פרק ה

בחירות ואורחות חיים
הגדרות
בחירות
בעלי זכות בחירה – בעלי אזרחות ישראלית שהם תושבי קבע בישראל ,בני  +81ונמצאים בישראל ביום
הבחירות ,בכללם ישראלים השוהים בחו"ל בשליחות המדינה.
בית המשפט רשאי לשלול את זכות הבחירה בקביעה שיפוטית.
שיעור הצבעה בפועל – אחוז המצביעים בפועל מתוך סך כל בעלי זכות הבחירה ,כולל הקולות הפסולים.
קולות כשרים – סך הקולות שנספרו ואשר מרכיבים את תוצאות האמת בבחירות.
קולות פסולים – פתקים או מעטפות שנפסלו מאחת מהסיבות האלה:
( )8פתק הצבעה שהוצא ממעטפה שבתוכה נמצא דבר-מה נוסף.
( )2פתק הצבעה ריק.
( )3פתק הצבעה שאין עליו האות או האותיות של רשימה מאושרת.
( )4פתק שאינו מאושר :חסרות אותיות הרשימה ,חסר שם הרשימה המלא ,חסר שם הרשימה בשפה
העברית (למעט פתק מסומן בכתב יד בערבית בלבד).
( )5מעטפה שנמצאה מחוץ לקלפי ושלא הוצאה ממנה.
( )6מעטפה שאין עליה חתימות ידיהם של חברי ועדת הקלפי.
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יישובים – רשימת היישובים מורכבת מ:
( )8ערים שיש בהן מעל  811,111תושבים.
( )2יישובים שיש בהם מעל  8,511בעלי זכות הצבעה ומעל  21%הצבעה ליהדות התורה; או מעל 81%
הצבעה ליהדות התורה ומעל  85%הצבעה לש"ס.

הסקר החברתי
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף המבוצע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה מאז .2112
הוא מספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה ובוחן את התפיסות
הסובייקטיביות של הפרטים בחברה כלפי היבטים שונים של חייהם.
o

הסקר החברתי מבוסס על קובץ מרשם התושבים.

o

הנתונים מבוססים על מדגם נפשות מהאוכלוסייה.

o

גודל המדגם עמד בשנת  2183על כ 0,511-משיבים בכל הארץ.
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o

אוכלוסיית הסקר כוללת את האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל בגילים  ,+21אך ישנן
קבוצות שאינן נכללות בסקר (דיירי מוסדות טיפוליים ,דיפלומטים ,עולים שעלו לישראל חצי שנה
לכל המאוחר לפני מועד הסקר ,בדואים ותושבים אחרים שמתגוררים מחוץ ליישובים מוכרים).

להגדרות והסברים מפורטים יותר ראו הסקר החברתי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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סקר מיומנויות
רמות מיומנות  -סולם הציונים הרציף חולק לכמה רמות מיומנות – באוריינות קריאה ובאוריינות
מתמטית לשש רמות (רמה  8עד רמה  ,5וכן מתחת לרמה  )8ובפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת לארבע
רמות (רמה  8עד רמה  ,3וכן מתחת לרמה  )8החלוקה לרמות מיומנות נועדה לסייע לפרש ולהבין את
התוצאות באמצעות תיאור של מאפייני המשימות שמשיבים עם ציון מסוים בתחום מיומנות מסוים
יכולים בדרך כלל לפתור בהצלחה .מטרתן של רמות המיומנות בסקר היא תיאורית ,אין בהן כל מרכיב
נורמטיבי ואין להבין אותן כאמות מידה המגדירות את רמות המיומנות המתאימות למטרות שונות
(למשל לצורך גישה להשכלה גבוהה או להשתתפות מלאה בכלכלה המודרנית) או לקבוצות מסוימות
באוכלוסייה.
ממוצע ה  – OECDממוצע לא משוקלל ,הכולל רק את המדינות החברות בOECD-ולא את המדינות
הנוספות השותפות בסקר ומופיעות בפרסום.
תקשוב או סביבה מתוקשבת  -הכוונה לשימוש בטכנולוגיות מחשב או אינטרנט ,והמשמעות כאן אינה
מצטמצמת בהכרח למצבים המחייבים שימוש בשניהם .כך ,המונח עשוי לכלול שימושים במחשב בין אם
באופן מקוון ובין אם לאו.
לא נבחנו עם מחשב
בחרו במסלול המודפס – משישים שבחרו להשיב בשאלון נייר על אף שציינו בשאלון הרקע כי יש להם
ניסיון מסוים במחשבים.
חסרי ניסיון במחשב – משיבים שציינו בשאלון הרקע כי אין להם נסיון במחשב .לפיכך הם לא נותבו
למסלול הממוחשב אלא למסלול המודפס ,שלא כלל את תחום פיתרון בעיות בסביבה ממוחשבת.
נכשלו בהערכת הבסיס בתקשוב – משיבים שנכשלו במבחן הממיין ,אשר נועד להעריך מיומנויות בסיסיות
הנחוצות כדי להיבחן במסלול הממוחשב ,כגן היכולת להשתמש בעכבר או לגלול בדף אינטרנט .לפיכך הם
לא השתתפו במסלול הממוחשב אלא נותבו למסלול המודפס ,שלא כלל את תחום פיתרון בעיות בסביבה
ממוחשבת.
אי השבה הקשורה לאוריינות או לסיבות טכניות – נדגמים שלא סיפקו מידע מספיק לזקיפת ציון
מיומנות בשל קשיי שפה או מוגבלויות המשפיעות על אוריינות .בנוסף ,קטגוריה זו כוללת נדגמים שלא
ביצעו את המבחן בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבת מסיבות טכניות אחרות ,כגון בעיות טכניות במחשב
ששימש בסקר.

להגדרות והסברים מפורטים יותר ראו סקר מיומנויות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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המקורות ללוחות
לוח ה8/

לוח ה2/
לוחות ה-3/ה88/
לוחות ה-82/ה84/

תוצאות הבחירות לכנסת ה ,83-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.8993 ,
תוצאות הבחירות לכנסת ה,86-הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2113 ,
הבחירות לכנסת ה ,89-אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
הבחירות לכנסת ה ,21-אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
אגף כוח אדם בצה"ל ורשות השירות הלאומי אזרחי
הסקר החברתי ,שנים מתאימות ,אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
סקר מיומנויות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

