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  :יפרגוילביב שומישב הינפהל העצה
 

  .ןמכייר תטיסרבינוא ,תוירחאו תוריחל ןוכמה ירקס .״?תולפה לע םילארשי םיבשוח המ״ .2022 .לג ,ןוטיב
 
 

  



 
 

 :המדקה

 לש תקולחמב היונשה הטלחהה תובקעב תאזו ,תולפהל סחיב םיאקירמא לש םהיתודמע תורתוכל ולע הנורחאב

-ב עבק רשא ,)Roe v. Wade( "דייוו דגנ ור" ןידה קספ תא לטבל 2022 ינויב יאקירמאה ןוילעה טפשמה תיב

 ןוילעה טפשמה תיב לש וז הטלחהה .תיתקוח תוכז הניה ליפהל תירבה תוצראב םישנ לש ןתוכז יכ 1973

 לארשיבו םלועה יבחרב תולפה תודוא חישה תורבגתהל הליבוה )Dobbs v. Jackson( 2022 ינוימ יאקירמאה

 ןהמ איה ךכיפל תושקבתמה תולאשה תחא .יברעמה םלועה לכב רכינ יתרושקת רוקיסל התכזו ,טרפב

 תירבה תוצראב תולפהל סחיב יתד-יתרבח-יטילופ עקר לע בוטיקה םאהו תולפהל עגונב םילארשי לש םהיתודמע

 .תילארשיה הרבחב םג  םייק

 ,םילארשי םיחרזא 822 ברקב רקס ךרע ןמכייר תטיסרבינואב תוירחאו תוריחל ןוכמה ,2022 ילוי שדוחב

 תדימ תודוא ולאשנ םיבישמה ,רתיה ןיב .םויה רדס לעש תונוש תוירוביצ תויגוס יבגל רוביצה תודמע ונחבנ ובו

  .תולפה אשונב םיבישמה לש םהיתודמע תא ראתמ הז ךמסמ .תולפהב םתכימת

 םיינכדע םינותנ טעמכ ןיא ,הז ח"וד תביתכ דעומל ןוכנ ,תישאר .הבר תובישח לעב אוה ולא םיאצממ טוריפ

 םירחובה רוביצ ברקב תולפהל תודגנתה ,תינש .תולפהל עגונב םינוש םיכתחב ילארשיה רוביצה תודמע יבגל

 םגרתיהל הלולע וז תודגנתה ןכש ,תובר םישנ לש ישיאה ןנוחטיב ףאו דוסי תויוכזל תערכמ תועמשמ תלעב הניה

 .ןפוג לע ןתוכזו םישנ לע םידקת תורסח תוכלשה וירחא ררוגה "דייוו דגנ ור" ןידה קספ לוטיב תמגודכ תוינידמל

 תא תונכסמה תויקוח אל תולפה לש העפות תריציל איבי תולפה רוסיא יכ ששחה אוה םיירקיעה תוששחה ןיב

 ןוירה הקספהל תופורת תשיכר וא תוחקופמ אל תויאופר תורגסמב תולפה עוציב ידי לע תוינוירה םישנ לש ןהייח

 .גוזה ינב דצמ תילולימו תיזיפ תומילאל הפישחל ףאו ינועל םישנ לש תורדרדהמ ששחה דצל תאזו ,רוחשה קושב

 היטרקומדה לש הדיתע רובע תערכמ תובישח לעב הניה תילארשיה הרבחה ברקב תוחורה ךלה תנבה ,ןכ לע

 .טרפב לארשיב םישנ לש ןנוחטיבו ןתוריח רובעו ללכב תילארשיה

 ןתוכזבו תולפהב ךמות תילארשיה הרבחב רורב בור ,תישאר .םייזכרמ םיאצממ השולש םילוע םיחותינהמ

-ןימי יכמות ,םירבג-םישנ ןיב הכימתה תדימב לדבה אצמנ אלו ,תישיא הריחב לש ןיינעכ הלפה עצבל םישנ לש

 םע תמאותמ תויתדה תדימב הילע ,תינש .תימדקא הלכשה ירסח תמועל תימדקא הלכשה ילעב םיבישמו לאמש

 ךכ ,תיתדה תרוסמל רתוי הבר תובישח קינעמ םדאש לככ .ןפוג לע םישנ לש ןתוכזבו תולפהב הכימתב הדירי

 .םיברע םיבישמ רשאמ תולפהב רתוי הלודג הכימתל ועיבה םידוהי םיבישמ ,תישילש .המאתהב תדרוי ותכימת

 

 .ךמסמה ףוסב יגולודותמה חפסנב ואר ,םירקסה תיגולודותמ לע טוריפל

  



 
 

 רקסה יאצממ

 :רקסב םיבישמה ללכ ברקב תולפהב הכימתה תדימ

 אל וא ה/םיכסמ ה/תא הדימ וזיאב״ ,טרפב ;תולפהב םהלש הכימתה תדימ יבגל ולאשנ רקסב םיבישמה

 ״.תישיא הריחב לש ןיינעכ ,הלפה עצבל תלוכיה תויהל הכירצ דימת השיאל :אבה טפשמה םע ה/םיכסמ

 ;הבר הדימב ה/םיכסמ ;ה/םיכסמ יד ;ה/םיכסמ אל יד ;ה/םיכסמ אל ללכ :ויה תולאשל הבושתה תויורשפא

 'ה/םיכסמ אל יד'-ו 'ה/םיכסמ אל ללכ' תויורשפאה ,הטמ םיגצומה םיאצממה תגצה לע לקהל ידכ 1.ת/עדוי אל

 ודחוא 'הבר הדימב ה/םיכסמ'-ו 'ה/םיכסמ יד' תויורשפאה וליאו ,"ה/םיכסמ אל" לש תחא הירוגטקל ודחוא

 ."ה/םיכסמ'' לש תחא הירוגטקל

 תוכזה תויהל הכירצ השיאל יכ םיכסמ ,%6.78 ,ילארשיה רוביצה תיברמ ,1 םישרתב תוארל ןתינש יפכ 

 ,האוושה םשל .וזה הנעטה םע םיכסמ וניא רשא %4.12 לש טועימ תמועל ,תישיא הריחב לש ןיינעכ הלפה עצבל

 37%-ו הלפהל השיאה תוכזב םיכמותה 61% לע דמוע יאקירמאה רוביצה ללכ ברקב תולפהב הכימתה תדימ

  2 .םידגנתמ

 רקסב םיבישמה ללכ ברקב ,תולפהב הכימתה תדימ .1 םישרת

 
 .ולא םיטירפ חותינמ ואצוה םהו וז הלאשל הבושתב "ת/עדוי אל" ונע םיבישמהמ 6.3% 1
 .ןאכ ואר ,ב״הראב 2022 יאממ ינכדע רקסל 2
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 :רדגמ יפל תולפהב הכימתה תדימ

 יכ הלוע םינותנהמ .םישנו םירבג ברקב תולפהב הכימתה תדימ תודוא םיאצממה תא גיצמ םכינפלש 2 םישרת

 80% ;הבר הדימב תולפהב ךומתל םיטונ לארשיב םישנ ןהו םירבג ןהש רכינ 3.תיטסיטטס קהבומ לדבה ןיא

 האצמנ המוד הנומת .תולפהב םיכמות םירבגה םיבישמהמ 77% תמועל תולפהב תוכמות םישנה תובישמהמ

 םיעיבמ דחאכ םישנו םירבג היפל הילגנאו תפרצ ,קרמנד ,הידווש ,דנלוה ,הינמרג תמגודכ הפוריא ברעמ תונידמב

 םיכמות םיאקירמאה םירבגהמ 58%-ו תויאקירמאה םישנהמ %36 קר ,תאז תמועל 4.תולפהב ההובג הכימת

 5.תולפהב

 רדגמ יפל ,תולפהב הכימתה תדימ .2 םישרת
  

 
3 (1)=7.12, p=1.25𝟐^𝝌  
  .ןאכ םיאצממה ואר 4
 .ןאכ ואר  5
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 :םיברע-םידוהי רזגמ יפל תולפהב הכימתה תדימ

 םינותנה .לארשיב יברעה רוביצה תמועל ידוהיה רוביצה ברקב תולפהב הכימתה תדימ תא גיצמ 3 םישרת

 תדימ רשאכ ,תולפהב הכימתה תדימב ידוהיה רזגמל יברעה רזגמה ןיב 6תיטסיטטס קהבומ לדבה םיגיצמ

  .83% לע דמועה םידוהי ברקב הכימתה תדיממ ךומנ ,56.9% ,לארשי ייברע ברקב הכימתה

 
 םיברע-םידוהי רזגמ יפל ,הכימתה תדימ .3 םישרת
 

 
 
 
 

  

 
6  <0.001, p5.43(1)=𝟐^𝝌 
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 :תימדקא הלכשה ילעב יפל תולפהב הכימתה תדימ
 

 םינותנהמ .תימדקא הלכשה יפל הקולחב ילארשיה רוביצה ברקב תולפהב הכימתה תדימ תא ראתמ 4 םישרת

 7.תולפהב הכימתה תדימב תימדקא הלכשה ירסחו תימדקא הלכשה ילעב ןיב רכינ לדבה ןיא יכ תוארל ןתינ

 הלכשהה ירסח ברקב ןהו תימדקאה הלכשהה ילעב ברקב ןה ,םיבישמה ברקב תולפהב הכימתה תדימ

 ב״הראב תימדקא הלכשהה ילעב 66% קר ,האוושה ךרוצל .75%-ה ףר תא תרבועו ידמל ההובג הניה ,תימדקאה

 8.תולפהב םיכמות תימדקא הלכשה ילעב םילארשי 82% דועב ,תולפהב םיכמות

 תימדקא הלכשה יפל ,הכימתה תדימ .4 םישרת

  

 
7  =0.04, p4.28(1)=𝟐^𝝌 
 .ןאכ ואר 8
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 :תויתד תדימ לש ךתחב תולפהב הכימתה תדימ

 .בישמה לש תויתדה תדימ יפל הקולחב ילארשיה רוביצה ברקב תולפהב הכימתה תדימ תא גיצמ 5 םישרת

 םיבישמ ןיבל ההובג תויתד תדימ ילעב םיבישמ ןיב 9תיטסיטטס קהבומ לדבה רוריבב תוארל ןתינ םינותנהמ

 .תולפהב הכימתב תיתועמשמ הדיריב הוולמ תויתדה תדימב הילע .תולפהב םתכימתב הכומנ תויתד תדימ ילעב

 96.7% דועב תולפהב םיכמות היקודקד לכ לע תיתדה תרוסמה לע םירמושה םיבישמהמ 26.3% קר רשאכ

 .תולפהב םיכמות תיתדה תרוסמה לע ללכ םירמוש םניאש םיבישמהמ

 
 תויתד תדימ יפל ,הכימתה תדימ .5 םישרת

 
  

 
9  <0.001, p2.181)=3(𝟐^𝝌 
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 :םייגולואידיא םישוג ךתחב ,תולפהב הכימתה תדימ

 תישוג תוכייתשה לש ךתחב ילארשיה רוביצה ברקב תולפהב הכימתה תדימ תא גיצמ 6 םישרת ,ףוסבל

 ןיב 10תיטסיטטס קהבומ לדבה ןיא ,תוארל ןתינש יפכ .יגולואידיאה לאמשל וא ,זכרמל ,ןימיל :תיגולואידיא

 םיעיבצמה ללכ ברקב ההובג הניה הכימתה תדימ יכ רכינו תולפהב םתכימת תדימב לאמשו זכרמ ,ןימי יכמות

 .הכימת 78.5% לעמ לע תדמועו

 לאמש-ןימי ךתחב ,הכימתה תדימ .6 םישרת

  

 
10  650.=, p88.0)=2(𝟐^𝝌 

 .100-ל 0-מ םיזוחאב הענ הלאקסה :ארקמ

21.3

78.7

18.3

81.7

21.5

78.5

0

20

40

60

80

100

שמאל מרכז ימין

לא מסכים/ה כי לאישה יש הזכות לבצע הפלה
מסכים/ה כי לאישה יש הזכות לבצע הפלה



 
 

 :םיאצממ םוכיס

 לש ןיינעכ הלפה עצבל םישנ לש ןתוכזבו תולפהב ךמות ילארשיה רוביצב רורב בור יכ הלוע םיאצממה יפ לע

 אל ףאו םירבג-םישנ ברקב ,לאמש-ןימי ךתחב תולפהב הכימתה תדימב קהבומ לדבה הפצנ אל .תישיא הריחב

 קהבומ לדבה רכינ ,תאז םע דחי .תימדקא הלכשה אלל םיבישמ תמועל תימדקא הלכשה ילעב םיבישמ ברקב

 םיבישמ .ידוהיה רזגמל יברעה רזגמה ןיב הכימתה תדימב לדבה ןכו תויתד תדימו תולפהב הכימתה תדימ ןיב

 ולאל האוושהב תולפהב רתוי הכומנ הכימת ועיבה תיתדה תרוסמה לע הבר הדימב םירמוש םה יכ ודיעהש

 ןיינעכ תולפה עוציבל רתוי הלודג תודגנתה ועיבה םיברע םיבישמ ,ףסונב .תיתדה תרוסמה לע םירמוש םניאש

 .םידוהי םיבישמ תמועל תישיא הריחב לש

 רצונש רעה חישה לשב תאזו הרגשב רשאמ תוהובג ןניה הז חודב תוגצומה תואצותהו ןכתיי יכ ןייצל שי 

 ילארשיה רוביצה ברקב תולפהב הכימתה תדימ תא ןוחבל תובישח שי ,ןכ לע .ב״הראב תולפהה אשונ ביבס

   .הייסולכואב םינוש םיכתח ברקבו ללכב םיחרזאה ברקב יתמגמ יוניש לש תורשפא ןוחבלו ןמז ךרואל



 
 

 :היגולודותמ - חפסנ

 תא ןיכה ןמכייר תטיסרבינואב היגטרטסאו היטמולפיד ,לשממל רדואל רפס תיבב תוירחאו תוריחל ןוכמה תווצ

 םינווקמ םירקס תכרוע רשא ,iPanel תרבח ידי לע וכרענ רקסה .םינותנה תא ןכמ רחאל חתינו רקסל תולאשה

  .ןווקמ ןפואב ופסאנ רקסב םינותנה .2022 ילויב 5–4 םיכיראתב ךרענ רקסה .לארשיב

 םיבישמ 157-ו םידוהי םיבישמ 665 ,םכותמ .רקסה תא ומילשה רתויו 18 ינב םיבישמ 822 ,רבטצמב 

  .95% לש ןוחטיב תמרב .%43 הניה םגדמ ללכל תיברמה המיגדה תועט 11.םיברע

 ,רדגמ לש חוליפב ,לארשיב תרגובה תידוהיה הייסולכואה לש גציימ םגדמ םיווהמ םידוהיה םיבישמה 

 תא גציימה הזל בורק וניהש םגדמ םיווהמ םיברעה םיבישמה ,ףסונב .תויתד תדימו ,ץראב זוחמ ,ליג תוצובק

 הנשי רשאכ ,תויתד תדימו ,ץראב זוחמ ,ליג תוצובק ,רדגמ לש חוליפב לארשיב תרגובה תיברעה הייסולכואה

  .הלעמו 40 ינב םיבישמו ,םורדה רוזאמ םיבישמ ,םירבג םיבישמ לש רסח תמיגד

 הלבטב ןלהל תגצומ םיטלוב םינתשמ רפסמ ינפ לע רקסב םיבישמה לש תיסיסב תירואית הקיטסיטטס 

 ,2021 ץרממ )sraeli National Election StudyI( 12 לארשיב תוריחבה רקס ינותנל האוושה תגצומ רשאכ ,1

 ןיב תולק תויטס ןנשי יכ תוארל ןתינ .םימוד םינותנ ללוכה רתויב ינכדעה גציימה יתורבתסהה רקסה והזש

 ילעבו ,םידוהיה ,םישנה רועישל עגונה לכב INES-ה לש 2021 ץרמ רקס ינותנ ןיבל 2022 ילויב ונכרעש רקסה

 תמיגד דצל תאזו ,תינלאמש היגולואידיא ילעב ולאו םינוליח לש הלק רסח תמיגד הנשי .םגדמב תימדקא הלכשה

  .םייתרוסמ םיבישמו יגולואידיאה זכרמהמ םיבישמ לש הלק רתי

 
 .תיברעב וא תירבעב ןולאשה לע תונעל םא רוחבל ויה םילוכי םיברע םיבישמש ךכ תיברעל םגרות ןולאשה 11
 https://www.tau.ac.il/~ines :וזה תבותכב ואר 12



 
 

 :2021-מ INES-ה רקסל האוושה םע םירקסה ינשב םיבישמה לש תירואית הקיטסיטטס .1 הלבט
 

 תוריחבה רקס 2022 ילוי רקס 
 ץרמ – לארשיב

2021 
   

 ).018( .347  )1.51( .240  )ןקת תייטס ,עצוממ( ליג

 52.2% 51.2% )םגדמב רועיש( םישנ

 81.4% 80.9% )םגדמב רועיש( םידוהי

 47.8% 47.2% )םגדמב רועיש( יהשלכ תימדקא הלכשה

 )םגדמב םידוהיה ברקמ רועיש( תויתד תדימ

 50.7% 43.3% ינוליח
 13%9.26 35.6% יתרוסמ
 12.0% 11.1% ימואל-יתד

 10.4% 9.9% ידרח

 )םגדמב רועיש( יגולואידיא לאמש-ןימי :תימצע הרדגה

 51.1% 52.5% ןימי

 22.8% 26.9% זכרמ

 26.1% 20.6% לאמש

 1 רשאכ ,הבושת תויורשפא עבש הללכ יגולואידיא לאמש-ןימי ריצ לע תימצע הרדגה הנחבש הלאשה :ארקמ
 ,"זכרמ" ורדגוה 4 ונעש ולא ,"ןימי"-כ ורדגוה 1-3 ונעש ולא .לאמש ועמשמ 7-ו ,זכרמ ועמשמ 4 ,ןימי ועמשמ
 ."לאמש" ורדגוה 5-7 ונעש ולאו
 
 

 
 ."םייתד ךכ לכ אל ,םייתרוסמ" םהש ונעש םיבישמ ןהו "םייתד ,םייתרוסמ" םהש ונעש םיבישמ ןה תללוכ וז הירוגטק 13


