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, עמדות הציבור בסוגיות החוצות את המערכת הפוליטית, פילוח עמדות, לפי כוונות הצבעה

 :2019פברואר 

שאלות עמדות בסוגיות שונות. מבחן מהימנות אלפא של קרונבך העלה עי לשאלון רמת  14בשאלון 

ההיגדים לארבעת תתי הנושאים עולה כי לארבעת כאשר מחלקים את השאלון . (a=.88מהימנות גבוהה )

הבוחנים ערכים דמוקרטיים נמצאה  (, לחמשת ההיגדיםa=.90בנושא דת ומדינה מהימנות גבוהה מאוד )

(, a=.68(, לשלושת ההיגדים בנושאים מדיניים ביטחוניים נמצאה מהימנות בינונית )a=.73מהימנות טובה )

  לשני ההיגדים בנושאים הכלכליים לא חושבה מהימנות.ו

 , כאשר ציון גבוה מבטא תמיכה בהיגד וציון נמוך התנגדות לו:1-4עם סולם ההיגדים נמצאים 

  בשאלון דת ומדינה ככל שהממוצע גבוה יותר הוא מבטא עמדות ליבראליות יותר, וציון נמוך

 מבטא עמדות שמרניות/ מסורתית.

  בשאלון ערכים דמוקרטיים ציון גבוה מבטא תמיכה בערכים דמוקרטיים וציון נמוך מבטא

 תנגדות לאותם ערכים.ה

 דמוקרטית, וככל שהציון -בשאלון הכלכלי ציון גבוה יותר עולה התמיכה בשיטה כלכלית סוציאל

 .נמוך יותר עולה התמיכה בקפיטליזם/ שוק חופשי

 ביטחוני ככל שהציון גבהו יותר העמדות נוטות יותר לשמאל מבחינה מדינית, -בשאלון המדיני

 ת נוטות לצידה הימני של המפה הפוליטית.וככל שהציון נמוך יותר העמדו

  

 :תומך מאוד( -4כלל לא תומך ו  -1, הנמצאים על סולם בו מידת התמיכה הממוצעת בכל אחד מארבעת הנושאים

 
 

 חציון סטיית תקן ממוצע מס' היגדים 

 3.25 1.02 2.90 4 דת ומדינה

 2.75 0.78 2.72 5 ערכים דמוקרטיים

 2.50 0.69 2.44 2 כלכלה

 2.33 0.89 2.40 3 מדיני ביטחוני

 ממוצע מפלגתי בכל אחד מהנושאים:
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 ביטחוני מדיני כלכלה ערכים דמוקרטיים דת ומדינה
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ערכים  דת ומדינה 

 דמוקרטיים

 מדיני ביטחוני כלכלה

 3.29 2.76 3.48 3.65 גבאי אבי בראשות העבודה

 1.87 2.37 2.17 2.46 נתניהו בנימין בראשות הליכוד

 אביגדור בראשות ביתנו ישראל

 ליברמן
3.13 2.46 2.29 2.26 

 1.76 2.32 1.92 1.26 דרעי אריה בראשות שס

 הבית - הימין מפלגות איחוד

 הלאומי האיחוד, היהודי

 יהודית עוצמהו

1.60 1.85 2.25 1.53 

 3.52 2.65 3.58 3.63 זנדברג תמר בראשות מרצ

 יעקב בראשות התורה יהדות

 ליצמן
1.15 1.85 2.14 1.54 

 גנץ בני ראשותב לבן-כחול

 לפיד ויאיר
3.51 3.20 2.59 2.76 

 2.30 2.32 2.63 3.05 כחלון משה בראשות כולנו

 עבאס מנצור בראשות רעמ-בלד

 שחאדה ומטאנס
3.07 3.08 2.72 2.90 

 1.84 2.29 1.98 1.92 ישי אלי בראשות יחד

 1.86 1.99 2.55 3.23 פייגלין משה בראשות זהות

 לוי אורלי בראשות גשר

 אבקסיס
3.26 3.09 2.47 2.45 

 איילת בראשות החדש הימין

 בנט ונפתלי שקד
2.53 2.22 2.32 1.93 

 עודה איימן בראשות תעל-חדש

 טיבי ואחמד
3.16 3.01 2.56 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דירוג, דת ומדינה: 
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 ציון ממוצע מפלגתי בדת ומדינה  

 3.65 העבודה בראשות אבי גבאי

 3.63 מרצ בראשות תמר זנדברג

 3.51 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 3.26 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 3.23 זהות בראשות משה פייגלין

 3.16 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 3.13 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 3.07 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 3.05 כולנו בראשות משה כחלון

 2.53 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 2.46 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 1.92 יחד בראשות אלי ישי

הבית היהודי, האיחוד  -איחוד מפלגות הימין 

 הלאומי ועוצמה יהודית
1.60 

 1.26 שס בראשות אריה דרעי

 1.15 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 

 
 דירוג, ערכים דמוקרטיים
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 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 שס בראשות אריה דרעי

 …האיחוד הלאומי  , הבית היהודי -איחוד מפלגות הימין 

 יחד בראשות אלי ישי

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 כולנו בראשות משה כחלון

 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 זהות בראשות משה פייגלין

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 מרצ בראשות תמר זנדברג

 העבודה בראשות אבי גבאי

 שמרניותעמדות 
 ומדינה בנושאי דת 

 ליבראליותעמדות 
 ומדינה בנושאי דת
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 ציון ממוצע מפלגתי בערכים דמוקרטיים  

 3.58 מרצ בראשות תמר זנדברג

 3.48 העבודה בראשות אבי גבאי

 3.20 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 3.09 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 3.08 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 3.01 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 2.63 כולנו בראשות משה כחלון

 2.55 זהות בראשות משה פייגלין

 2.46 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 2.22 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 2.17 נתניהוהליכוד בראשות בנימין 

 1.98 יחד בראשות אלי ישי

 1.92 שס בראשות אריה דרעי

הבית היהודי, האיחוד  -איחוד מפלגות הימין 

 הלאומי ועוצמה יהודית
1.85 

 1.85 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 

 
 

 דירוג, כלכלה
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 …האיחוד הלאומי  , הבית היהודי -איחוד מפלגות הימין 

 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 שס בראשות אריה דרעי

 יחד בראשות אלי ישי

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 זהות בראשות משה פייגלין

 כולנו בראשות משה כחלון

 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 העבודה בראשות אבי גבאי

 מרצ בראשות תמר זנדברג

התנגדות לערכים 
 דמוקרטיים

תמיכה בערכים 
 דמוקרטיים
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 מפלגתי בנושאים כלכלייםציון ממוצע   

 2.76 העבודה בראשות אבי גבאי

 2.72 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 2.65 מרצ בראשות תמר זנדברג

 2.59 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 2.56 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 2.47 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 2.37 בראשות בנימין נתניהוהליכוד 

 2.32 שס בראשות אריה דרעי

 2.32 כולנו בראשות משה כחלון

 2.32 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 2.29 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 2.29 יחד בראשות אלי ישי

הבית היהודי, האיחוד  -איחוד מפלגות הימין 

 הלאומי ועוצמה יהודית
2.25 

 2.14 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 1.99 זהות בראשות משה פייגלין

 

 
 

 ביטחוני -דירוג, מדיני

1.99 

2.14 

2.25 

2.29 

2.29 

2.32 

2.32 

2.32 

2.37 

2.47 

2.56 

2.59 

2.65 

2.72 

2.76 

1 2 3 4

 זהות בראשות משה פייגלין

 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 …האיחוד הלאומי  , הבית היהודי -איחוד מפלגות הימין 

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 יחד בראשות אלי ישי

 שס בראשות אריה דרעי

 כולנו בראשות משה כחלון

 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 מרצ בראשות תמר זנדברג

 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 העבודה בראשות אבי גבאי

עמדות כלכליות 
קפיטליסטיות/ שוק 

 חופשי

עמדות כלכליות 
 דמוקרטיות -סוציאל
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 ביטחוניים-ציון ממוצע מפלגתי בנושאים מדיניים  

 3.52 מרצ בראשות תמר זנדברג

 3.29 בראשות אבי גבאיהעבודה 

 3.13 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 2.90 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 2.76 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 2.45 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 2.3 כולנו בראשות משה כחלון

 2.26 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 1.93 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 1.87 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 1.86 זהות בראשות משה פייגלין

 1.84 יחד בראשות אלי ישי

 1.76 שס בראשות אריה דרעי

 1.54 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

הבית היהודי, האיחוד  -איחוד מפלגות הימין 

 יהודיתהלאומי ועוצמה 
1.53 
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3.13 

3.29 

3.52 
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 …האיחוד הלאומי  , הבית היהודי -איחוד מפלגות הימין 

 יהדות התורה בראשות יעקב ליצמן

 שס בראשות אריה דרעי

 יחד בראשות אלי ישי

 זהות בראשות משה פייגלין

 הליכוד בראשות בנימין נתניהו

 הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 כולנו בראשות משה כחלון

 גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס

 לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד-כחול

 רעמ בראשות מנצור עבאס ומטאנס שחאדה-בלד

 תעל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי-חדש

 העבודה בראשות אבי גבאי

 מרצ בראשות תמר זנדברג

 ביטחוני-שמאל מדיני ביטחוני -ימין מדיני


