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מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי  

ד"ר אטל פרידמן  

  

  

  

  

  

המרכז למחקר). הרחבת תחומי המחקר מאפשרת לתאר ולאפיין טוב יותר את אוכלוסיית העיר.  

תל-אביב- יפו באופן שוטף (ראה שנתון סטטיסטי של עיריית תל- אביב-יפו ופרסומים נוספים של 

אביב- יפו. מטרת עבודות אלה היא לספק נתונים נוספים מעבר לנתונים המתפרסמים על תושבי 

תושבי תל-אביב-יפו הן לראשות הממשלה והכנסת והן לראשות העירייה ולמועצת העירייה בתל- 

העבודה הנוכחית היא חולייה נוספת בסדרה של עבודות קודמות שעסקו בדפוסי הבחירה של 
  

כן, נבדקו הקשרים בין דפוס ההצבעה לבין משתנים נוספים כמו המדד הכלכלי-חברתי, גיל ועוד.  

חלוקות גיאוגרפיות שונות על- פי מקום המגורים של המצביעים - רבעים, תת- רבעים ושכונות. כמו 

לתוצאות הבחירות של מערכות בחירות קודמות (כנסת ה- 18 וה-19), ותוך פירוט התוצאות לפי 

תיאור דפוס ההצבעה של תושבי העיר נעשה בהשוואה לתוצאות הבחירות בישראל, בהשוואה 
  

שהתקיימו ב- 17.3.2015.  

העבודה הנוכחית מתארת את דפוסי הבחירה של תושבי תל-אביב-יפו בבחירות לכנסת ה- 20, 

  

  

  

מבוא  
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לוח 1: סיכום תוצאות הבחירות בת"א-יפו  - השוואה בין שלוש מערכות הבחירות האחרונות  
  
  

אביב- יפו אחוז המצביעים המתוקן הגיע ל- 78.8%.   

אחוז מצביעים מתוקן - מספר הבוחרים מתוך פוטנציאל הבוחרים (על-פי נתוני הלמ"ס). בתל- 
  

התושבים) על 72.3%.  

בישראל עמד אחוז ההצבעה "הרשמי" (אחוז המצביעים מסה"כ בעלי זכות בחירה לפי מרשם 

65.3% (להלן: אחוז המצביעים "הרשמי"), אך כאמור, ניתן לומר כי אחוז זה מוטה כלפי מטה. 

אחוז המצביעים בבחירות לכנסת ה- 20 מתוך סה"כ בעלי זכות הבחירה בתל-אביב- יפו עמד על 
  

  . 333,8341  בלבד (דצמבר 2013)

המתגוררים בה או השוהים בחו"ל פחות מ- 12 חודשים ברציפות (לפי נתוני הלמ"ס) והוא מגיע  ל- 

מספר בעלי זכות בחירה מתוקן - כולל את תושבי העיר בגיל 18 ומעלה, בעלי זכות בחירה, 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן הלמ"ס).  

לאומדן ריאלי יותר של בעלי זכות בחירה (להלן 'מספר בעלי זכות בחירה מתוקן') המחושב מתוך 

תקופות ארוכות או כאלה שלא עדכנו את כתובתם. על כן, בניתוח תוצאות הבחירות התייחסנו גם 

היה - 403,338 איש שגילם היה 18 ומעלה. מספר זה כולל גם אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל 

התושבים מספר בעלי זכות בחירה בתל-אביב-יפו, בבחירות לכנסת ה-20 שהתקיימו ב- 17.3.2015, 

רשימת בעלי זכות בחירה נגזרת מקובץ מרשם התושבים של משרד הפנים. על פי קובץ מרשם 

  

1. כללי  

פירוט  

בחירות לכנסת 

ה-20  

  17.03.15

בחירות לכנסת 

ה-19  

  22.1.2013

בחירות לכנסת 

ה-18  

  10.2.2009

  383,990   394,134   403,338 מס' בעלי זכות הבחירה (מרשם תושבים)  

  310,832    326,135   333,834  מספר בעלי זכות בחירה מתוקן

  226,390   246,890   263,205 מספר מצביעים  

  224,000   244,901   261,345 מספר קולות כשרים  

  2,390   1,989   1,860 מספר קולות פסולים  

        

  59.0   62.6   65.3 אחוז מצביעים "הרשמי"  

  72.8   75.4   78.8 אחוז מצביעים מתוקן  

  98.9   99.2   99.3 אחוז קולות כשרים (מתוך המצביעים)  

  1.1   0.8   0.7 אחוז קולות פסולים (מתוך המצביעים)  

                                                          

בהשוואה לבחירות לכנסת ה-18 (שהתקיימו 10.2.2009).   

בהשוואה לאחוז המצביעים בבחירות הקודמות לכנסת ה- 19 (שהתקיימו ב-22.01.13) וגם 

אחוז המצביעים ("הרשמי" ו"המתוקן") בבחירות הנוכחיות בתל-אביב- יפו היה גבוה יותר 

  

 

1 זהו המספר המעודכן ביותר שעמד לרשותנו בזמן ניתוח הנתונים.  
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שלילי 0.76- ).   

העולים שעלו החל בשנת 1990 באזור היה גבוה יותר, אחוז המצביעים היה נמוך יותר (מתאם 

אחוז המצביעים נטה להיות גבוה יותר (מתאם של 0.57 ו-0.35, בהתאמה); מנגד, ככל שאחוז 

שהמדד החברתי-כלכלי היה גבוה יותר וככל שאחוז הילדים (בגילאי 17-0) באזור היה גבוה יותר - 

2מבדיקת הקשר בין אחוז המצביעים לבין משתנים חברתיים-כלכליים ודמוגרפיים עולה כי ככל 
 

וביפו (רובע 7) - 75% הצבעה.  

העיר - 82%-88%.  אחוזי ההצבעה נמוכים במיוחד נרשמו בדרום העיר (רובע 8) - 63% הצבעה, 

המצביעים בעבר הירקון, בצפון העיר ובצפון הישן (רבעים 4-1), גבוה יחסית בהשוואה לממוצע בכל 

מבחינת אחוז המצביעים "המתוקן" לפי אזורים בעיר, עולה כי קיימים הבדלים משמעותיים. אחוז 
  

ובמזרח העיר אחוז הקולות הפסולים נע בין 1.1%-1.5%.  

ובמרכזה אחוז הקולות הפסולים מסה"כ המצביעים נע בין 0.3%-0.5% ואילו בדרום העיר, ביפו 

יש לציין, כי אחוז הקולות הפסולים שונה בין צפון העיר ומרכזה לבין דרום העיר. בצפון העיר 
  

בהשוואה לשתי מערכות הבחירות הקודמות, ועמד על 0.7%.  

תוצאות הבחירות בת"א-יפו, עולה כי אחוז הקולות הפסולים בבחירות לכנסת ה-20 היה נמוך 

כוללים מעטפות שנפסלו בגלל טעויות טכניות ומעטפות עם פתקים לבנים. מתוך לוח 1, המפרט את 

מספר המצביעים כולל את מספר הקולות הכשרים וכן מספר הקולות הפסולים. הקולות הפסולים 

עמד על 78.7%).  

(והוא הגבוה ביותר מאז הבחירות לכנסת ה- 15 שהתקיימו בשנת 1999, בהם אחוז ההצבעה הארצי 

שיעור המצביעים בבחירות הנוכחיות בהשוואה לבחירות הקודמות היה גבוה יותר בכלל המדינה 

 
פיקוח על המדד החברתי-כלכלי. דבר המאפשר זיהוי קשרים ישירים בין המשתנים השונים לבין דפוס ההצבעה. 

כולל בתוכו משתנים דמוגרפיים שונים ומושפע מהם, הקשרים בין דפוס הצבעה וגיל, מס' עולים וכדומה חושבו תוך 
39-18 וערכי המדד החברתי כלכלי שחושב על-ידי הלמ"ס על בסיס נתוני מפקד 2008). כיוון שהמדד החברתי- כלכלי 

שונים בכל אזור (אחוז עולי 1990+, אחוז ילדים בגיל 17-0, אחוז קשישים בגיל 65 ומעלה, אחוז צעירים בגילאי   
2 לצורך כך חושבו הקשרים (מקדם המתאם) בין אחוז ההצבעה ברמה של אזור סטטיסטי ובין הערכים של משתנים 
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הימני של המפה הפוליטית - ישראל ביתנו והבית היהודי, ולמפלגות הדתיות - יהדות התורה וש"ס. 

כמו כן, בעיר נרשמו אחוזי הצבעה נמוכים בהשוואה לתוצאות בישראל, למפלגות שמשתייכות לצד 
  

יותר בת"א- יפו, ועמד על כ- 18% (בהשוואה ל-  23% בישראל).  

זכתה לשיעור הצבעה גבוה יותר מזה שבישראל. כאמור, שיעור ההצבעה לרשימת הליכוד היה נמוך 

שאלה לגבי חציית אחוז החסימה הנדרש על-מנת להיכנס לכנסת (3.25%). גם מפלגת יש עתיד 

מהקולות, זאת בהשוואה לכלל ישראל בה היא זכתה רק לכ- 4% מכלל הקולות ועמדה בסימן 

ניתנו לרשימת המחנה הציוני). הרשימה השלישית בגודלה בעיר הייתה רשימת מרצ עם כ- 13% 

יפו, אחרי רשימת המחנה הציוני שזכתה למספר הרב ביותר של קולות (יותר משליש מהקולות 

מתייחס לכך שהרשימה המובילה בישראל, רשימת הליכוד, הוצבה רק במקום השני בתל-אביב-

ה"מרכז" (כמו יש עתיד), בהשוואה למפלגות הגוש הימני- לאומי והדתי. הממצא הבולט ביותר 

בת"א-יפו ישנה תמיכה גדולה יחסית במפלגות ה"שמאל" (המחנה הציוני/העבודה ומרצ) ובמפלגות 

דפוסי ההצבעה של תושבי ת"א-יפו שונים מדפוסי ההצבעה של כלל תושבי ישראל. באופן כללי, 
  

  

תרשים 1: תוצאות הבחירות לכנסת ה -20 שהתקיימו ב-17.3.2015, בת"א-יפו ובישראל (אחוזים)  
  

34% מהקולות), ואחריה ניצבות רשימת הליכוד (כ-18%) , מרצ (כ-13%) ויש עתיד (כ-12%).  

כפי שניתן לראות בתרשים 1, בת"א-יפו רשימת המחנה הציוני מובילה בשיעור התמיכה בעיר (כ- 

2.1 תוצאות הבחירות לכנסת בתל-אביב-יפו ובישראל  

  

החסימה ראה נספח מספר 1.  

על 3.25%, שהם כ- 136,854 קולות כשרים לרשימה). לפירוט כינויי הרשימות שעברו את אחוז 

רשימות, אך 10 רשימות בלבד עברו את אחוז החסימה (בבחירות לכנסת ה-20 עמד אחוז החסימה 

בחירות לכנסת בלבד (ללא בחירות נפרדות לראשות הממשלה). בסה"כ התמודדו בבחירות 26 

בדומה לבחירות לכנסת ה-19, מערכת הבחירות האחרונה הייתה של "פתק אחד", זאת אומרת 

2.  תוצאות הבחירות לכנסת ה-20  - כללי  

המשותפת הציוני ביתנו היהודי התורה
הרשימה   מרצ המחנה  יש עתיד כולנו הליכוד ישראל   הבית   ש"ס יהדות  

0 3. 3 5 3 3 52 .9 . 5 12 .
5 7 6 4. 9.2 6 1. 8. 0.48 .4 9. .1

1 .81 11

10 0. 13 6.

0.

15 1 1

8 8.

7. 2

20 23
3.

25

30 34
.3

35
אחוז

ישראל

ת"א-יפו
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לאורך מערכות הבחירות האחרונות, מפחות מרבע מהקולות בבחירות לכנסת ה-18 (23%) לכמעט 

ומרצ) לעומת ההצבעה לגוש המרכז (יש עתיד, כולנו): אחוז ההצבעה לגוש השמאל עלה משמעותית 

בבחינת מפת הגושים הפוליטיים בולטות שתי מגמות הפוכות -  ההצבעה לגוש השמאל (העבודה 
  
  

  

  תרשים 2: תוצאות הבחירות לכנסת בת"א -יפו, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות (אחוזים)

  

מוצגים אחוזי ההצבעה לפי הרשימות שהשתתפו בבחירות בשלוש מערכות הבחירות האחרונות.  

תע"ל). תרשים מספר 2 מציג את ההשוואה בין שלוש מערכות הבחירות האחרונות ובנספח מס' 1 

החרדי (ש"ס, יהדות התורה) וגוש הרשימות הערביות (הרשימה המשותפת, בל"ד, חד"ש רע"ם, 

הבית היהודי); גוש השמאל (המחנה הציוני/העבודה, מרצ); גוש המרכז (יש עתיד, כולנו); הגוש 

קלה יותר על-ידי ניתוח ההצבעות לגושים הפוליטיים הגדולים: גוש הימין (הליכוד, ישראל ביתנו, 

ידי בחינת אחוז ההצבעה לכל אחת מהרשימות השונות. בחינת דפוסי ההצבעה במערכות הבחירות 

(כנסת ה-18, כנסת ה-19 וכנסת ה-20), קשה להשוות את דפוסי הצבעה בין מערכות הבחירות על-

בשל השינויים הרבים שחלו במפת הרשימות שהשתתפו במערכות הבחירות האחרונות לכנסת 

2.2 תוצאות הבחירות לכנסת בשלוש מערכות הבחירות האחרונות  

  

ובישראל מופיע בנספח מספר 2.  

האוכלוסייה הערבית מהווה כ-21% מכלל האוכלוסייה. פירוט תוצאות הבחירות בת"א-יפו 

מהאוכלוסייה בתל-אביב- יפו, כאשר למעלה משליש ממנה מתחת לגיל 18, בעוד שבישראל 

מקולות הבוחרים בישראל. עם זאת, חשוב לציין כי האוכלוסייה הערבית מהווה רק כ- 4% 

המפלגה הערבית (הרשימה המשותפת) קיבלה כ-3% מקולות הבוחרים בעיר, בהשוואה ל-11% 

בעיר, בהשוואה לכ- 5% בישראל.   

בארץ. לש"ס הצביעו כ- 4% מהבוחרים, לעומת כ- 6% בארץ, ויהדות התורה קיבלה 1% מהקולות 

כך, הבית היהודי קיבלה כ-3% בלבד מהקולות הכשרים בת"א-יפו, בהשוואה לכ-6% מהקולות 

אחוז החסימה
גוש הימין הגוש החרדי גוש המרכז גוש השמאל הגוש הערבי לא עברו את 

0
.4 3.24. 3.7 3 2.59 3.9

7.4 6.8 7.1

10

18.5
21.820 22.623.6 22.9

28.1

30 33.8

38.4

40

47.3

50
אחוז

הכנסת ה-18 (10.2.2009)

הכנסת ה-19 (22.1.2013)

הכנסת ה-20 (17.3.2015)
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ההצבעה לגוש המפלגות הערביות יציב למדי לאורך שלוש מערכות הבחירות האחרונות. 

התורה) הצטמצם בהדרגה מכ-7% בבחירות לכנסת ה-18 לכ-5% בבחירות האחרונות. אחוז 

הבית היהודי) דומה בשתי מערכות הבחירות האחרונות. אחוז ההצבעה לגוש החרדי (ש"ס ויהדות 

ה-18 (כ-34%) לכ- 19% בבחירות האחרונות. אחוז המצביעים לגוש הימין (ליכוד, ישראל ביתנו, 

בצורה משמעותית לאורך שלוש מערכות הבחירות האחרונות בכשליש מהקולות בבחירות לכנסת 

חצי מהקולות בבחירות לכנסת ה- 20 (47%); מאידך, אחוז התמיכה במפלגות גוש המרכז הצטמצם 
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לפירוט שיעורי ההצבעה לפי רובע ותת- רובע ראה נספח 3; לפירוט לפי שכונה ראה נספח 4.  

הצבעה של 60% לרשימה משותפת).   

ניתנו לרשימה המשותפת (בתת- רובע 72, בו ישנו ריכוז גדול של אוכלוסייה ערבית, נרשם שיעור 

ההצבעה הגבוה לרשימה המשותפת של המפלגות הערביות -  כרבע (24%) מהקולות בכל הרובע 

הצבעה גבוהים יותר לשאר המפלגות כמו כולנו, ש"ס, הבית הלאומי. ברובע 7 (יפו) בולט  אחוז 

ההצבעה למפלגת המחנה הציוני עדיין גבוה אבל נמוך מזה של הליכוד. ברבעים אלו היו אחוזי 

בדרום ובמזרח העיר (רבעים 9-7) דפוס ההצבעה הוא הרבה יותר מגוון וניכרת שונות רבה -  אחוז 

הצבעה גבוה יותר למרצ, בהשוואה לאחוז ההצבעה לרשימה זו בצפון העיר.   

במרכז העיר (רבעים 5 ו-6) דפוס ההצבעה דומה מאוד לדפוס ההצבעה בצפון העיר, למעט אחוז 

הליכוד ומפלגת כולנו, ונמוך מאד לבית היהודי וישראל ביתנו.  

יחסית במפלגת המחנה הציוני וגם למפלגת יש עתיד. לעומת זאת, שיעור הצבעה נמוך למפלגת 

בעבר הירקון ובצפון העיר (רבעים 4-1 להלן צפון העיר) קיים דפוס דומה - אחוזי תמיכה גבוהים 

כפי שעולה מהנתונים, דפוסי ההצבעה מחלקים את העיר ל-3 אזורים מבחינה גיאוגרפית.  
  

החסימה.  
* את פירוט ההתפלגות של כל הרשימות ניתן לראות בנספח 3. הקבוצה "יתר הרשימות" כולל גם רשימות שלא עברו את אחוז 

  

תרשים 3: תוצאות הבחירות לכנסת ה- 20, לפי רובע ורשימה*  
  

הבחירות, לפי רובע ורשימה (אחוזי התמיכה בתשע הרשימות הגדולות בעיר).  

קיימים הבדלים בולטים בדפוסי ההצבעה בין אזורי העיר השונים. תרשים 3 מציג את תוצאות 
  

3. תוצאות הבחירות לכנסת ה- 20, לפי אזור בעיר  

סה"כ בעיר רובע 1 רובע 2 רובע 3 רובע 4 רובע 5 רובע 6 רובע 7 רובע 8 רובע 9
0%

16.210% 20.0 18.1

34.3 36.7 36.720% 44.6 43.7 42.7 44.2
21.8

30% 25.3 31.8
40% 10.3 7.818.2 13.4

11.7 4.750% 14.8 14.6 12.8 13.6 4.56.5
60% 13.0 24.9 9.0710. 24.0 .8 5.7311.6 19.0 16.4 2.8
70% 8.4 11.311.6

15.4 10.4
80% 6.9 16.9 12.9 9.0 63.9 24.2 11.1 10.7

3.9 6.3 6.1 5.6 4.3 4.990% 3.4 5.0 5.9 4.9 2.6 1.93.2 2.6 2.7 2.5 2.7
2.7 3.1 3.6 1.7 4.30.72.1 1.0 4.8

3.5 1.8 3.9 5.6 6.6 5.
1 2.3 3.4 2
00% 2.2 3.9

המחנה הציוני הליכוד מרצ יש עתיד כולנו
ש"ס הבית היהודי הרשימה המשותפת ישראל ביתנו יתר הרשימות
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הרשימות, לפי אזור ראה נספח מספר 5.  

האזור בו מתגוררת קרוב ל- 90% מהאוכלוסייה הערבית בעיר. לפירוט שיעורי התמיכה בכל 

לרשימה המשותפת (מפלגות ערביות) בסיס תמיכה ייחודי שנמצא ביפו (רובע 7), שהוא למעשה 

הירקון (רבעים 2-1), וזאת בעיקר בשל קיומה של קהילה חרדית שמתגוררת ברובע 2 בעבר הירקון.  

מהקולות שהיא קיבלה הגיעו ממזרח ומדרום העיר ועוד כ-32% מהקולות הגיעו מהתושבים בעבר 

כ-66% מהקולות שניתנו לש"ס הגיעו ממזרח ומדרום העיר. לגבי רשימת יהדות התורה, כ- 30% 

מצפון העיר (רבעים 4-3 ) -  כ-29%.  

העיר - 33% מהמצביעים לרשימה זו הגיעו מאזורים אלה. עוד כ- 29% מהקולות לרשימה זו הגיעו 

הגיע ממזרח העיר ומדרומה (רבעים 9-8) - כ-36%. גם לבית היהודי בסיס תמיכה במזרח ובדרום 

מאזורים אלה. בדומה לרשימות הליכוד וישראל ביתנו, אחוז גבוה של מצביעים לרשימת כולנו 

(רובע 9) -  39% מהקולות של רשימת הליכוד ו-44% מהקולות של רשימת ישראל ביתנו הגיעו 

בסיס התמיכה של מפלגות הליכוד וישראל ביתנו נמצא באזורי דרום העיר (רובע 8) ובמזרח העיר 

של מרכז העיר (רבעים 6 ו- 5) עוד כ- 20% מכלל הקולות שלה בעיר.  

וצפון העיר - כ-62% מהקולות שניתנו למרצ הגיעו מהאזורים הללו. בנוסף, מרצ קיבלה מהתושבים 

מכלל המצביעים לרשימה זו בעיר. גם לרשימת מרצ בסיס תמיכה נרחב הנמצא באזורי עבר הירקון 

הגדול של המצביעים לרשימה זו היו תושבי שכונות עבר הירקון וצפון העיר שהיוו יחדיו כ- 71% 

מהאזורים הללו. תמונה דומה מתקבלת גם מבחינת דפוסי ההצבעה לרשימת יש עתיד - רובם 

(רבעים 2-1) - כ-35% ובצפון העיר (רבעים 4-3) - כ-37%, בסך הכל כ-71% מהקולות הגיעו 

כפי שניתן לראות, בסיס התמיכה של רשימת המחנה הציוני נמצא במידה שווה בעבר הירקון 
  

  

תרשים 4: תוצאות הבחירות לכנסת ה- 20, לפי רשימה ואזור  
  

שקיבלה כל רשימה, בפילוח לפי אזורי העיר.  

היכן נמצאים בסיסי התמיכה העיקריים של כל מפלגה. תרשים 4 מציג את אחוז הקולות הכשרים 

ניתוח מזווית שונה הוא בדיקת התפלגות התמיכה בתוך כל רשימה לפי אזור. ניתוח זה בא לבדוק 
  

הציוני היהודי המשותפת ביתנו התורה הרשימות
המחנה   הליכוד מרצ יש עתיד כולנו ש"ס הבית   הרשימה   ישראל   יהדות   יתר 

0% 7.0 5.5
3.1 14.1

21.1 7.6 17.121.7 22.7 21.9 3.6
34.6 6.1 32.3

20% 37.6 13.220.5 19.44.719.3 22.9 28.5
40% 16.239.5 10.97.6 23.6

9.3
36.5 12.2 33.2 8.6 12.4

76.1 17.460% 9.6
8.6

65.8 3.7
19.7 8.511.4 44.480% 39.1 4.1 40.236.34.8 6.1 33.1 30.3

16.612.7 12.0
4.7100%

עבר הירקון - רבעים 2-1 צפון - רבעים 4-3 מרכז - רבעים 6-5 יפו - רובע 7 מזרח ודרום - רבעים 9-8
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  (64-45)   (39-18)   (17-0)   2008 
  +65 בוגרים   צעירים  ילדים      +1990 כלכלי  

אחוז בני  אחוז  אחוז  אחוז  אחוז עולי   מדד חברתי - רשימה  

לכנסת ה-20, ברמה של אזור סטטיסטי (תוך פיקוח על מדד חברתי-כלכלי)  
לוח 2: מקדמי מתאם פירסון* בין משתנים שונים לבין אחוז הקולות הכשרים שניתנו לרשימות              

 

רק את מקדמי המתאם שערכם 0.25 ומעלה, שמבטאים קשר בינוני או חזק בין המשתנים.  

שערך מקדם המתאם קרוב יותר ל- 0 המשמעות היא שהקשר בין המשתנים חלש יותר. הלוח מציג 

שיש קשר חזק יותר בין שני המשתנים שנבדקו (הקשר כאמור יכול להיות חיובי או שלילי). ככל 

ערכו של מקדם המתאם יכול לנוע בין 1 ל- 1-, ככל שערכו קרוב יותר ל- 1  או ל- 1- המשמעות היא 

לרשימה מסוימת בכל אזור.  

מקדמי המתאם, המבטאים את הקשרים, בין המשתנים שהוצגו לעיל לבין אחוז המצביעים 

נוטרלה וכך ניתן לזהות קשרים "נקיים" בין משתנים אלה לבין דפוסי ההצבעה. לוח 2 מציג את 

תוך פיקוח על המדד החברתי-כלכלי. זאת אומרת, השפעתו של המדד החברתי-כלכלי על הקשר 

דמוגרפיים שונים ומושפע מהם, הקשרים בין דפוס הצבעה לבין גיל, אחוז העולים וכדומה חושבו 

. כיוון שהמדד החברתי-כלכלי כולל בתוכו משתנים  4ואחוז העולים באזור לבין דפוסי ההצבעה

3בדקנו קיום קשר בין המצב החברתי-כלכלי (עפ"י המדד החברתי-כלכלי 2008), מבנה הגילים 

4. קשרים בין משתנים דמוגרפיים וחברתיים כלכליים לבין  דפוסי הצבעה  

  -   -0.38   0.43   -0.41   -   0.90 המחנה הציוני   
            

  0.28   0.48   -0.49   0.31   -   -0.62 הליכוד   
            

  -0.41   -0.55   0.80   -0.71   -   0.42 מרצ  
            
  -   0.26   -   -   -   0.85 יש עתיד   
            
  -   0.30   -   -   0.41   -0.53 כולנו   
            
  -   0.28   -0.40   0.39   -   -0.69 ש"ס  
            
  -   -   -   -   0.39   -0.34 הבית היהודי   
            
  -   -   -   0.25   -0.54   -0.36 הרשימה המשותפת  
             -   0.36   -0.31   -   0.41   -0.55 ישראל ביתנו  

                                                          

הילדים  (17-0), אחוז האוכלוסייה הבוגרת (64-45) ואחוז בני ה- 65 ומעלה, היה גבוה יותר. יש 

אחוז התמיכה בליכוד היה גבוה יותר ככל שמדד החברתי-כלכלי היה נמוך יותר. וכן, ככל שאחוז 

הבוגרים והילדים היה נמוך יותר.   

החברתי- כלכלי גבוה יותר, ככל שאחוז הצעירים (39-18) היה גבוה יותר ומאידך, ככל שאחוז 

כפי שניתן לראות, אחוז התמיכה ברשימות המחנה הציוני ומרצ היה גבוה יותר ככל שהמדד 

  
* מוצגים רק מקדמים המובהקים ברמה של  p‹0.05, וערכם עולה על 0.25.  

וערכי  המדד החברתי כלכלי 2008).  
שונים בכל אזור (אחוז ילדים בגיל 17-0, אחוז קשישים בגיל 65 ומעלה, אחוז צעירים בגילאי 34-18, אחוז העולים 
4 לצורך כך חושבו הקשרים בין אחוז הקולות שקיבלו הרשימות ברמה של אזור סטטיסטי ובין הערכים של משתנים 

שערך המדד גבוה יותר המצב החברתי- כלכלי של האזור טוב יותר, ולהפך.   
משתני השכלה, משתני תעסוקה ואבטלה, משתנים הקשורים להכנסה), את המצב החברתי- כלכלי באזור. ככל 
האוכלוסין 2008. המדד משקף, באמצעות שקלול של משתנים שונים (משתנים דמוגרפיים, משתני רמת חיים, 
3 המדד החברתי-כלכלי 2008 חושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על בסיס נתונים שנאספו במפקד 
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1990 ואחוז האוכלוסייה הבוגרת (64-45) היו גבוהים יותר.  

נמוכים יותר. מאידך, אחוז ההצבעה לרשימה זו עלה ככל שבאזור אחוז העולים שעלו החל בשנת 

אחוז ההצבעה לישראל ביתנו עלה ככל שהמדד החברתי-כלכלי ואחוז הצעירים (39-18) באזור היו 

שעלו החל בשנת 1990 היו נמוכים יותר, וכן ככל שאחוז הילדים (17-0) היה גבוה יותר.  

אחוז ההצבעה לרשימה המשותפת היה גבוה יותר ככל שהמדד החברתי-כלכלי ואחוז העולים 

הבוגרים (64-45) היו גבוהים יותר.  

נמוכים יותר. מאידך אחוז ההצבעה לש"ס היה גבוה יותר ככל שאחוז הילדים (17-0) ואחוז 

אחוז ההצבעה לש"ס היה גבוה יותר ככל שהמדד החברתי-כלכלי ואחוז הצעירים (39-18) היו 

45) באזור גבוה יותר, גם אחוז התמיכה ברשימה זו גבוה יותר.  

בשנת 1990 היה גבוה יותר. בנוגע לרשימת כולנו נמצא גם שככל שאחוז האוכלוסייה הבוגרת (-64

היה נמוך יותר. כמו כן, אחוז ההצבעה לרשימות אלו היה גבוה יותר ככל שאחוז העולים שעלו החל 

אחוז ההצבעה לרשימות כולנו והבית היהודי היה גבוה יותר ככל שהמדד החברתי-כלכלי באזור 

ככל שאחוז האוכלוסייה הבוגרת (64-45) היה גבוה יותר.  

אחוז ההצבעה לרשימת יש עתיד היה גבוה יותר ככל שהמדד החברתי-כלכלי היה גבוה יותר וגם 

הליכוד.  

לציין שככל שאחוז הצעירים בגילאי 39-18 באזור היה גבוה יותר, כך הצביעו פחות למפלגת 
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  נספחים
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הרשימה  
כינוי הרשימה  

אותיות 

נספח 1: אותיות וכינויי הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה -20  

  

המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני אמת 
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל  - דגל התורה ג

הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל) ודעם 
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה מחל

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ל

הבית היהודי בראשות נפתלי בנט טב

השמאל של ישראל מרצ

יש עתיד בראשות יאיר לפיד פה

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל  ש"ס 

כולנו בראשות משה כחלון כ

הרשימה 
רשימה  

הכנסת ה-18  אותיות  הכנסת ה-19   הכנסת ה-20  

נספח 2: תוצאות הבחירות לכנסת בשלוש מערכות הבחירות האחרונות בישראל ובת"א -יפו (אחוז)  

  

  

ישראל   ת"א-יפו  ישראל   ת"א-יפו  ישראל  ת"א-יפו 

כנסת -  סה"כ       100  100  100  100  100  100

  -   -   -   -   18.7   34.3 המחנה הציוני 1  אמת  

  9.9   15.2   11.4   16.8   -   - העבודה   אמת  
  -   -   5   7.3   -   - התנועה-ציפי לבני   1צפ  

  4.4   1   5.2   0.9   5.1   1.0 יהדות התורה   ג  

 2רע"מ,בל"ד, תע"ל)  
  -   -   -   -   11.0   3.2 הרשימה המשותפת (חד"ש,  ודעם  

  3.3   2.3   3   1.7   -   - חד"ש   2ו  

2הערבית המאוחדת  
  3.4   1.1   3.7   1.2   -   - רע"מ תע"ל - הרשימה   עם  

  2.5   0.3   2.6   0.5   -   - בל"ד   2ד  

  2.9   1.5   9.1   4.3   6.4   3.4 הבית היהודי   3טב  

  3.3   1.2   -   -   -   - איחוד לאומי   3ט  

  -   -   -   -   7.4   6.9 כולנו   כ  
  -   -   23.3   17.5   -   - ליכוד-  ישראל ביתנו   4מחל  

  21.6   19.3   -   -   23.3   18.2 הליכוד   4מחל  

  11.7   6.1   -   -   5.2   2.1 ישראל ביתנו   4ל  

  3   7.7   4.6   14.3   3.9   13.0 מרצ   מרצ  
  -   -   14.3   20.8   8.8   11.6 יש עתיד   פה  

  8.5   6.4   8.8   5.9   5.8   3.9 ש"ס   שס  
  22.5   33.8   2.1   1.8   - קדימה   5כן  

 3.1   3.9   6.9   7.1   4.3   2.5 לא עברו את אחוז החסימה     

    
5. בבחירות לכנסת ה-20 מפלגת קדימה לא התמודדה בהצבעות.  

4. בבחירות לכנסת ה-20 הרשימה ליכוד-ישראל ביתנו התפצלה לשתי רשימות נפרדות: "הליכוד" ו"ישראל ביתנו". 
3. בבחירות לכנסת ה-19 המפלגות הבית היהודי ואיחוד לאומי התאחדו.

2. בבחירות לכנסת ה-20 המפלגות חד"ש, בל"ד ורע"מ תע"ל התאחדו לרשימה בשם "הרשימה המשותפת". 
1. בבחירות לכנסת ה-20 מפלגת העבודה ומפלגת התנועה התאחדו לרשימה בשם "המחנה הציוני". 
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  6   5   4   3   2   1 סה"כ  רובע/  
 

נספח 3: תוצאות הבחירות לכנסת ה -20, לפי רובע ותת-רובע (אחוזים)  

הציוני    
ש"ס  תת-רובע    כולנו   יש עתיד  מרצ   הליכוד המחנה 

  3.9   6.9   11.6   13.0   18.2   34.3   100 סה"כ  

  0.6   5.0   16.9   11.6   14.8   44.6   100   1
  0.9   6.0   17.8   7.9   18.1   43.2   100   11
  0.3   4.6   18.3   11.7   13.7   45.7   100   12
  0.5   4.0   13.5   17.7   11.1   45.2   100   13
  1.5   6.3   15.4   10.3   14.6   43.7   100   2
  0.9   6.0   16.2   11.8   14.4   45.0   100   21
  2.7   6.7   14.0   7.7   15.6   40.0   100   22
  1.0   6.3   15.9   11.0   13.8   46.0   100   23
  0.4   5.9   12.9   19.0   11.7   42.7   100   3
  0.4   6.0   14.5   16.4   12.0   43.9   100   31
  0.4   5.7   13.2   18.2   11.5   43.6   100   32
  0.6   6.4   11.9   19.1   13.7   40.0   100   33
  0.4   5.6   11.7   22.1   10.4   42.4   100   34
  0.4   4.9   13.9   16.4   12.8   44.2   100   4
  0.4   5.4   15.1   15.7   12.5   44.2   100   41
  0.4   4.8   13.8   14.9   13.9   44.5   100   42
  0.4   4.5   12.4   18.7   12.3   43.9   100   43
  1.4   6.1   9.0   24.0   13.4   36.7   100   5
  0.8   5.5   9.4   25.0   11.4   39.2   100   51
  3.0   9.1   8.0   18.2   20.2   30.8   100   52
  4.1   6.7   7.9   19.4   19.6   33.2   100   53
  0.8   6.0   9.4   26.6   12.2   35.5   100   54
  0.8   5.0   8.9   26.4   10.7   37.8   100   55
  0.6   5.6   10.4   24.9   10.3   36.7   100   6
  0.5   4.5   9.7   27.4   8.8   37.4   100   61
  1.0   9.1   12.6   16.5   15.0   34.5   100   62
  7.8   6.5   4.7   7.8   21.8   16.2   100   7
  1.5   7.2   7.2   21.4   14.5   32.3   100   71
  0.5   1.7   2.3   9.0   4.3   18.6   100   72
  3.9   5.3   4.3   8.2   17.9   16.6   100   73

  15.1   8.9   5.2   3.7   32.8   11.1   100   74
  11.6   8.4   5.7   13.6   25.3   20.0   100   8

  1.6   7.5   7.5   25.1   13.8   31.1   100   81
  16.4   8.6   4.5   9.0   27.5   14.5   100   82
  20.5   9.4   4.2   2.7   38.4   10.1   100   83
  10.7   11.3   9.0   4.5   31.8   18.1   100   9

  2.8   9.0   14.4   9.7   20.1   33.3   100   91
  10.9   11.7   8.8   4.9   31.8   18.8   100   92
  18.0   11.1   4.5   2.4   38.8   9.0   100   93
 10.7   12.5   8.6   2.2   34.6   14.0   100   94
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רובע/  

נספח 3 (המשך): תוצאות הבחירות לכנסת ה- 20, לפי רובע ותת רובע (אחוזים)  

  11   10   9   8   7

המשותפת  
יתר הרשימות*  יהדות התורה   ישראל ביתנו   הרשימה  הבית היהודי   תת-רובע  

  2.5   1.0   2.1   3.2   3.4 סה"כ  

  1  0.4   0.3   1.0   0.9   2.7
  0.2   0.2   1.4   0.3   2.7   11
  0.2   0.2   0.8   0.9   2.6   12
  1.0   0.4   0.8   2.0   2.7   13

  2  0.2   2.3   1.2   0.4   2.6
  0.2   0.5   0.8   0.4   2.6   21
  0.2   6.5   2.0   0.3   2.6   22
  0.2   0.4   0.9   0.4   2.6   23

  3  0.3   0.5   1.0   1.0   3.1
  0.3   0.5   0.9   0.7   3.1   31
  0.2   0.4   1.1   0.9   3.3   32
  0.2   0.6   1.1   1.1   3.3   33
  0.2   0.5   0.9   1.3   2.9   34

  4  0.2   0.7   0.9   0.7   3.6
  0.2   0.6   0.9   0.6   3.4   41
  0.2   0.8   1.2   0.4   3.7   42
  0.2   0.6   0.8   1.0   3.6   43

  5  0.4   1.3   1.0   1.7   2.7
  0.3   1.0   0.9   2.0   2.5   51
  0.5   0.7   1.3   1.1   3.9   52
  0.4   0.8   0.7   1.4   3.3   53
  0.4   1.7   1.0   1.6   2.5   54
  0.4   2.9   1.0   1.9   2.2   55

  6  0.3   3.7   0.7   2.5   2.6
  0.2   4.6   0.5   2.9   1.8   61
  0.5   0.8   1.5   1.2   5.3   62

  7  0.7   0.4   4.8   24.2   2.8
  0.6   0.4   3.5   6.8   2.5   71
  0.6   0.1   1.2   59.7   0.8   72
  1.0   0.3   4.4   33.5   2.7   73
  0.5   0.5   6.7   8.6   3.7   74

  8  0.4   1.3   2.7   1.9   4.3
  0.5   1.0   1.9   2.5   3.1   81
  0.4   2.1   3.4   2.6   5.4   82
  0.3   1.1   3.1   0.4   5.0   83

  9  0.3   1.3   4.3   0.3   4.9
  0.4   0.7   1.1   0.4   5.2   91
  0.3   1.3   2.9   0.3   4.8   92
  0.4   1.7   4.6   0.2   4.7   93
 0.3   1.4   7.4   0.1   4.8   94

*כולל רשימות שלא עברו את אחוז החסימה



  

שכונה
התורה   ביתנו   המשותפת  היהודי   הציוני   שם השכונה מס'  אזור

יהדות  ישראל  הרשימה  הבית  ש"ס   כולנו   יש עתיד  מרצ   הליכוד   המחנה 

נספח 4: התפלגות התמיכה בכל הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה -20, לפי שכונה (אחוזים) 

 

  1.0   2.1   3.2   3.4   3.9   6.9   11.6   13.0   18.2   34.3 סה"כ בעיר  

0.3  ואזור שדה דב    1.1   0.2   2.3   0.8   5.8   18.7   5.9   18.2   45.2  1-3  112 ,111
גלילות, צוקי אביב  

  0.3   1.6   0.3   2.9   1.5   6.9   19.1   5.6   20.9   39.3 נופי ים 4   113
  0.1   1.1   0.3   2.9   0.5   6.0   16.3   10.7   14.8   45.6 תוכנית ל' 5  114
  0.1   1.6   0.3   2.6   0.8   4.8   16.6   10.6   17.1   44.5 כוכב הצפון 6  115
  0.2   1.1   0.8   2.8   0.3   4.9   20.5   10.0   14.2   44.0 רמת אביב ג' 7  121
  0.2   0.7   0.8   2.5   0.4   2.7   19.0   12.6   14.5   45.1 אפקה 8  131

וסביבתה   9  132,125,124  0.3   0.6   1.6   2.5   0.2   4.2   15.1   14.6   12.6   47.3 נווה אביבים  

  0.4   0.8   1.9   2.8   0.6   4.5   11.2   19.7   9.9   45.4 רמת-אביב 10  134,133

ברוך ומעוז אביב 
 14-16  213,211  0.3   0.7   0.4   2.0   0.4   4.3   17.5   11.8   12.3   49.4 תל ברוך צפון, תל   

  0.2   0.8   0.5   2.4   0.6   6.0   18.4   11.3   13.7   45.3 נאות אפקה ב' 17  212
  0.1   1.1   0.2   2.1   0.5   5.9   15.6   11.2   12.2   49.9 נאות אפקה א' 18  214
  1.0   0.6   0.5   3.8   2.1   8.2   13.2   12.3   18.5   37.4 הדר יוסף 19  216,215
  0.1   1.1   0.1   2.2   0.5   4.8   16.9   6.8   13.1   53.9 המשתלה 21  222

צהלה   22  223  0.4   0.7   0.4   2.4   0.9   5.8   16.8   9.9   11.2   50.2 גני צהלה ורמות   

  0.1   0.3   0.4   2.0   0.4   3.7   13.6   11.4   9.8   56.9 צהלה 23  224
  16.3   4.1   0.3   3.1   5.9   9.2   10.5   5.1   22.0   20.5 נווה שרת 24  226,225

  0.1   1.0   0.6   2.3   0.7   5.8   17.6   10.7   12.1   47.9 רביבים 25  231
  0.2   0.4   0.1   2.3   0.7   5.5   18.9   9.2   13.7   47.6 נווה דן 26  232
  0.7   0.9   0.5   3.0   1.5   7.1   12.8   12.2   15.3   43.6 רמת החייל 27  233

   



  

התורה  שכונה  ביתנו   המשותפת  היהודי   הציוני   שם השכונה  אזור 
יהדות  ישראל  הרשימה  הבית  ש"ס   כולנו   יש עתיד  מרצ   הליכוד   המחנה  מס' 

נספח 4 (המשך): התפלגות התמיכה בכל הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-20, לפי שכונה (אחוזים)  

 

   1.0   2.1   3.2   3.4   3.9   6.9   11.6   13.0   18.2   34.3 סה"כ בעיר 

הצפוני   331,326-321  0.5   1.0   0.8   3.2   0.4   5.9   13.9   17.2   11.8   43.8  30
הצפון הישן  - החלק   ,317-312

הדרומי   349-341  0.5   1.0   1.2   3.0   0.5   5.9   11.8   21.1   11.6   41.6  31
הצפון הישן  - החלק    ,337-332

  0.5   0.8   0.3   3.6   0.6   5.7   16.3   11.5   14.8   44.3 בבלי 32  412,411

0.6  הצפוני    1.0   0.8   3.3   0.4   5.1   14.1   18.9   10.7   44.0  33  415-413
הצפון החדש - החלק 

0.8  כיכר המדינה    1.2   0.4   3.7   0.4   4.8   13.8   14.9   13.9   44.5  34  426-421
הצפון החדש - סביבת 

0.7  הדרומי     0.7   1.1   3.7   0.3   4.5   12.0   20.0   11.1   44.1  35  436-431
הצפון החדש - החלק 

  0.3   1.3   0.3   2.8   1.2   4.1   16.4   6.7   23.7   41.6 צמרות אילון   36  437

  556  -541  1.9   0.9   2.0   2.4   0.8   5.4   9.2   26.0   11.0   38.1 לב תל אביב 
  37   611 ,517-511

  0.7   1.3   1.1   3.9   3.0   9.1   8.0   18.2   20.2   30.8 כרם התימנים   38  523-521

  0.8   0.7   1.4   3.3   4.1   6.7   7.9   19.4   19.6   33.2 נוה צדק 39  533-531

  1.9   0.7   2.4   1.8   0.7   4.6   13.0   23.1   13.0   37.4 גני שרונה 40  613-612

  0.8   1.5   1.2   5.3   1.0   9.1   12.6   16.5   15.0   34.5 מונטיפיורי 41  625-621

0.3  של 712, 715, 731    2.4   13.3   2.1   1.4   6.2   7.2   20.5   12.1   31.3 צפון יפו   42
711, החלק המערבי 

   
  



  

התורה  שכונה  ביתנו   המשותפת  היהודי   הציוני   שם השכונה  אזור 
יהדות  ישראל  הרשימה  הבית  ש"ס   כולנו   יש עתיד  מרצ   הליכוד   המחנה  מס' 

נספח 4 (המשך): התפלגות התמיכה בכל הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-20, לפי שכונה (אחוזים)  

 

  1.0   2.1   3.2   3.4   3.9   6.9   11.6   13.0   18.2   34.3 סה"כ בעיר 

המלאכה יפו   714  0.4   1.5   4.7   2.9   3.6   9.1   5.8   19.6   21.5   26.9  43
גבעת הרצל, אזור    ,826,825,713

  0.9   1.4   13.4   2.0   1.4   3.1   8.8   17.9   13.4   35.2 יפו העתיקה נמל יפו 44  721

  0.1   1.2   64.4   0.7   0.4   1.5   1.7   8.1   3.4   16.9 עג'מי וגבעת העלייה 45  722-725

0.2  חיסכון    1.3   53.8   1.9   1.9   2.5   2.9   8.2   9.4   15.7
צהלון ושיכוני   46  734-732

  0.4   10.4   12.2   4.4   7.8   9.3   4.6   2.7   33.8   11.3 יפו ג' ונוה גולן 47  736 ,735

0.6  ודקר    3.9   26.3   3.7   5.7   6.2   4.6   9.8   19.1   17.1 מכללת יפו -תל -אביב  48  745 ,741

  0.5   12.0   4.3   3.5   10.1   9.7   6.4   1.8   39.0   9.9 יפו ד' (גבעת התמרים)   49  747 ,746

0.5  יפו ב'    4.5   0.2   4.0   25.3   10.0   4.7   1.2   37.0   8.0  50  743 ,742
תל -כביר, נוה עופר,   

המזרחי של 712 
  0.8   1.1   2.2   2.9   1.3   7.4   7.7   26.9   11.4   33.4 פלורנטין   52

813-811 והחלק   

  1.5   3.9   3.1   3.5   3.2   8.0   6.7   18.2   22.5   24.0 נוה שאנן 53 816-814 ,821
  2.3   3.5   2.5   5.8   18.5   8.7   4.3   8.2   27.2   13.1 שפירא 54  824-822
  1.1   3.1   0.4   5.0   20.5   9.4   4.2   2.7   38.4   10.1 קרית שלום 56  833-831
  0.8   1.1   0.4   6.5   1.1   8.1   17.5   7.0   17.9   36.4 נחלת יצחק 57  913-911
  0.6   1.1   0.5   3.4   5.3   10.3   10.2   13.5   23.2   29.0 ביצרון ורמת ישראל 58  916-914
  0.8   3.3   0.1   5.2   6.9   10.5   10.7   5.9   29.6   24.2 תל-חיים 59  921
  0.6   3.0   0.4   4.2   6.3   11.2   13.8   7.7   24.1   25.6 רמת הטייסים 60  922
  2.8   2.8   0.0   1.7   17.2   3.3   8.9   3.3   35.0   18.9 אורות 61  923
  1.5   2.9   0.4   4.9   12.0   12.1   7.8   4.6   32.7   16.9 יד אליהו 62  929-925
  1.4   3.9   0.3   4.9   18.1   11.1   4.2   2.4   39.1   9.2 התקווה 63 924,935-931



  

התורה  שכונה  ביתנו   המשותפת  היהודי   הציוני   שם השכונה  אזור 
יהדות  ישראל  הרשימה  הבית  ש"ס   כולנו   יש עתיד   מרצ   הליכוד   המחנה  מס' 

נספח 4 (המשך): התפלגות התמיכה בכל הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה-20, לפי שכונה (אחוזים) 
  

 

  1.0   2.1   3.2   3.4   3.9   6.9   11.6   13.0   18.2   34.3 סה"כ בעיר

 של 936  
  2.4   4.0   0.1   3.4   23.1   10.6   3.3   2.0   36.7   8.2 עזרא והארגזים     64

החלק הצפוני  

  1.6   5.8   0.1   4.9   14.8   11.9   6.3   2.1   39.7   9.5 וידידיה לבנה 65  937
  1.6   5.5   0.0   4.0   17.4   10.5   5.8   1.3   39.1   9.8 כפיר 67  941

1.6  מערב    7.5   0.2   4.6   10.6   12.1   9.1   1.9   35.5   12.8
נוה ברבור, כפר שלם   68  942

שלם מזרח
  1.5   6.9   0.0   5.6   12.4   11.8   8.1   2.2   35.7   12.1 נוה אליעזר וכפר   69  944 ,943

  1.3   8.6   0.2   4.7   8.0   13.8   9.6   2.9   30.4   17.6 נוה חן, ניר אביב 70   ,946 ,945
 1.2   7.9   0.1   4.7   7.6   13.7   9.4   2.2   34.7   15.6 ניר אביב 71  974

   
 



  

סה"כ  רשימה  
רובע  

נספח 5: תוצאות הבחירות לכנסת ה -20, לפי רשימה ואזור בעיר (אחוזים)  

  

 

 

  9   8   7   6   5   4   3   2   1

                      
  9.4   3.3   4.8   1.7   9.7   16.1   20.4   15.8   18.8   100 המחנה הציוני  

  31.2   7.9   12.2   0.9   6.7   8.8   10.5   10.0   11.7   100 הליכוד  
  6.1   5.9   6.1   3.0   16.7   15.8   23.8   9.8   12.9   100 מרצ  

  13.8   2.8   4.1   1.4   7.1   15.0   18.2   16.5   21.1   100 יש עתיד  
  29.4   6.9   9.6   1.3   8.0   9.0   14.0   11.4   10.5   100 כולנו  
  48.9   16.9   20.5   0.2   3.4   1.3   1.8   4.8   2.1   100 ש"ס  
  25.8   7.3   8.6   1.2   7.4   13.3   15.2   9.6   11.5   100 הבית היהודי  

  1.5   3.3   76.1   1.2   4.9   2.6   5.0   1.5   4.1   100 הרשימה המשותפת  
  37.1   7.3   23.6   0.5   4.2   5.7   7.5   7.0   7.1   100 ישראל ביתנו  
  22.8   7.5   3.7   5.7   11.7   8.2   8.0   28.7   3.6   100 יהדות התורה  

  
  
  


