
סקר בקרב מתפקדי קדימה  
18-19/3/2012נערך בימים א' –ב'  

 מרואיינים, כלל המתפקדים.400מדגם 
   לסקרים  CATI  הסקר נערך באופן ממוחשב באמצעות תוכנת 

בקרב מתפקדי     קצר מאדשלום, שמי ___________ ואני ממכון חקר לסקרי שוק ודעת קהל. אנו עורכים סקר 
קדימה ונשמח מאד לקבל את תשובותיך הכנות. חשוב לנו לציין לך שהסקר הוא אנונימי, שמך לא יוזכר בשום

מקום ותשובותיך ישמשו למטרות סטטיטיות בלבד.  
תודה על שיתוף הפעולה. הסקר הינו סקר עצמאי. לא הוזמן ע"י אף אחד מהמתמודדים. 

10האם אתה מתפקד של קדימה ויש לך זכות הצבעה בבחירות המקדימות, הפריימריז שיתקיימו בעוד כ- 
 במרץ? 27ימים, ב- 
כן)1
לא – הודה למראיין וסיים ראיון)2

1-3אם הפריימריז לראשות קדימה היו נערכים היום, למי מהמועמדים הבאים היית מצביע? (הקרא .1
ברוטציה)

3שאול מופז – דלג לשאלה )1
3ציפי ליבני– דלג לשאלה )2
3אבי דיכטר – דלג לשאלה )3
לא יודע / מתלבט)4
לא אצביע)5
מסרב להשיב)6

(הכרחה למי שלא ציין שם מועמד) ואם בכל זאת היית חייב לבחור, למי מהמועמדים את נוטה יותר.2
 ברוטציה)1-3להצביע? (הקרא 

אבי דיכטר)1
ציפי ליבני)2
שאול מופז)3
לא יודע / מתלבט)4
לא אצביע)5
מסרב להשיב)6

 ברוטציה)1-2ואם יהיו רק שני מועמדים, למי מהם היית מצביע? (הקרא .3
ציפי ליבני )1
שאול מופז )2
לא יודע / מתלבט)3
לא אצביע)4
מסרב להשיב)5
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 למרץ. מהו להערכתך הסיכוי27 ימים, ב- 10הפריימריז לראשות קדימה ייערכו בעוד כ- .4
שתבוא להצביע בהם? ציין ב- %: 

_____________________
 – מסרב 998
– לא יודע999

וללא קשר להעדפתך את אחד המועמדים, מי לדעתך ינצח בפריימריז ויבחר לראשות קדימה?.5
 ברוטציה)1-3(הקרא 

ציפי ליבני)1
שאול מופז)2
אבי דיכטר)3
לא יודע / מתלבט)4
לא אצביע)5
מסרב להשיב)6

  6-7  רוטציה בין שאלות 
ללא קשר לכוונות ההצבעה שלך, באיזו מידה אתה אוהד או לא אוהד את ציפי ליבני? .6

אוהד)1
לא אוהד)2
לא יודע )3

ללא קשר לכוונות ההצעבה שלך, באיזו מידה אתה אוהד או לא אוהד את שאול מופז? .7
אוהד)1
לא אוהד)2
לא יודע )3

יש אנשים שטוענים שרוב מהמתפקדים לא אומרים בסקרים את האמת למי הם מצביעים. האם אתה.8
מסכים או לא מסכים לטענה זו? 

מסכים)1
לא מסכים)2
לא יודע )3

תודה רבה על שהסכמת להשתתף בסקר. 

נתונים מהקובץ
מין 
גיל

ותק בקדימה
אזור מגורים
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