חידון בחירות 0251
חידון כלל פנימייתי
לקראת יום החידון מחלקים לכל קבוצה חוברת ובה החומר לחידון (מצורף) ומבקשים מהמדריכים
ללמוד את החומר עם הילדים לקראת החידון הגדול.
כדי לעורר מוטיבציה אצל הילדים (והמדריכים!!!) אפשר להכריז על פרס אטרקטיבי...
כדאי ליצור אווירה ברחבי הפנימיה של החידון המתקרב באמצעות שלטי "הידעת "...ועוד כיד
הדמיון.
מיקום:
חדר גדול ומרווח דיו לכל הקבוצות המשתתפות.
ציוד:
 מחשב  +ברקו ,רמקולים
 מצגת החידון .להורדה לחצו כאן
 דף מהלך החידון  -למנחה
 חוברות "החומר לחידון" לשופטים
 קלסר לכל שופט ובו :תשובות לכל שלבי החידון ,ליד כל תשובה יש לכתוב את הניקוד עליה.
 כלי כתיבה לקבוצות ולשופטים
השלב

המשימה

חומרים לכל קבוצה
(בנספח)

שלטי א-ב
דף ניקוד לשופטים

ציוד נוסף

א' – נכון או לא
נכון

להרים כרטיס לתשובה
הנכונה.

ב' – חידות
בציורים

דף תשובות לקבוצה–
לזהות את שם המפלגה
מצולם על A3
הרמוז בציור.
דף ניקוד לשופטים

דיסק המצגת

ג'  -מי אני ומהי
מפלגתי

לזהות את הדמות
ולדעת מאיזו מפלגה
היא.

דף תשובות לקבוצה –
מצולם על A3
דף ניקוד לשופטים

דיסק המצגת

ד' – קלוז

למלא את המספרים
המתאימים.

דף תשובות לקבוצה –
מצולם על A3
דף ניקוד לשופטים

דיסק המצגת

ה'  -סדר
בממשלה

לסדר ע"ג הפוליגל את
ראשי הממשלה לפי
סדר כרונולוגי.

דף ניקוד לשופטים

פוליגל עם סקוצ'ים +
כרטיסיות ראשי
הממשלה לדורותיהם

הערות חשובות!
לא לשכוח לרשום את שם הקבוצה על כל דפי התשובות.
יש לקבוע ניקוד מקסימלי לכל שלב בחידון

©"ילדים בסיכוי – המועצה לילד החוסה" ,המרכזיה החינוכית ב"אחוזת שרה"

דיסק המצגת

רשימת השאלות למנחה ולשופטים
שלב א -נכון או לא נכון
 .1כל אזרח שמלאו לו  12רשאי להיות מועמד לכנסת ,חוץ מ:
א .עובדי מדינה ,מי שכבר כיהן בכנסת למעלה מ 8-שנים ואנשי צבא.
ב .עובדי מדינה ,שופטים ואנשי צבא.
 .1אחד מתפקידי הממשלה הוא:
א .לחוקק את חוקי מדינת ישראל.
ב .קיום קשרי החוץ של המדינה עם מדינות אחרות.
 .3מטרת האופוזיציה היא :
א .לייצג את המיעוט שלא זכה לייצוג בשלטון
ב .לתמוך בממשלה בהצבעות אי אמון.
 .4מהו המשפט הנכון?
א .תפקידה של הרשות השופטת הוא לחוקק את חוקי מדינת ישראל
ב .תפקידה המרכזי של הכנסת הוא לחוקק את חוקי מדינת ישראל
 .5כדי שמפלגה תיבחר לכנסת היא צריכה לקבל...
א .אישור פורמלי מנשיא המדינה
ב .אחוז מסויים מקולות הבוחרים
 .6מהו המשפט הנכון?
א .הכנסת חוגגת יום הולדת בטו' בשבט
ב .הכנסת חוגגת יום הולדת בראש חודש אדר
 .7מי מהבאים כיהן הכי הרבה שנים כראש ממשלה?
א .דוד בן גוריון
ב .בנימין נתניהו
 .8מהי שיטת הבחירות בישראל?
א .שיטת בחירות כללית
ב .שיטת בחירות יחסית
 .9הכנסת שתיבחר השנה היא:
א .הכנסת ה02-
ב .הכנסת ה02-
 .21פתק פסול הוא:
א .פתק לבן או שני פתקים זהים במעטפה אחת.
ב .פתק מקושקש ,כמה פתקים שונים במעטפה אחת ויותר משני פתקים זהים במעטפה אחת.

קבוצה____________ :

שלב ב'  -חידות בציורים
כתבו את שם המפלגה המסתתרת בציור
ציור מס'

2
1
3
4
5
6
7
8
9
21

שם המפלגה

קבוצה____________ :

שלב ג' – מי אני ומה מפלגתי?
כתבו את שם הדמות שבתמונה ואת המפלגה שלה
דמות מס'

2
1
3
4
5
6
7
8

שם הדמות

שם המפלגה

שם_____________ :

שם_____________ :

שם_____________ :

שם___________ ___________ :

מפלגה__________ :

מפלגה__________ :

מפלגה__________ :

מפלגה_____________________ :

שם_____________ :

שם_____________ :

שם_____________ :

שם_____________ :

מפלגה__________ :

מפלגה__________ :

מפלגה__________ :

מפלגה__________ :

קבוצה____________ :

שלב ד'  -קלוז בחירות
מלאו את המידע החסר
הַ שָׁ נָׁה בְּתַ אֲ ִריְך ( ________)1י ִתְּ קַ י ְּמּו הַ בְּחִ ירֹות ַל ְּכנֶסֶ ת ה-
(.______)2
הַ ח ֹק קֹובֵעַ שֶ מַ עֲ ֶרכֶת בְּחִ ירֹות מִ תְּ קַ י ֶמֶ ת ַאחַ ת ל (_______)3
שָׁ נִים.
הַ שָׁ נָׁה מַ עֲ ֶרכֶת הַ בְּחִ ירֹות הֻ קְּ דְּ מָׁ ה ו ְּהִ יא נֶעֱ ֶרכֶת ַאחֲ ֵרי
(ִ ________)4ב ְּלבַד.
כָׁל אֶ ז ְָּׁרח שֶ מָׁ לְּאּו לֹו ( ________)5שָׁ נִים ַרשַ אי לִהְּ יֹות מֻ עֲ מָׁ ד
ַל ְּכנֶסֶ ת.
כָׁל אֶ ז ְָּׁרח שֶ מָׁ לְּאּו לֹו ( ________)6שָׁ נִים ַרשַ אי ִלבְּחֹור
ַל ְּכנֶסֶ ת.
הַ מְּ דִ ינָׁה מְּ חֻ לֶקֶ ת ל ( ________)7אֲ ִ
ירה.
זֹורי בְּחִ ָׁ
הַ קַ לְּפִיֹות פְּתּוחֹות מ ( ________)8בַב ֹקֶ ר ו ְּעַ ד (_______)9
ַב ַליְּלָׁה.
ַב ְּכנֶסֶ ת י ֶשְּ נָׁם ( ________)11חֲ ב ִֵרים.
כְּדֵ י שֶ מִ פְּ ָׁלגָׁה תִ ָׁכנֵס ַל ְּכנֶסֶ ת עָׁ לֶיהָׁ לְּקַ בֵל לְּפָׁ חֹות (_______)11
אֲ חּוזִים מִ קֹולֹות הַ בֹוחֲ ִרים.

דפי הניקוד לשופטים:
שלב א' – נכון או לא נכון:
חידה
מס'

התשובה
הנכונה

2

ב

1

ב

3

א

4

ב

5

ב

6

א

7

א

8

ב

9

א

21

ב
סיכום

קבוצה א'

קבוצה ב'

דפי הניקוד לשופטים:
שלב ב'  -חידות בציורים:
חידה
מס'

התשובה
הנכונה

2

הבית היהודי

1

המחנה הציוני

3

ישראל ביתנו

4

ש"ס

5

העם איתנו

6

כולנו

7

יש עתיד

8

מרצ

9

בלד

21

הליכוד
סיכום

קבוצה א'

קבוצה ב'

דפי הניקוד לשופטים:
שלב ג' :מי אני ומה מפלגתי:
חידה
מס'

התשובה
הנכונה

2

אביגדור ליברמן
ישראל ביתנו

1

נפתלי בנט
הבית היהודי

3

אלי ישי
העם איתנו

4

יצחק הרצוג
וציפי לבני
המחנה הציוני

5

בנימין נתניהו
הליכוד

6

משה כחלון
כולנו

7

זהבה גלאון
מרצ

8

יאיר לפיד
יש עתיד

סיכום

קבוצה א'

קבוצה ב'

חלק ד -קלוז
רשימת התשובות לשופטים
הַ שָׁ נָׁה בְּתַ אֲ ִריְך ( 3.71 )1י ִתְּ קַ י ְּמּו הַ בְּחִ ירֹות ַל ְּכנֶסֶ ת ה.02 )2( -
הַ ח ֹק קֹובֵעַ שֶ מַ עֲ ֶרכֶת בְּחִ ירֹות מִ ְּתקַ י ֶמֶ ת ַאחַ ת ל-

()3

הַ שָׁ נָׁה מַ עֲ ֶרכֶת הַ בְּחִ ירֹות הֻ קְּ דְּ מָׁ ה ו ְּהִ יא נֶעֱ ֶרכֶת ַאחֲ ֵרי

()4

שנתיים ִב ְּלבַד.

שָׁ נִים ַרשַ אי לִהְּ יֹות מֻ עֲ מָׁ ד ַל ְּכנֶסֶ ת.

כָׁל אֶ ז ְָּׁרח שֶ מָׁ לְּאּו לֹו

()5

כָׁל אֶ ז ְָּׁרח שֶ מָׁ לְּאּו לֹו

()6

 31שָׁ נִים ַרשַ אי ִלבְּחֹור ַל ְּכנֶסֶ ת.

הַ מְּ דִ ינָׁה מְּ חֻ לֶקֶ ת ל-

()7

 31אֲ ִ
ירה.
זֹורי בְּחִ ָׁ

הַ קַ לְּפִ יֹות פְּ תּוחֹות מ-
ַב ְּכנֶסֶ ת י ֶשְּ נָׁם

()11

03

 4שָׁ נִים.

()8

.

בַב ֹקֶ ר ו ְּעַ ד

()9

ַ 32ב ַליְּלָׁה.

 302חֲ ב ִֵרים.

כְּדֵ י שֶ מִ פְּ ָׁלגָׁה תִ ָׁכנֵס ַל ְּכנֶסֶ ת עָׁ לֶיהָׁ לְּקַ בֵל לְּפָׁ חֹות

()11

 1703אֲ חּוזִים מִ קֹולֹות

הַ בֹוחֲ ִרים.

חלק ה -סדר בממשלה
רשימת התשובות לשופטים

 .2דוד בן גוריון
 .0משה שרת
 .3לוי אשכול
 .4גולדה מאיר
 .5יצחק רבין
 .6מנחם בגין
 .7יצחק שמיר

 .8שמעון פרס
 .9בנימין נתניהו
 .22אהוד ברק
 .22אריאל שרון
 .20אהוד אולמרט
 .23בנימין נתניהו

דפי הניקוד לשופטים:
שלב ד' :קלוז:
חידה
מס'

התשובה
הנכונה

2

2773

1

02

3

4

4

שנתיים

5

02

6

28

7

28

8

7

9

22

21

202

22

3.05
סיכום

קבוצה א'

קבוצה ב'

דפי הניקוד לשופטים:
שלב ה' :סדר בממשלה:
חידה
מס'

התשובה
הנכונה

2

דוד בן גוריון

1

משה שרת

3

לוי אשכול

4

גולדה מאיר

5

יצחק רבין

6

מנחם בגין

7

יצחק שמיר

8

שמעון פרס

9

בנימין נתניהו

21

אהוד ברק

22

אריאל שרון

21

אהוד אולמרט

23

בנימין נתניהו

סיכום

קבוצה א'

קבוצה ב'

כרטיסיות לשלב ה' – סדר בממשלה

משה שרת

משה שרת

לוי אשכול

לוי אשכול

דוד בן גוריון

דוד בן גוריון

גולדה מאיר

גולדה מאיר

יצחק רבין

יצחק רבין

מנחם בגין

מנחם בגין

יצחק שמיר

יצחק שמיר

שמעון פרס

שמעון פרס

בנימין נתניהו

בנימין נתניהו

אהוד ברק

אהוד ברק

אריאל שרון

אריאל שרון

אהוד אולמרט

אהוד אולמרט

בנימין נתניהו

בנימין נתניהו

מושגים
דמוקרטיה
הדמוקרטיה מוגדרת כ"ממשל העם ,בידי העם ,למען העם" .הדמוקרטיה רואה ברצון העם ערך
מרכזי ,כי העם הוא מקור הסמכות של המוסדות השלטוניים .מכיוון שהעם כולו אינו יכול
לשלוט ולנהל את ענייני המדינה ,המדינה מתנהלת ע"י נציגים שנבחרים על ידי העם.
העקרונות הדמוקרטיים המנחים את רשויות השלטון בדמוקרטיה הם אלה:
 .1כל אדם יכול להצביע.
 .2הרוב הוא הקובע והמיעוט צריך לקבל את דעתו.
 .3הפרדת רשויות – אין גוף אחד ששולט על הכול.
יש חלוקה ל 3 -רשויות נפרדות:
א .הרשות המבצעת – הממשלה
ב .הרשות המחוקקת – הכנסת
ג .הרשות השופטת – בתי המשפט
 .4שוויון בפני החוק – גם אנשי השלטון מחויבים בשמירה על החוק כמו כל אזרח פשוט.
על פי ההשקפה הדמוקרטית ,בני האדם נולדו שווים והם בעלי "זכויות טבעיות" המבטיחות
זכויות בסיסיות של חיים ,חירות ורכוש לכל אדם באשר הוא אדם ,בכל זמן ובכל מקום.

מפלגה
מפלגה היא התארגנות של קבוצת אנשים המתאגדים מתוך רצון חופשי כדי להגיע לשלטון
ולנהל את המדינה על פי מטרותיהם והשקפת עולמם.
תפקידי המפלגות במדינה דמוקרטית הם:
 .1לייצג את כל האנשים בחברה .כל אזרח יכול לבחור במפלגה שעמה הוא מזדהה או
במפלגה המבטאת את השקפת עולמו.
 .2לאפשר מעורבות של ציבור האזרחים בענייני המדינה.
 .3לקשר בין האזרחים לשלטון -האזרח מפנה את טענותיו למפלגה שאיתה הוא מזדהה
והמפלגה מעבירה אותן לשלטון.

2

הכנסת  -הרשות המחוקקת
הכנסת היא הגוף המחוקק במדינת ישראל .מקור השם הוא מ"הכנסת הגדולה" .אסיפת זקני
העם בתקופת הממשל הפרסי בארץ ישראל.
בכנסת יש  121חברים אשר נבחרים אחת לארבע שנים בשיטת בחירות יחסית .בראש
הכנסת עומד יושב-ראש הכנסת שנבחר מקרב חברי הכנסת ,ובדרך כלל מהמפלגה החזקה
שבקואליציה.
הכנסת הראשונה התכנסה בפעם הראשונה בט"ו בשבט תש"ט ומאז חוגגת הכנסת מדי
שנה את יום הולדתה בט"ו בשבט.
מיקום משכן הכנסת – בתחילה קיימה הכנסת את ישיבותיה בתל-אביב ואחר-כך עלתה
לירושלים .בנין הכנסת הנוכחי נחנך בשנת .1611
תפקידי הכנסת:
 .1תפקידה המרכזי של הכנסת הוא לחוקק את חוקי מדינת ישראל.
 .2הכנסת אחראית על בחירת הנשיא.
 .3הכנסת מפקחת ומבקרת את הממשלה ויכולה להצביע אמון או אי אמון בה.
כל אזרח שמלאו לו  21שנה רשאי להיות מועמד לכנסת חוץ מ :עובדי מדינה ,שופטים ואנשי
צבא.
החלטותיה של הכנסת מתקבלות באמצעות הצבעה במליאת הכנסת .ההחלטה מתקבלת
על פי קולות רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה .בנושא מסוים נדרש רוב של  11חברי
כנסת לפחות.
הממשלה  -הרשות המבצעת
הממשלה היא המוסד האחראי על ניהול ענייניה של המדינה .הממשלה פועלת על פי אותם
סדרים וחוקים שקובעת הכנסת .הממשלה מורכבת מראש הממשלה ושרים .בידי ראש
הממשלה נתונה הסמכות לבחור את שריו ולהרכיב ממשלה .השרים בממשלה ממונים על
ביצועו של חוק שנחקק בכנסת ולשם כך ,השרים מוסמכים לתקן תקנות המפרטות את אופן
הביצוע בחוק.
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תפקידים נוספים של הממשלה הם:
 .1חקיקת תקנות לשעת חירום משום שבמצב חירום יש להקים מנגנון שיבטיח שהעניינים
החיוניים יוסדרו במהירות וביעילות.
 .2הכרזה על יציאה למלחמה ואחריות על הכוחות החמושים (צבא ,משטרה וכו').
 .3גביית מסים.
 .4ניהול נכסי המדינה וקיום התחייבויותיה.
 .5קיום קשרי החוץ של המדינה עם מדינות אחרות.

ראש הממשלה

ממשלה
כנסת
הרשות השופטת  -בתי המשפט
החוק מחייב את כל רשויות השלטון והאזרחים במדינה .כולם שווים בפני החוק ומי שעובר על
החוק צריך לעמוד לדין ולהיענש.
בית המשפט מגן על שמירת החוק במדינה  -בתי המשפט מיישבים סכסוכים ,מגינים על
האזרחים .העקרונות הדמוקרטיים המנחים את הרשות השופטת הם:
 .1להתייחס באופן הוגן לכל אדם-
* כל אדם העומד לדין נחשב זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו
* כל אדם זכאי להגנה משפטית
* כל אדם שהורשע זכאי לערער על פסק הדין
* כולם שווים בפני החוק.
 .2השופט היושב בדין כפוף אל החוק בלבד ולא אל הממשלה כי המערכת המשפטית לא
תוכל להיות צודקת והוגנת ללא עצמאות.
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קואליציה
קואליציה היא ברית שעושה מפלגת השלטון עם מפלגות נוספות המוכנות לשתף פעולה
סביב הסכם .מפלגת השלטון עושה זאת כדי להשיג תמיכה ויציבות בשלטון ,וכדי לחזק את
מעמדה הציבורי של הממשלה שצריכה את תמיכת הרוב.
המפלגות המצטרפות לקואליציה לא מוותרות על הרעיונות שלהן ,אבל הן מתחייבות לתמוך
בממשלה ,לדוגמא ,בהצבעת אי אמון.
אופוזיציה
אופוזיציה היא כינוי לכל המפלגות שלא חברות בקואליציה ,אלו שלא הסכימו לשיתוף
פעולה עם הממשלה .לרוב ,האופוזיציה היא מיעוט כי קשה לשמור על קואליציה ללא רוב.
מטרת האופוזיציה היא לייצג את המיעוט שלא זכה לייצוג בשלטון ,למתוח ביקורת על
השלטון ואף לנסות להפיל אותו ,ולהציג אפשרות חלופית לדרכה של הממשלה.
אופוזיציה

קואליציה

בחירות
לכל אזרח בישראל זכות שווה לבחור ולהיבחר כמועמד ברשימה לכנסת וכמועמד לראשות
הממשלה.
בחירות דמוקרטיות בתנאים הבאים:
 .1כל אזרחי המדינה זכאים להשתתף בבחירות למוסדות הנבחרים במדינה.
 .2הבחירות הן חשאיות ורק הבוחר יודע למה הצביע.
 .3לכל אזרח יש קול אחד ולכל קול יש משקל שווה.
 .4הבחירות מתקיימות במרווחי זמן סדירים הקבועים בחוק.
 .5ישנה תחרות הוגנת בין שתי מפלגות לפחות.
אינו רשאי להיות מועמד לכנסת מי שעוד לא מלאו לו  21שנה ,עובדי מדינה ,שופטים ואנשי
צבא.
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שיטת בחירות יחסית
זוהי שיטת הבחירות הנהוגה בישראל .לפי שיטה זו קובעים כמה נציגים יהיו לכל מפלגה
בכנסת .מספר חברי הכנסת שייצגו כל מפלגה יהיו ביחס שווה למספר הקולות שקיבלה
אותה מפלגה בבחירות.
אחוז החסימה
ישנה הגבלה אחת לכניסת מפלגות לכנסת .כל מפלגה חייבת לקבל לפחות  3.25אחוזים
מקולות הבוחרים כדי להיכנס לכנסת .אם קיבלה פחות – לא יהיו לה נציגים בכנסת.
בבחירות הקרובות אחוז החסימה יהיה הגבוה ביותר בתולדות הבחירות לכנסת  ,דבר שצפוי
להקשות על מפלגות קטנות להיבחר לכנסת.
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ראשי ממשלות ישראל
דוד בן-גוריון ז"ל
ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל.
כיהן בשנים  1641-1653וב.1655-1612 -
היה מנהיג מפא"י  -מפלגת פועלי ארץ ישראל.

משה שרת ז"ל
ראש הממשלה השני של מדינת ישראל
כיהן ב .1654 -בין שתי הקדנציות (תקופת כהונה) Iשל דוד בן גוריון.
עם הקמת מדינת ישראל מונה שרת לשר החוץ הראשון שלה ,ייסד את משרד החוץ
והתווה את מדיניותו

לוי אשכול
ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל.
כיהן בשנים 1613-1611
שימש גם כשר הבטחון ושר האוצר.
ז"ל

גולדה מאיר
ראש הממשלה הרביעית של מדינת ישראל.
כיהנה בשנים . 1616-1693
שימשה גם כשרת החוץ ושרת העבודה.
ז"ל

יצחק רבין
הרמטכ"ל השביעי של צה"ל וראש הממשלה החמישי של מדינת ישראל.
כיהן בשנים  1694-1691וב1662-1664-
נרצח בשנת  1665על ידי מתנקש יהודי.
ז"ל

מנחם בגין ז"ל
ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל.
כיהן בשנים 1699-1612
שימש גם כשר הבטחון ושר החוץ.
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יצחק שמיר
ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל ,כיהן ב 1613 -וב. 1611-1661 -
שימש גם כיו"ר הכנסת ושר החוץ.

שמעון פרס
ראש הממשלה השמיני של מדינת ישראל.
כיהן ב 1614-1615 -וב. 1665-

בנימין (ביבי) נתניהו
ראש הממשלה התשיעי של מדינת ישראל.
כיהן בשנים .1661-1661

אהוד ברק
ראש הממשלה העשירי של מדינת ישראל.
כיהן בשנים . 1666-2111
שימש גם כשר הפנים ,שר החוץ ,שר הבטחון והרמטכ"ל ה.14-

אריאל (אריק) שרון,
ראש הממשלה האחד עשר של מדינת ישראל ,מנהיג הליכוד.
כיהן בשנים  .2111-2115שימש גם כשר הבטחון ושר החוץ.

אהוד אולמרט
ראש הממשלה השנים עשר של מדינת ישראל ,ראש מפלגת "קדימה".
כיהן בשנים .2111-2116

בנימין (ביבי) נתניהו
ראש הממשלה השלושה עשר של מדינת ישראל ,ראש מפלגת "הליכוד".
כיהן בשנים .2116-2114
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בחירות 5102
הבחירות לכנסת העשרים ייערכו השנה ביום שלישי 19 ,במרץ ( 2115כ"ו באדר ה'תשע"ה)
ויביאו לכינונה של הכנסת העשרים.
במקור ,הבחירות היו אמורות להיערך ב 9-בנובמבר  ,2119אך הן הוקדמו בכשנתיים ושמונה
חודשים בעקבות חקיקת חוק התפזרות הכנסת התשע עשרה בחודש דצמבר .2114

מפלגות בבחירות 5102
הליכוד
הליכוד היא מפלגת ימין -מרכז ישראלית .הליכוד הוקם
בשנת  1693כתוצאה מאיחוד של כמה תנועות ,יוזם
האיחוד היה אריאל שרון שפרש באותה השנה מצה"ל.
בראש המפלגה נבחר לעמוד מפקד האצ"ל לשעבר ,חבר
הכנסת מנחם בגין .הליכוד חרט על דגלו את השוויון
החברתי והשמירה על המסורת והתרבות היהודית.
בתקופת ממשלת מנחם בגין ,עוגן בחוק "חוק ירושלים"
שקבע את ירושלים כבירת ישראל .מאז כיהנו מספר
מנהיגים של המפלגה כראשי ממשלה ,ביניהם :יצחק
שמיר ,בנימין נתניהו ואריאל שרון .כיום מכהן בנימין נתניהו
כמנהיג הליכוד.

בנימין נתניהו

ראש מפלגת הליכוד
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המחנה הציוני  -העבודה והתנועה
המחנה הציוני הוקם לקראת הבחירות והוא מהווה איחוד
של מפל גות "העבודה" ו"קדימה" ,בראשות יצחק (בוז'י)
הרצוג וציפי לבני  ,שיכהנו כראשי המפלגה ברוטציה
(לסירוגין).
סיסמת המחנה הציוני היא :מתחילים עידן חדש לישראל.
עידן של דמוקרטיה ,ציונות וערכים.

ציפי לבני ויצחק הרצוג
ראשי מפלגת המחנה הציוני

ישראל ביתנו
ישראל ביתנו היא מפלגת מרכז ציונית בישראל אשר
נוסדה ב  1666ומונהגת בידי אביגדור ליברמן.
המפלגה רואה את עצמה כממשיכת דרכו של זאב
ז'בוטינסקי ,וככזאת שמה דגש על שלושה עקרונות של
הציונות שהיא מגדירה כערכי יסוד :עלייה ,הגנה על
המולדת והתיישבות .המפלגה שמה דגש על החזרת
הביטחון האישי לאזרח ולשם כך דוגלת בשימוש בכוח
צבאי למיגור הטרור הפלסטיני ובהגברה של אכיפת
החוק והלוחמה בפשע .בנוסף המפלגה שמה דגש על
דרישת הצהרת נאמנות מאזרחי ישראל (לרבות ערביי
ישראל) ,תוך תגמול האזרחים הנאמנים למדינה.

אביגדור ליברמן

ראש מפלגת ישראל ביתנו
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הבית היהודי
הבית היהודי הינה מפלגה המזוהה בעיקר עם הציונות
הדתית והימין המדיני.
הבית היהודי הוקם ב  2111במטרה לאחד את מפלגות הימין
הדתיות (ובעיקר את מפד"ל והאיחוד הלאומי)למפלגת ימין
דתית-מסורתית אחת  .כיום עומד בראש המפלגה נפתלי
בנט.
עקרונות הבית היהודי הם:שמירה על מדינת ישראל כמדינה
יהודית ,חינוך יהודי וחיזוק הזהות היהודית-ציונית בקרב כלל
ילדי המדינה וכלכלה חופשית עם רגישות חברתית.
נפתלי בנט

ראש מפלגת הבית היהודי

ש"ס (שומרי תורה ספרדים)
מפלגת ש"ס ,או בשמה הרשמי :התאחדות הספרדים
העולמית שומרי תורה ,היא מפלגה חרדית-ספרדית בישראל,
שהוקמה בשנת  1612והוקמה על ידי הרב עובדיה יוסף והרב
ש"ך.
על פי המצע שלה ,מטרותיה של ש"ס היו להביא לכך שלא
תהיה אפליה בין ספרדים לאשכנזים ,וכן לקרב את הספרדים
שומרי המסורת אל היהדות וכך "להחזיר עטרה ליושנה" .כמו
כן ,ש"ס מתמידה להציג עצמה כמפלגה חברתית ,שדואגת
למעמדות החברתיים הנמוכים בראש סדר העדיפויות.
מפלגת ש"ס היא מפלגה חרדית בעיקר ,אך פונה גם ליוצאי
עדות המזרח באופן כללי שלהם היא מציעה מלחמה
באפליה העדתית .ש"ס נוטה לבקש לעצמה את משרד
הפנים במשא ומתן בין המפלגות בקואליציה ,על מנת שתוכל
לקבוע בשאלה של "מיהו יהודי" .ש"ס מעדיפה משרדים בעלי
אופי חברתי כמו הרווחה ,הבריאות ,השיכון והדתות.
זוהי מערכת הבחירות הראשונה לכנסת של מפלגת ש"ס
לאחר פטירת מייסדה ומנהיגה הרוחני הרב עובדיה יוסף.
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אריה דרעי

ראש מפלגת ש"ס

יש עתיד
מפל גה ישראלית ,שהוקמה בשנת  2112על ידי יאיר
לפיד .המפלגה התמודדה לראשונה בבחירות לכנסת ה-
 16וזכתה להישג בולט של  16מנדטים.
מצעה של "יש עתיד" מתמקד בשינוי סדרי העדיפויות
במדינה עם שימת דגש על החיים האזרחיים ושיפור
מצבו של מעמד הביניים.
יש עתיד" קוראת למאבק בשחיתות הציבורית ,לביצור
שלטון החוק ושמירה על מעמדו של בג"ץ.

יאיר לפיד

ראש מפלגת יש עתיד

כולנו
מפלגת כולנו הוקמה על ידי משה כחלון ב  2114לאחר
שפרש מהליכוד.
המטרה של כולנו היא לצמצם את הפערים ולהקטין את
העוני ,לדאוג לצמיחה ,לתעסוקה ולשכר ראוי לכל
שכבות האוכלוסייה לא רק למעטים ברי מזל .לבנות
חברה איכותית ,שנותנת הזדמנות לכולנו.
המפלגה חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת "ישראל
ביתנו".

משה כחלון

ראש מפלגת כולנו

העם איתנו
העם איתנו היא מפלגה חדשה שהוקמה על ידי אלי ישי ,
שפרש מש"ס לקראת הבחירות לכנסת ה .21
מאז חזרתו של אריה דרעי לתפקיד יושב ראש ש"ס,
שרר מתח קבוע בינו לבין אלי ישי .האפשרות לפילוג
בש"ס עלתה מספר פעמים מאז .באמצע דצמבר הודיע
ישי על הקמת מפלגה חדשה בראשותו " -העם איתנו".
הצטרף אליו ח"כ יוני שטבון מ"הבית היהודי".
מנהיגה הרוחני של התנועה הוא הרב מאיר מאזוז ,ראש
ישיבת "כסא רחמים".

אלי ישי

ראש מפלגת העם איתנו
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יהדות התורה
יהדות התורה היא מפלגה חרדית אשכנזית שמהווה איחוד בין
מפלגות אגודת ישראל החסידית לבין דגל התורה הליטאית (מאז
 .)1662מנהיגיה הרוחניים של אגודת ישראל כיום הם אדמו"רי
מועצת גדולי התורה של המפלגה ,בהם אדמו"רי גור ,ויז'ניץ
ובעלז.
נציגי המפלגה נבחרים על ידי הרבנים המנהיגים מפלגות אלו,
והמפלגה מקפידה שלא למנות שרים מטעמה בממשלה ,אלא
רק סגני-שרים ,כדי לא לשאת באחריות לפעולות הממשלה,
שחלקן מנוגדות להשקפת עולמה.

יעקב ליצמן

ראש מפלגת יהדות התורה

מרצ
מרצ היא מפלגת שמאל ישראלית שמקדמת זכויות אדם ואזרח,
מדיניות כלכלית סוציאל דמוקרטית ,התנגדות נחרצת להמשך
הכיבוש ומתינות מדינית.
בראשה עומדת כיום זהבה גלאון .אבני היסוד באידיאולוגיה שלה
הם הידברות עם הפלסטינים מתוך כוונה להגיע להסכם שלום,
יציאה מהשטחים ופינוי ההתנחלויות .קו היסוד של המפלגה הוא
חלוקת ירושלים לשתי בירות של שתי מדינות מתוך הכרה בזכויות
הקבוצה של ערביי ישראל .בנוסף ,מרצ תומכת בשוויון הזדמנויות
בחינוך וקיום תשתית של מדינת רווחה.

זהבה גלאון

ראש מפלגת מרצ

בל"ד
בל"ד הן ראשי תיבות של ברית לאומית דמוקרטית .מפלגת בל"ד
מקדמת הכרה באזרחים הערביים כמיעוט לאומי הזכאי לניהול
עצמי בעניינים תרבותיים המבדילים אותו משאר האזרחים,
ובנוסף ,שיתוף פעולה עם כוחות יהודיים בעלי מטרות דומות .זאת
ועוד ,הם תומכים בפתרון השאלה הפלסטינית על בסיס מדינה
פלסטינית עצמאית והכרה בירושלים המזרחית בתור עיר בירה
עבורם.
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ג'מאל זחאלקה
ראש מפלגת בל"ד

ההצבעה בבחירות
מי שמטפל בענייני ההצבעה היא ועדת הבחירות המרכזית.
מספר שבועות לפני יום הבחירות שולח משרד הפנים
לכל אזרחי המדינה שמלאו להם  11את פנקס
הבוחרים שמהווה אישור לכך שהם יכולים להצביע.
בפנקס הבוחרים ישנו גם פירוט על מקום ההצבעה
של כל מצביע והוא בדרך-כלל המקום הקרוב ביותר
לביתו כדי שיהיה לו קל להגיע.
קלפי הוא שמו של מקום ההצבעה .בכל המדינה
פזורות יותר מ 9111 -קלפיות שונות .המדינה מחולקת ל –  11אזורי בחירה .בכל אחד
מאזורי הבחירה לפחות  111אזורי קלפי ובכל קלפי רשומים יותר מ –  111בוחרים.
ביום ההצבעה בכל קלפי יושבים מזכיר מטעם ועדת הבחירות ונציגים של לפחות שלוש
מפלגות שונות .האנשים היושבים בכל קלפי וקלפי נקבעים על-ידי הוועדה המרכזית.
מבין נציגי המפלגות נבחר יושב-ראש וסגן יושב-ראש.
מפלגות שאינן מיוצגות בקלפי יכולות לשלוח משקיפים מטעמן .תפקיד המשקיפים הוא
לפקח ולוודא שהתנהלות ההצבעה נעשית באופן תקין והוגן.
כל מעטפת הצבעה ,שלתוכה מכניס הבוחר פתק הצבעה
חייבת להיות חתומה בידי שני חברי ועדת הקלפי.
הקלפיות פתוחות מ 9-בבוקר ועד  11בלילה .בישובים קטנים
הקלפיות פתוחות מ 1-בבוקר עד  1בערב .ניתן לסגור את
הקלפי מוקדם יותר רק אם כל בעלי זכות ההצבעה בה כבר
הצביעו .בכל שעתיים יימסר לציבור דרך כלי התקשורת מידע על כמה אנשים כבר
הצביעו בבחירות.
המצביעים מזדהים עם תעודת זהות בלבד .לאחר ההצבעה
מעביר חבר ועדת הקלפי קו על שמו של הבוחר כהוכחה
שהצביע.
כל מצביע עושה זאת לבדו ,מלבד בוחר שבגלל מחלה או מום
אינו יכול לבצע את פעולת ההצבעה בעצמו ורשאי לבוא עם
מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה.
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כל מצביע בתורו ניגש אל מאחורי הפרגוד .הפרגוד הוא וילון המסתיר אותו ונותן לו
פרטיות מוחלטת בהצבעה.
כדי שהצבעתו תהיה כשרה על המצביע לשים פתק אחד ובו האות
והכינוי של הרשימה בה בחר .את המעטפה מכניס המצביע לתיבת
ההצבעה ,לעיני ועדת הקלפי.

מהו פתק פסול?
פתק מקושקש ,כמה פתקים שונים במעטפה אחת ויותר משני פתקים זהים במעטפה
אחת ,נחשבים לפתקים פסולים .אם נמצאו במעטפה אחת שני פתקים זהים הקול לא
ייפסל ,אך רק פתק אחד ייספר.
הפתק הלבן מצוי בקלפי למקרה בו אירעה תקלה ואין בנמצא את פתק ההצבעה של
מפלגה מסויימת .במקרה זה ניתן לעשות שימוש בפתק לבן ולרשום עליו את אותיות
המפלגה הרצויה .יש מצביעים המשתמשים בפתק הלבן כדי להביע את מחאתם על כך
שאין להם למי להצביע .הפתק הריק למעשה לא נספר כלל ואין לו משמעות.
מיד לאחר סגירת הקלפי נפתחת תיבת הקלפי וחברי ועדת הקלפי ,בנוכחות המשקיפים
(נציגי הרשימות שאין להם נציגים בקלפי) סופרים את הפתקים.
לאחר תום הספירה מועבר החומר של הקלפי וסיכום מהלך ההצבעה וספירת הקולות
של הוועדה לוועדת הבחירות האזורית ,וזו מעבירה את החומר לוועדת הבחירות המרכזית,
אשר מקום מושבה בכנסת.
הועדה המרכזית אחראית על פרסום תוצאות הבחירות וחלוקת המושבים בכנסת
החדשה.
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