
 

 

   העבודה  מפלגת   מתפקדי   סקר  ממצאי 
 

 נשאלים  704 השתתפו בסקר  .גבע מנו בראשות "מדגם" המחקר מכון ידי על נערך הסקר
 .העבודה מפלגת מתפקדי של מייצג במדגם
 לשאלון. כניסה לינק צורף הןאלי אשר ,סמס הודעות שליחת ידי-על התבצע הנתונים איסוף
 . 4/2020/8-7 הנתונים: איסוף מועד

  
 נתניהו בנימין בראשות לממשלה העבודה מפלגת בכניסת תומך לא או תומך אתה האם

   ?גנץ בני עם ברוטציה

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 54% 63% 60% תומך לא כלל

 8% 8% 8% תומך לא די

 62% 71% 68% תומך לא סה"כ

 12% 11% 11% תומך  די

 22% 17% 18% תומך מאד

 34% 28% 29% תומך סה"כ

 4% 1% %3   יודע לא

 100% 100% 100% סה"כ

 

 הצפויה כניסתו האם נתניהו, עם בממשלה ישב שלא והבטיח שפמו את גילח פרץ עמיר כזכור,
 משתנה( בסדר הוצגו )התשובות ?בעינייך... היא נתניהו עם לממשלה פרץ עמיר של

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 66% 69% 68% לבוחריו  הבטחה הפרת

 32% 28% 29% המציאות  כורח

 2% 3% 3%   יודע לא

 100% 100% 100% סה"כ

 

 העבודה? כיו"ר בתפקידו להמשיך ראוי לא או ראוי פרץ עמיר לדעתך האם

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 23% 27% 26% ראוי

 65% 60% 62% ראוי לא

 12% 13% 12% יודע  לא

 100% 100% 100% סה"כ

 

 בסדר הוצגו )התשובות עבור...? היא לממשלה העבודה מפלגת של הצפויה כניסתה לדעתך האם
 משתנה(

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 39% 45% 43% שמולי  ואיציק פרץ  עמיר עבור תיקים קבלת

 29% 28% 28%  ישראל מדינת למען התגייסות

 14% 13% 13% לנשיאות פרץ עמיר של מועמדתו קידום

 18% 14% 16% יודע  לא

 100% 100% 100% סה"כ

 
  



 

 

   ?גנץ בני בראשות לישראל" "חוסן עם העבודה מפלגת של במיזוג תומך לא או תומך אתה האם

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 43% 52% 49% תומך לא כלל

 9% 14% 13% תומך לא די

 52% 66% 62% תומך לא סה"כ

 21% 15% 17% תומך  די

 17% 12% 13% תומך מאד

 38% 27% %03 תומך סה"כ

 10% 7% 8%   יודע לא

 100% 100% 100% סה"כ

 
 משתנה( בסדר הוצגו )התשובות ?לממשלה... העבודה מפלגת של כניסתה האם לדעתך,

 הצביעו המדגם כלל 
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 52% 60% 57% לחיסולה תביא

 13% 15% 14% מחדש אותה תחייה

 26% 17% 20% מצבה את תשנה לא

 9% 8% %9   יודע לא

 100% 100% 100% סה"כ

 
 ושומרון? מיהודה חלקים של צדדי חד בסיפוח תומך אתה האם

 הצביעו המדגם כלל 
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 60% 71% 67% תומך לא כלל

 18% 15% 16% תומך לא די

 78% 86% 83% תומך לא סה"כ

 8% 7% 7% תומך  די

 9% 3% 5% תומך מאד

 17% 10% 12% תומך סה"כ

 5% 4% 5% יודע  לא

 100% 100% 100% סה"כ

 
 

 עמיר בראשות העבודה למפלגת מצביע היית האם בקרוב, מתקיימות היו חדשות בחירות אם
 פרץ?

 כלל 
 המדגם

 הצביעו
 עבודה

 הצביעו לא
 עבודה

 4% 17% 13% שכן בטוח

 10% 12% 11% שכן חושב

 14% 29% 24% כן סה"כ

 16% 20% 19% שלא חושב

 59% 41% 46% שלא בטוח

 75% 61% 65% לא סה"כ

 11% 10% %11 יודע  לא

 100% 100% 100% סה"כ

 
 


