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ממש של ירידה מראה ,2006 במרס ב־28 ה־17, לכנסת

ממוצע שיעור עברו. לשנים ביחס בשיעור המצביעים

עומד 2006-1949 בשנים לכנסת בישראל ההצבעה

בבחירות ההצבעה נתון זה, שיעור בהינתן .78.6% על

וריחוק של אדישות וגוברת מגמה הולכת מבטא 2006

ומהפוליטיקה. מהבחירות

ההצבעה לשיעור להתייחס מעדיפים רבים חוקרים

18 (גיל ההצבעה בגיל האוכלוסייה של בבחירות

שספר מאחר בישראל. בקביעות המתגוררת ומעלה)

למדינות שהיגרו אף אזרחים כולל בישראל הבוחרים

מחוץ לאזרחים  הצבעה זכות שאין ומאחר אחרות 

הרי ישראל), מדינת שליחי (למעט המדינה לגבולות

מלכתחילה. מטה כלפי מוטים ההצבעה שיעורי שלדידם

הפתקים חלוקת הוא מציעים אלה שחוקרים החישוב

יחד) גם  וכשרים (פסולים הבחירות לאחר שנמנו 

גיל מעל שהם המדינה באוכלוסיית האזרחים במספר

ב־2006 שיטת חלוקה זו, שיעור ההצבעה פי על .18

הבחירה זכות מבעלי מצביעים) 3,188,075) 70.8% היה

להדגיש חשוב  54.(4,500,000) בישראל ב־2006  החיים

הוא בישראל החי 18 גיל מעל האוכלוסייה ששיעור

מדד זאת ובכל מדויק. במדד מדובר אין ולכן אומדן,

המצביעים שיעור את המציין המדד את משלים זה

הבוחרים. בספר הרשומים לאזרחים ביחס

ישראל ערביי  של בבחירות  בהשתתפות  הירידה 

בהשתתפות הירידה מן יותר אף ומשמעותית גדולה

כי הסוברים יש המדינה.  אזרחי כלל  של בבחירות

הם 2001 בבחירות הנמוכים ההשתתפות שיעורי

בשיעורי הירידה זאת עם הכלל. מן יוצא מקרה

בבחירות, מהשתתפות ההימנעות ותופעת ההצבעה

נוספת הוכחה היא ישראל, ערביי את גם המאפיינת

שאפשר כפי בכלל. במפלגות התמיכה להיחלשות

ירידה חלה 1977 בחירות מאז ,29 בתרשים לראות

הערבי: מממוצע במגזר ההצבעה בשיעורי הדרגתית 

לאחר של 66% לממוצע 1977 עד בחירות 84% של

המצביעים שיעור היה 2006 בבחירות .1977 בחירות

.2003 לבחירות  וביחס לממוצע ביחס ירידה  ,56.3%

באדישות, שמדובר ובין ניכור בתחושת שמדובר בין

בבחירות ישראל ערביי של בהשתתפות הירידה

ריחוק של ברורות מגמות מבטאת האחרונות בשנים

המפלגות. קשת מכל

 

   

ההצבעה  אחוז

בלבד. הממשלה לראשות מיוחדות בחירות *

המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה לעיתונות שפרסמה מהודעה אספנו בישראל קבע החיים דרך ומעלה ה־18 אומדן בני את 54
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