פעילות רביעית :הרשימות השונות
רקע על הפעילות:
זו הפעילות הרביעית מתוך רצף של פעילויות ,שמטרתן להנגיש את נושא הבחירות עבור
המשתתפים ולעודד אותם לממש את זכותם להצביע בבחירות.
הפעילויות הקודמות עסקו במשמעות המושג "בחירה" ,הן בהקשר האישי והן בהקשר הקבוצתי.
בפעילות זו ילמדו המשתתפים על המועמדים והרשימות השונות המתמודדות בבחירות לכנסת
ה.21-

מטרות הפעילות:
 .1המשתתפים יכירו את המועמדים והרשימות השונות בבחירות לכנסת.
 .2המשתתפים יקיימו דיון על המועמדים והרשימות השונות.
 .3המשתתפים יבינו כי כל אחד רשאי לבחור ברשימה שהוא מסכים עם הדעות שלה.

הערות למדריך:
•

פעילות זו כוללת מידע על  14רשימות ומועמדים לכנסת ה .21-בשל מורכבות הנושא
והיקף המידע הרחב ,כל מנחה יכול לצמצם או להרחיב בדיבור על כל רשימה ,על פי
שיקול דעתו ועל פי צרכיה הספציפיים של הקבוצה.

•

ניתן לחבר פעילות זו עם פעילות מספר  ,5ולקיים אותן ברצף באותו יום.

עזרים דרושים לפעילות:
•
•
•

נספח א' :כרטיסיות מונגשות עם מידע על הרשימות (להדפיס בשני עותקים).
נספח ב' :דף מידע למנחה בפישוט לשוני
לוח או בריסטול גדול שניתן לתלות עליו כרטיסיות.

הכנה מוקדמת לפעילות:
• הדפסת הכרטיסיות בנספח א'.

מהלך הפעילות:
פתיחה -הסבר:
•

תזכורת :מה עשינו בפעילויות הקודמת?

•

מה הנושא שאנחנו עוסקים בו בזמן האחרון?
בפעילות הקודמת דיברנו על המילה בחירה.
יש דברים שאני בוחר ,והם משפיעים רק עליי.
•

אני בוחר מה לאכול.

•

אני בוחר מה ללבוש.

•

אני בוחר את החברים שלי.

יש דברים שאנחנו בוחרים ,והם משפיעים גם על אנשים אחרים.
•

אני בוחר ברשימה לכנסת ישראל.

•

כשאני מצביע בבחירות אני משפיע מי יקבע את החוקים במדינה.

•

כשאני מצביע בבחירות אני משפיע מי ינהל את המדינה.

בקרוב יתקיימו בחירות לכנסת ישראל.
היום נדבר על הרשימות השונות ועל ההצבעה בקלפי.
חלק א׳ – הרשימות השונות
בחלק זה נציג בפני המשתתפים את הרשימות המרכזיות המתמודדות בבחירות לכנסת ה.21-
מטרת הפעילות היא לחשוף בפני המשתתפים מידע מתומצת בפישוט לשוני על המועמדים
העומדים בראש הרשימות.
משחק זיכרון:
 .1המנחה יפזר במרכז החדר את הכרטיסיות שבנספח א' ,ויניח אותן כשפניהן כלפי
מטה (יש להדפיס את הקובץ בשני עותקים) .כל כרטיסיה מכילה:
▪

בצד אחד  -שם וסמל הרשימה ,תמונה של המועמד העומד בראשה ושם
המועמד.

▪

בצד השני  -תמונה של פתק ההצבעה המייצג את הרשימה.

 .2המטרה במשחק היא ליצור התאמה בין שתי כרטיסיות זהות.
 .3כל משתתף בתורו יהפוך שתי כרטיסיות.
 .4בכל פעם שיצליח אחד המשתתפים ליצור התאמה בין שתי כרטיסיות זהות ,יתלה
המנחה את אחת הכרטיסיות על הלוח ,וייתן מידע קצר בפישוט לשוני על המועמד
העומד בראש הרשימה שמופיעה בכרטיסיה (המידע מופיע בטבלה למנחה
שבנספח ב').
מומלץ לחלק את המשחק לשלושה "סבבים" ,ולשחק בכל פעם עם
ארבעה זוגות בלבד (אפשר גם פחות  /יותר ,על פי יכולותיהם של
המשתתפים) .זאת על מנת להקל על המשתתפים להצליח ליצור התאמה –
ככל שנשחק עם פחות כרטיסיות כך המשחק יהיה פשוט יותר.
 .5מומלץ לשתף את המשתתפים בדיון על הרשימות ו"לשאוב" מהם מידע שיש להם
מראש על המשתתפים ,באמצעות שאלות כמו:
▪

האם אתם מכירים את האדם  /הרשימה שבתמונה?

▪

מה אתם יודעים עליו  /עליה?

▪

מה אתם חושבים עליהם?
סיכום

אני בוחר ברשימה שמתמודדת בבחירות.
לכל רשימה יש יושב ראש.
יושב ראש הוא המנהיג של הרשימה.
איך יודעים במי לבחור?
▪

לרשימות יש דעות שונות בנושאים שקשורים לחיים של כולם.
•

למשל :נושאים כמו דת ,ביטחון ,יחסים בין יהודים לערבים.

▪

חלק מהרשימות מפרסמות את הדעות שלהן בנושאים האלו.

▪

אני בוחר ברשימה שאני מסכים עם הדעות שלה ועם מה שהחברים
בה עשו עד היום.

למה חשוב להצביע בבחירות?
▪

כשאני מצביע בבחירות אני משפיע.

▪

כשאני מצביע בבחירות אני משפיע מי יקבע את החוקים במדינה.

▪

כשאני מצביע בבחירות אני משפיע מי ינהל את המדינה.

▪

כשאני מצביע אני משמיע את הקול שלי.

▪

הקול שלי חשוב ,גם אם המפלגה שבחרתי בה לא ניצחה.

נספח א' לפעילות  – 4כרטיסיות מונגשות
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הליכוד בהנהגת בנימין
נתניהו לראשות הממשלה

בנימין נתניהו
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העבודה בראשות
אבי גבאי

אבי גבאי
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כחול לבן בראשות
בני גנץ ויאיר לפיד

בני גנץ

יאיר לפיד
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יעקב ליצמן

משה גפני

שס
התאחדות הספרדים שומרי
תורה תנועתו של מרן
הרב עובדיה יוסף זצ"ל

אריה דרעי

חד"ש תע"ל

רשימה ערבית משותפת
בראשות איימן עודה
ואחמד טיבי

איימן עודה

אחמד טיבי
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ישראל ביתנו
בראשות אביגדור ליברמן

אביגדור ליברמן
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גשר בראשות
אורלי לוי אבקסיס

אורלי לוי אבקסיס

טב
רפי פרץ

בצלאל סמוטריץ' איתמר בן גביר

איחוד מפלגות הימין
הבית היהודי
האיחוד הלאומי
עוצמה יהודית

דעמ
הרשימה הערבית המאוחדת
ברית לאומית דמוקרטית

שחאדה אנטאנס
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הימין החדש בראשות שקד ובנט
זהות – תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין
כלכלה ירוקה – מדינה אחת
מהתחלה
מגן בראשות גל הירש
כל ישראל אחים ופעולה לישראל
ברית עולם
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
בט"ח – ביטחון חברתי בראשות סמיון גרפמן
איחוד בני הברית בראשות רב חובל בשארה שליאן
יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל – דגל התורה
נ נח  -הרשימה הממלכתית – תרימו את הראש
צדק לכל כי הגיעה העת למען החי .האדם .והאדמה
צדק חברתי
ישר – דמוקרטיה אמיתית
ארץ ישראל שלנו
הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול
אחריות למייסדים בראשות חיים דיין
מפלגת הגוש התנ"כי
גשר בראשות אורלי לוי אבקסיס
פשוט אהבה – כי כולן/ם בני אדם
מנהיגות חברתית
זכויותינו בקולנו
כבוד האדם
שווים
אופק חדש בכבוד
כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד
הרשימה הערבית בראשות מוחמד כנעאן
כולנו הימין השפוי בראשות משה כחלון
אני ואתה – מפלגת העם הישראלית בהובלת ד"ר אלון גלעדי
מפלגת העבודה בראשות אבי גבאי
מפלגת הרפורמה
מרצ – השמאל של ישראל
מפלגת האזרחים הוותיקים
הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה
אורן חזן בראשות "צומת"
חינוך
התקווה לשינוי
איחוד מפלגות הימין הבית היהודי – האיחוד הלאומי – עוצמה יהודית
יחד בראשות אלי ישי
חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
רע"מ-בל"ד – הרשימה הערבית המאוחדת ברית לאומית דמוקרטית
זהות – תנועה ישראלית יהודית בהנהגת משה פייגלין

הרשימות הבולטות המתמודדות בבחירות לכנסת ה21-
שם המפלגה

האותיות
שמסמנות
את הרשימה

יו"ר המפלגה

מידע נוסף

הליכוד

מחל

בנימין נתניהו

בנימין נתניהו (ביבי) הוא
ראש הממשלה של ישראל
ב 10-השנים האחרונות.

העבודה

אמת

אבי גבאי

אבי גבאי היה בכנסת
הקודמת שר להגנת
הסביבה.
לפני שהצטרף לפוליטיקה
היה במשך  10שנים
מנהל חברת התקשורת
והטלפון בזק.

כחול לבן

פה

בני גנץ

שלוש מפלגות שהתחברו
יחד כדי להתמודד
בבחירות.

רשימה חדשה
משותפת של
יש עתיד
חוסן לישראל
ותל"ם

בני גנץ היה הרמטכ"ל.

יאיר לפיד

יאיר לפיד היה בכנסת
הקודמת שר האוצר.
אם הם ינצחו ,הם יתחלפו
ביניהם בתפקיד ראש
הממשלה – בהתחלה גנץ
ואחר כך לפיד.

הימין החדש

נ

איילת שקד

איילת שקד
היא שרת המשפטים.

נפתלי בנט

נפתלי בנט
הוא שר החינוך.

מפלגה חדשה

עזבו יחד את מפלגת
הבית היהודי והקימו
מפלגה חדשה.
מרצ

מרצ

תמר זנדברג

יושבת ראש הוועדה
בכנסת למאבק בסמים
ואלכוהול.

כולנו

כ

משה כחלון

שר האוצר .בממשלות
קודמות היה שר
התקשורת ושר הרווחה.

זהות

ז

משה פייגלין

היה בעבר חבר כנסת
מטעם הליכוד ,וסגן יושב
ראש הכנסת.
בבחירות האלה הוא עומד
בראש מפלגה שהקים.

דגל התורה

ג

יעקב ליצמן

רשימה משותפת של שתי
מפלגות חרדיות.
יעקב ליצמן הוא
סגן שר הבריאות.

משה גפני

משה גפני הוא
יושב ראש ועדת הכספים.

אריה דרעי

מפלגה חרדית.
אריה דרעי הוא
שר הפנים.

רשימה
משותפת של
מפלגת יהדות
התורה ושל
מפלגת השבת
אגודת ישראל

ש"ס

שס

חד"ש תע"ל

ום

איימן עודה

רשימה ערבית
משותפת

אחמד טיבי

ישראל ביתנו

ל

אביגדור ליברמן

גשר

נר

אורלי לוי אבקסיס

מפלגה חדשה

רשימה משותפת של שתי
מפלגות ערביות.
איימן עודה הוא פוליטיקאי
ערבי ישראלי ועורך דין
במקצועו.

אחמד טיבי הוא פוליטיקאי
ערבי ישראלי ורופא
במקצועו.

אביגדור ליברמן היה
שר הביטחון.
בממשלות הקודמות היה
שר החוץ ,שר האנרגיה
ושר התחבורה.

אורלי לוי הייתה
יושבת ראש הוועדה
לזכויות הילד בכנסת.

איחוד מפלגות
הימין

טב

רשימה חדשה
משותפת של
הבית היהודי,
האיחוד הלאומי
ועוצמה יהודית

רע"מ-בל"ד

דעם

רפי פרץ

רשימה משותפת של
שלוש מפלגות ימין.
רפי פרץ היה טייס
והרב הצבאי הראשי.

בצלאל סמוטריץ'

בצלאל סמוטריץ' הוא
חבר כנסת וסגן יושב ראש
הכנסת.

איתמר בן גביר

איתמר בן גביר היה יועץ
התקשורת ודובר של חבר
כנסת ושל מפלגה מהימין.

שחאדה אנטאנס

איחוד של שתי מפלגות
ערביות שמתמודדות יחד
לכנסת.

הרשימה
הערבית
המאוחדת
ברית לאומית
דמוקרטית

שחאדה אנטאנס הוא
פוליטיקאי ערבי ישראלי
וחוקר במקצועו.
מנסור עבאס

(צילום :דוברות רע"מ)

מנסור עבאס הוא
פוליטיקאי ערבי ישראלי
ורופא שיניים במקצועו.

