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 20/03/2019 

 בישראל  חברתיתהיזיה וטלוה –אהוד  אל:

 )עדכון( סקר דעת קהלהנדון: ממצאי 

כמדגם מייצג  איש/ה 700במרץ בקרב  18-17 –רצ"ב ממצאי סקר שבוצע בפאנל אינטרנטי ב 

 . 3.7% –מגזר יהודי וערבי. טעות הדגימה ומעלה(,  18)גילאי  בישראל של האוכלוסיה הבוגרת

 מכלל המדגם.  15% –ערבי מהווה כ המגזר ה

 דמוגרפיים )במגזר היהודי(.-תי רקע סוציולפי מש –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 
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 פרוט הממצאים 

 כוונות הצבעה לכנסת היום 
 ()ללא אלו שלא יצביעו + מסרביםלו היו היום בחירות לכנסת, לאיזו מפלגה היית מבציע/ה? 

 סה"כ 

 22.2% הליכוד בראשות נתניהו

 5.7% מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי

 4.1% כולנו בראשות כחלון

מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר 
 לפיד

22.6% 

הימין החדש בראשות נפתלי בנט ואיילת 
 שקד

4.3% 

איחוד מפלגות הימין )הבית היהודי, 
 איחוד לאומי ועוצמה יהודית(

3.3% 

 4.4% ס בראשות אריה דרעי"ש

 3.1% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 4.6% יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 3.8% מרצ בראשות תמר זנדברג

 2.6% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 3.6% זהות בראשות משה פייגלין

 6.2% תע"ל-חד"ש 

 3%  בל"ד-רע"מ

 1.1%  מפלגה אחרת 

 5.5% עדיין לא החליטו 

 

לא בטוח ובמיוחד ישראל  ןעוברות חלק ןמספר מפלגות הם על גבול אחוז החסימה ,חלק -הערה

בל"ד, כאשר גם לגבי "כולנו"  ו"זהות" מצבם לא יציב. -ביתנו, גשר בראשות אורלי לוי, רע"מ 

כל שינוי קל בהצבעה יכול להעביר או להוריד מפלגה מתחת לאחוז החסימה ואז התמונה 

זר הערבי נדגיש במג יציבות.-הפוליטית משתנה. אנו עדיין בתקופה של "חולות נודדים" ואי

  שסירבו לענות למי יצביעו או שציינו שלא יצביעו גבוה משמעותית יותר מהמגזר היהודי.האחוז 
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 עמדות כלפי מדד העוני 
 1.7-, יש בישראל מעל ל2017לשנת ח ממדי העוני של המוסד לביטוח לאומי "על פי דו: פתיח

 .עניים אלף ילדים 800-מ יותר ומתוכם מיליון  אנשים עניים. קרוב לחצי מיליון משפחות עניות 

דו"ח  עמותת ל"תת" המנתח את העוני לפי רמת המחסור של אנשים, קובע שיש חצי מיליון 

 עניים יותר מאשר נתוני הביטוח הלאומי.

לגודל  לפי ההכנסות בהתאם שהוא קבע, עוניהקו מודד את  ממדי העוני לפי הביטוח הלאומי 

שקלים בודדים מעל קו מי שמרוויח  וכך הלאה(.₪  5,300-זוג כ₪,  3,700-)יחיד כ המשפחה

האם לדעתך מדידת ממדי העוני לפי שיטה זו של הביטוח הלאומי משקפת לא נחשב עני. העוני 

 או לא משקפת את ממדי העוני בפועל? 

 מקובץ  כלל המדגם  

 17% 3%   רבה במידה משקפת

 14%   משקפת די

 72% 36% משקפת כ"כ לא

 36%   משקפת לא כלל

 11% 11%   דעה אין

 

 
 בכל טור(  100%) מקובץ, לפי המגזר

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 17% 17% 17% משקפת במידה רבה + די משקפת 

 65% 73% 72% לא כ"כ + כלל לא משקפת 

 18% 10% 11% אין דעה 

 

 רוב הציבור בשני המגזרים ציינו ש"לא משקפת".
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האם לדעתך מדידת ממדי העוני לפי שיטה זו של הביטוח הלאומי משקפת או לא משקפת את 

 בכל שורה   100%לפי משתני רקע, מגזר יהודי,  – ממדי העוני בפועל?

  

 אין דעה משקפתלא  משקפת

 
 10% 73% 17% סה"כ

 מגדר
 9% 72% 19% זכר

 10% 74% 16% נקבה

 גיל

18-29 15% 70% 15% 

30-49 15% 77% 8% 

50+ 21% 70% 10% 

 רמת דתיות

 14% 71% 15% חרדי

 10% 72% 18% דתי

 8% 79% 13% מסורתי קרוב לדת

 12% 65% 23% מסורתי לא דתי

 9% 75% 16% חילוני

 רמת השכלה

 14% 68% 18% ומטה תיכון

 8% 76% 16% על תיכונית

 8% 75% 17% אקדמית

 רמת הכנסה

 8% 78% 14% לממוצעמתחת 

 14% 70% 17% ממוצע

 6% 70% 24% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 14% 68% 18% ימין

 6% 82% 12% מרכז נוטה לימין

 8% 75% 17% מרכז

 6% 74% 20% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 17% 63% 20% הליכוד בראשות נתניהו

 2% 74% 24% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 0% 82% 18% כולנו בראשות כחלון

 6% 78% 16% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש + איחוד  מפלגות הימין
 מפלגות הימין( 

12% 81% 7% 

 14% 65% 21% ש"ס + יהדות התורה 

 9% 82% 9% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 91% 9% מרצ

 5% 81% 14% אבקסיס-בראשות אורלי לויגשר 

 0% 78% 22% מפלגה אחרת

 20% 65% 15% ולא החליט

 2015 -הצבעה ב 

 10% 67% 23% הליכוד בראשות נתניהו

 4% 78% 18% המחנה הציוני בראשות הרצוג ולבני

 9% 74% 17% יש עתיד בראשות לפיד

 4% 79% 17% כולנו בראשות כחלון

 3% 81% 16% בראשות נפתלי בנטהבית היהודי 

 9% 69% 22% ס"ש

 9% 72% 19% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 9% 74% 17% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 8% 69% 23% מרצ

 בכל הקהלים רובם ציינו ש"לא משקפת". 
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 עמדות בנושאים שונים 
 בכל שורה(  100%) הבאים: מההיגדיםהאם את/ה מסכים/ה לכל אחד 

 מגזר 
 

מאוד + 
די 
 /המסכים

כ"כ + לא 
 אין דעה /מסכיםלא 

בין פער 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים"

 סה"כ

הממשלה בראשות בנימין נתניהו, פעלה באופן 
מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים עובדים, 

כולל העלאת גובה שכרם של העשירונים 
 התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

31% 58% 11% -27% 

בטחון תזונתי )היעדר נגישות למזון בריא -עוני ואי
מרכזיים בסדר  הדרוש לחיים פעילים( הם נושאים 

  היום של הבחירות הקרובות לכנסת 
39% 51% 10% -12% 

הסוגיות של עוני והיעדר בטחון תזונתי צריכות 
של  להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות 

כאשר הם המצביעים מכפי שזה משתקף כיום, 
 מחליטים לאיזו מפלגה להצביע

76% 14% 10% +62% 

ככל שהמפלגה יותר בעלת השקפות שמאל, כך 
חברתיים ובניסיון  המצע שלה עוסק יותר בנושאים 

 להביא לשוויון כלכלי
46% 42% 12% +4% 

 יהודים

הממשלה בראשות בנימין נתניהו, פעלה באופן 
עובדים,  מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים
כולל העלאת גובה שכרם של העשירונים 

 התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

34% 57% 9% -23% 

בטחון תזונתי )היעדר נגישות למזון בריא -עוני ואי
מרכזיים בסדר  הדרוש לחיים פעילים( הם נושאים 

  היום של הבחירות הקרובות לכנסת 

39% 55% 6% -16% 

והיעדר בטחון תזונתי צריכות הסוגיות של עוני 
של  להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות 

המצביעים מכפי שזה משתקף כיום, כאשר הם 
 מחליטים לאיזו מפלגה להצביע

78% 15% 7% +63% 

ככל שהמפלגה יותר בעלת השקפות שמאל, כך 
חברתיים ובניסיון  המצע שלה עוסק יותר בנושאים 

 להביא לשוויון כלכלי

45% 45% 10% 0 

 ערבים 

הממשלה בראשות בנימין נתניהו, פעלה באופן 
מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים עובדים, 

כולל העלאת גובה שכרם של העשירונים 
 התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

11% 61% 28% -50% 

בטחון תזונתי )היעדר נגישות למזון בריא -עוני ואי
מרכזיים בסדר  פעילים( הם נושאים הדרוש לחיים 

  היום של הבחירות הקרובות לכנסת 

43% 29% 28% +14% 

הסוגיות של עוני והיעדר בטחון תזונתי צריכות 
של  להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות 

המצביעים מכפי שזה משתקף כיום, כאשר הם 
 מחליטים לאיזו מפלגה להצביע

63% 8% 29% +55% 

שהמפלגה יותר בעלת השקפות שמאל, כך ככל 
חברתיים ובניסיון  המצע שלה עוסק יותר בנושאים 

 להביא לשוויון כלכלי

49% 25% 26% +24% 
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הממשלה בראשות בנימין נתניהו, פעלה באופן ש" רוב הציבור בשני המגזרים לא הסכימו להיגד

גובה שכרם של העשירונים מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים עובדים, כולל העלאת 

 ".התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

בטחון תזונתי )היעדר נגישות למזון בריא -עוני ואיבמגזר היהודי הרוב לא הסכימו להיגד ש"
" בעוד מרכזיים בסדר היום של הבחירות הקרובות לכנסת הדרוש לחיים פעילים( הם נושאים 

 שמגזר העברי הרוב הסכימו. 
 

הסוגיות של עוני והיעדר בטחון תזונתי צריכות להיות המגזרים הרוב הסכימו להיגד ש"בשני 
של המצביעים מכפי שזה משתקף כיום, כאשר הם מחליטים  במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות 

 ".לאיזו מפלגה להצביע
 

לה, ש תהעולם הפוליטילבין השקפת בנושאים חברתיים לגבי הקשר בין עיסוק מצע של מפלגה 
 הדעות חלוקות )במגזר הערבי נטו יותר להסכים(. 
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הממשלה בראשות בנימין נתניהו, פעלה באופן מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים 

לפי  – עובדים, כולל העלאת גובה שכרם של העשירונים התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%משתני רקע, 

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

  

34% 57% 9% -23% 

 מגדר
 17%- 6% 55% 38% זכר

 29%- 11% 59% 30% נקבה

 גיל

18-29 35% 50% 15% -15% 

30-49 35% 57% 8% -22% 

50+ 31% 63% 6% -32% 

 רמת דתיות

 15%+ 13% 36% 51% חרדי

 1%- 13% 44% 43% דתי

 16%- 6% 55% 39% מסורתי קרוב לדת

 34%- 8% 63% 29% מסורתי לא דתי

 37%- 9% 64% 27% חילוני

 רמת השכלה

 14%- 15% 50% 36% ומטה תיכון

 16%- 6% 55% 39% על תיכונית

 34%- 7% 64% 30% אקדמית

 רמת הכנסה

 22%- 9% 56% 34% מתחת לממוצע

 16%- 8% 54% 38% ממוצע

 22%- 8% 57% 35% לממוצעמעל 

השקפת עולם 
 פוליטית

 13%+ 13% 37% 50% ימין

 12%- 5% 53% 41% מרכז נוטה לימין

 69%- 7% 81% 12% מרכז

 80%- 4% 88% 8% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 39%+ 9% 26% 65% הליכוד בראשות נתניהו

 88%- 4% 92% 4% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 31%- 7% 62% 31% כולנו בראשות כחלון

 81%- 1% 90% 9% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 2%+ 13% 43% 45% איחוד מפלגות הימין( 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 25%+ 17% 29% 54% התורה( 

 9%+ 9% 41% 50% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 95%- 5% 95% 0% מרצ

 62%- 0% 81% 19% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 31%- 11% 60% 29% מפלגה אחרת

 45%- 28% 58% 13% ולא החליט

 

ברוב הקהלים הרוב לא הסכימו, למעט מצביעי הליכוד היום, מצביעי המפלגות חרדיות  ומצביעי 

 מפלגות הימין וישראל ביתנו.
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בנימין נתניהו, פעלה באופן מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים הממשלה בראשות 

לפי  – עובדים, כולל העלאת גובה שכרם של העשירונים התחתונים וצמצום העסקת עובדי קבלן

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%, 2015 -הצבעה ב 

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

 
 23%- 9% 57% 34% סה"כ

 2015 -הצבעה ב 

 +19% 6% 37% 56% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 ולבני

6% 93% 1% -87% 

 56%- 5% 76% 20% יש עתיד בראשות לפיד

 36%- 2% 67% 31% כולנו בראשות כחלון

 0 8% 46% 46% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 +22% 9% 34% 56% ס"ש

 9%- 16% 47% 38% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 +22% 9% 35% 57% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 76%- 0% 88% 12% מרצ

 

בקרב מצביעי הליכוד ובקרב מצביעי המפלגות החרדיות הרוב הסכימו, בקרב מצביעי הבית היהודי 

 הדעות חלוקות ואילו בקרב מצביע כל יתר המפלגות הרוב לא הסכימו.     
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מרכזיים  בטחון תזונתי )היעדר נגישות למזון בריא הדרוש לחיים פעילים( הם נושאים -עוני ואי

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%לפי משתני רקע,  –  הבחירות הקרובות לכנסתהיום של  בסדר

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

  

39% 55% 6% -16% 

 מגדר
 18%- 4% 57% 39% זכר

 14%- 8% 53% 39% נקבה

 גיל

18-29 34% 58% 9% -24% 

30-49 40% 54% 7% -14% 

50+ 42% 54% 4% -12% 

 רמת דתיות

 27%- 9% 59% 32% חרדי

 19%- 7% 56% 37% דתי

 3%+ 7% 45% 48% מסורתי קרוב לדת

 9%- 6% 51% 42% מסורתי לא דתי

 21%- 5% 58% 37% חילוני

 רמת השכלה

 1%- 9% 46% 45% ומטה תיכון

 16%- 5% 56% 40% על תיכונית

 27%- 5% 61% 34% אקדמית

 רמת הכנסה

 18%- 6% 56% 38% מתחת לממוצע

 15%+ 5% 40% 55% ממוצע

 25%- 5% 60% 35% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 6%- 8% 49% 43% ימין

 11%- 7% 52% 41% מרכז נוטה לימין

 13%- 7% 53% 40% מרכז

 49%- 1% 74% 25% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 12%+ 8% 40% 52% נתניהוהליכוד בראשות 

 14%- 0% 57% 43% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 16%- 0% 58% 42% כולנו בראשות כחלון

 28%- 2% 63% 35% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 37%- 2% 67% 30% איחוד מפלגות הימין( 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 32%- 10% 61% 29% התורה( 

 5%+ 13% 41% 46% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 56%- 0% 78% 22% מרצ

 16%+ 0% 42% 58% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 57%- 3% 77% 20% מפלגה אחרת

 1% 25% 37% 38% ולא החליט

 

ברוב הקהלים הרוב לא הסכימו, למעט מצביעי מספר מפלגות היום: ליכוד, "גשר" בראשות 

 אבקסיס וישראל ביתנו. -אורלי לוי
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 הם( פעילים לחיים הדרוש בריא למזון נגישות היעדר) תזונתי בטחון-ואי עוני

 בכל 100% ,2015 -הצבעה ב  לפי –  לכנסת הקרובות הבחירות של היום בסדר  מרכזיים  נושאים

   יהודי מגזר, שורה

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

 
 16%- 6% 55% 39% סה"כ

 2015 -הצבעה ב 

 1%+ 7% 46% 47% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 ולבני

37% 62% 1% -25% 

 31%- 3% 64% 33% יש עתיד בראשות לפיד

 16%- 0% 58% 42% בראשות כחלוןכולנו 

 16%- 3% 57% 41% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 9%- 9% 50% 41% ס"ש

 6%+ 13% 41% 47% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 48%- 0% 74% 26% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 70%- 0% 85% 15% מרצ

 

 ואילו בקרב כל היתר הרוב לא מסכימים.    להסכיםמצביעי הליכוד חלוקים, מצביעי ישראל ביתנו נוטים 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 של  העדיפויות בסדר יותר גבוה במקום  להיות צריכות תזונתי בטחון והיעדר עוני של הסוגיות

לפי משתני  –   להצביע מפלגה  לאיזו מחליטים הם כאשר, כיום משתקף שזה מכפי  המצביעים

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%רקע, 

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

  

78% 15% 7% +63% 

 מגדר
 62%+ 4% 17% 79% זכר

 65%+ 9% 13% 78% נקבה

 גיל

18-29 74% 17% 9% +57% 

30-49 82% 11% 7% +71% 

50+ 77% 18% 5% +59% 

 רמת דתיות

 45%+ 11% 22% 67% חרדי

 71%+ 7% 11% 82% דתי

 71%+ 9% 10% 81% לדת מסורתי קרוב

 63%+ 5% 16% 79% מסורתי לא דתי

 65%+ 6% 15% 80% חילוני

 רמת השכלה

 61%+ 9% 15% 76% ומטה תיכון

 63%+ 6% 15% 78% על תיכונית

 66%+ 6% 14% 80% אקדמית

 רמת הכנסה

 64%+ 7% 15% 79% מתחת לממוצע

 60%+ 5% 18% 78% ממוצע

 72%+ 6% 11% 83% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 59%+ 8% 16% 75% ימין

 68%+ 7% 13% 81% מרכז נוטה לימין

 57%+ 7% 18% 75% מרכז

 78%+ 2% 10% 88% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 66%+ 9% 12% 78% הליכוד בראשות נתניהו

 56%+ 0% 22% 78% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 72%+ 0% 14% 86% בראשות כחלוןכולנו 

 81%+ 1% 9% 90% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 איחוד מפלגות הימין( 

72% 24% 3% +48% 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 התורה( 

70% 17% 13% +53% 

 27%+ 9% 32% 59% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 87%+ 4% 4% 91% מרצ

 82%+ 0% 9% 91% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 43%+ 3% 27% 70% מפלגה אחרת

 57%+ 25% 9% 66% ולא החליט

 

, כאשר בקרב החרדים ובקרב מצביעי ישראל ביתנו היום הפער הסכימובכל הקהלים הרוב 

 לטובת אלו שהסכימו יחסית קטן יותר )מספר המקרים קטן(. 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 של  העדיפויות בסדר יותר גבוה במקום  להיות צריכות תזונתי בטחון והיעדר עוני של הסוגיות

לפי הצבעה  –להצביע מפלגה  לאיזו מחליטים הם כאשר, כיום משתקף שזה מכפי  המצביעים

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%,  2015 –לכנסת ב 

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

 
 63%+ 7% 15% 78% סה"כ

 2015 -הצבעה ב 

 68%+ 8% 12% 80% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 70%+ 0% 15% 85% ולבני

 71%+ 2% 14% 85% יש עתיד בראשות לפיד

 66%+ 0% 17% 83% כולנו בראשות כחלון

 75%+ 3% 11% 86% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 53%+ 9% 19% 72% ס"ש

 28%+ 16% 28% 56% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 57%+ 9% 17% 74% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 66%+ 4% 15% 81% מרצ

 

    .הסכימו הרוב הקהלים בכל
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 חברתיים  בנושאים יותר עוסק שלה המצע כך, שמאל השקפות בעלת יותר שהמפלגה ככל

 ר יהודי זבכל שורה, מג 100%לפי משתני רקע,  – כלכלי לשוויון  להביא ובניסיון

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

  

45% 45% 10% 0 

 מגדר
 11%+ 8% 41% 52% זכר

 8%- 12% 48% 40% נקבה

 גיל

18-29 34% 49% 17% -15% 

30-49 48% 45% 7% +3% 

50+ 49% 42% 9% +7% 

 רמת דתיות

 31%- 13% 59% 28% חרדי

 12%- 9% 51% 39% דתי

 19%- 8% 56% 37% מסורתי קרוב לדת

 13%+ 13% 37% 50% מסורתי לא דתי

 12%+ 9% 40% 52% חילוני

 רמת השכלה

 2%+ 14% 42% 44% ומטה תיכון

 10%- 8% 51% 41% על תיכונית

 3%+ 7% 45% 48% אקדמית

 רמת הכנסה

 13%- 11% 51% 38% מתחת לממוצע

 3%+ 7% 45% 48% ממוצע

 14%+ 8% 39% 53% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 33%- 13% 60% 27% ימין

 7%- 7% 50% 43% מרכז נוטה לימין

 14%+ 10% 38% 52% מרכז

 78%+ 3% 9% 87% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 30%- 14% 58% 28% הליכוד בראשות נתניהו

 67%+ 2% 15% 82% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 7%- 3% 52% 45% כולנו בראשות כחלון

 50%+ 2% 24% 74% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 איחוד מפלגות הימין( 

23% 72% 5% -49% 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 התורה( 

23% 62% 15% -39% 

 5%+ 13% 41% 46% ביתנו בראשות ליברמןישראל 

 88%+ 4% 4% 92% מרצ

 12%- 0% 56% 44% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 16%- 8% 54% 38% מפלגה אחרת

 21%- 34% 44% 23% ולא החליט

 

בקרב בעלי השקפת עולם מרכז ושמאל הרוב הסכימו. בקרב בעלי השקפת עולם ימין הרוב לא 

 הסכימו. 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 חברתיים  בנושאים יותר עוסק שלה המצע כך, שמאל השקפות בעלת יותר שהמפלגה ככל

 ר יהודי זבכל שורה, מג 100%, 2015-הצבעה לכנסת בלפי  – כלכלי לשוויון  להביא ובניסיון

  
 אין דעה מסכיםלא  מסכים

הפער בין 
"מסכים" 

 ל"לא מסכים" 

  

45% 45% 10% 0 

 2015 -הצבעה ב 

 18%- 13% 53% 35% נתניהוהליכוד בראשות 

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 ולבני

82% 16% 1% +66% 

 15%+ 3% 41% 56% יש עתיד בראשות לפיד

 4%- 4% 50% 46% כולנו בראשות כחלון

 38%- 3% 68% 30% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 38%- 6% 66% 28% ס"ש

 22%- 16% 53% 31% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 35%- 13% 61% 26% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 69%+ 8% 12% 81% מרצ

 

שמאל הרוב הסכימו, בקרב מצביעי הליכוד ומפלגות הימין הרוב -בקרב מצביעי מפלגות המרכז

 לא הסכימו. 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 תפיסת המפלגה שדואגת יותר לנושאים הקשורים לעוני 
 ובטחון לעוניללא קשר לכוונות ההצבעה שלך, איזה מפלגות דואגות יותר לנושאים הקשורים 

   שמאל?-מפלגות הימין או מפלגות המרכז -ישראל אזרחי בקרב  תזונתי

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 6% 21% 19%   הימין מפלגות

 38% 31% 32% שמאל-המרכז מפלגות

 11% 10% 10%   שווה במידה המפלגות כל

 21% 25% 24%   אלו לנושאים דואגת לא מפלגה אף

 24% 13% 15%   דעה אין

 

 ".אלו לנושאים דואגת לא מפלגה אף" ו"שמאל-המרכז מפלגות"תשובות:  2יחסית בולטות 

 .הבא מוצג ניתוח לפי משתני רקע בעמוד

" גבוה יחסית בקרב הצעירים, בקרב הדתיים והחרדים ובקרב בעלי מפלגות הימין"האחוז שציינו 
 ציינו "מפלגות הימין"  44%השקפת עולם ימין. בקרב מצביעי הליכוד 

 

האחוז שציינו "מפלגות השמאל" גבוה יחסית בקרב המבוגרים, בקרב החילוניים, בקרב בעלי 

 ושמאל.  רמת השכלה ורמת הכנסה גבוהות ובקרב בעלי השקפת עולם מרכז 

האחוז שציינו ש"אף מפלגה לא דואגת" גבוה יחסית בקרב בעלי השקפת עולם פוליטית מרכז 

 . נוטה לימין ובקרב מצביעי "כולנו" בראשות כחלון היום
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 ובטחון לעוניללא קשר לכוונות ההצבעה שלך, איזה מפלגות דואגות יותר לנושאים הקשורים 

לפי משתני רקע,  -  שמאל?-מפלגות הימין או מפלגות המרכז -ישראל אזרחי בקרב  תזונתי

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%

  

מפלגות 
 הימין

מפלגות 
-המרכז
 שמאל

כל 
המפלגות 
במידה 

 שווה

אף מפלגה 
לא דואגת 
לנושאים 

 אלו

 אין דעה

 
 13% 25% 10% 31% 21% סה"כ

 מגדר
 7% 23% 12% 34% 23% זכר

 18% 26% 9% 28% 19% נקבה

 גיל

18-29 31% 21% 10% 20% 18% 

30-49 19% 33% 11% 24% 13% 

50+ 17% 34% 10% 28% 11% 

 רמת דתיות

 21% 26% 14% 13% 26% חרדי

 10% 19% 16% 26% 30% דתי

 17% 28% 11% 21% 24% מסורתי קרוב לדת

 10% 29% 9% 36% 15% מסורתי לא דתי

 12% 23% 8% 38% 19% חילוני

 השכלהרמת 

 15% 27% 9% 26% 24% ומטה תיכון

 13% 24% 13% 20% 31% על תיכונית

 13% 24% 11% 39% 14% אקדמית

 רמת הכנסה

 16% 28% 10% 23% 22% מתחת לממוצע

 10% 22% 8% 33% 27% ממוצע

 9% 20% 12% 44% 15% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 16% 26% 12% 8% 38% ימין

 16% 31% 10% 29% 15% לימיןמרכז נוטה 

 14% 21% 11% 51% 4% מרכז

 4% 19% 4% 70% 1% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 15% 20% 10% 10% 44% הליכוד בראשות נתניהו

 0% 14% 7% 79% 0% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 0% 51% 15% 17% 17% כולנו בראשות כחלון

 6% 22% 7% 63% 2% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 איחוד מפלגות הימין( 

37% 10% 18% 30% 6% 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 התורה( 

29% 4% 19% 28% 20% 

 27% 17% 5% 23% 28% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 16% 0% 84% 0% מרצ

 19% 34% 14% 33% 0% אבקסיס-לויגשר בראשות אורלי 

 9% 27% 19% 23% 23% מפלגה אחרת

 51% 22% 2% 14% 11% ולא החליט

 
 הערה: ראה את ההסברים לטבלה בעמוד הקודם. 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 ובטחון לעוניללא קשר לכוונות ההצבעה שלך, איזה מפלגות דואגות יותר לנושאים הקשורים 

, 2015 -הצבעה ב לפי  -  שמאל?-הימין או מפלגות המרכזמפלגות  -ישראל אזרחי בקרב  תזונתי

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%

  

מפלגות 
 הימין

מפלגות 
-המרכז
 שמאל

כל 
המפלגות 
במידה 

 שווה

אף מפלגה 
לא דואגת 
לנושאים 

 אלו

 אין דעה

 
 13% 25% 10% 31% 21% סה"כ

 -לפי הצבעה ב 
2015 

 12% 24% 11% 16% 37% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 ולבני

1% 75% 9% 12% 3% 

 8% 32% 9% 42% 9% יש עתיד בראשות לפיד

 6% 40% 8% 33% 13% כולנו בראשות כחלון

 8% 35% 24% 14% 19% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 6% 31% 13% 3% 47% ס"ש

 28% 22% 9% 13% 28% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 22% 35% 22% 4% 17% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 0% 23% 0% 73% 4% מרצ

 

 האחוז שציינו "מפלגות הימין" גבוה יחסית בקרב מצביעי הליכוד וש"ס. 

  המחנה הציוני, יש עתיד ומרצ. שמאל" גבוה יחסית בקרב מצביעי -האחוז שציינו "מפלגות המרכז

 האחוז שציינו ש"אף מפלגה לא דואגת" גבוה יחסית בקרב מצביעי "כולנו". 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 מה חשוב כאשר בוחרים לאיזו מפלגה להצביע 
עבורך כאשר את/ה מחליט/ה לאיזו מפלגה  ביותר החשובאיזה מבין הדברים הבאים הוא 

עבורך, כאשר את/ה  בחשיבותו השניאיזה מבין הדברים הבאים הוא להצביע בבחירות? 

  מחליט/ה לאיזו מפלגה להצביע בבחירות? 

שני נושאים  נושא שני  נושא ראשון  
 במצטבר  

 הפתרון, כגון, המפלגה של המדיני המצע
  הגרעין מניעת, הפלסטינים עם לסכסוך
     וכדומה בארץ ביטחוני  מצב, האיראני

23% 31% 54% 

 שיפור כולל המפלגה של החברתי המצע
   תחבורה, הבריאות, החינוך מערכת
 צמצום, המחיה  יוקר הורדת ציבורית

 וכדומה העוני ממדי

46% 22% 68% 

 25% 14% 11%   הממשלה לראשות המפלגה מועמד

 18% 13% 5%    לכנסת הרשימה הרכב

 15% 20% 15%   דעה אין, אחר

 

 בכל טור   100% –לפי מגזר, מסתכם ביותר מ  –שני נושאים במצטבר 

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 הפתרון, כגון, המפלגה של המדיני המצע
  הגרעין מניעת, הפלסטינים עם לסכסוך
     וכדומה בארץ ביטחוני  מצב, האיראני

54% 57% 40% 

 שיפור כולל המפלגה של החברתי המצע
 ציבורית   תחבורה, הבריאות, החינוך מערכת
 העוני ממדי צמצום, המחיה  יוקר הורדת
 וכדומה

68% 69% 58% 

 19% 25% 25%   הממשלה לראשות המפלגה מועמד

 21% 18% 18%    לכנסת הרשימה הרכב

 25% 14% 15%   דעה אין, אחר

 

 ".המפלגה של החברתי המצע"בשני המגזרים במדרג הראשון צויין 

הערה: ניתן להניח שיש משקל ל"רציה חברתית" במתן תשובות לשאלה זו בהתחשב בשאלות 

  .להשקדמו 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

יש לקרוא את  לפי משתני רקע. – איזה נושאים חשובים כאשר מחליטים לאיזו מפלגה להצביע

תשובות, מגזר  2-בכל שורה מאחר וניתנה אפשרות ל 100% –ביותר מ  מסתכםהטבלה בשורה, 

 יהודי 

  
 

המצע 
 המדיני

המצע 
 החברתי

מועמד 
לראשות 
 הממשלה

הרכב 
 הרשימה

אין 

 דעה 

 
 14% 18% 25% 69% 57% סה"כ

 מגדר
 12% 22% 28% 67% 60% זכר

 20% 15% 24% 71% 54% נקבה

 גיל

18-29 54% 67% 24% 19% 20% 

30-49 58% 70% 23% 18% 17% 

50+ 57% 69% 30% 18% 14% 

 רמת דתיות

 40% 14% 20% 51% 40% חרדי

 23% 22% 17% 63% 57% דתי

 13% 19% 25% 69% 63% מסורתי קרוב לדת

 15% 21% 31% 69% 52% מסורתי לא דתי

 11% 17% 27% 75% 61% חילוני

 רמת השכלה

 16% 18% 24% 72% 58% ומטה תיכון

 17% 14% 21% 73% 62% על תיכונית

 17% 20% 29% 66% 54% אקדמית

 הכנסהרמת 

 18% 18% 23% 72% 55% מתחת לממוצע

 10% 12% 28% 75% 63% ממוצע

 12% 23% 29% 68% 57% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 21% 16% 24% 60% 61% ימין

 13% 16% 27% 70% 62% מרכז נוטה לימין

 14% 19% 26% 78% 50% מרכז

 11% 25% 26% 81% 48% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 12% 12% 36% 64% 67% הליכוד בראשות נתניהו

 11% 13% 11% 82% 76% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 11% 11% 16% 83% 73% כולנו בראשות כחלון

 8% 22% 36% 80% 46% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 איחוד מפלגות הימין( 

85% 63% 18% 30% 2% 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 התורה( 

21% 42% 12% 20% 55% 

 18% 18% 28% 50% 68% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 34% 13% 100% 53% מרצ

 11% 30% 9% 94% 50% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 11% 19% 12% 80% 72% מפלגה אחרת

 40% 6% 28% 59% 35% ולא החליט

 

בקרב אלו שמגדירים את השקפת העולם שלהם כימין, מצע מדיני ומצע חברתי צויינו באחוזים 

 יש יתרון משמעותי לאלו שציינו "מצע חברתי"   דומים. בקרב  בעלי השקפת עולם שמאל
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

יש לקרוא  .2015 -לפי הצבעה ב  – איזה נושאים חשובים כאשר מחליטים לאיזו מפלגה להצביע

תשובות,  2-בכל שורה מאחר וניתנה אפשרות ל 100% –ביותר מ  מסתכםאת הטבלה בשורה, 

 מגזר יהודי 

  
 

המצע 
 המדיני

המצע 
 החברתי

מועמד 
לראשות 
 הממשלה

הרכב 
 הרשימה

אין 

 דעה 

 
 14% 18% 25% 69% 57% סה"כ

 לפי הצבעה 
 2015 -ב 

 12% 13% 35% 64% 67% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 7% 24% 31% 82% 50% ולבני

 6% 18% 35% 77% 59% יש עתיד בראשות לפיד

 2% 19% 15% 94% 69% כולנו בראשות כחלון

 3% 32% 14% 62% 86% הבית היהודי בראשות נפתלי בנט

 44% 22% 19% 53% 28% ס"ש

 22% 16% 28% 56% 59% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 65% 13% 4% 39% 22% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 0% 23% 35% 92% 50% מרצ

 

צויין באחוזים  "המצע המדיני"ישראל ביתנו( היהודי ובקרב מצביעי מפלגות הימין )ליכוד, הבית 

 . "המצע החברתי"גבוהים יותר מאשר 

  צויין במדרג הראשון.   "המצע החברתי"בקרב מצביעי יתר המפלגות 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 השפעת עמדות מפלגה בנושאים מדיניים על הצבעה 
באיזו מידה עמדות של מפלגה בנושאים מדיניים כגון: סיום הסכסוך עם הפלסטינים עם בהסכם  

 שלום או בשימוש בכוח וצמצום האיום  האיראני, משפיעות על בחירתך עבורה  לכנסת?   

 מקובץ  סה"כ 

 14% 14%  ( המכריע השיקול זה) בחירתי על משפיע הכי זה

 44% 44%    רבה די במידה משפיע זה

 29% 19%     מועטה במידה משפיע זה

 10%   משפיע לא כלל או כמעט

 13% 13%   לענות ת/מסרב/  דעה אין

 

 מקובץ, לפי המגזר 

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 השיקול זה) בחירתי על משפיע הכי זה
  ( המכריע

14% 14% 14% 

 35% 45% 44%    רבה די במידה משפיע זה

+ כמעט או כלל לא   מועטה במידה משפיע זה
   משפיע 

29% 31% 18% 

 33% 10% 13% אין דעה 

 

 הרוב ציינו שמשפיע במידה די רבה. 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

כגון: סיום הסכסוך עם הפלסטינים עם בהסכם  מדינייםבאיזו מידה עמדות של מפלגה בנושאים 

לפי  -שלום או בשימוש בכוח וצמצום האיום  האיראני, משפיעות על בחירתך עבורה  לכנסת?   

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%משתני רקע, 

  

זה הכי 
משפיע על 

זה בחירתי )
השיקול 
 המכריע(

זה 
משפיע 
במידה 
 די רבה

זה משפיע 
במידה 

מועטה+ כלל 
 משפיע לא

 אין דעה 

 
 10% 31% 45% 14% סה"כ

 מגדר
 6% 32% 46% 16% זכר

 12% 30% 45% 12% נקבה

 גיל

18-29 17% 43% 27% 12% 

30-49 14% 44% 35% 8% 

50+ 12% 49% 29% 10% 

 רמת דתיות

 19% 47% 29%  6% חרדי

 10% 28% 47% 15% דתי

 17% 27% 42% 13% מסורתי קרוב לדת

 7% 31% 50% 12% לא דתימסורתי 

 6% 29% 49% 17% חילוני

 רמת השכלה

 11% 25% 48% 15% ומטה תיכון

 14% 34% 39% 13% על תיכונית

 7% 33% 47% 13% אקדמית

 רמת הכנסה

 11% 30% 47% 13% מתחת לממוצע

 7% 31% 44% 17% ממוצע

 7% 31% 49% 13% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 14% 26% 38% 22% ימין

 5% 37% 46% 12% מרכז נוטה לימין

 7% 36% 54% 3% מרכז

 5% 31% 57% 8% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 13% 22% 40% 26% הליכוד בראשות נתניהו

 0% 17% 69% 13% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 3% 45% 42% 10% כולנו בראשות כחלון

 1% 35% 59% 5% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 איחוד מפלגות הימין( 

29% 59% 9% 4% 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 התורה( 

2% 23% 58% 17% 

 9% 36% 41% 14% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 39% 52% 10% מרצ

 6% 44% 50% 0% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 0% 26% 49% 25% מפלגה אחרת

 37% 38% 16% 9% ולא החליט

גבוה יחסית בקרב בעלי השקפת עולם ימין ובקרב  השיקול המכריע"האחוז שציינו שזהו "

 ליכוד, הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין.  –מצביעי מפלגות הימין היום 

האחוז שציינו שזה "לא משפיע" גבוה יחסית בקרב החרדים ובקרב מצביעי "כולנו" היום )מספר 

 המקרים קטן(.  
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

כגון: סיום הסכסוך עם הפלסטינים עם בהסכם  מדינייםבאיזו מידה עמדות של מפלגה בנושאים 

לפי  -שלום או בשימוש בכוח וצמצום האיום  האיראני, משפיעות על בחירתך עבורה  לכנסת?   

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%, 2015 -הצבעה ב 

  

זה הכי 
משפיע על 

זה בחירתי )
השיקול 
 המכריע(

זה 
משפיע 
במידה 
 די רבה

זה משפיע 
במידה 
כלל מועטה+ 

 לא משפיע

 אין דעה 

 
 10% 31% 45% 14% סה"כ

 2015 -הצבעה ב 

 11% 22% 46% 22% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 0% 28% 66% 6% ולבני

 3% 33% 59% 5% יש עתיד בראשות לפיד

 2% 42% 46% 10% כולנו בראשות כחלון

הבית היהודי בראשות נפתלי 
 8% 8% 49% 35% בנט

 13% 44% 38% 6% ס"ש

 13% 47% 31% 9% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 22% 65% 9% 4% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 10% 35% 42% 13% מרצ

  

 האחוז שציינו שזה "הכי משפיע" גבוה יחסית בקרב מצביעי הליכוד והבית היהודי.   
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 על הצבעה  חברתייםהשפעת עמדות מפלגה בנושאים 
, החינוך מערכות שיפור: כגון חברתיים בנושאים מפלגה של עמדות מידה באיזו 

 הקצבאות גובה העלאת, העוני וממדי המחיה יוקר צמצום, ציבורית תחבורה , הבריאות

  ?   לכנסת עבורה בחירתך על משפיעות ועוד נזקקות  לאוכלוסיות

 מקובץ  סה"כ 

 26% 26%  ( המכריע השיקול זה) בחירתי על משפיע הכי זה

 50% 50%    רבה די במידה משפיע זה

 14% 9%     מועטה במידה משפיע זה

 5%   משפיע לא כלל או כמעט

 10% 10%   לענות ת/מסרב/  דעה אין

 
 מקובץ, לפי המגזר 

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 25% 26% 26%  ( המכריע השיקול זה) בחירתי על משפיע הכי זה

 54% 50% 50%    רבה די במידה משפיע זה

+ כמעט או כלל לא   מועטה במידה משפיע זה
   משפיע 

14% 14% 14% 

 7% 10% 10% אין דעה 

 

  בשני המגזרים כרבע ציינו שזה הכרחי ומחצית שזה משפיע במידה די רבה.
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, החינוך מערכות שיפור: כגון חברתיים בנושאים מפלגה של עמדות מידה באיזו 

 הקצבאות גובה העלאת, העוני וממדי המחיה יוקר צמצום, ציבורית תחבורה , הבריאות

בכל  100%לפי משתני רקע,  - ?   לכנסת עבורה בחירתך על משפיעות ועוד נזקקות  לאוכלוסיות

 שורה, מגזר יהודי 

  

זה הכי משפיע 
 זהעל בחירתי )
השיקול 
 המכריע(

זה 
 משפיע
במידה 
 די רבה

זה משפיע 
במידה 

מועטה+ כלל 
 לא משפיע

 אין דעה 

 
 10% 14% 50% 26% סה"כ

 מגדר
 5% 18% 56% 21% זכר

 9% 12% 52% 27% נקבה

 גיל

18-29 18% 58% 14% 10% 

30-49 28% 51% 17% 5% 

50+ 25% 55% 11% 9% 

 רמת דתיות

 12% 35% 40% 13% חרדי

 9% 17% 63% 11% דתי

 9% 10% 51% 30% מסורתי קרוב לדת

 8% 10% 53% 28% מסורתי לא דתי

 4% 12% 56% 28% חילוני

 רמת השכלה

 7% 12% 55% 25% ומטה תיכון

 10% 16% 47% 27% על תיכונית

 6% 15% 56% 23% אקדמית

 רמת הכנסה

 6% 15% 53% 25% מתחת לממוצע

 7% 8% 60% 25% ממוצע

 5% 19% 52% 25% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 10% 22% 53% 14% ימין

 3% 11% 58% 27% מרכז נוטה לימין

 6% 9% 53% 32% מרכז

 5% 3% 52% 40% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 10% 14% 57% 19% הליכוד בראשות נתניהו

 0% 0% 67% 33% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 3% 10% 41% 45% כחלוןכולנו בראשות 

בני גנץ ויאיר   -כחול לבן 
 לפיד

29% 63% 5% 2% 

)הימין החדש  מפלגות הימין
 + איחוד מפלגות הימין( 

5% 65% 27% 3% 

)ש"ס +  מפלגות חרדיות
 יהדות התורה( 

7% 33% 47% 13% 

 5% 23% 59% 14% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 0% 38% 62% מרצ

-בראשות אורלי לויגשר 
 אבקסיס

66% 24% 4% 6% 

 0% 15% 57% 29% מפלגה אחרת

 23% 10% 36% 31% ולא החליט

גבוה יחסית בקרב בעלי השקפת עולם מרכז ושמאל ובקרב  שיקול הכרחיהאחוז שציינו שזה 

 המפלות מספר המקרים 3מצביעי מפלגות הבאות היום: "כולנו" )כחלון(, מרצ ו"גשר" )לגבי כל 

  קטן(.
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, החינוך מערכות שיפור: כגון חברתיים בנושאים מפלגה של עמדות מידה באיזו 

 הקצבאות גובה העלאת, העוני וממדי המחיה יוקר צמצום, ציבורית תחבורה , הבריאות

 100%, 2015 -לפי הצבעה ב  - ?   לכנסת עבורה בחירתך על משפיעות ועוד נזקקות  לאוכלוסיות

 בכל שורה, מגזר יהודי 

  

זה הכי 
משפיע על 

 זהבחירתי )
השיקול 
 המכריע(

זה 
משפיע 
במידה 
 די רבה

זה משפיע 
במידה 

מועטה+ כלל 
 לא משפיע

 אין דעה 

 
 10% 14% 50% 26% סה"כ

 2015-הצבעה ב

 8% 13% 58% 21% הליכוד בראשות נתניהו

הרצוג המחנה הציוני בראשות 
 1% 3% 68% 28% ולבני

 3% 14% 45% 38% יש עתיד בראשות לפיד

 2% 4% 50% 44% כולנו בראשות כחלון

הבית היהודי בראשות נפתלי 
 3% 22% 65% 11% בנט

 9% 31% 44% 16% ס"ש

 3% 28% 50% 19% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 13% 52% 35% 0% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 0% 4% 35% 62% מרצ

 

 ובקרב מצביעי מרצ.   "כולנו"האחוז שציינו שזה "הכי חשוב" גבוה יחסית בקרב מצביעי 
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 ציפיות לפעילות המפלגה בה תומכים להקטנת יוקר המחיה 
פעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני תבאיזו מידה המפלגה שאת/ה תומך/ת בה 

 בחברה הישראלית?   

 מקובץ  סה"כ 

 23% 23% מאוד רבה במידה

 45% 45% רבה די במידה

 15% 12%   מועטה במידה

 3%   תפעל לא כלל או כמעט

 17% 17%    דעה אין

 

 
 מקובץ, לפי המגזר 

 לפי מגזר כלל המדגם 

 מגזר ערבי  מגזר יהודי

 28% 22% 23% מאוד רבה במידה

 21% 49% 45% רבה די במידה

 18% 15% 15% + כמעט או כלל לאבמידה מועטה 

 33% 14% 17% אין דעה 

 

 ציינו שתפעל במידה רבה מאוד או די גבה.  71%במגזר היהודי 

  ציינו שאת כאשר אחוז גבוה לא הביעו דעה. 49%במגזר הערבי 
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באיזו מידה המפלגה שאת/ה תומך/ת בה  תפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני 

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%לפי משתני רקע,  -בחברה הישראלית?   

  

במידה רבה 
 מאוד

במידה 
 די רבה

במידה מועטה + 
 כמעט או כלל לא

אין 
 דעה

 
 14% 15% 49% 22% סה"כ

 מגדר
 9% 17% 51% 24% זכר

 18% 13% 48% 21% נקבה

 גיל

18-29 23% 46% 14% 17% 

30-49 24% 47% 17% 11% 

50+ 19% 53% 12% 15% 

 רמת דתיות

 12% 11% 51% 26% חרדי

 19% 16% 44% 20% דתי

 15% 17% 50% 18% מסורתי קרוב לדת

 19% 11% 52% 17% מסורתי לא דתי

 11% 16% 48% 25% חילוני

 רמת השכלה

 17% 14% 45% 24% ומטה תיכון

 15% 14% 46% 25% על תיכונית

 12% 16% 53% 20% אקדמית

 רמת הכנסה

 14% 14% 47% 25% מתחת לממוצע

 15% 10% 48% 27% ממוצע

 13% 19% 53% 15% מעל לממוצע

השקפת עולם 
 פוליטית

 16% 17% 45% 22% ימין

 13% 16% 51% 20% מרכז נוטה לימין

 13% 14% 54% 19% מרכז

 12% 9% 52% 28% מרכז נוטה לשמאל ושמאל

 הצבעה היוםכוונות 

 15% 19% 45% 21% הליכוד בראשות נתניהו

 2% 4% 48% 46% אבי גבאי  -מפלגת העבודה 

 3% 11% 56% 30% כולנו בראשות כחלון

 12% 13% 59% 16% בני גנץ ויאיר לפיד  -כחול לבן 

)הימין החדש +  מפלגות הימין
 9% 29% 46% 16% איחוד מפלגות הימין( 

)ש"ס + יהדות  מפלגות חרדיות
 8% 10% 52% 30% התורה( 

 18% 22% 51% 9% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 5% 13% 56% 26% מרצ

 11% 4% 60% 25% אבקסיס-גשר בראשות אורלי לוי

 10% 10% 55% 25% מפלגה אחרת

 51% 6% 32% 11% ולא החליט

 

והמפלגות  האחוז שציינו "במידה רבה מאוד" גבוה יחסית בקרב מצביעי מפלגת העבודה 

 .היוםהחרדיות 
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באיזו מידה המפלגה שאת/ה תומך/ת בה  תפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני 

 בכל שורה, מגזר יהודי  100%, 2015 -לפי הצבעה ב  -בחברה הישראלית?   

  

במידה רבה 
 מאוד

במידה 
 די רבה

במידה מועטה + 
 כמעט או כלל לא

אין 
 דעה

 
 14% 15% 49% 22% סה"כ

 -לפי הצבעה ב 
2015 

 11% 20% 47% 22% הליכוד בראשות נתניהו

המחנה הציוני בראשות הרצוג 
 7% 7% 60% 25% ולבני

 11% 18% 50% 21% יש עתיד בראשות לפיד

 13% 6% 46% 35% כולנו בראשות כחלון

הבית היהודי בראשות נפתלי 
 19% 22% 41% 19% בנט

 13% 16% 44% 28% ס"ש

 16% 22% 56% 6% ישראל ביתנו בראשות ליברמן

 0% 9% 65% 26% אגודת ישראל /יהדות התורה 

 12% 8% 50% 31% מרצ

 

 האחוז שציינו "במידה רבה מאוד" נמוך יחסית בקרב מצביעי ישראל ביתנו. 
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