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“המדד החברתי”- סיכום החקיקה בכנס הקיץ האחרון

המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר חברי הכנסת. הוא בוחן את תרומתם 

של כל חברי הכנסת לחקיקה חברתית-כלכלית צודקת.

 ציון הח”כים מבוסס על נתון אחד בלבד - הצבעותיהם במליאת הכנסת על הצעות חוק 

חברתיות-כלכליות. המדד נועד לסייע לאזרחים להבחין בין נבחרי ציבור שמתיימרים להיות 

חברתיים אך מתבררים כמי שסייעו בהצבעותיהם לקידום חקיקה אנטי-חברתית, לבין אלו 

שעומדים מאחורי הצהרותיהם.

לקראת השבעתה של הכנסת ה-19, פעל המשמר החברתי לשפר, לבסס ולהעמיק את אופן הכנת 
המדד החברתי. בין היתר, הוגדרו 45 קריטריונים שהצעות החוק השונות חייבות לעמוד בהם 

(באחד או יותר), וגם תהליך חישוב תוצאות המדד החברתי התקדם אף הוא- 

1. לאורך כל המושב, צוות מצומצם מטעם הארגון (רכז מחקר, דוברת ורכז פרלמנטארי) בוררים את המוץ 
מן התבן ומסננים מבין כל הצעות החוק שעוברות במליאת הכנסת רק את הרלוונטיות למדד החברתי.  

2. צוות של 25 מצביעים, בהם מתנדבים במשמר החברתי, עובדים בארגון ומשקיפים ותיקים בכנסת, 
מקבלים על-בסיס שבועי טופס הצבעה ובו מופיעות הצעות החוק השונות לצד דברי הסבר ופירושים (כל 

הפירושים זמינים בʼמאגר החקיקה הפעילהʼ באתר המשמר החברתי).  

3. בטרם הצבעתם על כל אחת מהצעות החוק, מתבקשים המצביעים לשקול אותן אל מול רשימת 
הקריטריונים המחולקים ל-10 הקטגוריות הבאות: 

הבטחת דיור לכל אדם | הבטחת זכויות בתחום התעסוקה | הבטחת מזון ומים
הבטחת בריאות גופנית ונפשית | הבטחת חינוך והשכלה | הבטחת ביטחון סוציאלי 

הבטחת אפשרות פרנסה | חלוקת משאבים וניהול המשק | מניעת אפליה בהצעות החוק 
 השתתפות דמוקרטית

המצביעים מסמנים את הקריטריונים הרלוונטיים לכל הצעות החוק, ומנמקים את בחירתם בשפה 

חופשית; אלה הם הנימוקים המצורפים להחלטות בעניין כל הצעת חוק (ראו טבלת נימוקים באתר).      

4. במידה ו-75% מהמצביעים (או יותר) תמכו או התנגדו להצעת החוק, התמיכה או ההתנגדות לה 
תהיינה מלאות, ואם 74%-50% תמכו/התנגדו הן תהיינה חלקיות. בנוסף, נדרש כל מצביע לדרג את 

חשיבותה של הצעת החוק (בסולם של 1-4, כאשר 4 היא 'חשיבות רבה מאוד'), לפי קריטריונים של עומק 

השפעת הצעת החוק ומספר האנשים שיושפעו ממנה במידה ותאושר. 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5. חברי הכנסת צוברים נקודות באופן הבא: 

- על הצבעה חברתית > נקודה חיובית
- על הצבעה אנטי-חברתית > נקודה שלילית

- על הימנעות או היעדרות מההצבעה חברתית > 0 נקודות

הציון הסופי של כל חברי-הכנסת הוא סכום הנקודות, חלקי מספר ההצבעות שבדקנו, כפול 100. 

ובמילים פשוטות: ח”כים שנכחו בכל ההצבעות ותמיד הצביעו “בעד עמדת המשמר החברתי” יקבלו 100 

נקודות. הניקוד הסופי מושפע איפוא משני מרכיבים: האם חברי הכנסת טרחו להגיע להצבעות 
החברתיות וכיצד הצביעו במהלכן. 

6. ידוע לנו כי על חברי סיעות הקואליציה מוטלת משמעת קואליציונית, אך עמדתנו בנושא זה ברורה; 

אנחנו מבקשים לעודד את חברי הכנסת האלה להצביע באופן חברתי, או לפחות להימנע או להיעדר,  
ובכך למעשה אנו מקבלים הימנעות מהצבעות ככלי פרלמנטארי לגיטימי שעומד ברשות חברי-כנסת 

מסיעות הקואליציה. 

7. במדד החברתי הנוכחי נכללו 90 הצעות חוק, אולם רק 83 מתוכן משוקללות לכדי ציונים;                    

א- הצעת חוק אחת נותרה ללא הכרעה ולכן נפלטה אל מחוץ לשקלול (“הצעת חוק פיקוח על מחירי 
צרכים ושירותים - איסור הפליה בפיקוח על מצרכי מזון”). 

ב- שש הצעות חוק לא שוקללו במדד מפני שהכנסת הצביעה עליהן בהצבעה שמית והצבעות שמיות לא 
נכנסות למאגר הנתונים הציבורי של אתר הכנסת ואינן זמינות לציבור, אלא רק דרך קריאת פרוטוקולים 

מהמליאה. מסיבה זו ההצבעות אינן זמינות באתר ʻכנסת פתוחהʼ ואין ביכולתנו לשקלל אותן במדד.   

ג- חשוב לציין שהצבעות שמיות במליאת הכנסת מתבצעות עקב דרישה של עשרים וחמישה ח"כים, 
ובדרך כלל אלו הן הצבעות על הצעות חוק רבות-משמעות כמו חוק יסוד: זכויות חברתיות, חוק התקציב 

וחוק הההסדרים.   

ד- היעדרן ממאגרי ההצבעות הוא מחדל שקיפות ונגישות למידע מהשורה הראשונה, והמשמר החברתי 
קורא ליו"ר הכנסת לפעול במהירות כדי לתקן את העניין.

את רשימת ההצבעות שנכללו במדד, בצירוף נימוקים לתמיכתנו או התנגדותנו להן, אפשר 
למצוא באתר “כנסת פתוחה” באגʼנדה של “המדד החברתי” בכתובת-  

http://oknesset.org/agenda/91
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                    11-30                           1-10                             0-(9-)                           (10-) ומטה     
 

ציון המדד שם הח”כ סיעה

34 יריב לוין

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

25 חמד עמאר

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

24 ראובן ריבלין

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

23 משה זלמן פייגלין

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

21 סילבן שלום

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

18 שמעון אוחיון

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

17 חיים כץ

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

17 אורלי לוי אבקסיס

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

16 צחי הנגבי

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

15 יואל אדלשטיין

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

13 יצחק אהרונוביץ

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

13 יאיר שמיר

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

12 דוד רותם

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

11 גילה גמליאל

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

7 משה יעלון
הליכוד-ביתנו

(קואליציה)
6 זאב אלקין הליכוד-ביתנו

(קואליציה)
6 סופה לנדור

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

5 ציפי חוטובלי

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

4 גדעון סער

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

4 פאינה קירשנבאום

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

3 רוברט אילטוב

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

3 אופיר אקוניס

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

3 גלעד ארדן

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

3 דני דנון

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

2 לימור לבנת

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

2 יובל שטייניץ

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

1 עוזי לנדאו

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

0 ישראל כץ

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

0 אביגדור ליברמן

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

0 מירי רגב

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)

-6 בנימין נתניהו

הליכוד-ביתנו
(קואליציה)
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

ציון המדד שם הח”כ סיעה

29 מיקי לוי

יש עתיד
(קואליציה)

29 רות קלדרון

יש עתיד
(קואליציה)

28 דב ליפמן

יש עתיד
(קואליציה)

26 בועז טופורבסקי

יש עתיד
(קואליציה)

26 רינה פרנקל

יש עתיד
(קואליציה)

21 רונן הופמן

יש עתיד
(קואליציה)

21 שמעון סולומון

יש עתיד
(קואליציה)

19 עפר שלח

יש עתיד
(קואליציה)

14 שי פירון
יש עתיד
(קואליציה)

13 מאיר כהן יש עתיד
(קואליציה)

12 עליזה לביא

יש עתיד
(קואליציה)

11 עדי קול

יש עתיד
(קואליציה)

11 יואל רזבוזוב

יש עתיד
(קואליציה)

11 פנינה תמנו-שטה

יש עתיד
(קואליציה)

10 יעל גרמן

יש עתיד
(קואליציה)

9 יפעת קריב

יש עתיד
(קואליציה)

5 יעקב פרי

יש עתיד
(קואליציה)

2 קארין אלהרר

יש עתיד
(קואליציה)

1 יאיר לפיד

יש עתיד
(קואליציה)

18 שולי מועלם רפאלי

הבית היהודי
(קואליציה)

17 מרדכי יוגב

הבית היהודי
(קואליציה)

16 אלי בן דהן

הבית היהודי
(קואליציה)

16 זבולון כלפה

הבית היהודי
(קואליציה)

11 יוני שטבון

הבית היהודי
(קואליציה)

9 אורית סטרוק הבית היהודי
9(קואליציה) ניסן סלומינסקי

הבית היהודי
(קואליציה)

9 איילת שקד

הבית היהודי
(קואליציה)

7 אורי אורבך

הבית היהודי
(קואליציה)

3 אורי אריאל

הבית היהודי
(קואליציה)

3 נפתלי בנט

הבית היהודי
(קואליציה)

1 אבי וורצמן

הבית היהודי
(קואליציה)
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

ציון המדד שם הח”כ סיעה

20 אלעזר שטרן

התנועה
(קואליציה)

19 דוד צור

התנועה
(קואליציה)

11 עמרם מצנע התנועה
11(קואליציה) עמיר פרץ
התנועה
(קואליציה)

6 מאיר שטרית

התנועה
(קואליציה)

-4 ציפי לבני

התנועה
(קואליציה)

54 איתן כבל

העבודה
(אופוזיציה)

52 מרב מיכאלי

העבודה
(אופוזיציה)

51 עמר בר לב

העבודה
(אופוזיציה)

48 יצחק הרצוג

העבודה
(אופוזיציה)

44 חיליק בר

העבודה
(אופוזיציה)

43 מיקי רוזנטל

העבודה
(אופוזיציה)

40 שלי יחימוביץ'
העבודה
(אופוזיציה)

40 משה מזרחי העבודה
(אופוזיציה)

39 איציק שמולי

העבודה
(אופוזיציה)

38 מיכל בירן

העבודה
(אופוזיציה)

38 נחמן שי

העבודה
(אופוזיציה)

32 אראל מרגלית

העבודה
(אופוזיציה)

23 אבישי ברוורמן

העבודה
(אופוזיציה)

21 סתיו שפיר

העבודה
(אופוזיציה)

14 בנימין בן אליעזר

העבודה
(אופוזיציה)

48 אברהם מיכאלי

ש”ס
(אופוזיציה)

31 נסים זאב

ש”ס
(אופוזיציה)

24 יצחק וקנין

ש”ס
(אופוזיציה)

19 משולם נהרי

ש”ס
(אופוזיציה)

16 יעקב מרגי
ש”ס

(אופוזיציה)
12 דוד אזולאי ש”ס

(אופוזיציה)
12 אמנון כהן

ש”ס
(אופוזיציה)

8 אריה דרעי

ש”ס
(אופוזיציה)

7 יצחק כהן

ש”ס
(אופוזיציה)

4 אריאל אטיאס

ש”ס
(אופוזיציה)

0 אליהו ישי

ש”ס
(אופוזיציה)
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

ציון המדד שם הח”כ סיעה

45 אורי מקלב

יהדות התורה
(אופוזיציה)

28 משה גפני

יהדות התורה
(אופוזיציה)

22 יעקב אשר
יהדות התורה

(אופוזיציה)
19 ישראל אייכלר יהדות התורה

(אופוזיציה)
14 מאיר פרוש

יהדות התורה
(אופוזיציה)

12 מנחם אליעזר מוזס

יהדות התורה
(אופוזיציה)

11 יעקב ליצמן

יהדות התורה
(אופוזיציה)

53 ניצן הורוביץ

מרצ
(אופוזיציה)

51 אילן גילאון

מרצ
(אופוזיציה)

50 מיכל רוזין מרצ
47(אופוזיציה) זהבה גלאון

מרצ
(אופוזיציה)

42 עיסאווי פריג'

מרצ
(אופוזיציה)

40 תמר זנדברג

מרצ
(אופוזיציה)

56 דב חנין

חד”ש
(אופוזיציה)

30 עפו אגבאריה חד”ש
23(אופוזיציה) מוחמד ברכה
חד”ש

(אופוזיציה)
23 חנא סווייד

חד”ש
(אופוזיציה)

22 מסעוד גנאים

רע”מ-תע”ל
(אופוזיציה)

14 אחמד טיבי רע”מ-תע”ל
6(אופוזיציה) טלב אבו עראר

רע”מ-תע”ל
(אופוזיציה)

0 אברהים צרצור

רע”מ-תע”ל
(אופוזיציה)

40 באסל גטאס
בל”ד

(אופוזיציה)
13 חנין זועבי בל”ד

(אופוזיציה)
12 ג'מאל זחאלקה

בל”ד
(אופוזיציה)

8 ישראל חסון קדימה
7(אופוזיציה) שאול מופז
קדימה

(אופוזיציה)
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

יריב לוין

חמד עמאר

ראובן ריבלין

משה זלמן פייגלין

סילבן שלום

שמעון אוחיון

חיים כץ

אורלי לוי אבקסיס

צחי הנגבי

יואל אדלשטיין

יצחק אהרונוביץ

יאיר שמיר

דוד רותם

גילה גמליאל

משה יעלון

זאב אלקין

סופה לנדור

ציפי חוטובלי

גדעון סער

פאינה קירשנבאום

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

גלעד ארדן

דני דנון

לימור לבנת

יובל שטייניץ

עוזי לנדאו

ישראל כץ

אביגדור ליברמן

מירי רגב

בנימין נתניהו

-7 0 7 13 20 27 33 40

-6
0
0
0
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7

11
12

13
13

15
16

17
17

18
21

23
24

25
34

הליכוד-ביתנו

המשמר החברתי hamishmar.org.il כנסת פתוחה oknesset.org.il                המדד החברתי - כנס קיץ, 2013, הכנסת ה-19



מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

שולי מועלם רפאלי
מרדכי יוגב
אלי בן דהן
זבולון כלפה
יוני שטבון

אורית סטרוק
ניסן סלומינסקי

איילת שקד
אורי אורבך
אורי אריאל
נפתלי בנט
אבי וורצמן
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הבית היהודי
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מיקי לוי
רות קלדרון
דב ליפמן

בועז טופורבסקי
רינה פרנקל
רונן הופמן

שמעון סולומון
עפר שלח
שי פירון
מאיר כהן

עליזה לביא
עדי קול

יואל רזבוזוב
פנינה תמנו-שטה

יעל גרמן
יפעת קריב
יעקב פרי

קארין אלהרר
יאיר לפיד
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

איתן כבל

מרב מיכאלי

עמר בר לב

יצחק הרצוג

חיליק בר

מיקי רוזנטל

שלי יחימוביץ'

משה מזרחי

איציק שמולי

מיכל בירן

נחמן שי

אראל מרגלית

אבישי ברוורמן

סתיו שפיר

בנימין בן אליעזר
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אלעזר שטרן

דוד צור

עמרם מצנע

עמיר פרץ

מאיר שטרית

ציפי לבני
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19
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התנועה



מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

אורי מקלב

משה גפני

יעקב אשר
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0 7 14 21 29 36 43 50

11
12

14
19

22
28

45

יהדות התורה

המשמר החברתי hamishmar.org.il כנסת פתוחה oknesset.org.il                המדד החברתי - כנס קיץ, 2013, הכנסת ה-19
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מפתח צבעים:
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

ניצן הורוביץ
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מפתח צבעים (ממוצע סיעתי):
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

מרצ

העבודה

חד”ש

בל”ד

יהדות התורה

ש”ס

יש עתיד
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0 10 20 30 40 50

6

7

9

10

10

15

16

21

21

33

38

47

סיעות הכנסת

המשמר החברתי hamishmar.org.il כנסת פתוחה oknesset.org.il                המדד החברתי - כנס קיץ, 2013, הכנסת ה-19



הוותק כגורם משפיע על עבודת חברי-הכנסת:
________________________________________________________________________

ממוצע הח”כים הוותיקים
ממוצע הח”כים החדשים

מרב מיכאלי
עמר בר לב
מיכל רוזין
חיליק בר

מיקי רוזנטל
עיסאווי פריג'
באסל גטאס
משה מזרחי
תמר זנדברג
איציק שמולי
מיכל בירן
מיקי לוי

רות קלדרון
דב ליפמן

בועז טופורבסקי
רינה פרנקל

משה זלמן פייגלין
יעקב אשר
סתיו שפיר
רונן הופמן

שמעון סולומון
אלעזר שטרן

דוד צור
עפר שלח

שולי מועלם רפאלי
מרדכי יוגב
אלי בן דהן
זבולון כלפה

שי פירון
יאיר שמיר
מאיר כהן

עליזה לביא
יואל רזבוזוב
יוני שטבון
עדי קול

פנינה תמנו-שטה
יעל גרמן

אורית סטרוק
איילת שקד
יפעת קריב
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הכוח מאחורי החקיקה החברתית-כלכלית:
________________________________________________________________________

כמות הצעות החוק הפרטיות שקודמו ע”י הסיעות השונות*:

"* מבין 54 הצעות החוק הפרטיות שנכללו במדד. 

פרטיות ממשלתיות
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 מפתח צבעים (מצטיינים סיעתיים ועשירונים בולטים):
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

ציון המדד סיעה שם הח”כ

56 חד”ש דב חנין

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

54 העבודה איתן כבל

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

53 מרצ ניצן הורוביץ

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

48 ש”ס אברהם מיכאלי

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

45 יהדות התורה אורי מקלב

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

40 בל”ד באסל גטאס מצטיינים סיעתיים
34(מקום ראשון בכל סיעה) הליכוד-ביתנו יריב לוין
מצטיינים סיעתיים

(מקום ראשון בכל סיעה)
29 יש עתיד מיקי לוי

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

22 רע”מ-תע”ל מסעוד גנאים

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

20 התנועה אלעזר שטרן

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

18 הבית היהודי שולי מועלם

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)

8 קדימה ישראל חסון

מצטיינים סיעתיים
(מקום ראשון בכל סיעה)
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ציון המדד סיעה שם הח”כ ציון המדד סיעה שם הח”כ

2 הליכוד-ביתנו לימור לבנת,"
 יובל שטייניץ

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

56 חד”ש דב חנין

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

2 יש עתיד קארין אלהרר

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

54 העבודה איתן כבל

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

1 הבית היהודי אבי וורצמן

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

53 מרצ ניצן הורוביץ

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

1 יש עתיד יאיר לפיד

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

52 העבודה מרב מיכאלי

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

1 הליכוד-ביתנו עוזי לנדאו

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

51 מרצ אילן גילאון

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

0 הליכוד-ביתנו אביגדור ליברמן
העשירון התחתון

(12 המקומות האחרונים)

51 העבודה עמר בר לב
העשירון העליון

0(12 המקומות הראשונים) רע”מ-תע”ל אברהים צרצור
העשירון התחתון

(12 המקומות האחרונים) 50 מרצ מיכל רוזין
העשירון העליון

(12 המקומות הראשונים)

0 ש”ס אליהו ישי

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

48 ש”ס אברהם מיכאלי

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

0 הליכוד-ביתנו ישראל כץ

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

48 העבודה יצחק הרצוג

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

0 הליכוד-ביתנו מירי רגב

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

47 מרצ זהבה גלאון

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

-4 התנועה ציפי לבני

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

45 יהדות התורה אורי מקלב

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)

-6 הליכוד-ביתנו בנימין נתניהו

העשירון התחתון
(12 המקומות האחרונים)

44 העבודה חיליק בר

העשירון העליון
(12 המקומות הראשונים)



 מפתח צבעים (אפקטיביות חברי הממשלה):
________________________________________________________________________

31 ומעלה                      11-30                          1-10                            0-(9-)                              (10-) ומטה

זה יותר משנה, מלינים חברי הממשלה על המדד החברתי בהיותו מוטה לטובת חברי האופוזיציה 

(שאינם כפופים למשמעת קואליציונית) ולטובת ח”כים שאינם שרים או סגני שרים, בעיקר על רקע 

העומס בו הם נתונים והשתתפותם הנמוכה בהצבעות במליאת הכנסת. הטבלה הבאה מפרטת עד 

כמה חברתיותם של חברי הממשלה באה לידי ביטוי בהצבעותיהם, כשהם מחליטים להגיע למליאה. 
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יעילות חברתית מספר ההצבעות ציון המדד סיעה שם השר/ סגן השר

0.81 26 29 הליכוד-ביתנו סילבן שלום

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.52 21 21 התנועה עמיר פרץ

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.44 66 16 יש עתיד מיקי לוי

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.37 38 14 יש עתיד שי פירון

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.33 49 13 הבית היהודי אלי בן דהן

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.33 40 13 הליכוד-ביתנו יצחק אהרונוביץ

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.30 20 13 הליכוד-ביתנו זאב אלקין

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.28 46 11 הליכוד-ביתנו יאיר שמיר

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.24 29 10 הליכוד-ביתנו משה יעלון

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.24 55 7 יש עתיד מאיר כהן

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.22 27 7 הליכוד-ביתנו סופה לנדור

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.22 46 6 יש עתיד יעל גרמן

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.21 34 6 הבית היהודי אורי אורבך
יעילות חברתית

(היחס שבין ציון חברי-
הממשלה למספר 

ההצבעות במליאה 
בהן נכחו)

0.14 35 5 הליכוד-ביתנו ציפי חוטובלי יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.14 29 5 הליכוד-ביתנו פאינה קירשנבאום
יעילות חברתית

(היחס שבין ציון חברי-
הממשלה למספר 

ההצבעות במליאה 
בהן נכחו)

0.13 40 4 יש עתיד יעקב פרי

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

0.12בהן נכחו) 25 4 הליכוד-ביתנו דני דנון

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)
0.12 34 3 הליכוד-ביתנו גדעון סער

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.11 27 3 הבית היהודי אורי אריאל

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.10 31 3 הליכוד-ביתנו גלעד ארדן

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.10 21 3 הליכוד-ביתנו יובל שטייניץ

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.09 35 3 הליכוד-ביתנו אופיר אקוניס

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.08 39 2 הבית היהודי נפתלי בנט

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.06 32 2 הליכוד-ביתנו לימור לבנת

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.04 24 1 יש עתיד יאיר לפיד

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.04 26 1 הליכוד-ביתנו עוזי לנדאו

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.03 36 1 הבית היהודי אבי וורצמן

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

0.00 29 0 הליכוד-ביתנו ישראל כץ

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

-0.20 20 -4 התנועה ציפי לבני

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)

-0.40 15 -6 הליכוד-ביתנו בנימין נתניהו

יעילות חברתית
(היחס שבין ציון חברי-

הממשלה למספר 
ההצבעות במליאה 

בהן נכחו)



 מצביעים ברגליים:
________________________________________________________________________

שיעורי השתתפות סיעתיים*:

 

* ההשתתפות הממוצעת של חברי כל הסיעות ב-83 הצעות החוק שנכללו במדד החברתי. 
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 מצביעים ברגליים (השוואת עבר):
________________________________________________________________________

שיעורי השתתפות סיעתיים-יחסיים*:

* היחס מחושב על בסיס ממוצע נוכחות חברי הסיעה בהצבעות שנכללו במדד החברתי. 

** ממוצע העבר של “הליכוד-ביתנו” מחושב על-בסיס הממוצע של “הליכוד” ו-”ישראל ביתנו”, וממוצע העבר 
של “הבית היהודי” מחושב על-בסיס הממוצע של “הבית היהודי” ו-”האיחוד הלאומי” בכנסת ה-18. 
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