
:  ערבית-קידום שותפות פוליטית יהודית

"ימינה"ו" תקווה חדשה"שאלון בזק בקרב מצביעי 

"?לאחרונההאם ראית את האופק "הסקר נערך על ידי מרכז אקורד עבור 

2021אפריל 



מטרות הפרויקט

"תקווה חדשה"ו" ימינה"בחינת עמדות כלפי תרחישים פוליטיים אפשריים בקרב מצביעי •

תמיכה מבחוץ או הימנעות של  בעזרת בחינה של מדרגי תמיכה בקואליציה שתוקם  •
המפלגות הערביות
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תיאור המדגם

או  " ימינה"שהצביעו עבור מפלגות , משתתפים בגירים בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל231סקר אינטרנטי שכלל 
31.3-1.4.2021במהלך Panel4Allהדגימה נערכה על ידי חברת . 23.3.2021-בבחירות שנערכו ב" תקווה חדשה"

מגדר

גברים58%
נשים42%

גיל

11.7%-18-24
30.3%-25-34
20.8%-35-44
14.7%-45-54
13%-55-64

9.5%-65+

השתייכות פוליטית

(שמאל מתון)שמאל 1.7%
מרכז14.7%

ימין  83.5%

(38.1%ימין מתון , 43.3%ימין , 2.2%ימין קיצוני )

3" תקווה חדשה"או " ימינה"סוננו בתחילת השאלון מאחר ולא הצביעו עבור 57מתוכם , משתתפים288המדגם המלא כלל * 



הצבעה למפלגות בבחירות הקודמות

("23.3.2021)? עבור איזו מפלגה הצבעת בבחירות שנערכו לאחרונה"

"ימינה"הצביעו 51.9%•

תקווה  "הצביעו 48.1%•
"חדשה
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(משיבים231: כלל המדגם)העדפות מבין התרחישים הפוליטיים המרכזיים 

העבודה , ישראל ביתנו, כחול לבן, ימינה, יש עתיד, תקווה חדשה:לאחרונה נעשים מאמצים להקמת גוש שינוי הכולל את המפלגות"
אנא דרג את שלושת התרחישים הבאים לפי המידה בה  . הימנעות משמע אי הצבעה. במטרה להחליף את ממשלת נתניהו-ומרצ 

("כשהתרחיש המועדף עליך יוצב ראשון והתרחיש הפחות מועדף עליך יוצב במקום השלישי)היית רוצה שכל אחד מהם יתממש 

יאיר  , הקמת קואליציה בהנהגת נפתלי בנט
גוש  "שתורכב ממפלגות , לפיד וגדעון סער

השינוי תוך הימנעות של המפלגות 
הערביות

,  הקמת קואליציה בראשות בנימין נתניהו
הציונות  , שתורכב מהמפלגות החרדיות

מ "תוך הימנעות של רע, הדתית וימינה
עבאסמנסור בראשות 

אי הכרעה פוליטית והליכה לבחירות  
2021חמישיות במהלך 

67.1%

21.6%

11.3%

5(אחוז המשיבים שדירגו כל אחת מהאפשרויות במקום הראשון)תרחיש מועדף * 



(משיבים120": ימינה"בקרב מצביעי )העדפות מבין התרחישים הפוליטיים המרכזיים 

העבודה , ישראל ביתנו, כחול לבן, ימינה, יש עתיד, תקווה חדשה:לאחרונה נעשים מאמצים להקמת גוש שינוי הכולל את המפלגות"
אנא דרג את שלושת התרחישים הבאים לפי המידה בה  . הימנעות משמע אי הצבעה. במטרה להחליף את ממשלת נתניהו-ומרצ 

("כשהתרחיש המועדף עליך יוצב ראשון והתרחיש הפחות מועדף עליך יוצב במקום השלישי)היית רוצה שכל אחד מהם יתממש 

יאיר  , הקמת קואליציה בהנהגת נפתלי בנט
גוש  "שתורכב ממפלגות , לפיד וגדעון סער

השינוי תוך הימנעות של המפלגות 
הערביות

,  הקמת קואליציה בראשות בנימין נתניהו
הציונות  , שתורכב מהמפלגות החרדיות

מ "תוך הימנעות של רע, הדתית וימינה
עבאסמנסור בראשות 

אי הכרעה פוליטית והליכה לבחירות  
2021חמישיות במהלך 

6(אחוז המשיבים שדירגו כל אחת מהאפשרויות במקום הראשון)תרחיש מועדף * 



(משיבים111": תקווה חדשה"בקרב מצביעי )העדפות מבין התרחישים הפוליטיים המרכזיים 

העבודה , ישראל ביתנו, כחול לבן, ימינה, יש עתיד, תקווה חדשה:לאחרונה נעשים מאמצים להקמת גוש שינוי הכולל את המפלגות"
אנא דרג את שלושת התרחישים הבאים לפי המידה בה  . הימנעות משמע אי הצבעה. במטרה להחליף את ממשלת נתניהו-ומרצ 

("כשהתרחיש המועדף עליך יוצב ראשון והתרחיש הפחות מועדף עליך יוצב במקום השלישי)היית רוצה שכל אחד מהם יתממש 

יאיר  , הקמת קואליציה בהנהגת נפתלי בנט
גוש  "שתורכב ממפלגות , לפיד וגדעון סער

השינוי תוך הימנעות של המפלגות 
הערביות

,  הקמת קואליציה בראשות בנימין נתניהו
הציונות  , שתורכב מהמפלגות החרדיות

מ "תוך הימנעות של רע, הדתית וימינה
עבאסמנסור בראשות 

אי הכרעה פוליטית והליכה לבחירות  
2021חמישיות במהלך 

7(אחוז המשיבים שדירגו כל אחת מהאפשרויות במקום הראשון)תרחיש מועדף * 



הימנעות המפלגות  /מתנגד להקמת קואליציית שינוי בתמיכת/אחוז המשיבים במדגם התומך
(משיבים231: כלל המדגם)הערביות 

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך תמיכה מבחוץ קואליציה של גוש השינוי 

"מציין כי הנך תומך מאוד7-ו, מציין כי הנך מתנגד מאוד1-כש: אנא ציין באיזו מידה הנך מתנגד או תומך בכל אחד מהתרחישים הבאים"

מתנגדים: 1-3

לא יודעים/אדישים: 4

תומכים: 5-7

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך הימנעותקואליציה של גוש השינוי

:רמות3חלוקה ל 
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הימנעות המפלגות  /מתנגד להקמת קואליציית שינוי בתמיכת/אחוז המשיבים במדגם התומך
(משיבים120": ימינה"בקרב מצביעי )הערביות 

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך תמיכה מבחוץ קואליציה של גוש השינוי 

"מציין כי הנך תומך מאוד7-ו, מציין כי הנך מתנגד מאוד1-כש: אנא ציין באיזו מידה הנך מתנגד או תומך בכל אחד מהתרחישים הבאים"

מתנגדים: 1-3

לא יודעים/אדישים: 4

תומכים: 5-7

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך הימנעותקואליציה של גוש השינוי

:רמות3חלוקה ל 
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הימנעות המפלגות  /מתנגד להקמת קואליציית שינוי בתמיכת/אחוז המשיבים במדגם התומך
(משיבים111": תקווה חדשה"בקרב מצביעי )הערביות 

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך תמיכה מבחוץ קואליציה של גוש השינוי 

"מציין כי הנך תומך מאוד7-ו, מציין כי הנך מתנגד מאוד1-כש: אנא ציין באיזו מידה הנך מתנגד או תומך בכל אחד מהתרחישים הבאים"

מתנגדים: 1-3

לא יודעים/אדישים: 4

תומכים: 5-7

יש להקים , (בחירות חמישיות)בכדי למנוע סבב בחירות נוסף 
.של המפלגות הערביותתוך הימנעותקואליציה של גוש השינוי

:רמות3חלוקה ל 
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ממשלת שנה בראשות בנט לעומת ממשלת רוטציה  : אחוז המשיבים במדגם לפי העדפה בין שני תרחישים
(משיבים231: כלל המדגם)לפיד למשך ארבע שנים -בנט

:מהו התרחיש המועדף עליך מבין האפשרויות הבאות

הקמת ממשלת גוש שינוי בראשות  
לשנה בלבד והליכה  , נפתלי בנט

לבחירות חמישיות  

הקמת ממשלת גוש השינוי לארבע שנים  
עם רוטציה על ראשות הממשלה בין  

נפתלי בנט ליאיר לפיד
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ממשלת שנה בראשות בנט לעומת ממשלת רוטציה  : אחוז המשיבים במדגם לפי העדפה בין שני תרחישים
(משיבים120": ימינה"בקרב מצביעי )לפיד למשך ארבע שנים -בנט

:מהו התרחיש המועדף עליך מבין האפשרויות הבאות

הקמת ממשלת גוש שינוי בראשות  
לשנה בלבד והליכה  , נפתלי בנט

לבחירות חמישיות  

הקמת ממשלת גוש השינוי לארבע שנים  
עם רוטציה על ראשות הממשלה בין  

נפתלי בנט ליאיר לפיד
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ממשלת שנה בראשות בנט לעומת ממשלת רוטציה  : אחוז המשיבים במדגם לפי העדפה בין שני תרחישים
(משיבים111": תקווה חדשה"בקרב מצביעי )לפיד למשך ארבע שנים -בנט

:מהו התרחיש המועדף עליך מבין האפשרויות הבאות

הקמת ממשלת גוש שינוי בראשות  
לשנה בלבד והליכה  , נפתלי בנט

לבחירות חמישיות  

הקמת ממשלת גוש השינוי לארבע שנים  
עם רוטציה על ראשות הממשלה בין  

נפתלי בנט ליאיר לפיד
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(משיבים231: כלל המדגם)כוונת הצבעה עתידית באחוזים 

?עבור איזו מפלגה תצביע: 2021במידה ומדינת ישראל תיגרר למערכת בחירות חמישית במהלך 

"תקווה חדשה"או " ימינה"פחות ממחצית מהמשיבים מתכוונים להצביע שוב ל, במידה ויערכו בחירות נוספות
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(משיבים120": ימינה"בקרב מצביעי )כוונת הצבעה עתידית באחוזים 

?עבור איזו מפלגה תצביע: 2021במידה ומדינת ישראל תיגרר למערכת בחירות חמישית במהלך 
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(משיבים111": תקווה חדשה"בקרב מצביעי )כוונות הצבעה עתידיות באחוזים 

?עבור איזו מפלגה תצביע: 2021במידה ומדינת ישראל תיגרר למערכת בחירות חמישית במהלך 
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"ימינה"ו" תקווה חדשה"סקר בקרב מצביעי סיכום ממצאי

סער  -לפיד-מעדיפים קואליציית שינוי בהנהגת בנט, "תקווה חדשה"ו" ימינה"ממצביעי ( 67%)רוב משמעותי •

,  שתכלול את ימינה, על פני הקמת קואליציה בראשות נתניהו, תוך הימנעות מהצבעה של המפלגות הערביות

(.11%)או הליכה לבחירות נוספות , (22%)מ "ותוך הימנעות מבחוץ של רע, החרדים והציונות הדתית

.הביעו התנגדות להקמת קואליציית שינוי בתמיכה אקטיבית של המפלגות הערביות( 53%-כ)מעל למחצית מהמשיבים •

רוב משמעותי ישנו , כשמדובר בתמיכה בהקמת קואליציית שינוי שתוקם תוך הימנעות של המפלגות הערביות, עם זאת•

.  מהמשיבים הביעו התנגדות20%-כשפחות מ, התומך בהקמת קואליציה שכזו( 65%-כ)

על  , למשך ארבע שניםמהמשיבים הביעו העדפה לתרחיש שבו בנט ולפיד יכהנו כראשי ממשלה ברוטציה 55%-כ•

.  אפשרות של ממשלה בראשות בנט למשך שנה

ממצביעי  47%-ורק כ, מתכוונים להמשיך להצביע למפלגה זו" ימינה"ממצביעי 67%–כ, במידה ויערכו בחירות נוספות•

.מתכוונים להמשיך להצביע עבורה פעם נוספת" תקווה חדשה"
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