
הבחירות בישראל — ∂∞∞≥
עורכים∫ אשר אריאן¨ מיכל שמיר



≤µ

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת
מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

אÆ הקדמה

 

realignment



≤∂

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

 http://kadimasharon.co.il



≤∑

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

בÆ שינויים במערכת המפלגתית

dealignment

 Dalton and

Wattenberg, 2000

 Dalton, Flanagan, and Beck,

 1984; Dalton and Wattenberg, 2000; Webb, Farrell, and Holliday,

2002; Crotty, 2006



≤∏

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

realignment

Key, 1955, 1959; Burnham, 1970; Crotty, 2006



≤π

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

גÆ מערכת מפלגתית מתרופפת

±Æ ניידות הבוחרים

 Dalton, McAllister, and Wattenberg,

2000

Pedersen, 1979

INES

 

INES  
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מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

http://ines.tau.ac.il :INES
 Mainwaring and

Torcal, 2006: 222
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≥±

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת
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Mainwaring and Torcal, 2006

תרשים ± ניידות בוחרים¨ π∂π±≠∂∞∞≥ ©באחוזים®∫ ניידות מצרפית בין מפלגות¨ 

ניידות מצרפית בין גושים פוליטיים וניידות הצבעה

Æµ מקור∫ ראו הערה



≥≤

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

≥Æ היחלשות הקשרים עם המפלגות

 Wattenberg, 1998; Dalton,

2000

INES

CSES

INES  

 Comparative Study of Electoral  
www.umich.edu/~cses Systems



≥≥

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

≤Æ ניכור

 Norris,

1999; Pharr and Putnam, 2000

 :



≥¥

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

דÆ התמיכה בקדימה ב#∂∞∞≥

לשרון¨  היחס  השפעת  לקדימה∫  שעברו  הבוחרים   Æ±
העמדות הפוליטיות וההזדהות המפלגתית

INES

 

 

 



≥µ

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

N=2004

 



≥∂

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

לוח ± הסיבה המרכזית למעבר לקדימה± לפי ההצבעה ב#≤∞∞≥ ©באחוזים®

ההצבעה בבחירות ≤∞∞≥

ליכוד

 ®N=88©

עבודה 

®N=37©

שינוי

®N=45©

µ∂µ π תמיכה אישית באריאל שרון

ππ± ≤ הערכה חיובית של התפקוד של אריאל שרון

µµ ≥≥ ∂± אכזבה מהמפלגה הקודמת או מהנהגתה

¥ ±±≤ תמיכה במועמדי רשימת קדימה לכנסת

∑≥≤ ∑ תמיכה במדיניות של מפלגת קדימהØאריאל שרון 

≥ ∏ ∏ קדימה נתפסת כמפלגה עדיפה מהמפלגה הקודמת

π≤ ≥ שינוי בחשיבות המיוחסת לסוגיות השונות שעל סדר היום

µ' µאחר

Æ≤∞∞µ על סמך סקר דצמבר  ±

Æמקור∫ ראו הערה ∞± לעיל



≥∑

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

 



≥∏

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

לוח ≥ מאפייני הבוחרים לפי קבוצות מעברØנאמנות¨ ≤∞∞≥ לעומת ∂∞∞≥

שינויעבודהליכודההצבעה בבחירות של ≤∞∞≥

קדימהעבודהקדימהליכודקדימהכוונת ההצבעה בבחירות ∂∞∞≥

היחס לאריאל שרון

≤±Æ∞µµÆ≤µ∂Æ¥±¥Æπ∞∑Æ∑הציון הממוצע בסולם אהדה≠דחיה±¨ ≤¨ ¥

ראיית אריאל שרון כראש הממשלה 
המוצלח ביותר בתולדות מדינת ישראל±¨ ¥

±∏•¥•±¥•≥•±±•

N®±∞±©®¥∏©®≥∑©®∂∞©®¥∂©

הגורם המרכזי שלפיו נקבעת ההצבעה≥¨ ¥

•≥≥•∂≥•±±•≤≥•∂הזדהות עם המפלגה

•≤≤•∂±•±µ≤•¥µ•µמועמד המפלגה לראשות הממשלה

•∞¥•µµ•∞≤•∏≥•≤≤עמדת המפלגה בנושאים מסוימים

•π•¥•∏•≥•µמקום המפלגה בשלטון או באופוזיציה

N®π∏©®¥∑©®≥∑©®∂≤©®¥∂©

µ ¨±אהדה למפלגה וחברות או פעילות במפלגה

•π∞•∑±•∏µ•≤∏•≥∏לא אוהד ולא פעיל של שום מפלגה

•µ•≤±•±µ•≤±•¥±אוהד מפלגה אך לא חבר בה

≠•∏•µ•¥•¥חבר במפלגה ©פעיל או לא פעיל®

N®±∞±©®¥∏©®≥∑©®∂∞©®¥∂©

Æ≤∞∞µ שאלות שנשאלו ביולי  ±

Æ≤∞∞µ שאלה שנשאלה בדצמבר  ≤

Æ®סולם הנע בין ± ©דחייה® ל'∞± ©אהדה  ≥

ההבדלים בין נאמני הליכוד לבין העוברים מהליכוד לקדימה¨ וכן בין הנאמנים לעבודה לבין העוברים ממנה   ¥

Æ®p<0.05© לקדימה¨ הם הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית

ההבדלים בין הנאמנים לליכוד לבין העוברים ממנה לקדימה אינם מובהקים סטטיסטית ©ª®p=0.97 ההבדלים   µ

Æp=0.08 בין נאמני העבודה לבין העוברים ממנה לקדימה מובהקים סטטיסטית ברמת

Æמקור∫ ראו הערה ∞± לעיל

p



≥π

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

לוח ≤ אופי הבית הפוליטי± לפי קבוצות מעברØנאמנות ©באחוזים®

שינויעבודהליכודההצבעה בבחירות ≤∞∞≥

קדימהעבודהקדימהליכודקדימהכוונת ההצבעה בבחירות ∂∞∞≥

∑π±±∂≤±סוציאליסטי¨ קומוניסטי

¥±π≥π≥µ±¥שמאל¨ שמאל קיצוני¨ שמאל מתון

µ≥∏≤∏±≥±∏העבודה¨ מערך¨ מפא“י

∑∂±±≠∞±מרכז¨ מרכז'ימין¨ מרכז'שמאל

±±≠≠≠≠ליברלי¨ בורגני

∑∂±±≤±±¥הליכוד¨ חירות¨ בית“ר

∏±≠≠±≤∂±ימין¨ ימין קיצוני¨ ימין מתון

¥≤µ∂≠דתי¨ דתי'לאומי

∑≤µ≤±∏אחר

N®µ±©®±∂©®±∏©®≥≤©®≤∏©

Æ≤∞∞µ נשאל בסקר שנעשה בדצמבר  ±

תוצאת מבחן χ2 עבור הלוח כולו מובהקת סטטיסטית ©ª®p<0.01 רק בקרב בוחרי הליכוד ב'≤∞∞≥ 

Æ®p=0.40© בקרב בוחרי העבודה ב'≤∞∞≥ לא מובהק ªp=0.12

Æמקור∫ ראו הערה ∞± לעיל



¥∞

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

 



¥±

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

p

p

לוח ¥ עמדות מדיניות#ביטחוניות± לפי קבוצות מעברØנאמנות ©באחוזים®

שינויעבודהליכודההצבעה בבחירות ≤∞∞≥

קדימהעבודהקדימהליכודקדימהכוונת ההצבעה בבחירות ∂∞∞≥

אין לפנות שום יישוב במסגרת הסדר קבע   Æ±±∏ µ≤ ±¥ ±≥ π

יש לפנות רק יישובים קטנים ומבודדים  ∂∞≥≥ µ± ¥≥ µ∞

יש לפנות את כל היישובים   ≤≤ ±µ ≥µ ¥¥ ¥±

אסור לסגת משום שטח ברמת הגולן    Æ≤ µπ ∑µ ≥∞ ≤π ≥µ

יש להחזיר חלק קטן בלבד מרמת הגולן   ≤∂ ≤± ≥µ ≤∞ ¥≥

יש להחזיר חלק גדול מרמת הגולן   ±µ ¥ ≥µ µ± ≤≤

תמיכה בתכנית ההתנתקות    Æ≥ ∑∂ ≥± π≤ π≤ πµ

הערבים שואפים לכבוש את מדינת ישראל כולה   Æ¥ ∂∞ ∑± ≤≤ ≤∏ ¥∂

לא ניתן להגיע להסכם שלום עם הפלסטינים   Æµ µπ ∑∑ ≥≥ ≥¥ ¥∑

מתפקידה של הממשלה לדאוג להתנהלות החיים    Æ∂

הציבוריים במדינה לפי המסורת הדתית היהודית

 µ¥ ∂∞ ≥∞ ¥± ≥∂

העדפת כלכלה קפיטליסטית על פני כלכלה    Æ∑

סוציאליסטית

 µ± µ∑ ≥∏ ≥∂ µ∏

N®±∞∞©®¥∏©®≥∑©®∂±©®¥∂©

לפי סקר יולי Æ≤∞∞µ כל תוצאות מבחני χ2 עבור הנאמנים לעבודה לעומת העוברים מהעבודה לקדימה אינן   ±

מובהקות סטטיסטיתÆ באשר לנאמנים לליכוד לעומת העוברים ממנה לקדימה התוצאות מובהקות בשאלות 

Æבשאלות ∂ ו'∑∫ לא מובהק ªp=0.09 ∫¥ בשאלה ªp=0.08 ∫≤ בשאלה ªp<0.05 ∫µ'ו ≥ ¨±

Æמקור∫ ראו הערה ∞± לעיל



¥≤

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

לוח µ רגרסיה לוגיסטית עבור הנאמנים לליכוד¨ הנאמנים לעבודה והעוברים מהן לקדימה±   

≤∞∞µ אפריל ∂∞∞≥דצמבר

©b®SE©b®SEמצביעי הליכוד ב#≤∞∞≥

©∑Æ≤∞®∞Æµ∑©≠±Æµ∑®∞Æπ∞הזדהות מפלגתית

©≤±Æ±π™®∞Æ∞∏©∞Æ≤∂™®∞Æ∞אהדה לשרון

©Æ∑∏™®∞Æ≥µ©±Æπ¥™™®∞Æ∂π∞נכונות לפינוי יישובים

©∑≤Æ∞∏®∞Æ≤±©∞Æ∂∞®∞Æ∞התנגדות למעורבות הדת בחיים הציבוריים

©∞≤Æ≤∞®∞Æ±∏©∞Æ≤∏®∞Æ∞גישה סוציאליסטית יותר וקפיטליסטית פחות

©¥≥Æ∑∞™®±Æ≤≥©≠µÆ∞∞™®≤Æ≥≠הקבוע

N®±≥∞©®∂∏©

LL≠∑∞Æµ≠≤πÆ∑

Nagelkerke R2∞Æ±∏∞Æ¥∏

χ2 מבחן±∑Æ∏ ®Æ∞∞≥©≤∏Æπ ®ºÆ∞∞±©

©b®SE©b®SEמצביעי העבודה ב#≤∞∞≥

©∂Æµ∑®∞Æ∑∞©≠∞Æ∏∏®∞Æπ∞≠הזדהות מפלגתית

©∂±Æ±∂®∞Æ±∞©∞Æ±∑®∞Æ∞אהדה לשרון

©¥Æ±π®∞Æ¥∞©≠∞Æ¥∑®∞Æµ∞≠נכונות לפינוי יישובים

©∑≤Æ∞≤®∞Æ≤µ©∞Æµ∏®∞Æ∞≠התנגדות למעורבות הדת בחיים הציבוריים

©¥≤Æ≥π®∞Æ≤≥©≠∞Æπ±™™®∞Æ∞≠גישה סוציאליסטית יותר וקפיטליסטית פחות

©∂≤Æπµ®±Æ∂∑©±Æ≤∏®≤Æ∞הקבוע

N®∑µ©®µ∑©

LL≠¥∑Æ¥≠≤πÆ∑

Nagelkerke R2∞Æ±≤∞Æ≤π

χ2 מבחן∑Æ∞ ®Æ≤±∏©±≥Æ≤ ®Æ∞∞≤©

Æ≤∞∞∂ ואפריל ≤∞∞µ לפי סקרי דצמבר  Æ±

Æעוברים לקדימה — ± ªהמשתנה התלוי∫ ∞ — נאמנים למפלגה

p<0.05  ™

p<0.01  ™™

Æמקור∫ ראו הערה ∞± לעיל



¥≥

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

 



¥¥

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר



¥µ

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

ההבחנה בין מצביעי קדימה למצביעי המפלגות    Æ≤
האחרות

 



¥∂

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

לוח ∂ עמדות הבוחרים לפי כוונת ההצבעה±

ישראל קדימהעבודהמרצ

ביתנו

ש“ס ´ ליכוד

יהדות 

התורה

איחוד 

לאומי# 

מפד“ל

אין לפנות שום יישוב במסגרת הסדר   Æ±

קבע

≠±≥•±∏•¥∂•µ¥•∂≤•∏≤•

•∏±•∏≤•∏≤•∞µ•µ∂•≥¥•∏≤יש לפנות רק יישובים קטנים ומבודדים

≠≠•∏•¥•∑±•µ¥•≥∂יש לפנות את כל היישובים 

N®≤±©®π≥©®±≤∑©®µ∞©®∂∞©®≥∑©®≥∏©

אסור לסגת משום שטח ברמת הגולן  Æ≤µ•≤∏•¥∏•∏±•∏∞•∏∂•πµ•

•π•≥≤•±µ•±≤•π•µ≥•≤≤יש להחזיר חלק קטן בלבד מרמת הגולן

≠•µ•∏•¥•∞≥•≤¥•≥∂יש להחזיר חלק גדול מרמת הגולן

N®≤±©®π≥©®±≤∂©®µ≤©®∂±©®≥µ©®≥∏©

תמיכה במהלך חד'צדדי נוסף   Æ≥∏∂•∑≤•∂≤•±∑•±∏•±¥•∏•

N®∑≤©®≤¥∑©®¥∞∑©®±µ≥©®±∏±©®±≥≤©®±∞¥©

הערבים שואפים לכבוש את מדינת    Æ¥

ישראל כולה

≤≤•≥±•¥π•∏≥•∑≤•∏∂•∏∏•

N®∑¥©®≤≥π©®¥±≤©®±µ∂©®±∏±©®±≥≤©®±∞¥©

יש להחזיר את השכונות הערביות    Æµ

בירושלים

∏±•∑∞•∂≤•∂∂•≥∞•≤µ•≤±•

N®≤±©®π≤©®±≤∂©®µ∞©®∂∞©®≥∂©®≥∏©

מתפקידה של הממשלה לדאוג    Æ∂

להתנהלות החיים הציבוריים במדינה 

לפי המסורת הדתית היהודית

≤∞•≥≤•≥∑•≥µ•∂π•πµ•∏∏•

N®∑±©®±π±©®≥∑π©®±µ∂©®±∂π©®±≤π©®±∞¥©

העדפת כלכלה קפיטליסטית על פני    Æ∑

כלכלה סוציאליסטית

≤∑•≤±•¥π•∏∞•¥π•≥∞•¥∞•

N®∑¥©®≤¥∑©®¥∞≤©®±µ¥©®±∑π©®±≤π©®±∞∞©

Æ≤∞∞∂ מרס ¨INES לפי סקר  ±

Æ®p<0.001© מובהקות סטטיסטית χ2 הערה∫ כל התוצאות של מבחני



¥∑

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

 



¥∏

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

 

p



¥π

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

 



µ∞

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

תרשים ≥ הסתברויות להצביע לקדימה¨ לעבודה ולליכוד על פי עמדות של מדיני-ת
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µ±

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

 Shamir and Arian,

1999

≤Æ קדימה כמפלגת מרכז



µ≤

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

 



µ≥

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

p t

Ventura, 2001

 

N



µ¥

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר

לוח ∑ מיקום עצמי על רצף שמאל≠ימין לפי ההצבעה±

ממוצע מיקום עצמי על רצף המפלגה שהצביעו עבורה 

שמאל≠ימין

מספר המרואיינים

Æ∞∞µ±חזית לאומית יהודית

∑≤≤∞Æ≤איחוד לאומי'מפד“ל

≤±∏≤Æ≤יהדות התורה

±¥Æ≥π≤הליכוד

≥≥Æ¥µ≤ש“ס

∏¥∑∂Æ≤ישראל ביתנו

∑±∏∏Æ≤הגמלאים

∂∏≤Æπ≤קדימה

±∂≤±µÆהעבודה

≤±≥∂µÆמרצ

Æ±±π∂חד“ש

נתוני סקר INES ∂∞∞≥∫ דיווח על ההצבעה מסקר אפריל שלאחר הבחירותª מיקום עצמי על   ±

Æ®pº∞Æ∞∞±© ההבדלים מובהקים סטטיסטית Æרצף שמאל≠ימין מסקר מרס טרם הבחירות

    



µµ

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

סיכום



µ∂

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר



µ∑

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת



µ∏

מיכל שמיר¨ רפאל ונטורה¨ אשר אריאן¨ אורית קדר



µπ

קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת

נספח ± ניתוח רגרסיה לוגיסטית מולטינומית

ישראל הליכודהעבודהמרצ

ביתנו

יהדות 

התורה

האיחוד ש“ס

הלאומי#

מפד“ל

±≥Æ∞≥∞Æ±∞™∞Æ∏∞∞Æ≥≤™±Æ±∞™™±Æµ±∞Æ∞≠צפיפות דיור

®∞Æµ∂©®∞Æ¥∞©®∞Æ≥π©®∞Æ¥≥©®∞Æµ∞©®∞Æ¥¥©®∞Æ¥µ©

∏¥Æ≤π™≠±Æπ±∞Æ∂±™™≤Æ≥∞™™™≠≠≠∞Æ≥∑≠∞Æ∞≠עולי ברית המועצות לשעבר

®∞Æ∑≤©®∞Æ∑π©®∞Æ¥≤©®∞Æ≥π©®±Æ±≥©®∞Æ∂∏©

Æ±≥©≠∞Æ±±∞Æ¥±∞Æ≤µ™™≥Æπ¥™™±Æµ∂™™∞Æππ±≠®™™דתיות

®∞Æ≥≤©®∞Æ≤≤©®∞Æ≤≤©®∞Æ≤¥©®∞Æ∂∑©®∞Æ≤∏©®∞Æ≤∂©

±∞Æ∞±≠∞Æ∞±∞Æ∞±≠∞Æ∞∞≥™≠∞Æ∞¥≠∞Æ∞≥≠∞Æ∞≠גיל

®∞Æ∞±©®∞Æ∞±©®∞Æ∞±©®∞Æ∞±©®∞Æ∞≤©®∞Æ∞±©®∞Æ∞±©

∏≤Æπ≥∞Æ∞±≠∞Æ≥π≠∞Æ≤≥≠∞Æµ±™™≠±Æ∞∏≠∞Æ∞™™נקבה

®∞Æ≥∂©®∞Æ≤∑©®∞Æ≤π©®∞Æ≥∞©®∞Æµ≥©®∞Æ¥±©®∞Æ≥∑©

≤±Æ∞±∞Æ∞±≠∞Æ∞≥∞Æ∞∏∞Æ±∑∞Æ∞≤™∞Æ∞≠השכלה

®∞Æ∞∂©®∞Æ∞µ©®∞Æ∞µ©®∞Æ∞∂©®∞Æ±∞©®∞Æ∞∑©®∞Æ∞∂©

∑∂Æ≤∑≠∞Æ∞µ™∞Æ≥∑≠∞Æ∞∑™±Æ±≥™™∞Æ∑≥™™∞Æ∞≠דת ומדינה

®∞Æ≤∞©®∞Æ±¥©®∞Æ±µ©®∞Æ±∂©®∞Æµ±©®∞Æ≤µ©®≠∞Æ≤±©

∏≥Æ≥≤™∞Æ≥∞≠∞Æ±∑™≠∞Æ¥∞≠∞Æ≥µ≠∞Æ∞∂≠∞Æ∞כלכלה≠חברה

®∞Æ±∏©®∞Æ±¥©®∞Æ±¥©®∞Æ±∂©®∞Æ≤¥©®∞Æ±π©®∞Æ±∏©

Æπµ™≠∞Æ≥≥™™∞Æ∑¥™™∞Æµπ∞Æ¥∞™™∞Æ∏π™™±Æµµ∞≠™™פשרה טריטוריאלית

®∞Æ≤∑©®∞Æ±∂©®∞Æ±∂©®∞Æ±∂©®∞Æ≤π©®∞Æ≤≥©®∞Æ≤≤©

∞∏Æ≥∑™™≠±Æ±µ™™≠±Æ∞∏™™≠∞Æ∑¥≠∞Æ∑≥≠∞Æµµ™™≠∞Æ∞≠הערכת תפקוד∫ כלכלה ©קדימה®

®∞Æ≤≤©®∞Æ≤∞©®∞Æ≤≤©®∞Æ≤∞©®∞Æ¥µ©®∞Æ≥∞©®∞Æ≥∞©

∏¥Æ∑±™™≠±Æ±¥≠∞Æ≤π≠∞Æ≥±≠∞Æ≤¥≠∞Æ±∞≠∞Æ∞≠™™הערכת תפקוד∫ חברה ©קדימה®

®∞Æ≤≥©®∞Æ≤±©®∞Æ≤±©®∞Æ≤∞©®∞Æ¥µ©®∞Æ≤π©®∞Æ≤π©

∞±Æπ∞™™≠∞Æπ≤™™≠±Æµπ™™≠∞Æπ±≠∞Æ∑π™™≠∞Æπ∂™™≠±Æ∞≠™™הערכת תפקוד∫ ביטחון ©קדימה®

®∞Æ≤±©®∞Æ±∂©®∞Æ±π©®∞Æ±π©®∞Æ¥≤©®∞Æ≤∑©®∞Æ≤∂©

∑¥Æ≥∑™™≠∞Æ≤∑™™≠∞Æ≤π™™≠∞Æ≥≤™™≠∞Æ¥π™™≠∞Æ≥∏™™≠∞Æ∞≠™™אהדה לשרון

®∞Æ∞∑©®∞Æ∞∂©®∞Æ∞∂©®∞Æ∞∂©®∞Æ∞π©®∞Æ∞∑©®∞Æ∞∑©

≤Æ∑≥™™∑Æµ∞™≥Æ≥¥≤Æ∑≤™™≠±≤Æπ±™≠¥Æ∞∂≠≤Æµ∏™™קבוע 

®±Æ∑µ©®±Æ≥±©®±Æ≥π©®±Æ¥∏©®≥Æ∂≤©®≤Æ∞∞©®±Æ∑∑©

p<0.05  ™

p<0.001  ™™

Æהעולים מברית המועצות לשעבר הנכללים במודל זה לא תמך ביהדות התורה ±∏µ איש מקרב  ™™™

הערות∫ 

Æקטגוריית ההתייחסות היא קדימה Æובסוגריים טעויות התקן ¨b המספרים בלוח הם מקדמי  Æ±

(p<0.001)  χ2=1,692.34  N=997  LL = -1,026.89  Æ≤

Æ≤∞∞∂ מרס ¨INES מקור∫ סקר
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