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נשאלים. נערך ע"י חברת "דיאלוג" בפיקוח פרופ' קמיל פוקס. טעות  514גודל המדגם  

 .4.2%מקרית 
 

 מי לדעתך המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה, נתניהו או הרצוג? .1
 

 50% בנימין נתניהו
 24% יצחק הרצוג

 26% לא יודע 
  

 בסקר הקודם
 
 

 51% בנימין נתניהו
 28% יצחק הרצוג

 21% לא יודע
 
 
 
 

דיפלומטי של ישראל, נתניהו או  מי לדעתך יטפל טוב יותר במצבה המדיניו .2
 ?הרצוג

 52% בנימין נתניהו
 30% יצחק הרצוג

 18% לא יודע 
 
 

 בסקר הקודם
 
 

 52% בנימין נתניהו
 33% יצחק הרצוג

 15% לא יודע
 

  



 
 
 במצב הביטחוני של ישראל, נתניהו או הרצוג? טוב יותר  מי לדעתך יידע לטפל. 3
 

 55% בנימין נתניהו
 24% יצחק הרצוג

 21% לא יודע 
 

 בסקר הקודם
 

 56% בנימין נתניהו
 26% יצחק הרצוג

 18% לא יודע
 
 
 , נתניהו או הרצוג?במצב הכלכלי חברתי של ישראלמי לדעתך יידע לטפל טוב יותר . 4
 
 

 35% בנימין נתניהו
 38% הרצוג יצחק

 27% לא יודע 
 
 

 - נתניהו או הרצוג@בכלכלה הישראליתמי לדעתך יידע לטפל טוב יותר  :בסקר הקודם
 
 

 40% בנימין נתניהו
 40% יצחק הרצוג

 20% לא יודע
 
 
 מי לדעתך ידאג טוב יותר לאנשים כמוך, נתניהו או הרצוג?. 5
 

 34% בנימין נתניהו
 35% יצחק הרצוג

 32% לא יודע 
 
 
 באופן כללי למי אתה מאמין יותר, לנתניהו או להרצוג?. 6
 

 31% בנימין נתניהו
 38% יצחק הרצוג

 31% לא יודע 
 



 
 
 ולבסוף מי לדעתך יהיה ראש הממשלה הבאה של ישראל, נתניהו או הרצוג?. 7
 

 51% בנימין נתניהו
 26% יצחק הרצוג

 23% לא יודע 
 בסקר הקודם

 
 58% בנימין נתניהו

 21% יצחק הרצוג
 21% לא יודע

 
האם לדעתך המשטרה צריכה או לא צריכה לפתוח בחקירה בפרשת ההוצאות בבית . 8

 ?ראש הממשלה, בעקבות דוח מבקר המדינה

 41% צריכה לפתוח בחקירה
 40% לא צריכה לפתוח בחקירה

 19% לא יודע 
 
 

  



-2להקריא ( מפלגה היית בוחר?איזו עבור . אם הבחירות היו מתקיימות עכשיו, 9 22( 
 

בסקר 
   נוכחי הקודם

 1 הליכוד  23 25
 2  ראל ביתנויש 6 6
 3 יש עתיד 12 9

 4 המחנה הציוני בראשות הרצוג וליבני 23 23
 5 הבית היהודי 12 14
 6 "כולנו" בראשות משה כחלון 9 8
 7 ש"ס 7 6
 8 "יחד" בראשות אלי ישי 4 4
 9 יהדות התורה 7 8
 10 מרצ 5 5

 11 רשימה משתפת של חד"ש/רע"מ/תע"ל/בל"ד 12 12
 13 אחר 0 0

 14 /לא יודעצביעאלא  21% 23%
 
 
 

  



 שאלת האינטרנט
 

נשאלים, המשיבים נשאלו כשאלה ראשונה עבור איזו מפלגה היו  702בסקר אינטרנט של 
 מצביעים "לו הבחירות היו מתקיימות היום"

עבור איזו שאלה נוספת ייתכן שיצביעו ("מתלבט"), אם בכלל בשאלה הנוספת הם נשאלו 
 הוא/היא מתלבט/ת.

 
הטבלה הבאה מציגה את שיעור המתלבטים" כאשר  השורה היא התשובה לשאלה 

 עבור איזו מפלגה היו מצביעים לו הבחירות היו מתקיימות היום") ”הראשונה (דהינו, 
       

 ונים הם ריקים.העמודות הן המפלגה הנוספת (לכן האלכס
 

ציינו  36%כך למשל, מבין אלה שציינו בשאלה הראשונה שמתכוונים להצביע ליכוד, 
מפלגה אפשרית נוספת. המפלגה האפשרית הנוספת עם מירב האחוזים היא הבית 

 היהודי. 
ציינו בשאלת  17%, מאלה שהשיבו בשאלה הראשונה שמתכוונים להצביע ליכודלדוגמה, 

בין הליכוד ובין הבית  6%ההמשך שהם עשויים להתלבט בין הליכוד ובין הבית היהודי, 
 בין הליכוד ובין כולנו וכך הלאה 4%ו  היהודי

 

 
 
 

 


