
מערך שיעור בנושא בחירה מושכלת

לתלמידי חטיבת הביניים והתיכון 

25-לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה

1.1.22, ג"בחשוון תשפ' ז

למי להצביע

חברה ונוערמינהל, אגף תכנים, 2019פברואר , 171' מסשבגיליון על סדר היום " איך מחליטים למי להצביע"עיבוד למערך 



למנחה

עםלדוןחשוב,1.1.22,ג"תשפבחשוון'ז-בשייערכו,25-הלכנסתהבחירותלקראת

לבחירתהשוניםבשיקוליםידונוהמשתתפים,זובפעילות.מושכלתבבחירההתלמידים

דרכי,אלהבנושאיםעמדותיה,הקדימויותסדרבראשמציבהשהיאהנושאים:מפלגה

למנהיגיםהנדרשיםובמאפייניםבתכונותידונוהמשתתפים,כןכמו.ועודהמפלגההתנהלות

.בכנסתלכהןהמיועדיםציבורולנבחרי

מטרות

לבחון שיקולים שונים המניעים את הבוחרים בבואם להצביע בבחירות.

המושתתת על הבנת מכלול השיקולים  , לעמוד על חשיבותה של בחירה מושכלת

.הרלוונטיים

 ומידע למנחההסבר 6-2בשקפים.
 מתאימה  , עצמההפעילות 12-7בשקפים

.לשיתוף מסך עם התלמידים



פתיחה במליאה: 'שלב א

ושאלות לדיון( ממנובחלק או )צפייה בסרטון 

אישי: 'שלב ב

מקווןבאמצעות כלי שאלונים מענה על 

קבוצתי בחדרים: 'שלב ג

קבוצות ידונו בשיקולים שלוש . קבוצותלשש הכיתה תתחלק )
קבוצות ידונו בשיקולים לבחירת חבר ושלוש לבחירת מפלגה 

.(  כנסת

דיון קבוצתי בתוצאות השאלונים ובחירת השיקולים החשובים 
ביותר  

במליאה: 'שלב ד

שיתוף עבודת הקבוצות ודיון כיתתי

מהלך הפעילות



כלי טכנולוגי
, (8שקופית )של הפעילות השני בשלב 

המשתתפים מתבקשים לענות על שאלון  
.מקוון

polling-הבאפשרות להשתמש אפשר 
google form*ליצור מראש שאלון , בזום

.או להשתמש בכל כלי הצבעה מקוון אחר
.6-ו5השאלונים נמצאים בשקופיות 

היתרון ביצירת גוגל פורם
הוא שמתקבלת הצגה גרפית  

המשותף 



לאיזו סוג של מפלגה ראוי להצביע
חשוב 
מאוד 

לא רלוונטילא חשובדי חשוב

בעלת מסרים עדכניים, חדשהמפלגה 

מפלגה שחברים המליצו לבחור בה

מפלגה שמייצגת את הערכים שלי

מפלגה שמתמקדת בשיקום נזקי משבר הקורונה

ל"מפלגה שמחויבת לביטחון המדינה ולהעצמת צה

מפלגה שמחויבת לשמירה על איכות הסביבה

לרווחה ולבריאות, מפלגה שמחויבת לחינוך

מפלגה שמחויבת לשיפור המצב הכלכלי במדינה

מפלגה שעוסקת בשאלת דמותה היהודית  

והדמוקרטית של המדינה

מפלגה שכוללת בעיקר מועמדים ותיקים

מפלגה שכוללת בעיקר מועמדים חדשים

מפלגה שיש בה איזון בין גברים לנשים

מפלגה שיש בה ייצוג למיעוטים

מפלגה שיש לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה

מפלגה שיש לה סיכוי להקים ממשלה

:  אחר
.הוסיפושהמשתתפיםמומלץ להוסיף מאפיינים נוספים ולדון במליאה במאפיינים 



מי ראוי להיות חבר כנסת

חשוב 
מאוד

לא רלוונטילא חשובדי חשוב

איש מפורסם וידוע

בעל כושר ביטוי ושכנוע

מצהיר על ערכים שאני מזדהה עימם

ביטחוניבעל רקע 

אדם הגון וישר

אדם נחמד ומנומס

בעל ניסיון בפעילות ציבורית

בעל הישגים מרשימים בתחום עיסוקו

אדם המסוגל לייצג אותנו בכבוד בעולם

בעל הופעה חיצונית מרשימה

דובר שפות זרות

(פחות משלוש שנים)עולה חדש 

אחר

.שהמשתתפים הוסיפומומלץ להוסיף מאפיינים נוספים ולדון במליאה במאפיינים 



פתיחה: 'אשלב 

Theצפו בסרטון  Choice

הסרטוןגיבורניצבשבפניהןהבחירותאתתארו.

דומותאוכאלההתלבטויותלכםהיוהאם

.שתפו?בחייכם

חייועלמשפיעותעושהשהגיבורההחלטותכיצד?

השפעהלהםשישבחירהלמצבידוגמותתנו

.חייכםעלמשמעותית

אלוהחלטותבקבלתעליכםמשפיעמה?

https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw


,  שיקולי דעת בבחירה עולים בכל יום בחיים האישיים
בקרוב יתקיימו  . אך גם בזירה החברתית והלאומית

הפתק שכל אזרח יבחר לשים . 25-הלכנסת הבחירות 
.  בקלפי ישקף את מערכת הערכים וההעדפות שלו

נבחן מה מניע אנשים  , בשלבים הבאים של הפעילות
לבחירה במפלגה או במנהיג ומהם שיקולי הדעת  

. השונים בבחירה



אישי: 'בשלב 

:השאלוניםשניעלענו

שלסוגלאיזה–ראשוןשאלון

להצביעאבחרמפלגה

חברלהיותראוימי–שנישאלון

כנסת



לדיוןשאלות

חברירובלקולותשזכוהשיקוליםשלושתמהם

?לדעתכםמדוע?הקבוצה

הסבירו?בחרלאשאיששיקוליםישהאם.

הסבירו?שהוספתםהנוספיםהמאפייניםמהם

.אותםהוספתםמדוע

קבוצתי : 'גשלב 
(לאיזה סוג של מפלגה ראוי להצביע)

.כל אחד מהמשתתפים ישתף את חברי הקבוצה בשיקולים שבחר



לדיוןשאלות

חברירובלקולותשזכוהשיקוליםשלושתמהם

?לדעתכםמדוע?הקבוצה

הסבירו?בחרלאשאיששיקוליםישהאם.

הסבירו?שהוספתםהנוספיםהמאפייניםמהם

.אותםהוספתםמדוע

קבוצתי : 'גשלב 
(מי ראוי להיות חבר כנסת)

.כל אחד מהמשתתפים ישתף את חברי הקבוצה בשיקולים שבחר



במליאה: 'דשלב 

במליאהמסכםלדיוןשאלות

?מדוע?מהשאלוניםאחדבכלשנבחרוהעיקרייםהשיקוליםהיומה1.

?בכנסתלכהןהראויאדםשלדמותומצטיירתכיצד,שהועלוהשוניםהשיקוליםלפי2.

?בהשתבחרומפלגהשלדמותהמצטיירתכיצד,שהועלוהשיקוליםלפי3.

הגעתםכיצד?המחלוקתנקודתהייתהמה?חלוקותהדעותהיושיקוליםלאילוביחס4.

?להסכמה

?מדוע?לפשרהמקוםבהםשאיןהמרכזייםהשיקוליםמהם5.

?בקבוצהעלונוספיםשיקוליםאילו6.

?מדוע?אידיאולוגיהאו(מפלגתיתאואישית)התנהלות–יותרחשובמה7.

?הצבעתוקודםהשיקוליםלמגווןמודעיהיהאזרחשכלחשובלדעתכםמדוע8.

לבחירהמהשיקוליםאילו:(למשל,תלמידיםלמועצות)אחריםהצבעהתהליכיעלחשבו9.

.נמקו?לכנסתלבחירותגםרלוונטייםאלובתהליכים



סיכום

בחנו את השיקולים השונים המניעים , זובפעילות 

את הבוחרים בבואם להצביע בבחירות לכנסת  

,  ועמדנו על חשיבותה של בחירה מושכלת

.שמבוססת על מכלול שיקולים



להרחבה
אפשר לשלב במערך השיעור סרטונים הומוריסטים של מועמדים פיקטיביים  •

:לדוגמה. ובכך לרענן את המעבר בין חלקי השיעור

פלטפוס–בחירות למועצת התלמידים 

תמיר בר רץ לכנסת

:חברה ונוערמינהלמערכי פעילות נוספים באתר 

מודל להפעלת בני נוער לקראת הבחירות–! רוצים לדעת יותר•

מערך שיעור בנושא חשיבות מימוש זכות ההצבעה–החובה לממש את הזכות •

אזרחישיעור לקראת בחירות באתר המטה לחינוך מערכי 

galitsa@education.gov.il: לתגובות ולשאלות

משוב קצרצר לפעילות

https://www.youtube.com/watch?v=H1794DS8rJs&list=RDnkcoZvd0Ts4&index=23&ab_channel=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=xXM6diqU2XY&ab_channel=%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A8
https://meyda.education.gov.il/files/noar/voteknow.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/votedutey.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
mailto:galitsa@education.gov.il
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa9yqaZDotlvu2L4My4pXQ51CaGDegReFnXkNTk2OL1ZErsQ/viewform?usp=sf_link

