41.7 ימין

נושאים צריכים לעמוד במרכז המשא ומתן בין המפלגות השונות  שנילדעתך אילו 

 להקמת הקואליציה?

שמאל  שמאל 

 מתון

ימין  מרכז

 מתון

 ימין

 23.4 32.3 36.2 43.3 45.5 ערכת הבריאותמצב מ

 4.0 13.5 3.9 10.0 0.0 חסינות לראש הממשלה

 18.3 18.8 23.0 13.3 12.1 מצב מערכת החינוך

 63.7 52.1 33.6 36.7 21.2 המצב הביטחוני והבינלאומי

תוכנית השלום עם 

 14.0 14.6 19.7 23.3 42.4 הפלסטינים

 43.5 47.9 42.1 30.0 30.3 המצב הכלכלי 

 1.4 2.1 3.9 0.0 9.1 שמירת הסביבה

 17.6 10.4 14.5 20.0 18.2 קידום אוכלוסיות מוחלשות

 6.5 3.1 9.9 13.3 12.1 מצב התחבורה

 3.2 3.1 2.0 6.7 6.1 אחר
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 שמאל )%, יהודים(:-חלוקה לפי ימין

ים על ידי האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה כי אמנם הפוליטיקאים נבחר

הציבור, אבל חשוב מאוד שהסמכויות שלהם יוגבלו על ידי גופים כמו בית המשפט 

העליון, כדי שהם לא יוכלו באמצעות חקיקה או החלטות מנהליות לצמצם את החירויות 

)%,   הדמוקרטיות של הציבור, כמו חופש הביטוי, חופש הדת, השוויון בפני החוק ועוד

 יהודים(

וחם מתנגד להגבלת כ 

של הפוליטיקאים על ידי 

 גופי פיקוח כמו ביהמ"ש

תומך בהגבלת כוחם של 

הפוליטיקאים על ידי גופי 

 פיקוח כמו ביהמ"ש

לא ענה/ 

 מסרב

 0.0 93.6 6.4 שמאל

 1.9 78.3 19.8 מרכז

 6.4 54.8 38.8 ימין

האם אתה מסכים או לא מסכים עם דברי הביקורת של ח"כ גדעון סער מהליכוד כי חוק 

החסינות שמקדמים חברי כנסת ממפלגתו וממפלגות ימין אחרות הוא חוק פרסונלי 

 )נועד לפתור בעיה אישית( שיפגע בליכוד? )%, יהודים(

לא מסכים/ כלל לא  

 מסכים

לא ענה/  מסכים/ מסכים מאוד

 מסרב

 3.1 88.9 8.0 שמאל

 5.2 80.3 14.5 מרכז

 16.8 44.4 38.8 ימין

ט העליון )הרשות השופטת( כיום הוא לוודא שעבודת עבודת אחד מתפקידי בית המשפ

הממשלה )הרשות המבצעת( ועבודת הכנסת )הרשות המחוקקת( מתבצעות על פי 

החוק. יש פוליטיקאים הדורשים לקחת את הסמכות הזו מבית המשפט העליון. לדעתך, 

פן שבו האם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע או תרוויח מביטול הפיקוח המשפטי על האו

 הממשלה והכנסת עושות שימוש בכוחן השלטוני? )%, יהודים(

חושב/ בטוח  

 שהדמוקרטיה תיפגע

חושב/ בטוח 

 שהדמוקרטיה תרוויח

לא ענה/ 

 מסרב

 6.3 6.4 87.3 שמאל

 9.2 11.8 79.0 מרכז

 14.8 39.8 45.4 ימין

 

 

 



 

7 

 

ל שונים כמה מחברי הקואליציה העתידית, ובהם ראש הממשלה, נמצאים בשלבים ש

חקירה פלילית או העמדה לדין. לדעתך האם זה תקין או לא תקין מבחינה ציבורית 

שבמצב זה הם ישתתפו בהצבעות על חקיקה שתבטיח את חסינותם האישית מפני 

 העמדה לדין? )%, יהודים(

לא ענה/  מאוד/ די תקין בכלל לא/ די לא תקין  

 מסרב

 0.0 11.1 88.9 שמאל

 6.6 14.5 78.9 מרכז

 13.9 38.5 47.6 ימין

בוועדה למינוי שופטים יושבים כיום נציגים של מערכת המשפט, של לשכת עורכי הדין 

ושל הכנסת. יש הטוענים כי צריך לשנות את השיטה ולהעביר את ההחלטה על מינוי 

השופטים מהוועדה לגוף המורכב בעיקר מפוליטיקאים. האם אתה תומך או מתנגד 

 ? )%, יהודים(לשינוי כזה

די/ מאוד מתנגד לשינוי  

 שיטת בחירת השופטים

די/ מאוד תומך בשינוי 

 שיטת בחירת השופטים

לא ענה/ 

 מסרב

 6.3 14.3 79.4 שמאל

 14.4 17.8 67.8 מרכז

 20.0 38.5 41.5 ימין

האם היית רוצה שסמכויותיו של בית המשפט העליון בתחום הבטחת שלטון החוק 

 )%, יהודים(ת של אנשי ציבור יישמרו כמו שהן, יחוזקו או יצומצמו? והמאבק נגד שחיתו

שסמכויות  

ביהמ"ש 

 יצומצמו

שסמכויות 

ביהמ"ש יישארו 

 כמו שהן

שסמכויות 

ביהמ"ש 

 יחוזקו

לא ענה/ 

 מסרב

 1.6 60.3 30.2 7.9 שמאל

 7.8 38.2 40.8 13.2 מרכז

 15.0 19.5 26.5 39.0 ימין
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צריכים לעמוד במרכז המשא ומתן בין המפלגות השונות  נושאים שנילדעתך אילו 

 להקמת הקואליציה?

 ימין מרכז שמאל 

 25.7 36.2 44.4 מצב מערכת הבריאות

 6.4 3.9 4.8 חסינות לראש הממשלה

 18.4 23.0 12.7 מצב מערכת החינוך

 60.7 33.6 28.6 המצב הביטחוני והבינלאומי

 14.2 19.7 33.3 תוכנית השלום עם הפלסטינים

 44.7 42.1 30.2 המצב הכלכלי 

 1.6 3.9 4.8 שמירת הסביבה

 15.8 14.5 19.0 קידום אוכלוסיות מוחלשות

 5.6 9.9 12.7 מצב התחבורה

 3.2 2.0 6.3 אחר
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 חלוקה לפי הצבעה בבחירות האחרונות )%(:

טיקאים נבחרים על ידי האם אתה מסכים או לא מסכים עם הטענה כי אמנם הפולי

הציבור, אבל חשוב מאוד שהסמכויות שלהם יוגבלו על ידי גופים כמו בית המשפט 

העליון, כדי שהם לא יוכלו באמצעות חקיקה או החלטות מנהליות לצמצם את החירויות 

)%,   הדמוקרטיות של הציבור, כמו חופש הביטוי, חופש הדת, השוויון בפני החוק ועוד

 יהודים(

גד להגבלת מתנ 

כוחם של 

הפוליטיקאים 

על ידי גופי 

פיקוח כמו 

 ביהמ"ש

תומך בהגבלת 

כוחם של 

הפוליטיקאים 

על ידי גופי 

פיקוח כמו 

 ביהמ"ש

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 גבאי

6.9 93.1 0.0 

 6.2 53.1 40.7 נתניהו בראשות הליכוד

 6.2 75.0 18.8 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 14.3 35.7 50.0 דרעי אריה בראשות ס"ש

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

76.3 23.7 0.0 

 0.0 100.0 0.0 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

53.4 30.0 16.6 

 ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד

9.5 88.8 1.7 

 3.5 75.0 21.5 כחלון כולנו בראשות

 0.0 58.9 41.1 פייגלין משה זהות בראשות

 0.0 100.0 0.0 אבקסיס-לוי אורלי גשר בראשות

 בנט נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד ואיילת

44.4 51.8 3.8 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

0.0 81.2 18.8 
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כים עם דברי הביקורת של ח"כ גדעון סער מהליכוד כי חוק האם אתה מסכים או לא מס

החסינות שמקדמים חברי כנסת ממפלגתו וממפלגות ימין אחרות הוא חוק פרסונלי 

 )נועד לפתור בעיה אישית( שיפגע בליכוד? )%, יהודים(

לא מסכים/  

 כלל לא מסכים

די מסכים/ 

 מסכים מאוד

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 באיג

3.4 86.2 10.4 

 11.7 39.7 48.6 נתניהו בראשות הליכוד

 25.0 62.5 12.5 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 35.7 28.6 35.7 דרעי אריה בראשות ס"ש

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

57.9 21.0 21.1 

 0.0 91.3 8.7 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה ותיהד

 ליצמן יעקב בראשות

41.0 36.7 23.3 

 ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד

9.0 84.3 6.7 

 10.7 71.4 17.9 כחלון כולנו בראשות

 11.8 52.9 35.3 פייגלין משה זהות בראשות

 12.4 81.3 6.3 אבקסיס-לוי אורלי גשר בראשות

 בנט נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד לתואיי

37.0 40.7 22.3 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

6.3 62.5 31.2 
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אחד מתפקידי בית המשפט העליון )הרשות השופטת( כיום הוא לוודא שעבודת עבודת 

הממשלה )הרשות המבצעת( ועבודת הכנסת )הרשות המחוקקת( מתבצעות על פי 

ת הסמכות הזו מבית המשפט העליון. לדעתך, החוק. יש פוליטיקאים הדורשים לקחת א

האם הדמוקרטיה הישראלית תיפגע או תרוויח מביטול הפיקוח המשפטי על האופן שבו 

 הממשלה והכנסת עושות שימוש בכוחן השלטוני? )%, יהודים(

חושב/ בטוח  

שהדמוקרטיה 

 תיפגע

חושב/ בטוח 

שהדמוקרטיה 

 תרוויח

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 גבאי

96.6 3.4 0.0 

 16.7 37.5 45.8 נתניהו בראשות הליכוד

 12.4 31.3 56.3 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 21.5 57.1 21.4 דרעי אריה בראשות ס"ש

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

15.8 48.4 15.8 

 4.4 13.0 82.6 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

23.3 53.3 23.4 

 ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד

86.6 8.4 5.0 

 7.1 17.9 75.0 כחלון כולנו בראשות

 29.4 35.3 35.3 פייגלין משה זהות בראשות

 18.7 6.3 75.0 אבקסיס-לוי אורלי גשר בראשות

 בנט נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד ואיילת

44.4 44.4 11.2 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

62.6 6.3 31.1 
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כמה מחברי הקואליציה העתידית, ובהם ראש הממשלה, נמצאים בשלבים של שונים 

חקירה פלילית או העמדה לדין. לדעתך האם זה תקין או לא תקין מבחינה ציבורית 

על חקיקה שתבטיח את חסינותם האישית מפני  שבמצב זה הם ישתתפו בהצבעות

 העמדה לדין? )%, יהודים(

בכלל לא/ די  

 לא תקין 

 מאוד/ די 

 תקין

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 גבאי

93.1 6.9 0.0 

 13.3 45.3 41.4 נתניהו בראשות הליכוד

 18.6 31.3 50.1 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 28.6 71.4 0.0 ידרע אריה בראשות ס"ש

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 בראשות יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

31.6 50.0 18.4 

 4.3 8.7 87.0 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

37.7 46.7 16.6 

 ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד

83.2 11.8 5.0 

 14.3 14.3 71.4 כחלון תכולנו בראשו

 5.9 35.3 58.8 פייגלין משה זהות בראשות

 0.0 6.2 93.8 אבקסיס-לוי אורלי גשר בראשות

 בנט נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד ואיילת

51.8 44.4 3.8 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

75.0 6.3 18.7 
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יגים של מערכת המשפט, של לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים יושבים כיום נצ

ושל הכנסת. יש הטוענים כי צריך לשנות את השיטה ולהעביר את ההחלטה על מינוי 

השופטים מהוועדה לגוף המורכב בעיקר מפוליטיקאים. האם אתה תומך או מתנגד 

 לשינוי כזה? )%, יהודים(

די/ מאוד  

מתנגד לשינוי 

שיטת בחירת 

 השופטים

די/ מאוד 

תומך בשינוי 

שיטת בחירת 

 השופטים

לא ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 גבאי

96.5 3.5 0.0 

 22.9 45.8 31.3 נתניהו בראשות הליכוד

 24.9 43.8 31.3 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 21.5 64.3 14.2 דרעי אריה בראשות ס"ש

 האיחוד ,היהודי הבית של האיחוד

 ראשותב יהודית ועוצמה הלאומי

 פרץ רפי

36.8 52.6 10.6 

 13.1 13.0 73.9 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

23.3 46.6 30.1 

 ויאיר גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד

79.8 11.2 9.0 

 21.4 28.6 50.0 כחלון כולנו בראשות

 23.5 52.9 23.6 פייגלין משה זהות בראשות

 18.6 6.3 75.1 אבקסיס-לוי אורלי בראשות גשר

 בנט נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד ואיילת

51.8 40.7 7.5 

 עודה איימן בראשות ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד

62.5 6.3 31.2 
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האם היית רוצה שסמכויותיו של בית המשפט העליון בתחום הבטחת שלטון החוק 

 )%, יהודים(ישמרו כמו שהן, יחוזקו או יצומצמו? והמאבק נגד שחיתות של אנשי ציבור י

שסמכויות  

ביהמ"ש 

 יצומצמו

שסמכויות 

ביהמ"ש 

יישארו כמו 

 שהן

שסמכויות 

ביהמ"ש 

 יחוזקו

לא 

ענה/ 

 מסרב

 אבי בראשות העבודה מפלגת

 גבאי

0.0 41.4 58.6 0.0 

 13.9 20.7 29.1 36.3 נתניהו בראשות הליכוד

 12.5 37.5 25.0 25.0 ליברמן בראשות ביתנו ישראל

 21.5 7.1 14.3 57.1 דרעי אריה בראשות ס"ש

, היהודי הבית של האיחוד

 יהודית ועוצמה הלאומי האיחוד

 פרץ רפי בראשות

73.7 15.8 5.3 5.2 

 4.3 60.9 26.1 8.7 זנדברג תמר בראשות מרצ

 ישראל אגודת / התורה יהדות

 ליצמן יעקב בראשות

60.0 10.0 10.0 20.0 

 גנץ בני בראשות לבן כחול

 לפיד ויאיר

6.7 37.4 48.6 7.3 

 17.9 32.1 35.7 14.3 כחלון כולנו בראשות

 23.5 11.8 11.8 52.9 פייגלין משה זהות בראשות

-לוי אורלי גשר בראשות

 אבקסיס

0.0 43.8 31.3 24.9 

 נפתלי החדש בראשות הימין

 שקד ואיילת בנט

59.3 22.2 7.4 11.1 

 איימן שותברא ל"ותע ש"חד

 טיבי ואחמד עודה

0.0 6.3 68.8 24.9 
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נושאים צריכים לעמוד במרכז המשא ומתן בין המפלגות השונות  שנילדעתך אילו 

 להקמת הקואליציה?

  

העבוד

ה 

בראשו

ת אבי 

 גבאי

הליכוד 

בראשו

ת 

בנימין 

 נתניהו

ישראל 

ביתנו 

בראשות 

אביגדור 

 ליברמן

שס 

בראשו

ת 

אריה 

 דרעי

האיחוד 

 של

הבית 

היהודי, 

האיחוד 

הלאומי 

ועוצמה 

 יהודית 

מרצ 

בראשו

ת תמר 

 זנדברג

יהדות 

התורה 

בראשו

ת 

יעקב 

 ליצמן

-כחול

לבן, 

בראשות 

בני גנץ 

ויאיר 

 לפיד

כולנו 

בראשו

ת משה 

 כחלון

זהות 

בראש

ות 

משה 

 פייגלין

גשר 

בראשו

ת 

אורלי 

לוי 

אבקסי

 ס

הימין 

החדש 

בראש

ות 

איילת 

שקד 

ונפתלי 

 בנט

 -חדש 

תעל 

ראשוב

ת 

איימן 

עודה 

ואחמד 

 טיבי

מצב 

מערכת 

 הבריאות

44.8 21.2 18.8 14.3 15.8 39.1 13.3 36.3 42.9 23.5 68.8 37.0 12.5 

חסינות 

לראש 

 הממשלה

3.4 6.1 0.0 14.3 7.9 4.3 13.3 6.1 7.1 5.9 0.0 3.7 0.0 

מצב 

מערכת 

 החינוך

31.0 14.0 18.8 21.4 34.2 21.7 6.7 20.1 10.7 5.9 25.0 29.6 25.0 

המצב 

הביטחוני 

 והבינלאומי

20.7 61.5 43.8 50.0 71.1 8.7 40.0 38.5 46.4 70.6 25.0 63.0 12.5 

תוכנית 

השלום עם 

 הפלסטינים

31.0 19.6 0.0 7.1 10.5 34.8 3.3 19.0 10.7 17.6 12.5 14.8 37.5 

המצב 

 הכלכלי
41.4 44.1 50.0 35.7 26.3 30.4 66.7 44.1 50.0 35.3 37.5 40.7 50.0 

שמירת 

 הסביבה
3.4 3.4 6.3 0.0 0.0 4.3 3.3 3.9 0.0 5.9 0.0 0.0 6.3 

קידום 

אוכלוסיות 

 מוחלשות

17.2 15.1 18.8 21.4 10.5 17.4 23.3 19.0 10.7 17.6 25.0 3.7 25.0 

מצב 

 התחבורה
6.9 7.3 12.5 14.3 5.3 21.7 6.7 6.7 14.3 11.8 6.3 0.0 6.3 

 


