
דו"ח סקר הארץ-31  בדצמבר 2012
 
.כללית: הסקר נערך ב 31 בדצמבר 2012 , בוצע על ידי חברת דיאלוג בפיקוח פרופ' קמיל פוקס וכלל 666 משיבים
 
מבין אלה שענו לטלפונים,  שיעור ההיענות היה 32%
 
שיעור הטעות המקרית לכל שאלה בנפרד היא 3.9%
 
 
:שאלות הסקר היו
 
 
?אם הבחירות היו מתקיימות היום, מבין המפלגות הבאות לאיזו מפלגה היית מצביע .1
 
?אם ענה  "לא  יודע/לא לא החלטתי" ובכל זאת, לאיזה מהמפלגות את/ה נוטה יותר .2
 
התוצאות (במנדטים) מובאות בטבלה הבאה
 
עבור כל מפלגה שלפי תוצאות הסקר לא עברה את אחוז החסימה, אך צוינה על ידי משיב אחד לפחות, הטבלה
מציגה את אחוז המשיבים שציינו שהיו מצביעים עבור אותה המפלגה

 
  29.11 8.12 23. 12 31. 12
1. הליכוד ביתנו  בראשות בנימין נתניהו 39 39 35 34
2. העבודה  בראשות שלי יחימוביץ 18 17 17 16
3. הבית היהודי והאיחוד הלאומי בראשות נפתלי בנט 8 11 13 14
4. ש"ס בראשות אלי ישי ואריה דרעי 11 12 13 11
5. התנועה בראשות ציפי לבני 7 9 10 10
7. יש עתיד בראשות יאיר לפיד 8 6 9 9
8. יהדות התורה/אגודת ישראל 6 6 6 6
9. מרצ בראשות זהבה גלאון 5 3 4 4
10. רע"ם/ תע"ל/מד"ע  5 4 4
14. חדש  4 4 4



15. בלד  3 3 4
17. קדימה בראשות שאול מופז 2 2 2 2
18. עוצמה לישראל - בראשות אריה אלדד 2 - - 2
19. 3  עם שלם 3 -  
(המפלגות שצוינו על ידי לפחות אחד הנשאלים )אחוזים 

-
 

עם שלם - הרב אמסלם     1.3%

כח להשפיע בהנחיית הרב אמנון יצחק     1.0%

הירוקים     0.9%

ארץ חדשה –בראשות אלדד יניב     0.7%

עלה ירוק הרשימה הליברלית     0.6%

הישראלים בראשות דוד קון     0.5%

נצח     0.3%

אחים אנחנו     0.2%

מתקדמת ליברלית-דמוקרטית     0.2%

דע"ם     0.2%

התקווה לשינוי     0.1%

(לא יודעים (אחרי "נוטים    13% 16%
 
:"לגבי אלה שלא השיבו "לא יודע" או "לא אצביע .3
 ?האם את|ה בטוח|ה שתצביע|י עבור המפלגה שציינת או שאת|ה מתלבט בינה לבין מפלגה אחרת
 
 
אני בטוח/ה 68%
אני מתלבט/ת 32%
 
 
:"לגבי אלה שהשיבו "אני מתלבט/ת .4
 ?לאיזו מפלגה אחרת את/ה עשוי/ה להצביע
 
השורות בטבלה הן המפלגות אותן ציינו המשיבים בשאלות 1-2, שהיו מצביעים עבורן. העמודות מייצגות את
."המפלגה האחרת" לה עשויים להצביע המשיבים. התוצאות בטבלה הן מתוך כלל המצביעים לכל מפלגה
 

 



 

הליכוד
  העבודה  ביתנו

הבית
היהודי ש"ס התנועה יש עתיד

יהדות
התורה מרצ חדש בלד קדימה עם שלם

ארץ
חדשה

עלה
ירוק

כח
להשפיע נצח

עתיד
אחד

1%   הליכוד ביתנו 5% 1% 1% 1%     7%       

2%  העבודה    7% 10%  3%     2%     

הבית היהודי 6%    9%  2%  2%   6%  2%    

ש"ס 5%  2%    2%           

התנועה 3% 5%    22%   3%  3%       

יש עתיד 11% 15%   11%      4%       

יהדות התורה    10%              

מרצ  9%        5%       5%

רע"ם/ תע"ל/מד"ע         33% 2%        

חדש     7%     29%        

בלד         20%         

קדימה 25% 6%   6%             

עוצמה לישראל   10%               

עם שלם   29% 29%              

ארץ חדשה              25%    

הישראלים                  

דע"ם         100%         

נצח               100%   

אחים אנחנו             50%     

מתקדמת ליברלית-דמוקרטית 100%                 

 


