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למנחה
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.ההצבעהזכותמימוששלבחשיבותהתלמידיםעםנדון,זובפעילות

מטרות

.  להבין את חשיבותה של ההצבעה בבחירות הכלליות לכנסת כעיקרון מרכזי במשטר דמוקרטי1.

.לעודד את בני הנוער להיות מעורבים בשיח הפוליטי לקראת הבחירות ולהשפיע על הסובבים אותם להצביע2.

החובה לממש את זכות ההצבעה



פתיחה במליאה: 'שלב א

(4שקף " )אז והיום"

לדיון כיתתיהכנה : 'שלב ב

טיעונים לייצג את  מחלקים את התלמידים לארבע קבוצות להכנת 
–7-ו6שקפים )כל שתי קבוצות ייצגו עמדה זהה . העמדות השונות

(בעד מימוש הזכות–9-ו8שקפים , נגד מימוש זכות ההצבעה

הצגת העמדות השונות, דיון במליאה: 'שלב ג

(11-ו10שקפים )

סיכום במליאה: 'שלב ד

(12שקף )צפייה בסרטון וסיכום הפעילות 

(13שקף )להרחבה

מהלך הפעילות



פתיחה במליאה: 'אשלב 
והיוםאז 

הוא מספר על ההתרגשות בעת ובו , אלפרטמשה יקותיאל שכתב הרב יומן נקרא קטע מתוך 
:עם הקמתה של מדינת ישראל, ההצבעה בבחירות הראשונות

שבתבגדילבשנוקפהששתינואחרי...השכםבבקר5:35בשעה.25-1-49,ט"תשטבתד"כ',גיום
שנהאלפייםשנותאחריכי.בוונשמחהנגילה'העשההיוםזהכי.הזהוהקדושהגדוליוםלכבוד

למדינהלבחירותשנלך,כזהליוםזכינולאהזההיוםועדבראשיתימימששתלהגידאפשר,יותראוגלות
...הזהלזמןוהגיענווקיימנושהחיינווברוךיהודית

ישראל היה [ מדינת]הדרך הלכתי כמו בשמחת תורה אצל הקפות עם ספר תורה כי הפנקס זהות של וכל 

. לא היה גבול לאושר והשמחה שהיה לי. בידי
, בחיי, רק אני בזמני. ולא הסבא שלי, אותו רגע שלא זכו לו לא האבא שלי, והגיע הרגע הכי קדוש בחיי

ושמתי את  ', שהחיינו'ברכתי ברכת ! אשרי לי ואשרי חלקי, זכיתי לרגע כזה של קדושה וטהרה
ובשעה . ויתר חברי הוועדה ויצאתי משם, ר והסגן"לחצתי את ידי היו. המעטפה לתוך תיבת הקלפי

".יום חג גדול, והלכתי להתפלל, שבנו הביתה6:28

לדיוןשאלות 
אילו תחושות עורר יום הבחירות הראשון של מדינת ישראל?
 פרטו? יום הבחירות בזמננו מתאפיין בתחושות דומותהאם.
הסיבות להבדלים בין אז להיוםמהן , לדעתכם?



(נגדקבוצותושתיבעדקבוצותשתי)בחדריםלקבוצותנתחלק

ההצבעהזכותמימוש:בנושאכיתתידיוןלקראתעמדתהאתותכיןהשוניםבנימוקיםתעייןקבוצהכל

לדיון כיתתיהכנה : 'בשלב 

נגד מימוש זכות 
ההצבעה 

(7-6שקפים )

בעד מימוש זכות 
ההצבעה 

(9-8שקפים )



דיון כיתתיהכנה : 'בשלב 

נגד

קראו את העמדות המצורפות.

מהם הנימוקים נגד מימוש זכות ההצבעה?

 נוספיםנסו להעלות נימוקים.

 יציגו גם את דיון כיתתי שבו לקראת בצורה משכנעת נסחו את הנימוקים

.למימוש זכות ההצבעההקוראת , הנגדיתהעמדה 



: כתבמירושלים זלדסנדיה 
ולא , 18בכל הבחירות שנערכו בישראל מאז מלאו לי הצבעתי 

הבחירות  . חשבתי שיגיע יום שבו אחליט להימנע מכך במכוון
האחרונות הבהירו לי שחברי הכנסת שנבחרו בקולי עוברים מצד  

האמנתי שלנוכח מצב החירום  , בכל זאת. לצד ולבחירתי אין כל ערך
הממשלה והכנסת יעמידו את טובת הציבור בראש מעייניהם ויכינו 

...  תוכנית מסודרת למאבק במגפה ולמניעת קריסה כלכלית
לא נועדו לשרת את הכלל או להבטיח ממשלה טובה יותר הבחירות 

(...פוליטיקאיםלשרת את האינטרסים של אלא )
.  הבחירות הקרובות אינן יכולות להתנהל בצורה ראויה ושוויונית

...קשישים רבים לא יגיעו להצביע מחשש להידבקות בקורונה
(קישור למכתב המלא)

:  בריאיוןהזמר עידן עמדי 
אבל החלטתי שאני אומר  , קיבלתי הרבה ביקורת על זה, בבחירות האחרונות לא הצבעתי"

."לצערי, אני חושב שאני לא אצביע גם הפעם. את האמת
אתה ידוע שאם אתה לא מצביע זה כאילו לקחת מישהו מהעמדה ההפוכה לך  

ונתת לו את הקול
לצערי במדינת ישראל . לך תשים פתק לבן-למדנו בשיעורי אזרחות שאם אתה לא מצביע "

בשיא הכנות אני מזמין את  ... הצידהפשוט זורקים את הפתק , זה לא אומר שום דבר
אם קוראים את זה מבינים שזה לא באמת רלוונטי , הנתונים האלו קיימים ברשת, הציבור

ואני לא  , בסוף יש פה טיפול שלא נעשה בכל כך הרבה תחומים. הזה' שמאל-ימין'כל ה
."היוםמרגיש שיש לי למי להצביע 

הצבעת מחאה-זו ממש אי
אני פשוט לא רואה טעם ללכת להצביע למישהו , הצבעת מחאה-אני לא יודע אם זה אי"

."בושאתה לא מאמין 
(קישור לריאיון המלא)

:כתבאברהםמיכאלהרב
ניהלנואותומתישמוניציפלימאבקשלבעיצומו,שניםכארבעלפניאצליירדהאסימון

,במיעוטולרעלהצביעסירבתי...שמאלההעולםבקצה,הפרועבדרוםשםאיקטנהבעיירה
שהצבעההואמאבקבאותושלמדתימה.זאתלעשותשלאאחריםלשכנעניסיתיואף

’בכמו,נצחייםמועמדיםשניישכאשר.השלטוןמוסדותאתמשתקתבמיעוטוהרעעבור
בדוקמרשםזהו,דורשנותכמעטכברזהמולזהשמתמודדים,בדרוםעיירהבאותה’ומ

מה.כאמור,ואליםמושחתממשמהםואחד,מוצלחממשאינומשניהםאחדאף.לשיתוק
ישלדעתי?חבריישאמרוכפי,מושחתשאינומוצלחללאלהצביע?כזהבמצבלעשותעלינו

שונאי)=שאוהדיו,מהםאחדלכלערבויותנותנתבמיעוטולרעעקביתהצבעה.להימנע
יצליחהואאםבין,יעשהשהואלמהקשרכלבלי,ובמיםבאשאיתויהיו(שלוהמתחרה

.לאואםובין
(המלאלמאמרקישור)

נימוקים נגד מימוש זכות ההצבעה

:  עודה בהה תושב עכו סיפר
20כבר , מאז שרבין הלך. לא חושב שיש טעם להצביע בבחירות"

שבעבר הצביע לעבודה וגם , בהה". אין שום דבר, אין שלום, שנה
אומר שחברי הכנסת והפוליטיקאים כלל לא , לרשימה המשותפת

.באים לסייר בעיר
פעיל חברתי ומנהל תיקי לקוחות 28בן , עמארנהרביע 

:  אומרמזוןבחברת 
, תחושת היכולת לשנות דרך הכנסת או להיות שותפים לדרכה... 

אני לא מאמין בדרך של . "אינה שייכת לכל הערבים אזרחי ישראל
',  אדון'מהללכת לכנסת הישראלית ולבקש את הזכויות שלנו 

"  שנבקש ממנו שיהיה נחמד אלינו
(גלובס: קישור לכתבה המלאה מאתר)

https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9093259
https://www.maariv.co.il/culture/music/Article-747985
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001281080&from=whatsapp


לדיון כיתתיהכנה : 'בשלב 

 וקראו את העמדות המצורפות" אין לכם זכות לוותר"צפו בסרטון.

 ההצבעהאת זכות מהם הנימוקים הקוראים לממש?

 נוספיםנסו להעלות נימוקים.

 יציגו גם את שבו דיון כיתתי לקראת בצורה משכנעת נסחו את הנימוקים

.ההצבעההקוראת לא לממש את זכות , הנגדיתהעמדה 

נימוקים בעד מימוש זכות ההצבעה

https://youtu.be/OOdJ4EmL4EY


:חנן מור
ולצד הזכויות הרבות חלה עלינו חובה מוסרית , האחריות החברתית נוגעת בכולנו

כיזם ישראלי אני נפגש עם משפחות מכל  . להצביע ולהשפיע על עתיד המדינה
צאו  –זוגות צעירים עם ילדים ולכולם אני אומר , בעלי עסקים, הארץ

נוגעים לכולנו ועלינו לנצל את הזכות  –הכלכלה , החינוך, אתגרי הרווחה.להצביע
.הדמוקרטית כדי שלא יהיה מישהו אחר שיחליט עבורנו

וכמה חשובה  , אני יודע כמה חשובה הנשיאה בנטל, כטייס לשעבר בחיל האוויר
המעשה הקטן של הצבעה ביום  . האמונה החברתית המשותפת לעתיד טוב יותר

על החברה  מאיתנוהוא בעצם ההשפעה הגדולה ביותר של כל אחד ואחת , הבוחר
–כך שלא חשוב למי אתם מצביעים . הישראלית ועל המדינה שנשאיר לילדינו

–תממשו את זכותכם הדמוקרטית ותראו לילדיכם , העיקר שתצאו לקלפיות

.שאכפת לכם
(קישור לכתבה המלאה)

:שפרלינגנגוהה 
אזרח שבוחר לא לבחור ... הזכות לבחור היא נשמת אפה של הדמוקרטיה

ותורם להחלשת  , פוגע למעשה בלגיטימציה של קיום הבחירות ותוצאותיהן
.. הדמוקרטיה ולערעור עליה

אין לכם מה , אם אתם לא מרוצים ממה שקורה פה במהלך כהונה שלטונית
אבל אם הגיעה עת . אתם יכולים להיות מתוסכלים וגם מיואשים, לעשות
לשלשל פתק בקלפי  . אז נפתח בפניכם מנגנון הפעולה היחיד שקיים, בחירות

...  לשנות ולהביע עמדה, זו הדרך היחידה שלכם לפעול ולהשפיע
יחזק דווקא את המועמדים שאתם לא רוצים  , כי הקול שלכם שלא ייספר

נספר ומגדיל את החלקים של המפלגות , אותו קול שלא ניתן... שיתחזקו
לא ; לא מלמדים אף אחד לקח; אתם לא מוחים ככה... באופן יחסי לגודלן

...משפיעים ולא משנים את המצב
(קישור לכתבה המלאה)

:אסאלומוררולידרעמוס'פרופ
זו ... היום שלפני הבחירות הוא זמן מצוין לדבר עם הילדים שלנו על הבחירות שלנו

על מה חשוב לנו  . על סדרי עדיפויות, על השפעה, הזדמנות לדבר איתם על ערכים
וזו גם הזדמנות מצוינת לדבר איתם על . בחיים ועל מה אנחנו מוכנים להילחם

זו ... מאיתנועל כך שתמיד יש אנשים שחושבים אחרת , כבוד לאחר ולדעתו
יש רק דעות . אין טיפש וחכם; הזדמנות מצוינת להזכיר להם שאין צודק ולא צודק

...שונות
תזמינו אותם להצטרף אליכם במימוש אחת  , אחרי שתדברו עם הילדים, ואז

,  בכך. ההצבעה בקלפי: הזכויות הכי משמעותיות שיש לאזרח במדינת ישראל
.  באקטיביות. באחריות. אנחנו מאמינים במעורבות: "תעבירו להם מסר חינוכי ברור

אנחנו מאמינים בעשייה ולא בוויתורים  . אנחנו מאמינים במעשים ולא בקיטורים
.כך אנחנו מצפים לכך מעצמנו–וכמו שאנחנו מצפים לכך ממך . לעצמנו

(קישור למאמר המלא)

זכות ההצבעהבעד מימוש נימוקים 

:אומרתאגבריהמהא 
אנחנו צריכים  , נעשה משהו או לא נעשה. הרבה שנים אנחנו בכנסת"

ייקח  , אמנם אני לא מרגישה שווה, אני אזרחית, אני חיה פה. להישאר שם
".אבל אסור להרים ידיים, הרבה שנים עד שארגיש שווה

דווקא תומך בדרך  , פעיל פוליטי ויזם חברתי, חוסריוסיםד "עו
כשאתה מעלה את סף . "למרות שהיא רצופה אכזבות, הפרלמנטרית

, אתה מעלה גם את האכזבה שלהם, הציפיות של האזרחים מחברי הכנסת
לכן ההבנה הבסיסית של תפקיד הפרלמנט ושל האזרחים במשחק הפוליטי  

ולאו דווקא קמפיינים של ימין ושמאל -היא זו שיכולה לענות על השאלות 
".או ממשלה שיוצאת נגד ערבים

(גלובס: קישור לכתבה המלאה מאתר)

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3769980,00.html
https://www.d.co.il/Article7103/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5588969,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001281080&from=whatsapp


דיון כיתתי: 'גשלב 

.למליאהמתכנסים , הדיון המשותףלאחר שכל קבוצה הכינה את עמדתה לקראת 

הצגת הטיעונים

כל קבוצה תציג  
שאלות  

לקבוצות  
האחרות

המנחה ישאל  
שאלות הבהרה



שאלות הבהרה למנחה–דיון כיתתי : 'גשלב 

לדיוןמבחר שאלות הבהרה 

מה דעתכם על הנימוקים שהעלו הקבוצות?

מהי זכות ההצבעה לדעתכם?

 על ערכי הדמוקרטיהמשפיעות כיצד הצבעה או אי הצבעה בבחירות?

 החברה מלבד הצבעה בבחירותבאילו דרכים אפשר להשפיע על  ?

מדוע לדעתכם חשוב שכל בעל זכות בחירה יצביע בבחירות לכנסת ?

מה יקרה אם רוב האזרחים לא יצביעו בבחירות הקרובות?

 תנועת  , רשויות מקומיות, מועצת תלמידים, ועד כיתה)להצביע באילו הזדמנויות ניתנת לכם אפשרות

? מתי אתם נמנעים מהצבעה? מתי אתם מממשים אפשרות זו? (נוער

 אינו מצביעבה מה הן הסכנות החברתיות העומדות לפתח חברה אשר ציבור גדול?



.מיוחדמשטרת הקיטורים יוצאת במבצע אכיפה צפו בסרטון 

שאלות לסיכום

? יש לאנשים שלא הצביעו זכות להתלונן ולבקר ליקויים במדינה, לדעתכם, האם1.

?  לעודד אזרחים להצביע, לדעתכם, באילו דרכים אפשר2.

?  מה עשוי לעודד אתכם להצביע בבחירות לכנסת כשתהיו בעלי זכות בחירה3.

.אחוז המצביעיםלהעלאת הציעו דרכים להשפיע ולפעול ? כיצד תוכלו לשכנע את הקרובים לכם להצביע, כבני נוער4.

?בפעילותמה התחדש לך 5.

במליאהסיכום: 'דשלב 

בחרו בטוב ביותר . אדישות וייאוש אינם אפשרות. יש לנו אתגרים ביטחוניים. יש לנו אתגרים חברתיים"

.  נשיא המדינה, ריבלין( רובי)ראובן " זוהי זכות שהיא גם חובה. אבל בחרו–מבין הקיים 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng-9SKtAzck


להרחבה

:חברה ונוערמינהלמערכי פעילות נוספים באתר 

שיעור בנושא בחירה מושכלת  מערך –? להצביעלמי -

מודל להפעלת בני נוער לקראת הבחירות–! לדעת יותררוצים -

מערכי שיעור לקראת בחירות באתר המטה לחינוך אזרחי

המכון הישראלי לדמוקרטיה, פרידברגר חן "ד, הצבעה בבחירותחובת -

galitsa@education.gov.il: לתגובות ולשאלות

משוב קצרצר לפעילות

https://meyda.education.gov.il/files/noar/votehow.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/voteknow.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
https://www.idi.org.il/articles/3511
https://www.idi.org.il/articles/3511
https://www.idi.org.il/articles/3511
mailto:galitsa@education.gov.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrkfYeIbkhz9bVSdsXk_kTyrEKwxrQRMRnm-bZnlkeQlOteg/viewform?usp=sf_link

