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מבוא 

שהתקיימו  ,  24-יפו בבחירות לכנסת ה- ביבא-להעבודה הנוכחית מתארת את דפוסי הבחירה של תושבי ת

 . 23.3.2021 -ב

השוואה לתוצאות  בהשוואה לתוצאות הבחירות בישראל,  באור דפוס ההצבעה של תושבי העיר נעשה  ית

, ותוך פירוט  (23-וה  20-ה,  19- כנסת ה)  שהביאו לכינון ממשלות  מערכות בחירות קודמותשל  הבחירות  

 רבעים. -תתו רבעים –מצביעים מקום המגורים של ה  פי-על  ת שונותהתוצאות לפי חלוקות גיאוגרפיו

- ביבא-לחולייה בסדרה של עבודות קודמות שעסקו בדפוסי הבחירה של תושבי ת  אהעבודה הנוכחית הי

בת  העירייה  ולמועצת  העירייה  לראשות  והן  והכנסת  הממשלה  לראשות  הן  מטרת  -ביבא- ליפו  יפו. 

באופן שוטף    יפו-ביבא-ל לנתונים המתפרסמים על תושבי ת  מעברנתונים נוספים  לספק  עבודות אלה היא  

. פרסומים נוספים של המרכז למחקר(יפו ו- אביב-)ראה שנתון סטטיסטי של עיריית תל

חקר שעיבד את הנתונים וערך דוח זה.  מתודה מיוחדת לרז בלנרו, חוקר במרכז ל

 לאה אשוח 

מנהלת המרכז למחקר כלכלי וחברתי 
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 כללי .1

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

  - שהתקיימו ב   24- כנסת ה, בבחירות לומעלה  18בגיל    יפו- אביב- לזכות בחירה בת  ובעלות  מספר בעלי

. מספר זה כולל גם אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל תקופות ארוכות או  439,193עמד על    ,23.3.2021

בניתוח תוצאות הבחירות התייחסנו גם לאומדן ריאלי יותר של    ,כתובתם. על כןכאלה שלא עדכנו את  

ה מתוקן'(  בחירה  זכות  בעלי  'מספר  )להלן  בחירה  זכות  מתוך  בעלי  המרכזית  מחושב  הלשכה  נתוני 

 לסטטיסטיקה )להלן הלמ"ס(.

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

בלבד     363,371-חודשים ברציפות )לפי נתוני הלמ"ס( והוא מגיע  ל  12-בה או השוהים בחו"ל פחות מ

  .1( 2019)דצמבר 

  60.0%יפו עמד על  - אביב-ל בחירה בתהסה"כ בעלי זכות  תוך  מ  24-כנסת הבבחירות ל   אחוז המצביעים

בישראל עמד אחוז    )להלן: אחוז המצביעים הרשמי(, אך כאמור, ניתן לומר כי אחוז זה מוטה כלפי מטה. 

המצביע    67.4%  על  ההצבעה הרשמי )אחוז המצביעים מסה"כ בעלי זכות בחירה לפי מרשם התושבים(

 . 71.5%על ירידה בהשוואה לבחירות שנערכו שנה לפניכן בהן אחוז ההצבעה עמד על 
 

יפו  -אביב-לבת  .נתוני הלמ"ס(  פי -ל מספר הבוחרים מתוך פוטנציאל הבוחרים )ע  -  אחוז מצביעים מתוקן

אחוז נמוך מזה שנמדד במערכת הבחירות לפני  עם זאת זהו  ,  72.5%- הגיע לאחוז המצביעים המתוקן  

   .75.2% שנה שעמד על
  

 *שלוש מערכות הבחירות האחרונותהשוואה בין  -יפו -בת"א : סיכום תוצאות הבחירות1לוח 

 פירוט

בחירות  

 24- לכנסת ה

23.03.21 

בחירות לכנסת  

 /מועד ג' 23-ה

2.03.20 

בחירות לכנסת  

 20-ה

17.03.15 

בחירות לכנסת  

 19-ה

22.1.2013 

 נתונים גולמיים 

 394,134 403,338 434,208 439,193 בחירה )מרשם תושבים( ה בעלי זכות    ' מס 

   326,135 333,834 356,422 363,371 בעלי זכות בחירה מתוקן מספר 

 246,890 263,205 268,116 263,478 מספר מצביעים

 244,901 261,345 267,115 262,696 מספר קולות כשרים

 1,989 1,860 1,001 782 מספר קולות פסולים 

 אחוזים
 62.6 65.3 61.7 60.0 אחוז מצביעים הרשמי 

 75.4 78.8 75.2 72.5 ן מצביעים מתוקאחוז 

 99.2 99.3 99.6 99.7 אחוז קולות כשרים )מתוך המצביעים(

 0.8 0.7 0.4 0.3 אחוז קולות פסולים )מתוך המצביעים(

 . 1. הסבר מפורט בנספח /מועד ב' לא הורכבה ממשלה(22-/מועד א' וכנסת ה21-)כנסת ה 2019*בשתי מערכות בחירות משנת 
  

 

 .זהו המספר המעודכן ביותר שעמד לרשותנו בזמן ניתוח הנתונים 1
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מצביע על מגמת  (  72.5%  -  והמתוקן  60.0%  -  )הרשמייפו  - אביב-ל בבחירות הנוכחיות בתאחוז המצביעים  

ב  ל  אחוזצמצום עקבית    - ומתוקן    65.3%  –)רשמי    2015משנת    20-כנסת ההמצביעים מאז הבחירות 

78.8%  .) 
 

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

גבוה יחסית    ,(6-ו  5  )רבעיםהעיר    ובמרכז (  4החדש )רובע  צפון  , ב(2-ו  1)רבעים    עבר הירקוןהמצביעים ב

( אחוז ההצבעה המתוקן היה מעט נמוך  3בצפון הישן )רובע    ;82%- 73%  -לממוצע בכל העיר  בהשוואה  

( היה אחוז הצבעה מתוקן נמוך יותר מהאחוז העירוני  9גם במזרח העיר )רובע  (;71%)מהאחוז העירוני 

 .  63% -( 8)רובע  דרום העירבו 59% -( 7)רובע יפו נמוכים במיוחד נרשמו באחוזי ההצבעה ; 69% -
 
 

כולל  המספר   מספר  הקולות  המספר  את  מצביעים  וכן  הפסוליםפסולים.  הקולות  הכשרים   הקולות 

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

בהשוואה  היה נמוך    24-אחוז הקולות הפסולים בבחירות לכנסת היפו, עולה כי  -תוצאות הבחירות בת"א 

 . 0.3%ועמד על הבחירות הקודמות,   למערכות
 

-4בצפון העיר )רבעים     שונה במעט בין צפון העיר לבין דרום העיר.אחוז הקולות הפסולים  יש לציין, כי  

על  (  1 עמד  המצביעים  מסה"כ  הפסולים  הקולות  העיר    0.2%אחוז  ובמזרח  ביפו  העיר,  בדרום  ואילו 

בין  9-7)רבעים   נע  הפסולים  הקולות  אחוז  בין    .0.7%- 0.4%(  הפערים  קודמות  שבמערכות  לציין  יש 

 .2021האזורים היו הרבה יותר גדולים והם הצטמצמו מאוד בבחירות  
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 כללי - 24-תוצאות הבחירות לכנסת ה .2

  ,יתה של "פתק אחד"ימערכת הבחירות האחרונה ה ,  23-העד הכנסת  ו  19- בדומה לבחירות לכנסת ה

  39בחירות לכנסת בלבד )ללא בחירות נפרדות לראשות הממשלה(. בסה"כ התמודדו בבחירות  כלומר   

עמד אחוז החסימה על    24-רשימות בלבד עברו את אחוז החסימה )בבחירות לכנסת ה  13רשימות, אך  

קולות כשרים לרשימה(. לפירוט כינויי הרשימות שעברו את אחוז החסימה    144,182-כ  , שהם3.25%

 . 1מספר  ראה נספח

 יפו ובישראל-ביבא-לתוצאות הבחירות לכנסת בת 2.1

בתרשים   לראות  שניתן  בת1כפי  עתידרשימת    יפו-אביב-ל,  בשיעור   יש  )  ימובילה    22%-כ התמיכה 

ו הליכוד   ניצבותאחריה  מהקולות(,  אמת  ,  (17%-כ)  רשימת  העבודה  –רשימת  מרצ  ,  (15%-כ)  מפלגת 

תקווה    -  נמוכיםלשאר הרשימות שעברו את אחוז החסימה שיעורי הצבעה    .(11%-לבן )כ-וכחול  (14%)

  לכל אחת )  והציונות הדתית  לכל אחת(, הרשימה המשותפת  4%-ימינה וש"ס )כ  ישראל ביתנו,  חדשה,

(. הרשימה של רע"ם )הרשימה הערבית המאוחדת(, שברמה הארצית עברה את  1%( ויהדות התורה )2%

 יפו קיבלה פחות מאחוז אחד מהקולות.  - אבי-אחוז החסימה בתל

 
 אחוזים( ) יפו ובישראל -, בת"א 23.3.2021- שהתקיימו ב 24-: תוצאות הבחירות לכנסת ה1תרשים 

- החסימה  רשימות שעברו את אחוז   -

 
באופן כללי,    .ישראלכלל תושבי  דפוסי ההצבעה של  מ  שוניםיפו  - ביבא-לתושבי תדפוסי ההצבעה של  

)כמו    ובמפלגות ה"מרכז"  ומרצ(  העבודה)ות ה"שמאל"  תמיכה גדולה יחסית במפלג  ישנהיפו  - אביב-לבת

  לכך הממצא הבולט ביותר מתייחס    .לאומי והדתי-(, בהשוואה למפלגות הגוש הימני לבן-כחולויש עתיד  

שבישראל  ש קולותבעוד  ביותר  שזכתה  הבולטת  רשימת  הרשימה  מהקולות    24%-)כ  הליכוד  הייתה 

גדול  ראחו  (בישראל בפער  עתידרשימת  יה  בתלמהקולות(  14%- )כ  יש  קרי  יפו  -אביב-,  הפוך,  המצב 

הליכודרשימ השני  ת  מרשימת    במקום  משמעותי  עתידבפער  כ  17%- )כ  יש  בהתאמה(22%- לעומת   ,  .

רשימת   הייתה  בעיר  בגודלה  השלישית  )הרשימה  האמת  כ  עבודה(  מפלגת  זאת  מהקולות,    15%-עם 

 מכלל הקולות.   6%-בהשוואה לכלל ישראל בה היא זכתה רק לכ
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כן בעיר  כמו  נמוכים,  הצבעה  בישראל,    בהשוואה   נרשמו אחוזי    לצד   משתייכות ש  ות מפלגללתוצאות 

יהדות התורה  הציונות הדתית,    –מפלגות הדתיות  לו ,  , ימינהביתנו  ישראל  -הימני של המפה הפוליטית  

   .וש"ס

  5%- כהבוחרים בעיר, בהשוואה לקולות  מ  2%- כ   הקיבל  " )ודעם(משותפת הרשימה ה"  הערבית   ההמפלג 

- אביב-מקולות הבוחרים בתל   0%מאידך הרשימה המאוחדת )רע"ם( קיבלה    .ישראלחרים במקולות הבו

האוכלוסייה הערבית מהווה רק  חשוב לציין כי  מהקולות שקיבלה מפלגה זו בישראל.   5%-פו, לעומת כי

בת  5%-כ לגיל,  יפו-אביב- למהאוכלוסייה  מתחת  ממנה  משליש  למעלה  שבישראל   ,18  כאשר    בעוד 

יפו ובישראל  -פירוט תוצאות הבחירות בת"אמכלל האוכלוסייה.    21%-מהווה כהאוכלוסייה הערבית  

 . 2מופיע בנספח מספר 

 במערכות הבחירות האחרונותתוצאות הבחירות לכנסת  2.2

ב  רשימותבשל השינויים הרבים שחלו במפת ה החל  )   האחרונות לכנסתמערכות הבחירות  שהשתתפו 

ה  ה  19-בכנסת  הכנסת  ולרשימות  שמתבטא    (24- ועד  לסיעות  ופירוקים  מחד  מפלגות  בין  באיחודים 

ידי בחינת אחוז ההצבעה  -על בין מערכות הבחירות  דפוסי הצבעה    אתלהשוות    קיים קושי,  דשות מאידךח

כאשר מנתחים את  יותר    נוחה. בחינת דפוסי ההצבעה במערכות הבחירות השונות רשימותכל אחת מהל

;  (, הציונות הדתיתימינההליכוד, ישראל ביתנו,  )לים: גוש הימין  גושים הפוליטיים הגדוה  ההצבעות לפי

וגוש   (; הגוש החרדי )ש"ס, יהדות התורה(יש עתידלבן ו -כחול; גוש המרכז )(מרצהעבודה, )גוש השמאל 

מציג את ההשוואה  להלן    2תרשים מספר  (.  הרשימה המאוחדתהרשימות הערביות )הרשימה המשותפת,  

הרשימות שהשתתפו  לפי    מוצגים אחוזי ההצבעה  2  פר בנספח מס)האחרונות    הבחירות  מערכות  ארבעבין  

 .שבעקבותיהן קמו ממשלות( האחרונות  הבחירות  בבחירות בשלוש מערכות
 

שבעקבותיהן ארבע מערכות הבחירות האחרונות, , ביפו- א": תוצאות הבחירות לכנסת בת2תרשים 

 )אחוזים(  *כוננו ממשלות

  
  לא הובילו לכינון ממשלה  22-וה   21-: הבחירות לכנסת ההערה* 
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 : דפוסים עיקריים שני יםבבחינת מפת הגושים הפוליטיים בולט

  19-מהכנסת ה  - במגמת התחזקות הדרגתית לאורך מערכות הבחירות האחרונות    נמצאגוש הימין   .1

 (. 30%) 24- מהקולות לכשליש מהקולות בבחירות לכנסת ה 20%-היווה כ בה

מ .2 יותר  מעט  יחדיו  מהווים  השמאל  וגוש  המרכז  בעיר.    60%- גוש  הבחירות   מהקולות  במערכות 

כשאחד הגושים עולה הגוש השני יורד:    -שים  האחרונות מתקיימת תזוזה אלקטוראלית בין שני הגו

  23- גוש השמאל היווה את רוב הקולות מתוכם, אך בכנסת ה  20- ולכנסת ה  19-בבחירות לכנסת ה

המצב התהפך וגוש המרכז גרף את מרבית הקולות. בכנסת הנוכחית חל איזון בין קולות השמאל  

 . והמרכז
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 בעיר , לפי אזור 24-תוצאות הבחירות לכנסת ה .3

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

 (. שעברו את אחוז החסימה, לפי רובע ורשימה )אחוזי התמיכה ברשימות תהבחירו

 *רשימהרובע ו, לפי 42-: תוצאות הבחירות לכנסת ה3תרשים 

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

 . בולטיםאזורים  3-שעולה מהנתונים, דפוסי ההצבעה מחלקים את העיר לכפי 

  5מרכז העיר )רבעים  ב( ו4-ו  3צפון העיר )רבעים  ב(,  2-ו   1עבר הירקון )רבעים  ב   -  צפון העיר והמרכז  .1

, וכרבע מהקולות  2- ו  1ים  בע בר  30%-כ  -  יש עתיד רשימת  ב  מאוד  אחוזי תמיכה גבוהיםישנם  (  6-ו

היה גם לרשימת  (  20%עד    14%)בין  אחוז קולות ניכר  .  6- ו  5ברבעים    20%-וקצת יותר מ  4- ו  3ברבעים  

העבודה. ולרשימת  במיוחד  מרצ  בלט  והעבודה  מרצ  לרשימות  הקולות  העיר    יברובע   אחוז  מרכז 

לבן קיבלה אחוזי תמיכה גדולים  -גם רשימת כחול   (.4- ו  3ובצפון הישן והחדש )רבעים  (6-ו 5  ים)רבע

 . (2- ו 1בעבר הירקון ברבעים  14%-ועד ל  5ברובע  11%-)מ ם אלויחסית בקרב המצביעים ברבעי

 בדרום העיר.     8ביפו וגם ברובע  7יש לציין שרשימות מרצ והעבודה הצליחו במידה דומה גם ברובע 

בהצבעות    יותר מגוון וניכרת שונות רבהדפוס ההצבעה הוא    -(  9- ו  8  מזרח העיר )רבעיםובבדרום   .2

משמעותית בהשוואה לשאר אזורי    קטן  יש עתידלרשימת  אחוז ההצבעה  ברבעים אלו    .התושבים

ביותר  גדול  ה  אחוזכי הברבעים אלו ניכר    . 9ברובע    14%-כ( לבין  7)ברובע    11%-והוא נע בין כ  ירהע

,  ברבעים אלומההצבעות היו לליכוד.    34%בו    9לרשימת הליכוד, במיוחד ברובע    היה   הצבעותשל  

בהשוואה  ,  הציונות הדתיתו ש"ס    כמוהדתיות  למפלגות  בולטים  היו אחוזי הצבעה    9ובמיוחד ברובע  

 . לשאר האזורים

)ב .3 יפו  הערביות   הגבוה  ההצבעהאחוז      לטבו  -   (  7רובע  אזור  המפלגות  של  המשותפת    לרשימה 

רובע  -לפי רובע ותתשיעורי ההצבעה  לפירוט    , בהתאמה(.5%-ו  14%ולרשימה  הערבית המאוחדת )

 . 3 נספחניתן לראות 
 

בדק היכן  נניתוח זה  בכל רשימה לפי אזור.    בתוך ניתוח מזווית שונה הוא בדיקת התפלגות התמיכה  

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

 לפי אזורי העיר. בפילוח כל רשימה, 
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 ואזור, לפי רשימה 24-: תוצאות הבחירות לכנסת ה4תרשים 

 

  - (  2-1בעבר הירקון )רבעים    דומהנמצא במידה    יש עתידיכה של רשימת  מבסיס הת כפי שניתן לראות,  

ת  ולרשימ   מהקולות הגיעו מהאזורים הללו.  70%-בסך הכל כ,  32%- כ  -  (4-3ובצפון העיר )רבעים    37%-כ

 מהקולות.   35%-( עם כ4- ו 3היה בסיס תמיכה חזק בצפון )רבעים   צמרו העבודה 

)רובע   העיר  דרום  באזורי  נמצא  הליכוד  רשימת  של  )רובע  8בסיס התמיכה  העיר  ובמזרח   )9  )-  42%  

 , וכך גם לרשימת ש"ס והציונות הדתית.  מהקולות

:  מאוד דומהישראל ביתנו, תקווה חדשה וגם ימינה, שואבות את קולותיהן משלושה מוקדים בצורה  

  8רבעים    ומדרום מזרח  (29%עד    24%)  4- ו  3(; מהצפון  רבעם  28%עד    26%)   2-ו  1מעבר הירקון רבעים  

 .(27%עד  25%) 9-ו

  67%  -(  9-8ומדרומה )רבעים  הגיע ממזרח העיר  ש"ס והציונות הדתית  אחוז גבוה של מצביעים לרשימת  

ות שהיא קיבלה מדרום וממזרח  מהקול  31%- לגבי רשימת יהדות התורה, בנוסף לכ.  בהתאמה  48%-ו

מהקולות שהיא    37%עם   (2-1בעבר הירקון )רבעים  העיר, מסתמן כי מוקד התמיכה הכי גדול שלה הוא  

 .  קיבלה בעיר

הוא למעשה האזור בו  ש  (7ביפו )רובע  המשמעותי ביותר היה  תמיכה  הבסיס  ות הערביות  רשימשתי הל

התמיכה בכל הרשימות, לפי אזור  פירוט שיעורי  ל  מהאוכלוסייה הערבית בעיר.   90%-מתגוררת קרוב ל

 .4  נספח מספר ניתן לראות גם
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 גבול רובע 
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 24-הרשימות שעברו את אחוז החסימה בבחירות לכנסת ה ושם: אותיות 1נספח 

 אותיות
 הרשימה  שם הרשימה 

מספר 
 המנדטים

 30 הממשלה  לראשות נתניהו בנימין בהנהגת הליכוד מחל 

 17 לפיד  יאיר בראשות עתיד יש פה

 9 ל "זצ יוסף עובדיה הרב מרן של תנועתו תורה שומרי הספרדים התאחדות  שס

 8 גנץ  בני בראשות לבן כחול כן

 7 מיכאלי  מרב בראשות העבודה מפלגת אמת 

 7 ליברמן  אביגדור בראשות ביתנו ישראל ל

 7 בנט  נפתלי בראשות  ימינה ב

 7 התורה  דגל - ישראל אגודת  והשבת התורה יהדות ג

 6 ישראל  של  השמאל - מרצ מרצ

 6 הממשלה  לראשות  סער גדעון בהנהגת חדשה תקווה  ת

 6 'סמוטריץ בצלאל בראשות הדתית הציונות ט

 6 ( ד"בל  ,ל"תע ,ש"חדפת )המשות הרשימה ודעם

 4 המאוחדת  הערבית  הרשימה עם

 
 

 : 24-לכנסת ה הסבר על הבחירות  

הה לאחר   24-כנסת  ה  כוננה  בלבד.  23- שכנסת  אחת  כהונה  שנת  לאחר  הבחירות    התפזרה  מערכת 

הייתה מערכת הבחירות הרביעית בתוך פרק זמן של שלוש שנים, כאשר בשתי    24- שהתקיימו לכנסת ה

   .(22-והכנסת ה 21-)כנסת ה לכונן ממשלה הלא הצליח מערכות בחירות מתוך הארבע הכנסת 

 

ת ותיקות  איחוד רשימומן של  יות, שהיו בסיח כ ערכות הבחירות שקדמו לבחירות הנושלוש מבניגוד ל

תע"ל, רע"ם,    –, איחוד המפלגות הערבית  כחול בלבן-תלם- גשר, איחוד יש עתיד- מרצ-)איחוד העבודה

שר תרם לגידול  היה פילוג בקרב הרשימות המאוחדות א 24-, במערכת הבחירות לכנסת ה (בל"ד וחד"ש

רשימות    13יו  ה   24- בכנסת הורשימות שעברו את אחוז החסימה    8היו    23-בכנסת ה   -במספר המפלגות  

 שעברו את אחוז החסימה. 
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שהובילו לכינון ממשלה, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות תוצאות הבחירות לכנסת  :2נספח 
 .(יםז)אחויפו - בישראל ובת"א

אותיות 
 רשימה  הרשימה 

 23-הכנסת ה 24-הכנסת ה

 ישראל  יפו-ת"א ישראל  יפו-ת"א

 100 100 100 100 סה"כ  -כנסת  

 5.8 14.5 - - 1מרצ-גשר-העבודה  אמת
 - - 6.1 14.8 1העבודה אמת
 - - 4.6 14.0 1מרצ מרצ

 6.0 1.0 5.6 0.8 יהדות התורה  ג
 12.7 4.3 - - 2 בל"ד, תע"ל( המשותפת )חד"ש, רע"מ,  הרשימה ודעם 
   4.8 1.9 2 המשותפת )חד"ש, בל"ד, תע"ל(  הרשימה ודעם 

 - - 3.8 0.5 2המאוחדתהערבית   הרשימה -רע"מ  עם
 5.2 2.2 - - 3הימין החדש טב

 - - 6.2 3.6 3ימינה ב
 - - 5.1 1.7 3הדתית הציונות ט

 29.5 21.8 24.2 17.0 ד הליכו  מחל 
 - - 4.7 4.2 4תקווה חדשה ת
 5.7 3.2 5.6 3.7 ישראל ביתנו  ל

 26.6 48.2 - - 5תלם-יש עתיד - לבן- כחול פה 
 - - 13.9 22.1 5יש עתיד פה 
   6.6 10.8 5לבן- כחול כן

 7.7 4.2 7.2 3.6 ש"ס שס
 0.8 0.5 1.0 1.4 אחוז החסימה  לא עברו את 

 

העבודה ומרץ התמודדו    24-העבודה, מרצ וגשר התמודדו ברשימה משותפת. בבחירות לכנסת ה  23- בבחירות לכנסת ה .1
 ברשימות נפרדות 

ורע"מ תע"ל התאחדו לרשימה בשם "הרשימה המשותפת". בבחירות  המפלגות חד"ש, בל"ד    23-בבחירות לכנסת ה .2
ה נפרדות    24-לכנסת  רשימות  לשתי  התפצלה  ורע"מ    -הרשימה המשותפת  )ודעם(  המשותפת  הרשימה    -הרשימה 

 המאוחדת )עם( 

 ימינה והציונות הדתית.   -הרשימה התפצלה לשתי רשימות נפרדות     24-בבחירות לכנסת ה .3
מתוך מפלגת הליכוד התפצלה סיעה חדשה שהשתתפה כמפלגה עצמאית בבחירות תחת השם    24-הבבחירות לכנסת   .4

 "תקווה חדשה". 

ה .5 לכנסת  ה  23-בבחירות  לכנסת  בבחירות  ו"תל''ם".  לבן"  "כחול  חדשות  רשימות  שתי  עם  יחד  רצה  עתיד    24-יש 
 מתהליך הבחירות(. תל"ם פרשה    לבן )רשימת-יש עתיד וכחול  –הרשימה התפצלה לשתי מפלגות שונות  
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 ( )אחוזים ורשימה רובע- תת ,, לפי רובע24-: תוצאות הבחירות לכנסת ה3נספח 

 / רובע סה"כ 1 2 3 4 5 6 7
ישראל 

 ביתנו 

תקווה  

 חדשה

מפלגת  מרצ כחול לבן 

 העבודה 

 יש עתיד  הליכוד
 רובע-תת 

 סה"כ 100 22.1 17.0 14.8 14.0 10.8 4.2 3.7
3.4 4.2 14.3 14.3 12.8 13.7 30.1 100 1 
4.0 4.9 15.4 10.0 10.2 18.0 29.5 100 11 
3.0 4.0 13.8 15.4 12.8 11.3 33.5 100 12 
3.0 3.4 13.1 19.2 16.1 9.7 28.5 100 13 
3.5 4.2 13.8 13.3 13.2 13.7 29.1 100 2 
2.8 4.3 13.5 15.1 15.2 13.0 29.6 100 21 
4.8 4.2 13.5 10.0 10.6 15.1 28.1 100 22 
3.0 3.9 15.0 15.1 13.6 12.8 29.5 100 23 
3.3 4.4 13.3 17.8 18.7 9.5 25.2 100 3 
3.4 4.4 14.1 16.6 17.5 9.7 26.1 100 31 
3.6 4.4 13.1 17.0 19.4 9.0 26.0 100 32 
3.4 4.7 13.8 16.8 17.3 11.1 24.4 100 33 
2.9 4.0 12.2 20.5 21.0 8.1 24.1 100 34 
3.2 4.3 12.7 18.3 18.3 10.0 25.6 100 4 
3.0 4.3 12.8 16.7 18.6 9.7 27.7 100 41 
3.2 4.7 13.5 17.5 17.2 11.2 24.5 100 42 
3.2 4.1 12.3 20.0 18.6 9.5 24.3 100 43 
3.2 3.8 10.8 19.9 20.0 11.6 21.7 100 5 
3.1 3.6 11.1 20.4 19.7 10.7 23.1 100 51 
3.3 4.7 10.1 17.1 18.0 17.5 17.9 100 52 
2.6 3.5 8.8 19.9 16.2 17.5 21.3 100 53 
3.0 3.4 10.2 23.1 23.6 8.4 18.8 100 54 
3.6 3.7 11.1 18.6 22.3 8.7 23.1 100 55 
4.2 4.4 11.8 18.8 18.9 9.4 22.7 100 6 
3.4 3.9 11.6 20.5 20.6 8.0 22.5 100 61 
6.6 5.7 12.3 14.1 14.5 13.1 23.3 100 62 
4.3 2.9 5.0 10.7 11.7 21.7 10.9 100 7 
2.9 2.4 8.4 20.2 22.7 12.1 18.8 100 71 
2.7 1.1 4.6 15.3 15.1 8.6 12.6 100 72 
6.8 3.1 5.0 8.5 9.4 24.9 9.1 100 73 
4.5 3.9 4.5 6.9 8.3 30.2 8.8 100 74 
2.5 3.5 6.0 13.6 17.9 22.5 13.5 100 8 
3.2 3.1 8.3 18.9 24.2 12.7 19.2 100 81 
1.7 2.7 3.5 10.8 13.9 29.3 7.2 100 82 
1.7 4.4 2.9 5.7 8.7 36.7 6.0 100 83 
4.9 5.0 6.5 5.1 7.9 33.9 13.8 100 9 
3.1 5.0 12.3 11.0 13.2 19.1 23.6 100 91 
3.4 5.3 6.5 5.6 10.0 33.0 12.6 100 92 
4.6 4.1 3.2 2.8 4.4 43.4 7.9 100 93 
7.8 5.1 4.6 2.2 4.5 39.1 11.9 100 94 
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 )המשך( 

 / רובע סה"כ 8 9 10 11 12 13 14
יתר 

 הרשימות
הרשימה  
הערבית  

המאוחדת  
 )רע"מ( 

יהדות 
 התורה

הציונות 
 הדתית 

הרשימה  
 המשותפת

 ימינה  ש"ס

 

 רובע-תת

 סה"כ 100 3.6 3.6 1.9 1.7 0.8 0.5 1.4
1.0 0.0 0.2 1.1 0.5 0.7 3.6 100 1 
1.1 - 0.3 1.0 0.3 1.2 4.2 100 11 
0.8 - 0.2 1.0 0.4 0.3 3.3 100 12 
1.1 0.1 0.2 1.2 0.9 0.5 2.9 100 13 
1.2 - 1.9 0.9 0.4 1.5 3.2 100 2 
1.2 - 0.3 0.7 0.5 0.8 3.0 100 21 
1.2 - 5.0 1.0 0.3 2.6 3.5 100 22 
1.3 - 0.3 1.1 0.4 0.9 3.2 100 23 
1.4 - 0.3 0.9 0.9 0.4 3.9 100 3 
1.5 - 0.3 0.9 0.8 0.4 4.2 100 31 
1.2 - 0.3 1.0 0.7 0.4 3.9 100 32 
1.5 - 0.3 1.0 0.8 0.5 4.4 100 33 
1.2 - 0.3 0.9 1.1 0.5 3.2 100 34 
1.1 - 0.5 1.3 0.7 0.4 3.7 100 4 
1.1 - 0.4 1.0 0.6 0.3 3.7 100 41 
1.1 - 0.7 1.4 0.5 0.5 4.0 100 42 
1.1 - 0.5 1.4 1.0 0.4 3.5 100 43 
1.5 - 0.7 1.3 1.5 1.0 3.2 100 5 
1.3 - 0.5 1.2 1.4 0.6 3.2 100 51 
2.2 0.1 0.7 1.7 1.0 2.0 3.6 100 52 
1.3 - 0.7 1.7 0.8 2.7 3.0 100 53 
0.9 0.1 1.6 1.2 1.8 0.9 3.2 100 54 
1.8 0.1 1.0 1.0 2.1 0.6 2.2 100 55 
1.3 0.0 1.8 1.0 1.5 0.6 3.5 100 6 
0.9 - 2.4 0.8 1.8 0.6 3.0 100 61 
2.4 - 0.4 1.3 0.9 0.5 4.9 100 62 
1.9 5.0 0.3 1.8 13.6 7.5 2.7 100 7 
2.5 0.6 0.1 1.2 3.7 1.3 3.2 100 71 
1.6 10.1 0.1 1.1 24.8 0.9 1.5 100 72 
1.7 5.6 0.3 1.4 16.3 5.3 2.5 100 73 
1.9 2.9 0.4 2.5 8.0 13.8 3.4 100 74 
1.8 0.1 0.6 3.1 2.0 9.7 3.2 100 8 
2.0 0.1 0.4 1.3 2.3 1.8 2.5 100 81 
1.3 0.2 1.0 6.3 2.7 14.4 5.0 100 82 
1.6 0.1 0.8 5.1 1.2 21.4 3.8 100 83 
1.8 0.0 1.2 3.7 0.5 10.9 4.7 100 9 
1.5 - 0.5 3.0 0.5 2.5 4.7 100 91 
2.1 - 1.2 3.7 0.7 11.2 4.7 100 92 
1.5 0.1 1.3 5.2 0.4 16.8 4.1 100 93 
1.9 - 1.5 3.5 0.2 12.6 5.2 100 94 
  



 

 

 

 

 , לפי רשימה ואזור בעיר )אחוזים( 24-: תוצאות הבחירות לכנסת ה4נספח 

 סה"כ רשימה 
 רובע

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
           
 10.5 3.9 4.4 2.2 10.6 14.5 17.1 16.9 20.0 100 יש עתיד   
 33.6 8.4 11.4 1.2 7.4 7.4 8.4 10.4 11.9 100 הליכוד   
 9.0 7.7 7.0 2.7 14.7 15.6 19.0 11.5 12.7 100 מפלגת העבודה   
 6.1 6.2 6.8 2.8 15.4 16.4 19.0 12.2 15.0 100 מרצ  
 10.1 3.5 4.1 2.3 10.8 14.8 18.5 16.4 19.4 100 כחול לבן   
 20.1 5.3 6.1 2.2 9.9 12.9 15.7 12.9 14.8 100 תקווה חדשה   
 22.7 4.4 10.5 2.4 9.4 10.9 13.5 12.4 13.8 100 ישראל ביתנו   
 21.8 5.6 6.6 2.0 9.4 12.8 16.1 11.4 14.3 100 ימינה   
 50.2 17.0 18.3 0.3 2.9 1.4 1.8 5.1 3.0 100 ש"ס 
 3.9 6.5 61.8 1.6 8.1 4.7 6.7 2.6 4.0 100 הרשימה המשותפת )חד"ש, תע"ל, בל"ד( 
 36.7 11.5 9.2 1.2 8.1 9.3 8.0 6.7 9.3 100 הציונות הדתית  
 25.5 5.1 3.4 5.1 10.1 8.5 5.6 32.2 4.7 100 יהדות התורה )דגל התורה(  
 1.3 1.3 92.7 0.1 1.0 0.6 0.7 1.0 1.3 100 הרשימה הערבית המאוחדת  -רע"מ  
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