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 א. מבוא
 

של עמדות מידת ההיכרות וה (א) את לבחון, במטרה חיפהערכנו סקר דעת קהל בקרב תושבי ם לבקשת
(ג) כוונות ההשתתפות בבחירות לראשות העירייה (ב)  מועמדים השונים לראשות העירבנוגע ל הציבור

 . לראשות העירייהשונים ) כוונות ההצבעה בתסריטי בחירות ד(שביעות הרצון מתפקוד ראש העיר 
 
 

 ב. השיטה
  

, בקרב מדגם 2018 ספטמברודש של חשנייה חצית ה. הסקר נערך באמצעות שאלון מובנה במ1
. חיפהויותר) ב 17משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (גילאי  520הסתברותי של 

(ביחס  4.5%עם טעות דגימה של פלוס/מינוס  95%המדגם מאפשר הסקת מסקנות ברמת ביטחון של 
 לאומדנים השונים).

האם את/ה תושב/ת : המרואיינים נשאלו בתחילת הריאיון את שאלת הסינון הבאה:  . שאלת סינון2
? רק אלו שהשיבו ומעלה, בעל זכות בחירה בבחירות שיהיו בעוד כשנה לראשות העיר 17, בגיל חיפה

 רואיינו באופן מלא. המשיבים אחרת נופו ולא רואיינו. ובעלי זכות בחירה שהם תושבי העיר
 
 

 ג. עורכי הסקר
 

 -מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולם של פרופ' יצחק כ"ץ  -הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות 
 מנהל המחקר.  -מנהל  מדעי, וד"ר אמיר הורקין  -מנכ"ל, פרופ' ברוך מבורך 
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 תקציר הממצאים. ד
 

 ). 84%מוכרת ע"י רוב מוחלט מכלל המדגם ( רותם-עינת קליש .1
 ) יש עמדה חיובית כלפיה.56%, לרוב (רותם-שמקרב המכירים  את עינת קלי

לשיעור ההצבעה בטוחים  בוודאות שיבואו להצביע בבחירות הקרובות ושיעור זה דומה בקירוב  46% .2
 .43%שעמד על  2013בבחירות 

 מתמודדים): 6א' (בתסריט  .3
 מבעלי הדעה).  32%מכלל המדגם (שהם  21%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  47%מכלל המדגם (שהם  31%זוכה לתמיכה של  רותם-עינת קליש •
 מבעלי הדעה).  12%מכלל המדגם (שהם  8%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •

 
 רותם):-יונה יהב ועינת קליש -מתמודדים 2ב' (בתסריט  .4
 מבעלי הדעה).  37%מכלל המדגם (שהם  29%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  63%מכלל המדגם (שהם  51%זוכה לתמיכה של  רותם-עינת קליש •

 
 יונה יהב ודוד עציוני): -מתמודדים 2ג' (בתסריט  .5
 מבעלי הדעה).  48%מכלל המדגם (שהם  35%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  52%מכלל המדגם (שהם  37%תמיכה של זוכה ל דוד עציוני •

 
 רותם):-דוד עציוני ועינת קליש -מתמודדים 2ד' (בתסריט  .6
 מבעלי הדעה).  23%מכלל המדגם (שהם  16%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •
 מבעלי הדעה).  77%מכלל המדגם (שהם  52%זוכה לתמיכה של רותם -עינת קליש •

 
 מנדי זלצמן ויונה יהב): -מתמודדים 2ה' (בתסריט  .7
 מבעלי הדעה).  44%מכלל המדגם (שהם  30%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •
 מבעלי הדעה).  56%מכלל המדגם (שהם  38%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •

 
 רותם ומנדי זלצמן):-עינת קליש -מתמודדים 2ו' (בתסריט  .8
 מבעלי הדעה).  81%מכלל המדגם (שהם  53%זוכה לתמיכה של רותם -עינת קליש •
 מבעלי הדעה).  19%מכלל המדגם (שהם  12%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •

 
 דוד עציוני ומנדי זלצמן): -מתמודדים 2ז' (בתסריט  .9
 מבעלי הדעה).  63%מכלל המדגם (שהם  27%זוכה לתמיכה של דוד עציוני  •
 מבעלי הדעה).  37%מכלל המדגם (שהם  15%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •
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) מרוצים במידה 30%) לא מרוצים מתפקוד ראש העיר, כשליש (42%מבעלי הדעה ( תחצימקרוב ל .10
 ) משקף שביעות רצון נמוכה מתפקוד ראש העיר.2.72) מרוצים. הציון הממוצע (28%בינונית ורבע (

) מסכימים עם האמירה לפיה הם רוצים להחליף את יונה יהב בראש 76%רוב מוחלט מבעלי הדעה ( .11
 עיר אחר.

רותם, -שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש(בשאלה נעזרת) ) לא יודעים 55%י הדעה (רוב בעל .12
 . הורשעה בעבר בעבירת תכנון ובניה, בנושא בית שלקוחותיה בנו באופן לא תקין

רותם הורשעה בעבירה זו, לא תשפיע על -העובדה שעינת קליש) טוענים כי 62%רוב בעלי הדעה ( .13
  .למי להצביע םהחלטת

אמצעי התקשורת המקומיים בחיפה מוטים לטובת , כי , באופן כללי) סבורים71%לי הדעה (רוב בע .14
 .מועמד מסוים
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 . הממצאיםה
 

 .בסוף הדו"ח רקע מאפייני. ראו 1
 

 ההיכרות עם מועמדים והעמדות כלפיהם
 

בבקשה מה . אקריא לך מס' שמות של אישים הפעילים בחיים הציבוריים בחיפה ותאמר/י לי 2-5
 דעתך על כל אחד מהם, או שאינך מכיר אותו/ה. (להציג שמות ברוטציה)

 היכרות עם המועמדיםא. 
לא שמעתי  #מכיר אותו האישים

 עליו/עליה
 סה"כ

 100% 1% 99% .יונה יהב2

 100% 16% 84% רותם-עינת קליש .3

 100% 24% 76% .דוד עציוני4

 100% 28% 72% .מנדי זלצמן5
 #לצורך הניתוח קובצו יחד הקטגוריות שלילית מאד, שלילית. ככה ככה, חיובית, חיובית מאד, שמעתי עליו אך אין לי דעה.  

 
 ). 84%מוכרת ע"י רוב מוחלט מכלל המדגם ( רותם-עינת קליש

 
 העמדה כלפי המועמדים (בקרב המכירים אותם)ב. 

ככה   #שלילית האישים
 ככה

אין שמעתי אך  ##חיובית
 לי דעה

 סה"כ

 100% 3% 33% 25% 39% .יונה יהב2

 100% 16% 56% 20% 8% רותם-.עינת קליש3

 100% 33% 26% 28% 13% .דוד עציוני4

 100% 36% 17% 31% 16% .מנדי זלצמן5
 #לצורך הניתוח קובצו יחד הקטגוריות שלילית מאד ושלילית.

 חיובית מאד וחיובית.##לצורך הניתוח קובצו יחד הקטגוריות 

 
 ) יש עמדה חיובית כלפיה.56%, לרוב (רותם-שמקרב המכירים  את עינת קלי
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 כוונות ההשתתפות בבחירות לראשות העירייה
 

 חיפהשתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לראשות עיריית  100%-ל 0. מהם הסיכויים בין 6
 שיתקיימו באוקטובר השנה?

 קטגוריה כלל המדגם התשובות
 סיכויים נמוכים שיבואו  להצביע  20% )1-50%(
 סיכויים בינונים שיבואו  להצביע 12% )51-75%(
 שיבואו  להצביעסיכויים גבוהים  22% )99%-76%(

 בטוחים בוודאות שיבואו להצביע 46% 100%
 100% סה"כ

 
שיעור ההצבעה לבוודאות שיבואו להצביע בבחירות הקרובות ושיעור זה דומה בקירוב  בטוחים  46%

 .43%עמד על ש 2013בבחירות 
 
 

  כוונות ההצבעה בתסריטי בחירות לראשות העירייה 
 

 6תסריט א' עיריית חיפה היו נערכות היום, למי היית מצביע/ה? (. אם הבחירות לראשות 7
 מועמדים)

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 32% 21% .יונה יהב1
 47% 31% רותם-.עינת קליש2
 12% 8% .דוד עציוני3
 4% 3% .ישראל סביון4
 1% 1% אביהו האן .5
 4% 3% .מנדי זלצמן6
 . בכל זאת, במי את/ה נוטה יותר לתמוך?8>> - 29% >>. לא החלטתי/לא יודע7

 23%  .יונה יהב1
 20% רותם-.עינת קליש2
 10% .דוד עציוני3
 1% .ישראל סביון4
 1% .אביהו האן5
 4% .מנדי זלצמן6
 42% . תשובות אחרות7

 100%סה"כ 

. לא מתכוון להצביע 8
 ותשובות אחרות>>

5% 

 סה"כ 100% 100% סה"כ
 

 מתמודדים): 6א' (בתסריט 
 מבעלי הדעה).  32%מכלל המדגם (שהם  21%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  47%מכלל המדגם (שהם  31%זוכה לתמיכה של  רותם-עינת קליש •
 מבעלי הדעה).  12%מכלל המדגם (שהם  8%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •
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 מגזר, לפי מועמדים) 6ת העיר (תסריט א' ולראש. כוונת ההצבעה בבחירות ב
 מועמדים) 6כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט א'  ***מגזר

-עינת קליש יונה יהב
 רותם

דוד 
 עציוני

ישראל 
 סביון

אביהו 
 האן

מנדי 
 זלצמן

לא 
 יודע

 סה"כ

 100% 30% 3% 2% 3% 9% 35% 18% יהודי
 100% 47% 0% 0% 0% 0% 28% 25% ערבי

 *P<0.05    **P<0.01     ***P<0.001 

 
 
 , לפי דתיות:מועמדים) 6ת העיר (תסריט א' ולראש. כוונת ההצבעה בבחירות ג

 מועמדים) 6 'כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט א תדתיו
יונה 
 יהב

-עינת קליש
 רותם

דוד 
 עציוני

ישראל 
 סביון

אביהו 
 האן

מנדי 
 זלצמן

לא 
 יודע

 סה"כ

 100% 30% 3% 2% 3% 9% 36% 17% מסורתי +חילוני
 100% 42% 3% 0% 0% 5% 25% 25% חרדי לאומי+ דתי

 *P<0.05    **P<0.01     ***P<0.001 
 
 
 

 מועמדים), לפי סטטוס 6ת העיר (תסריט א' ולראש. כוונת ההצבעה בבחירות ד
 מועמדים) 4כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט א'  סטטוס*

יונה 
 יהב

-עינת קליש
 רותם

דוד 
 עציוני

ישראל 
 סביון

אביהו 
 האן

מנדי 
 זלצמן

לא 
 יודע

 סה"כ

 100% 35% 5% 2% 2% 7% 40% 9% עולה חדש
 100% 25% 2% 0% 5% 9% 23% 26% עולה ותיק
 100% 33% 1% 2% 2% 7% 33% 22% יליד הארץ

 *P<0.05    **P<0.01     ***P<0.001 
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 2(תסריט ב'   רותם, למי תצביע/י?-יונה יהב ועינת קליש. אם שני המתמודדים לראשות העיר יהיו 9
 רותם)-מועמדים יהב קליש

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 37% 29% . יונה יהב1
 63% 51% רותם-. עינת קליש2
 - 20% . לא יודע 3

 100% 100% סה"כ
 

 רותם):-יונה יהב ועינת קליש -מתמודדים 2ב' (בתסריט 
 מבעלי הדעה).  37%מכלל המדגם (שהם  29%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  63%מכלל המדגם (שהם  51%זוכה לתמיכה של  רותם-עינת קליש •

 
) לפי כוונות הצבעה לראשות רותם-יהב קלישמועמדים  2א. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט ב' 

 מועמדים) 6העיר (תסריט א' 
כוונות הצבעה לראשות 

 6עיר (תסריט א' ה
 מועמדים)

 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 רותם)-מועמדים יהב קליש 2(תסריט ב' 

-עינת קליש יונה יהב
 רותם

 סה"כ לא יודע

 100% 2% 3% 95% .יונה יהב1
 100% 0% 100% 0% רותם-.עינת קליש2
 100% 30% 50% 20% .דוד עציוני3
 100% 8% 46% 46% .ישראל סביון4
 100% 50% 50% 0% .אביהו האן5
 100% 59% 33% 8% .מנדי זלצמן6
 100% 38% 44% 18% . לא יודע7

 
 ליהב והשאר מתלבטים. 20% ,רותם-נודדת לקליש) 50%(בתסריט  זה  רוב התמיכה של עציוני 

 .ליהב והשאר מתלבטים) 46%וכמחצית (רותם -נודדת לקליש) 46%(התמיכה של סביון כמחצית מ
 ומחצית מתלבטים.  )50%( רותם -שהתמיכה של האן נודדת לקלימחצית מ

 .מתלבטים 59%-ורותם -) נודדת לקליש33%(התמיכה של זלצמן שליש מ
 ).38%עמדת המתלבטים ()  והשאר ל44%רותם (-לקליש יםנודדהמתלבטים 
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 מועמדים יהב עציוני 2(תסריט ג'  ואם שני המתמודדים יהיו דוד עציוני ויונה יהב, למי תצביע/י? .10
 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות

 48% 35% . יונה יהב1
 52% 37% . דוד עציוני2
 - 28% . לא יודע 3

 100% 100% סה"כ
 

 יונה יהב ודוד עציוני): -מתמודדים 2' (גבתסריט 
 מבעלי הדעה).  48%מכלל המדגם (שהם  35%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •
 מבעלי הדעה).  52%מכלל המדגם (שהם  37%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •

 
 

לפי כוונות הצבעה לראשות העיר  ,)יהב עציונימועמדים  2' גא. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט 
 מועמדים) 6(תסריט א' 

כוונות הצבעה לראשות 
 6העיר (תסריט א' 

 מועמדים)
 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 מועמדים יהב עציוני) 2(תסריט ג' 

 סה"כ לא יודע דוד עציוני יונה יהב

 100% 2% 2% 96% .יונה יהב1
 100% 41% 41% 18% רותם-.עינת קליש2
 100% 0% 97% 3% .דוד עציוני3
 100% 22% 39% 39% .ישראל סביון4
 100% 50% 38% 12% .אביהו האן5
 100% 34% 33% 33% .מנדי זלצמן6
 100% 30% 38% 22% . לא יודע7

 
 ליהב והשאר מתלבטים. 18% ,) נודדת לעציוני41%(רותם -בתסריט  זה  רוב התמיכה של קליש

 .השאר מתלבטים  ,ליהב) 39%וכשליש ( 20%נודדת לעציוני ) 39%(התמיכה של סביון כשליש מ
 .) נודדת לעציוני38%(רוב התמיכה של האן 

 .מתלבטים) 34%כשליש (ליהב ו) 33%( שליש ,נודדת לעציוני) 33%(התמיכה של זלצמן משליש 
 ) מתלבטים.30%) ליהב וכשליש (22%כחמישית ( ,)38%לעציוני ( יםנודדהמתלבטים כשליש מ
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מועמדים  2(תסריט ד'  רותם, למי תצביע/י?-. ואם שני המתמודדים יהיו דוד עציוני ועינת קליש11
 רותם)-עציוני קליש

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 23% 16% . דוד עציוני1
 77% 52% רותם-. עינת קליש2
 - 32% . לא יודע3

 100% 100% סה"כ
 

 רותם):-דוד עציוני ועינת קליש -מתמודדים 2' (דבתסריט 
 מבעלי הדעה).  23%מכלל המדגם (שהם  16%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •
 מבעלי הדעה).  77%מכלל המדגם (שהם  52%זוכה לתמיכה של רותם -עינת קליש •

 
 

לפי כוונות הצבעה  ,)רותם-קלישעציוני מועמדים  2' דא. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט 
 מועמדים) 6לראשות העיר (תסריט א' 
כוונות הצבעה לראשות 

 6העיר (תסריט א' 
 מועמדים)

 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 )רותם-קליש מועמדים עציוני 2' ד(תסריט 

 דוד 
 עציוני

 עינת 
 רותם-קליש

 סה"כ לא יודע

 100% 54% 30% 16% .יונה יהב1
 100% 0% 100% 0% רותם-.עינת קליש2
 100% 2% 5% 93% .דוד עציוני3
 100% 23% 69% 8% .ישראל סביון4
 100% 12% 63% 25% .אביהו האן5
 100% 42% 33% 25% .מנדי זלצמן6
 100% 48% 40% 12% . לא יודע7

 
 מתלבטים.) 54%מחצית (ו רותם-קלישנודדת ל) 30%(יהב התמיכה של שליש מבתסריט  זה 

 והשאר מתלבטים. לעציוני 8% רותם,-לקליש) נודדת 69%(רוב התמיכה של סביון 
 והשאר מתלבטים.רבע לעציוני  ,רותם-קלישלנודדת ) 63%(רוב התמיכה של האן 

 רותם  והשאר מתלבטים.-קלישל )33%שליש (, נודדת לעציוני) 25%(התמיכה של זלצמן רבע מ
 עמדת התלבטות.ל) 48%כמחצית (ו) 40%רותם (-קלישלברובה ודדת תמיכת המתלבטים נ
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מועמדים זלצמן  2(תסריט ה'  . ואם הבחירות יהיו בין מנדי זלצמן לבין יונה יהב, למי תצביע/י?12
 יהב)

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 44% 30% . מנדי זלצמן1
 56% 38% יהב. יונה 2
 - 32% . לא יודע 3

 100% 100% סה"כ
 

 מנדי זלצמן ויונה יהב): -מתמודדים 2' (הבתסריט 
 מבעלי הדעה).  44%מכלל המדגם (שהם  30%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •
 מבעלי הדעה).  56%מכלל המדגם (שהם  38%זוכה לתמיכה של יונה יהב  •

 
 

לפי כוונות הצבעה לראשות העיר  ,)זלצמן יהבמועמדים  2' הא. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט 
 מועמדים) 6(תסריט א' 

כוונות הצבעה לראשות 
 6העיר (תסריט א' 

 מועמדים)
 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 מועמדים זלצמן יהב) 2(תסריט ה' 

 סה"כ לא יודע יונה יהב מנדי זלצמן

 100% 4% 95% 1% .יונה יהב1
 100% 40% 22% 38% רותם-.עינת קליש2
 100% 30% 25% 45% .דוד עציוני3
 100% 23% 31% 46% .ישראל סביון4
 100% 25% 25% 50% .אביהו האן5
 100% 8% 0% 92% .מנדי זלצמן6
 100% 47% 26% 27% . לא יודע7

 
 ליהב והשאר מתלבטים. 22% ,)38%(רותם נודדת לזלצמן -בתסריט  זה  רוב התמיכה של קליש

 ליהב והשאר מתלבטים. 25% ,)45%(לזלצמן רוב התמיכה של עציוני נודדת 
 ליהב והשאר מתלבטים. 25% ,)50%( התמיכה של האן נודדת לזלצמןמחצית מ

 ליהב והשאר מתלבטים. 31%, )46%( רוב התמיכה של סביון נודדת לזלצמן
 

) והשאר מתפלגים באופן שווה, בקירוב, 47%המתלבטים נשארת בעמדת התלבטות ( תמיכתמחצית מ
  בין שני המועמדים.
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מועמדים  2(תסריט ו'  רותם לבין מנדי זלצמן, למי תצביע/י?-. ואם הבחירות יהיו בין  עינת קליש13
 רותם זלצמן)-קליש

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 81% 53% . עינת קליש רותם1
 19% 12% . מנדי זלצמן2
 - 35% . לא יודע 3

 100% 100% סה"כ
 

 רותם ומנדי זלצמן):-עינת קליש -מתמודדים 2' (ובתסריט 
 מבעלי הדעה).  81%מכלל המדגם (שהם  53%זוכה לתמיכה של רותם -עינת קליש •
 מבעלי הדעה).  19%מכלל המדגם (שהם  12%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •

 
לפי כוונות הצבעה  ,רותם זלצמן)-קלישמועמדים  2' וא. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט 

 מועמדים) 6לראשות העיר (תסריט א' 
כוונות הצבעה לראשות 

 6העיר (תסריט א' 
 מועמדים)

 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 רותם זלצמן)-קלישמועמדים  2(תסריט ו' 

 קלישעינת 
 רותם

 סה"כ לא יודע מנדי זלצמן

 100% 53% 12% 35% .יונה יהב1
 100% 2% 0% 98% רותם-.עינת קליש2
 100% 24% 33% 43% .דוד עציוני3
 100% 24% 38% 38% .ישראל סביון4
 100% 12% 38% 50% .אביהו האן5
 100% 8% 92% 0% .מנדי זלצמן6
 100% 54% 7% 39% . לא יודע7

 
 רותם.-) לקליש35%כשליש (ו )53%( מתלבטיםעמדת הל בתסריט  זה  רוב התמיכה של יהב נודדת

 והשאר מתלבטים. זלצמןל 33% ,)43%( רותם-רוב התמיכה של עציוני נודדת לקליש
 והשאר מתלבטים.) לזלצמן 38%כשליש ( ,)38%( רותם-לקלישהתמיכה של סביון נודדת כשליש מ
 והשאר מתלבטים. זלצמןל 38% ,)50%( רותם-התמיכה של האן נודדת לקלישמחצית מ

והשאר ) 39%רותם (-כשליש נודדים לקליש) 54%נשארת בעמדת התלבטות (המתלבטים כמחצית מ
 .לזלצמן
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מועמדים עציוני  2(תסריט ז'  ודוד עציוני, למי תצביע/י?. ואם שני המתמודדים יהיו מנדי זלצמן 14
 זלצמן)

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 63% 27% . דוד עציוני1
 37% 15% . מנדי זלצמן2
 - 58% . לא יודע 3

 100% 100% סה"כ
 

 ומנדי זלצמן): דוד עציוני -מתמודדים 2' (זבתסריט 
 מבעלי הדעה).  63%מכלל המדגם (שהם  27%זוכה לתמיכה של  דוד עציוני •
 מבעלי הדעה).  37%מכלל המדגם (שהם  15%זוכה לתמיכה של  מנדי זלצמן •

 
 

לפי כוונות הצבעה לראשות  ,צמן)לעציוני זמועמדים  2' זא. כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט 
 מועמדים) 6העיר (תסריט א' 

כוונות הצבעה לראשות 
 6העיר (תסריט א' 

 מועמדים)
 

 כוונות הצבעה לראשות העיר 
 זלצמן)עציוני  מועמדים  2' ז(תסריט 

 סה"כ לא יודע מנדי זלצמן דוד עציוני

 100% 73% 14% 13% .יונה יהב1
 100% 55% 19% 26% רותם-.עינת קליש2
 100% 7% 5% 88% .דוד עציוני3
 100% 23% 31% 46% .ישראל סביון4
 100% 63% 12% 25% .אביהו האן5
 100% 8% 92% 0% .מנדי זלצמן6
 100% 69% 9% 22% . לא יודע7

 
) והשאר מתפלגים באופן שווה,  73%( מתלבטיםעמדת הבתסריט  זה  רוב התמיכה של יהב נודדת ל

 בקירוב, בין שני המועמדים.
) והשאר מתפלגים באופן שווה,  בקירוב, 55%לעמדת המתלבטים (נודדת רותם -קלישהתמיכה של רוב 

 בין שני המועמדים.
 מתלבטים. שארהו ) לזלצמן31%כשליש ( ,)46%( עציונירוב התמיכה של סביון נודדת ל

) והשאר מתפלגים באופן המעדיף את עציוני על 63%לעמדת המתלבטים (נודדת  רוב התמיכה של האן
 פני זלצמן.

באופן המעדיף את עציוני על פני ) והשאר מתפלגים 69%( יםתלבטמעמדת הנודדים לרוב המתלבטים 
 זלצמן.
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  שביעות רצון מתפקוד ראש העיר
 . עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה באופן כללי מתפקודו של ראש עיריית חיפה יונה יהב? 15

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 42% 18% .כלל לא מרוצה1
 23% .לא מרוצה2
 30% 30% .ככה ככה, בינוני3
 28% 21% .מרוצה4
 6% .מרוצה מאוד5
 - 2% .לא יודע ותשובות אחרות6

 100% 100% סה"כ
 2.72 ) 1-5הציון הממוצע (בסולם 

 
) מרוצים במידה בינונית 30%לא מרוצים מתפקוד ראש העיר, כשליש ( )42%בעלי הדעה (מ קרוב לחצי

 ) משקף שביעות רצון נמוכה מתפקוד ראש העיר.2.72) מרוצים. הציון הממוצע (28%( ורבע
 

  רותם-העיר ולעינת קליש ראשעמדות בנוגע ל
 

 .  מבין שתי האמירות הבאות, איזו מהן היא הקרובה ביותר לעמדתך?16
 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות 

 24% 20% .אני רוצה שיונה יהב יישאר ראש העיר של חיפה1
 76% 63% יונה יהב בראש עיר אחר .הייתי רוצה להחליף את2
 - 17% . לא יודע ותשובות אחרות 3

 100% 100% סה"כ
 

ם רוצים להחליף את יונה יהב בראש ) מסכימים עם האמירה לפיה ה76%רוב מוחלט מבעלי הדעה (
 עיר אחר.

 6לפי כוונות  הצבע  לראשות העיר (תסריט א'  (בעד/נגד החלפת יונה יהב), הזדהות עם אמירה א. 
 מועמדים)

כוונות הצבעה לראשות 
 6העיר (תסריט א' 

 מועמדים)
 

 מבין שתי האמירות הבאות, איזו מהן היא הקרובה ביותר לעמדתך?
אני רוצה שיונה יהב 

יישאר ראש העיר של 
 חיפה

הייתי רוצה להחליף 
יונה יהב בראש  את

 עיר אחר

 סה"כ לא יודע

 100% 7% 10% 83% .יונה יהב1
 100% 7% 92% 1% רותם-.עינת קליש2
 100% 2% 95% 3% .דוד עציוני3
 100% 0% 85% 15% .ישראל סביון4
 100% 1% 97% 2% .אביהו האן5
 100% 3% 95% 2% .מנדי זלצמן6
 100% 34% 58% 8% . לא יודע7
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רותם, הורשעה בעבר -שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש. האם את/ה יודע/ת או לא יודע/ת 17
 בעבירת תכנון ובניה , בנושא בית שלקוחותיה בנו באופן לא תקין?

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 58% 55% לא יודע  .1
 42% 40% . יודע 2
 - 5% מסרב להשיב ותשובות אחרות . 3

 100% 100% סה"כ
 

רותם, הורשעה בעבר בעבירת -שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש) לא יודעים 55%רוב בעלי הדעה (
 .תכנון ובניה, בנושא בית שלקוחותיה בנו באופן לא תקין

 
רותם הורשעה בעבירה זו, תשפיע או לא תשפיע על החלטתך למי -. האם העובדה שעינת קליש18

 להצביע? 
 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות

 62% 45% . לא תשפיע 1
 34% 25% לא אצביע לעינת –. תשפיע 2
 4% 3% אצביע לעינת –. תשפיע 3
 - 27% . לא יודע ותשובות אחרות4

 100% 100% סה"כ
 

רותם הורשעה בעבירה זו, לא תשפיע על -העובדה שעינת קליש) טוענים כי 62%רוב בעלי הדעה (
  .למי להצביע םהחלטת

 
רותם, הורשעה בעבר בעבירת תכנון -שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש עובדההשפעת הא. 

  עובדה זועל לפי הידיעה , ובניה , בנושא בית שלקוחותיה בנו באופן לא תקין
האם את/ה יודע/ת או לא יודע/ת 
שהמועמדת לראשות העיר, עינת 

רותם, הורשעה בעבר בעבירת -קליש
תכנון ובניה , בנושא בית שלקוחותיה 

 בנו באופן לא תקין?

רותם הורשעה בעבירה זו, -האם העובדה שעינת קליש
 תשפיע או לא תשפיע על החלטתך למי להצביע?

לא 
 תשפיע

לא  –תשפיע 
 לעינתאצביע 

 –תשפיע 
אצביע 
 לעינת

לא 
 יודע

 סה"כ

 100% 2% 33% 28% 37% .לא יודע 1
 100% 13% 4% 23% 60% . יודע 2
 100% 74% 0% 3% 23% מסרב להשיב ותשובות אחרות . 3
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רותם, הורשעה בעבר בעבירת תכנון -שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש עובדההשפעת הב. 
 6לפי כוונות הצבעה לראשות העיר (תסריט א' , שלקוחותיה בנו באופן לא תקיןובניה , בנושא בית 

 מועמדים)
כוונות הצבעה לראשות 

 6העיר (תסריט א' 
 מועמדים)

 

רותם הורשעה בעבירה זו, תשפיע או לא -האם העובדה שעינת קליש
 תשפיע על החלטתך למי להצביע?

לא 
 תשפיע

 –תשפיע 
לא אצביע 

 לעינת

 –תשפיע 
אצביע 
 לעינת

 סה"כ לא יודע

 100% 25% 0% 35% 40% .יונה יהב1
 100% 20% 6% 4% 70% רותם-.עינת קליש2
 100% 5% 0% 50% 45% .דוד עציוני3
 100% 23% 0% 62% 15% .ישראל סביון4
 100% 25% 25% 38% 12% .אביהו האן5
 100% 0% 0% 75% 25% .מנדי זלצמן6
 100% 39% 2% 27% 32% . לא יודע7

 
 

. לפי דעתך, האם רוב אמצעי התקשורת המקומיים בחיפה, באופן כללי, מוטים או לא מוטים 19
 לטובת מועמד מסוים?

 בעלי הדעה כלל המדגם התשובות
 29% 15% . הרוב לא מוטים1
 71% 37% . הרוב כן מוטים2
 - 48% . לא יודע ותשובות אחרות3

 100% 100% סה"כ
 

אמצעי התקשורת המקומיים בחיפה מוטים לטובת כי  ,, באופן כללי) סבורים71%הדעה (רוב בעלי 
 .מועמד מסוים
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לפי כוונות , עמדה בנוגע להטיית אמצעי התקשורת המקומיים בחיפה לטובת מועמד מסוייםהב. 
 מועמדים) 6הצבעה לראשות העיר (תסריט א' 

 
כוונות הצבעה לראשות 

 6(תסריט א' העיר 
 מועמדים)

 

רותם הורשעה בעבירה זו, תשפיע או לא -האם העובדה שעינת קליש
תשפיע על החלטתך למי להצביע? לפי דעתך, האם רוב אמצעי 

התקשורת המקומיים בחיפה, באופן כללי, מוטים או לא מוטים 
 לטובת מועמד מסוים?

הרוב לא 
 מוטים

הרוב כן 
 מוטים

 סה"כ לא יודע

 100% 49% 20% 31% .יונה יהב1
 100% 34% 54% 12% רותם-.עינת קליש2
 100% 33% 42% 25% .דוד עציוני3
 100% 38% 62% 0% .ישראל סביון4
 100% 38% 50% 12% .אביהו האן5
 100% 25% 67% 8% .מנדי זלצמן6
 100% 64% 27% 9% . לא יודע7

 
) הוא בקרב 20%הנמוך ביותר (שיעור המשיבים הסבורים שרוב אמצעי התקשורת בחיפה מוטים 

ואותה תמונה ) 54%(לערך  2-, גדול פירותם-עינת קלישתומכי יונה יהב. השיעור המקביל בקרב תומכי 
 עולה גם בקרב תומכי שאר  המועמדים.
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 מאפייני רקע 
 

 היהודי)מגזר ה(בקרב  דתיות
 כלל המדגם התשובות

 54% חילונים
 35% מסורתיים

 4% דתיים לאומים
 4% חרדים

 3% אחר
 100% סה"כ

 
 מגזר

 כלל המדגם התשובות
 79% יהודי
 21% ערבי

 100% סה"כ
 

 סטטוס
 כלל המדגם התשובות

 23% ואילך 1990-עולה חדש מ
 11% עולה  ותיק
 69% יליד הארץ

 100% סה"כ
 

 מגדר
 כלל המדגם התשובות

 48% גברים
 52% נשים
 100% סה"כ
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 27.9.2018סקר: חיפה  ל ןשאלו נספח:
שלום, מכון המחקר מאגר מוחות עורך סקר קצר בקרב תושבי חיפה, הסקר אנונימי והממצאים 

 ישמשו לעיבודים סטטיסטיים. אודה לך אם תענה/י על מס' שאלות קצרות.
 
 –ומעלה הרשאי להצביע בבחירות הקרובות לראשות העיר חיפה?  17את/ה תושב חיפה בגיל .האם 1

 אם כן, מה גילך?____שנים
 

. אקריא לך מס' שמות של אישים הפעילים בחיים הציבוריים בחיפה ותאמר/י לי בבקשה מה 2-5
 דעתך על כל אחד מהם, או שאינך מכיר אותו/ה. (להציג שמות ברוטציה)

 1 האישים

שלילית 
 מאוד

2 

 שלילית

3 

ככה 
 ככה

4 

 חיובית

5 

חיובית 
 מאוד

6 

שמעתי אך 
 אין לי דעה

7 
לא שמעתי 
 עליו/עליה

 7 6 5 4 3 2 1 .יונה יהב2

-.עינת קליש3
 רותם

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 .דוד עציוני4

 7 6 5 4 3 2 1 .מנדי זלצמן5

 
שתבוא/י להצביע בבחירות הקרובות לראשות עיריית חיפה, שיהיו  100%-ל 0. מהם הסיכויים בין 6

 בחודש הבא, ביום שבתון?__________%
 . אם הבחירות לראשות עיריית חיפה היו נערכות היום, למי היית מצביע/ה? (להציג ברוטציה)7

  .יונה יהב1
  רותם-.עינת קליש2
  .דוד עציוני3
  .ישראל סביון4
  .אביהו האן5
  .מנדי זלצמן6
. לא החלטתי/לא יודע                        7

<<< 
 . בכל זאת, במי את/ה נוטה יותר לתמוך?8
.ישראל 4.דוד עציוני  3רותם  -.עינת קליש2.יונה יהב  1

. לא מתכוון להצביע ותשובות אחרות   8 . תשובות אחרות7.מנדי זלצמן  6.אביהו האן  5סביון  
<< 

 
  רותם, למי תצביע/י?-שני המתמודדים לראשות העיר יהיו יונה יהב ועינת קליש. אם 9
 . יונה יהב1
 רותם-. עינת קליש2
 . לא יודע 3

  . ואם שני המתמודדים יהיו דוד עציוני ויונה יהב, למי תצביע/י?10
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 . יונה יהב1
 . דוד עציוני2
 . לא יודע 3
 

  רותם, למי תצביע/י?-עציוני ועינת קליש. ואם שני המתמודדים יהיו דוד 11
 . דוד עציוני1
 רותם-. עינת קליש2
 . לא יודע 3

  . ואם הבחירות יהיו בין מנדי זלצמן לבין יונה יהב, למי תצביע/י?12
 . מנדי זלצמן1
 . יונה יהב2
 . לא יודע 3

  רותם לבין מנדי זלצמן, למי תצביע/י?-. ואם הבחירות יהיו בין  עינת קליש13
 . עינת קליש רותם1
 . מנדי זלצמן2
 . לא יודע 3

  . ואם שני המתמודדים יהיו מנדי זלצמן ודוד עציוני, למי תצביע/י?14
 . דוד עציוני1
 . מנדי זלצמן2
 . לא יודע 3

 . עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה באופן כללי מתפקודו של ראש עיריית חיפה יונה יהב? 15
 .כלל לא מרוצה1
 וצה.לא מר2
 .ככה ככה, בינוני3
 .מרוצה4
 .מרוצה מאוד5
 .לא יודע ותשובות אחרות6

 
 .  מבין שתי האמירות הבאות, איזו מהן היא הקרובה ביותר לעמדתך?16

 .אני רוצה שיונה יהב יישאר ראש העיר של חיפה1
 יונה יהב בראש עיר אחר .הייתי רוצה להחליף את2
 . לא יודע ותשובות אחרות 3
 

רותם, הורשעה בעבר -. האם את/ה יודע/ת או לא יודע/ת שהמועמדת לראשות העיר, עינת קליש17
 בעבירת תכנון ובניה , בנושא בית שלקוחותיה בנו באופן לא תקין?

 .לא יודע 1
 . יודע 2
 מסרב להשיב ותשובות אחרות . 3

בעבירה זו, תשפיע או לא תשפיע על החלטתך למי  רותם הורשעה-. האם העובדה שעינת קליש18
 להצביע? 

 . לא תשפיע 1
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 לא אצביע לעינת –. תשפיע 2
 אצביע לעינת –. תשפיע 3
 . לא יודע ותשובות אחרות4
 

. לפי דעתך, האם רוב אמצעי התקשורת המקומיים בחיפה, באופן כללי, מוטים או לא מוטים 19
 לטובת מועמד מסוים?

 מוטים. הרוב לא 1
 . הרוב כן מוטים2
 . לא יודע ותשובות אחרות3
 

 . כיצד את/ה מגדיר את עצמך?20
 חילוני -.יהודי 1
 מסורתי -.יהודי 2
 דתי לאומי –.יהודי 3
 חרדי -.יהודי 4
 נוצרי, מוסלמי, אחר –.ערבי 5
 .תשובות אחרות6

 
 יליד הארץ?, עולה ותיק או  1989-90.האם את/ה עולה מחבר העמים משנת 21
 ואילך 1989-90.עולה 1
 .עולה ותיק2
 .יליד הארץ 3
 .תשובות אחרות4

 
 . אישה                                     תודה על השתתפותך בסקר !2. גבר   1. לסמן מגדר:   22
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