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לקראת הבחירות לכנסת ה-20, חשוב שהציבור יפנים את תמונת המצב 
החברתית, כפי שזו משתקפת בהצבעותיהם של חברי הכנסת ובסיכום פעילותם 

הפרלמנטרית במהלך השנתיים האחרונות.

בדו”ח זה מופיעים ציוני המדד החברתי המשוקללים של כל הסיעות בכנסת 
היוצאת, שיעור השתתפותם של חברי הכנסת בהצבעות חברתיות-כלכליות, ומספר 
מגמות בולטות בחקיקה החברתית בשנתיים האחרונות. מטרתו העיקרית של הדו”ח 

היא עמוד על הפער העצום בין הבטחותיהם של המתמודדים לכנסת ה-20 לבין 
האופן בו הם פעלו בכנסת ה-19. 

מאז הושבעה לפני שנתיים הכנסת היוצאת, ראו פעילי המשמר החברתי במו עיניהם 
כיצד כנסת ישראל הולכת ונחלשת, ומדי שבוע היו עדים בוועדות הכנסת לשליטת 

הממשלה בנעשה במשכן בעזרת ועדת השרים לענייני חקיקה.

עם זאת, גם בכנסת הבאה נמשיך לקדם דמוקרטיה אמיתית ונשמיע את 
דרישתנו לצדק חברתי ולשוויון אזרחי בישראל. 

תודות

הכנת המדד החברתי התאפשרה בזכות עבודתם של עשרות אזרחים מתנדבים, חלק ממאות 

פעילי המשמר החברתי, שפעלו במחלקת המחקר של הארגון. 

חישוב המדד בוצע באמצעות כלי האג'נדות של מערכת כנסת פתוחה, פרוייקט הקוד הפתוח של 
הסדנא לידע ציבורי.
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- ציוני הסיעות -

חלוקה לגושים

סיעות האופוזיציה:

סיעות הקואליציה:
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- שיעור השתתפותן של הסיעות בהצבעות חברתיות -

ממוצע למשך הכנסת ה-19

סיעות האופוזיציה:

סיעות הקואליציה:
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- שיעור השתתפותן של הסיעות בהצבעות חברתיות -

חלוקה לכנסים במהלך הכנסת ה-19

סיעות האופוזיציה:

סיעות הקואליציה:
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- דירוג כללי של חברי הכנסת -
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שם הח”כ/ית 
והסיעה

שם הח”כ/ית 
והסיעה

דירוג שם הח”כ/ית 
והסיעה

דירוג שם הח”כ/ית 
והסיעה

דירוג שם הח”כ/ית 
והסיעה

דירוג שם הח”כ/ית 
והסיעה

דירוג

דני דנון,
הליכוד

דני דנון,
הליכוד 105 דוד רותם,

ישראל ביתנו 79 אורלי לוי אבקסיס,
ישראל ביתנו 53 באסל גטאס, 

בל”ד 27 דב חנין,
1 חד”ש

צחי הנגבי,
הליכוד

צחי הנגבי,
הליכוד 106 אריה דרעי,

ש”ס 80 שמעון סולומון,
54 יש עתיד אראל מרגלית,

28 עבודה איתן כבל,
2 עבודה

איילת שקד,
הבית היהודי
איילת שקד,
הבית היהודי 107 שמעון אוחיון,

ישראל ביתנו 81 ישראל חסון,
קדימה 55 יצחק וקנין, 

ש”ס 29 משה מזרחי, עבודה 3

משה יעלון,
הליכוד

משה יעלון,
הליכוד 108 קארין אלהרר,

יש עתיד 82 מנחם אליעזר מוזס, 
יהדות התורה 56 בועז טופורובסקי,

30 יש עתיד אילן גילאון,
4 מרצ

נפתלי בנט,
הבית היהודי
נפתלי בנט,
הבית היהודי 109 אריאל אטיאס*, 

ש”ס 83 חיים כץ, 
הליכוד 57 מוחמד ברכה,

31 חד”ש נחמן שי,
5 עבודה

יובל שטייניץ,
הליכוד

יובל שטייניץ,
הליכוד 110 גדעון סער*, 

הליכוד 84 רונן הופמן, 
יש עתיד 58 משולם נהרי, 

ש”ס 32 מרב מיכאלי, 
עבודה 6

יאיר לפיד,
יש עתיד

יאיר לפיד,
יש עתיד 111 סילבן שלום,

הליכוד 85 יפעת קריב,
יש עתיד 59 חנין זועבי,

בל”ד 33 מיקי רוזנטל, 
עבודה 7

מרדכי יוגב, 
הבית היהודי
מרדכי יוגב, 
הבית היהודי 112 יואל רזבוזוב,

יש עתיד 86 שולי מועלם-רפאלי, 
הבית היהודי 60 ישראל אייכלר, 

יהדות התורה 34 מיכל רוזין,
8 מרצ

פאינה קירשנבאום,
ישראל ביתנו

פאינה קירשנבאום,
ישראל ביתנו 113 יאיר שמיר,

ישראל ביתנו 87 יצחק אהרונוביץ’,
ישראל ביתנו 61 חמד עמאר, 

ישראל ביתנו 35 חיליק בר, 
עבודה 9

אורית סטרוק,
הבית היהודי

אורית סטרוק,
הבית היהודי 114 עליזה לביא,

יש עתיד 88 גילה גמליאל,
הליכוד 62 יריב לוין, 

הליכוד 36 אברהם מיכאלי, 
ש”ס 10

אופיר אקוניס,
הליכוד

אופיר אקוניס,
הליכוד 115 יואב בן צור,

ש”ס 89 ראובן ריבלין*,
הליכוד 63 אלעזר שטרן,

התנועה 37 אורי מקלב,
11 יהדות התורה

ציפי חוטובלי,
הליכוד

ציפי חוטובלי,
הליכוד 116 זבולון כלפה,

הבית היהודי 90 בנימין בן אליעזר, 
עבודה 64 אחמד טיבי,

רע”מ-תע”ל 38 מיכל בירן,
12 עבודה

ניסן סלומינסקי,
הבית היהודי

ניסן סלומינסקי,
הבית היהודי 117 אורי אורבך ז”ל,

הבית היהודי 91 שאול מופז,
קדימה 65 דוד אזולאי,

ש”ס 39 ניצן הורוביץ,
13 מרצ

עוזי לנדאו,
ישראל ביתנו
עוזי לנדאו,
ישראל ביתנו 118 יעל גרמן,

יש עתיד 92 מאיר פרוש,
66 יהדות התורה יעקב מרגי,

40 ש”ס תמר זנדברג,
14 מרצ

בנימין נתניהו,
הליכוד

בנימין נתניהו,
הליכוד 119 יוני שטבון,

הבית היהודי 93 טלב אבו-עראר,
רע”מ-תע”ל 67 מיקי לוי,

יש עתיד 41 איציק שמולי, 
עבודה 15

זאב אלקין,
הליכוד

זאב אלקין,
הליכוד 120 גלעד ארדן,

הליכוד 94 מאיר שטרית,
התנועה 68 מסעוד גנאים, 

רע”מ-תע”ל 42 עמר בר לב, 
עבודה 16

כרמל שאמה הכהן*,
הליכוד

כרמל שאמה הכהן*,
הליכוד 121 אביגדור ליברמן,

ישראל ביתנו 95 משה זלמן פייגלין,
הליכוד 69 יעקב אשר,

יהדות התורה 43 סתיו שפיר, 
עבודה 17

לאון ליטינצקי,
ישראל ביתנו

לאון ליטינצקי,
ישראל ביתנו 122 אלי בן דהן,

הבית היהודי 96 פנינה תמנו-שטה,
יש עתיד 70 חנא סוויד,

חד”ש 44 נסים זאב,
18 ש”ס

אבי וורצמן,
הבית היהודי
אבי וורצמן,
הבית היהודי 123 ציפי לבני,

התנועה 97 יצחק כהן,
ש”ס 71 דוד צור,

התנועה 45 עיסאווי פריג’, 
מרצ 19

אלכס מילר*,
ישראל ביתנו
אלכס מילר*,
ישראל ביתנו 124 סופה לנדבר,

ישראל ביתנו 98 אברהים צרצור,
רע”מ-תע”ל 72 אמנון כהן,

ש”ס 46 זהבה גלאון, 
מרצ 20

אליהו ישי,
ש”ס 99 עפר שלח,

יש עתיד 73 ג’מאל זחאלקה,
בל”ד 47 שלי יחימוביץ’, 

עבודה 21

לימור לבנת, 
הליכוד 100 יעקב פרי,

יש עתיד 74 עדי קול,
יש עתיד 48 עפו אגבאריה, 

חד”ש 22

מירי רגב,
הליכוד 101 יואל אדלשטיין,

הליכוד 75 רינה פרנקל,
יש עתיד 49 יצחק הרצוג, 

עבודה 23

אופוזיציה אורי אריאל,
הבית היהודי 102 שי פירון,

יש עתיד 76 מאיר כהן,
יש עתיד 50 דב ליפמן, 

יש עתיד 24

קואליציה ישראל כץ,
הליכוד 103 יעקב ליצמן,

יהדות התורה 77 רות קלדרון,
יש עתיד 51 משה גפני, יהדות 

התורה 25
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רוברט אילטוב,
ישראל ביתנו 104

עמיר פרץ,
התנועה 78

עמרם מצנע,
התנועה 52

אבישי ברוורמן, 
עבודה 26



- ממצאים מרכזיים -

האופוזיציה

סיעת מרצ דורגה ראשונה מקרב סיעות האופוזיציה והראשונה מבין כל הסיעות בכנסת היוצאת, 
כאשר כל חברי הסיעה שלה מדורגים ב-20 המקומות הראשונים. סיעת העבודה, שדורגה שניה, 

יכלה לקבל ציון גבוה יותר אלמלא ח”כ בנימין בן אליעזר, שמשך אותה כלפי מטה עם ציונו 
הגרוע והשתתפותו המביכה בהצבעות חברתיות (8% מכלל ההצבעות הרלוונטיות). חשוב לציין 
שלמרות מצבו הבריאותי של בן אליעזר, הוא התעקש להישאר ח”כ עד פיזורה של הכנסת, לא 
נשא בה אף לא תפקיד רשמי אחד, והיה חבר בוועדה אחת בלבד (חוץ וביטחון, אשר הושבתה 

למשך חודשים ארוכים). עם זאת, בכל הנוגע להשתתפות בהצבעות במליאה, סיעת העבודה 
דורגה ראשונה בקרב סיעות האופוזיציה עם 43 אחוזי השתתפות בהצבעות חברתיות-כלכליות. 

 את סיעת חד”ש, אשר סיימה במקום השלישי, משך למעלה ח”כ דב חנין (מדורג בראש הדירוג 
הכללי של חברי הכנסת) כששאר חבריו לסיעה מדורגים הרחק מאחור. חבריהן של שתי הסיעות 
הערביות (בל”ד ורע”מ-תע”ל) התאפיינו בהשתתפות נמוכה ביותר בהצבעות חברתיות במליאה, 

אולם ציונה של סיעת בל”ד (60.8) גבוה משמעותית מזה של סיעת רע”מ-תע”ל (44.8). 

בסיעות החרדיות בלטו לטובה חה”כ אברהם מיכאלי (ש”ס) ואורי מקלב (יהדות התורה), אשר 
התרגלו כבר בכנסת הקודמת לייצג את שאר חבריהם לסיעה בכבוד. בסיעת ש”ס בלטו לרעה 

בנוכחותם הדלה חבריה הבכירים בהצבעות חברתיות; אריאל אטיאס (עד פרישתו), אריה דרעי 
ואלי ישי (אשר פרש והקים את מפלגת ‘יחד’). האחרונים, אשר מתיימרים להוביל את חוד החנית 
החברתי בבחירות הקרובות, כאילו שכחו את ציבור בוחריהם במהלך הישיבה באופוזיציה בכנסת 

ה-19, ושיעור ההצבעות החברתיות שנכחו בהן עמד על 11% (דרעי) ו-5% (ישי). 

הקואליציה   

סיעת התנועה דורגה ראשונה בגוש הקואליציה (36.1) וצמודה אליה היא סיעת יש עתיד (35.5), 
אולם בשיעורי ההשתתפות של חבריהן בהצבעות חברתיות מובילה יש עתיד (45%) על-פני 

התנועה (35%). הרחק מאחור במקום השלישי נמצאת סיעת ישראל ביתנו(13.1) שחבריה נעים 
בהצבעותיהם בין חברתיות יחסית לבין חוסר-חברתיות מובהק, כששיעור השתתפותם נמדד מעט 

מתחת לממוצע סיעות הקואליציה (33%). 

 גם סיעת הליכוד(11.6) סובלת מקוטביות ונפרשת בין מספר קטן של חברי כנסת חברתיים כמו  
הח”כ ויו”ר הכנסת לשעבר ונשיא המדינה כיום, ראובן ריבלין, לבין מספר גדול של חברים 

המצביעים בהתמדה נגד חקיקה שוויונית כמו ח”כ זאב אלקין וציפי חוטובלי. שיעור ההשתתפות 
של חברי הליכוד בהצבעות חברתיות הוא הנמוך ביותר בקרוב סיעות הקואליציה (26%).

 עם זאת, בתחתית הדירוג מופיעה סיעת הבית היהודי עם ציון מביש של 5.1 במדד החברתי. 
הסיעה אומנם דורגה במקום השלישי בשיעור השתתפות ממוצע (39%) של חבריה בהצבעות 
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חברתיות, אך אלו שיקפו בהצבעותיהם תפיסת עולם בלתי-שוויונית, והובילו לדירוגה של 
הסיעה בתחתית המדד החברתי מרגע השבעת הכנסת ה-19 ועד לפיזורה. 

הצעות חוק חברתיות קוברים בשקט

מתוך 370 הצעות החוק שעסקו בסוגיות חברתיות-כלכליות וקודמו במהלך הכנסת ה-19 
בשנתיים האחרונות, 70 הצעות חוק חשובות, שוויוניות וחיוניות, עברו בקריאה טרומית אך 
נקברו לאחר מכן. הצעות אלו, שלא קודמו ולא עלו לקריאה ראשונה וייאלצו בכנסת הבאה 

להתחיל את מסען הקשה מבראשית. מדובר בלא פחות מעיוות רצון הבוחר - מליאת הכנסת 
שמורכבת מנציגיו הישירים של הציבור הישראלי קבעה שברצונה לקדם דבר חקיקה, אך כוחות 

עלומים בחרו ההיפך. 

לדוגמה, הצעת חוק “העסקת עובדי הוראה”, אשר בכוחה היה לחסל כמעט לחלוטין את תופעת 
מורי הקבלן ובכך לשפר את תנאי עבודתם ואת מעמדם של כל המורים בישראל, עברה בקריאה 
טרומית ב-9.7.2014. עד פיזורה בדצמבר 2014 לא מצאה הכנסת לנכון לדון בהצעת החוק הזו 

ובוודאי לא להעבירה בקריאה ראשונה, צעד שהיה מקצר את מסעה לאישור בכנסת הבאה.

דוגמה נוספת היא הצעת חוק “מוסר תשלומים”, שהייתה מבטיחה שספקים ונותני שירותים 
למוסדות ציבוריים וממשלתיים יקבלו את שכרם בתוך זמן קצר ולא ייגררו למרדף נואש אחר 

כספם. הצעה זו נקברה במשך שנה שלמה עד שנעלמה עם פיזורה של הכנסת ה-19.דוגמה 
שלישית היא התיקון לחוק הפרשנות שהיה אוסר באופן גורף להפלות נגד להטב״קים בכל תחומי 

החיים. הצעת התיקון עברה בקריאה טרומית ב-2013 מאז לא הגיעה לדיוניה של אף אחת 
מוועדות הכנסת.

מפקירים את המליאה 

מרבית חברי הכנסת הסתערו על המשכן לאחר השבעתם לפני שנתיים. כבר לתוך המושב הראשון 
של הכנסת ניתן היה לזהות כי שיעורי ההשתתפות של הח”כים בהצבעות חברתיות עלו באופן 
משמעותי ביחס לכנסת ה-18. אף נוצר הרושם ש-48 הח”כים החדשים שנבחרו לכנסת ה-19 

יביאו איתם שינוי, לא רק בתוכן החקיקה, אלא גם באופן התנהלותם. 

אלא שככל שהזמן חלף, יותר חברי כנסת נטשו והפקירו את המליאה בהצבעות חברתיות-
כלכליות וכל סיעות הבית, ללא יוצאת מן הכלל, סיימו את כהונתן בשיעור השתתפות נמוך מזה 
שפתחו איתו. הפקרתה של מליאת הכנסת היא תופעה בלתי-מתקבלת על הדעת, ולאור שיעורי 

ההשתתפות הגבוהים של סיעות הקואליציה (35% בממוצע) ביחס לאלו של האופוזיציה (26% 
בממוצע) אנו מוצאים לנכון לציין לשלילה את סיעות האופוזיציה.

לאופוזיציה לוחמנית אסור להגיע למצב בו, מחד גיסא, חבריה מתיימרים להציב חלופה 
לשלטון אולם, מאידך גיסא, אותם חברים מגיעים בממוצע ל-28 הצבעות פחות מחברי 

הקואליציה.
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מהו המדד החברתי

המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר חברי הכנסת ותרומתם לחקיקה הוגנת. הוא נועד לסייע 
לאזרחים להבחין בין נבחרי ונבחרות ציבור שרק מתיימרים להיות חברתיים, אבל למעשה סייעו להעביר בכנסת 
חוקים אנטי-חברתיים, לבין אלו שעומדים מאחורי הצהרותיהם. חברי הכנסת מדורגים במדד על סמך שני נתונים 
בלבד – האם הם הופיעו להצבעות במליאה על הצעות חוק בעלות זיקה חברתית-כלכליות, וכיצד הם הצביעו בהן.

הכנת המדד החברתי מורכבת למעשה משני חלקים מרכזיים: הראשון הוא קביעת עמדת ארגון המשמר החברתי 
בנוגע לכל הצעת חוק רלוונטית; והשני הוא בחינת הצבעות חברי הכנסת אל מול עמדת הארגון.

קביעת עמדת המשמר החברתי בנוגע להצעות החוק

במדד החברתי נכללו רק הצעות החוק המשפיעות על הצדק החברתי, על השוויון האזרחי ועל ההשתתפות 
הדמוקרטית בישראל. הצעות החוק נבחנות אל מול שורה של ערכים, וללא תלות בזהות מקדמי הצעות החוק. 

תמיכת הארגון בהצעת החוק, או לחלופין התנגדותו, מבוססת על השאלה אם הצעת החוק תקדם חלק מערכים אלו 
או תפגע בקידומם (רשימת הערכים מופיעה בעמוד הבא).

באתר האינטרנט של המשמר החברתי ניתן למצוא את הרשימה 
הכוללת בה מופיעות כל הצעות החוק שעלו להצבעה, עמדת 

הארגון לגביהן והנימוקים לעמדה זו, פירושי הצעות החוק 
ושאר חומרי הרקע ששימשו את מצביעי המדד החברתי 

בהחלטתם.

בחינת הצבעות חברי הכנסת אל מול עמדת הארגון

לאחר שנקבעות עמדות המשמר החברתי ביחס להצעות החוק, 
הן מוזנות לכלי האג'נדות של אתר כנסת פתוחה. כלי זה משווה 

בין העמדות הללו לבין אופן הצבעתם של חברי הכנסת על 
הצעות החוק, ומדרג את חברי הכנסת לפי מידת הסכמתם עם 

העמדות שהוזנו, ולמעשה, עם החלטת מצביעי המדד החברתי. 

במדד החברתי לכנסת ה-19 נכללו 425 הצבעות 
על הצעות חוק חברתיות-כלכליות. 
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 מי הם מצביעי המדד החברתי?

המרכיב המשמעותי ביותר בגיבוש המדד החברתי 
הוא קביעת עמדת הארגון לגבי הצעות החוק 

הנבחנות בו. אלו הקובעים עמדה זו הם הפעילים 
המרכזיים בארגון המהווים את המעגל הפנימי 

והמשפיע ביותר על עבודת הארגון.

 חלק משמעותי מהמצביעים מתחלף ומתחדש מדי 
כנס, וזאת במטרה לוודא שאלו שמצביעים הם אכן 

הפעילים המרכזיים במשמר החברתי.

חלוקת המצביעים: 8 חברי ועד מנהל; 2 חברי 
ועדת הביקורת; 8 חברי צוות העובדים; 20 
משקיפים ומתנדבים מכל מחלקות הארגון. 



- ערכי היסוד של המשמר החברתי -
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כלכלה

 יש לפעול להורדת יוקר המחיה
----------------------------

 יש למנוע שימוש לרעה בכוחם הכלכלי של 
עסקים מול צרכנים

----------------------------
יש לדאוג לאיזון ראוי במשק בין שחקנים חזקים 

לשחקנים חלשים ולתמוך בעסקים קטנים
----------------------------
יש לצמצם את אי השוויון הכלכלי-חברתי
----------------------------

מערכת המיסוי צריכה להיות הוגנת ופרוגרסיבית
----------------------------

קרקעות ומשאבי טבע ינוהלו למען טובת הציבור

דמוקרטיה והשתתפות אזרחית

 מידע והליכים ציבוריים צריכים להיות שקופים 
לציבור

----------------------------
ראוי לשתף את הציבור בקביעת מדיניות

----------------------------
 שירותים הניתנים לציבור צריכים להיות נגישים 

ושווים לכל
----------------------------
 יש להקפיד על יצוג הולם במגזר הציבורי
----------------------------

לכנסת צריכים להיות כלים לפקח על הממשלה 
ולבצע את משימותיה

שוויון

 יש לממש את הערכים האלה ללא אפליה על בסיס 
מגדר, מין, העדפה מינית, מצב משפחתי, גיל, גזע, 

מוצא, דת, לאום, השקפה, רכוש והכנסה, אזור 
מגורים, מוגבלות פיזית וכיוצא בזה

דיור

 יש להבטיח דיור נאות במחיר נגיש

חינוך

 יש להבטיח חינוך חינם איכותי ושוויוני מהגיל הרך עד 
תום הלימודים התיכוניים 

-----------------------------
יש להבטיח נגישות להשכלה אקדמית או מקצועית

תעסוקה

יש לקדם שכר הוגן, יציבות תעסוקתית ותנאים 
סוציאליים הוגנים לעובדים

-----------------------------
יש להבטיח תנאים נאותים במקום העבודה 

ולשמור על כבודם של העובדים
-----------------------------

 יש להבטיח את הזכות לחיסכון פנסיוני
-----------------------------

יש לקדם שיוויון הזדמנויות בעבודה
-----------------------------
 יש להבטיח את זכות ההתאגדות והשביתה 

לעובדים

מזון ומים

יש להבטיח מזון ומים במחיר נגיש ובאיכות נאותה

בריאות

 יש להבטיח טיפול רפואי איכותי ושוויוני
----------------------------

יש לקדם את השמירה על סביבת מחייה בריאה ובטוחה

רשת ביטחון חברתי

 יש להבטיח תנאי סף לקיום בכבוד


