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 פירוט תוצאות סקר בחירות לדוגמה 

 

 2021נובמבר  –המכון לחירות ואחריות סקר ממצאי 

 

באוניברסיטת   ואסטרטגיה  דיפלומטיה  לממשל,  הספר  בבית  ואחריות  לחירות  המכון  של  צוות 

על ידי חברת   וניתח לאחר מכן את הנתונים. הסקר עצמו נערך  רייכמן הכין את השאלות לסקר 

( נערך בתאריכים  (, אשר עורכת סקרים מקוונים בישראל.  iPanelאייפאנל  בנובמבר,    9–7הסקר 

 כל הנתונים בסקר נאספו באופן מקוון.  , כאשר 2021

 completion"שיעור ההשלמה" ).  השלימו את הסקר  ויותר  18בני    משיבים  1508במצטבר,   

rate  הינו בסקר  ערבים.  304- ויהודים  משיבים  הם    1204מתוכם,    1.10.8%(  משיבים  טעות    2הם 

 . 95%ברמת ביטחון של  2.5%הדגימה המרבית לכלל מדגם הינה 

המשיבים היהודים מהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל בפילוח  

של מגדר, קבוצות גיל, מחוז בארץ, ומידת דתיות )בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.  

הע הבוגרת  המשיבים  הערבית  האוכלוסייה  את  המייצג  לזה  קרוב  שהינו  מדגם  מהווים  רבים 

בישראל בפילוח של מגדר, קבוצות גיל, מחוז בארץ, ומידת דתיות, כאשר ישנו חוסר קל בדגימה של  

   .ומעלה  40משיבים גברים, משיבים מאזור הדרום, ומשיבים בני 

המשיבים במדגם פירוט על  , כאשר  1בטבלה פירוט על תוצאות שאלת ההצבעה מוצג להלן  

  במשקולות.  שימושבטבלאות שלהלן אין  .2 טבלהבלהלן על פני מספר משתנים בולטים מוצג 

 
 :  השלימו את הסקר 1,508הזמנות למענה על הסקר, כאשר מתוכם  13,931שלחה במצטבר   iPanelחברת  1

1508/13951=0.108 
 השאלון תורגם לערבית כך שמשיבים ערבים יכולים היו לבחור אם לענות על השאלון בעברית או בערבית.  2
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 :תוצאות סקר הבחירות

 ?"  היו בחירות היום, למי מבין המפלגות הבאות היית מצביע"לו  : נוסח השאלה

הליכוד / יש עתיד / ש"ס / כחול לבן / ימינה / העבודה / יהדות התורה / ישראל   :אפשרויות תשובה

מרצ / הרשימה הערבית המאוחדת  ביתנו / הציונות הדתית / הרשימה המשותפת / תקווה חדשה / 

 ת. /)רע"מ( / מפלגה אחרת )פרט( / אין בכוונתי להצביע בבחירות הבאות / לא יודע

מציגה את הממצאים    2חוזים בקרב כלל המשיבים ואילו עמודה  מציגה את הממצאים בא  1עמודה  

משיבים שענו שאין בכוונתם להצביע בבחירות הבאות או שענו לא    הוצאובאחוזים כאשר מהניתוח  

 יודע/ת. 

 

 שיעור במדגם ,פירוט תוצאות הצבעה. 1 טבלה

 –  1עמודה   
 כלל המשיבים 

 

 –  2עמודה  
בניקוי חלק  
 מהמשיבים 

 
   

 31.42% 23.28% הליכוד 

 14.86% 11.01% יש עתיד 

 4.92% 3.65% ש"ס

 6.09% 4.51% כחול לבן 

 4.92% 3.65% ימינה 

 6.09% 4.51% העבודה 

 5.91% 4.38% יהדות התורה 

 2.78% 2.06% ישראל ביתנו 

 5.64% 4.18% הציונות הדתית 

 7.61% 5.64% הרשימה המשותפת 

 1.79% 1.33% תקווה חדשה 

 3.94% 2.92% מרצ

 2.86% 2.12% רע"מ 

 1.16% 0.86% 3מפלגה אחרת 

 - 6.50% אין בכוונתי להצביע בבחירות הבאות 

 - 19.43% לא יודע/ת 

   

 
שציינו מפלגה אחרת, ארבעה משיבים ציינו את מפלגת "רפא" ואילו משיב נוסף ענה  בקרב שלושה עשר המשיבים    3

 ת. . שאר שמונה המשיבים לא נקבו במפלגה ספציפי "עוצמה יהודית"
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 . סטטיסטיקה תיאורית של המשיבים בסקר, על פני משתנים שונים: 2 טבלה

  
  

 52.0% נשים )שיעור במדגם( 

 ( 14.3)  39.6 ( סטיית תקן גיל )ממוצע, 

  )שיעור במדגם( קבוצות גיל 

18-29 30.6% 

30-39 23.8% 

40-99 17.4% 

50-70 28.2% 

 49.3% )שיעור במדגם(  כלשהי השכלה אקדמית

  ( במדגם)שיעור אזור בארץ 

 7.6% ירושלים 

 18.7% צפון 

 14.4% חיפה 

 24.0% מרכז

 18.2% תל אביב 

 13.5% דרום

 3.7% יהודה ושומרון 

  ( במדגם)שיעור דת 

 79.8% יהודי/ה 

 14.7% מוסלמי/ת 

 3.0% נוצרי/ה 

 2.5% דרוזי/ת 

  ( במדגם היהודי בלבד)שיעור  –הגדרה עצמית דתית 

 %0.43 חילוני 

 %1.36 מסורתי 

 %9.10 דתי  

 %1.10 חרדי 
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 ( במדגם )שיעור  – שמירה על הפרקטיקה הדתית

 16.1% כלל לא 

 41.5% במידה מועטה 

 30.1% במידה רבה 

 12.3% שמירה על כל הפרקטיקות הדתיות 

  )שיעור במדגם(  שמאל אידיאולוגי-הגדרה עצמית: ימין

 48.5% ימין 

 29.6% מרכז

 22.0% שמאל

  
משמעו    1אפשרויות תשובה, כאשר  ה שבע  שמאל אידיאולוגי כלל-ימיןעל ציר    מקרא: השאלה שבחנה הגדרה עצמית 

  5-7הוגדרו "מרכז", ואלו שענו    4"ימין", אלו שענו  -הוגדרו כ  1-3משמעו שמאל. אלו שענו    7-משמעו מרכז, ו  4ימין,  
 בשל עיגול לספרה העשרונית.  100%-. מהקטגוריות בחלק מהשאלות אינן מסתכמות ל"הוגדרו "שמאל

 

 

 


