انتخابات الكنيست في إسرائيل
ك ّراسة مكتوبة بلغة م َب َّسطة
انتخابات الكنيست الـ  21في دولة إسرائيل

أكيم إسرائيل،

2019

مبسطة
ك ّراسة مكتوبة بلغة ّ
كتابة :املحامية نوعا بيتان
تحرير :املحامية نوعا بن تسفي
غرافيك :ليمور عتصيون
َواصل للترجمة والتعريب
الترجمة إلى العرب ّية :أبو سلمى  -ت ُ
أعدت الك ّراسة من قبل معهد أكيم للمنال ّية اإلدراك ّية

معهد أكيم

للمنال ّية اإلدراك ّية
مهني لتوفير املعلومات الواضحة
مركز ّ

تل أبيب2019 ،

األول
الفصل ّ

ما هو االختيار (االنتخاب)
أن نق ّرر اختيار شيء عندما تكون هنالك ع ّدة إمكان ّيات.
عندما أختار فأنا أ ّتخذ قرا ًرا يتع ّلق بحياتي.
عندما أختار فأنا أق ّرر ماذا أريد.

ماذا أختار؟
أختار
الطعام الذي أتناوله

أختار
املالبس التي ألبسها في الصباح

أختار
أصدقائي

أختار
أين أسكن

أختار
أين أشتغل

أختار
حز ًبا مع ّي ًنا للكنيست
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?

يوم الثالثاء الموافق  9.4.2019ستجري انتخابات للكنيست.
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الفصل الثاني

ّ
حق التصويت في انتخابات الكنيست
يحقّ لك ّل مواطن في دولة إسرائيل فوق س ّن الـ  18أن يص ّوت في انتخابات الكنيست.
ّ
أصوت في االنتخابات!
يحق لي أن
ّ

نصوت في االنتخابات؟
لماذا من المه ّم أن ّ
أصوت فأنا أؤ ّثر.
عندما ّ
أصوت فأنا أؤ ّثر بخصوص من يح ّدد القوانني في الدولة.
عندما ّ
أصوت ،فأنا أؤ ّثر بخصوص من س ُيدير شؤون الدولة.
عندما ّ

صندوق اقتراع (تصويت)
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الفصل الثالث

عمل ّية التصويت
نصوت؟
متى ّ
• حسب القانونُ ،تجرى انتخابات للكنيست م ّرة ك ّل أربع سنوات.
• يوم االنتخابات هو يوم عطلة.
كاف للتصويت.
• في يوم االنتخابات ال يذهب الناس إلى العمل ،وذلك كي يكون لديهم وقت ٍ

نصوت؟
أين ّ
• ك ّل من له حقّ التصويت في االنتخابات تصل إليه ״بطاقة الناخب״ بالبريد.
• في البطاقة ُيذكر املكان الذي أص ّوت فيه.

ماذا أفعل في يوم االنتخابات؟
املسجل في البطاقة التي استلمتها بالبريد.
• في يوم االنتخابات ،أذهب إلى العنوان َّ
• من امله ّم أن أتذ ّكر أن تكون معي بطاقة ُهو ّيتي.

بطاقة ُهو ّية
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أصوت؟
كيف ّ
خاصة أدخل إليها لوحدي.
• في مكان التصويت توجد ُحج َرة صغيرة ّ

ُحج َرة التصويت
• إذا احتجت للمساعدة ،أستطيع الدخول مع ُمرا ِفق.
• ال يستطيع ّأي مرشد في الهوستيل أو الش ّقة التي أسكن فيها مرافقتي في التصويت.
الحج َرة توجد بطاقات كثيرة.
• في ُ
• ك ّل بطاقة ُتم ّثل حزب من األحزاب.
• أختار بطاقة واحدة وأضعها داخل املغ ّلف.
• من امله ّم أن أضع في املغ ّلف بطاقة واحدة فقط.
ضعت في املغ ّلف أكثر من بطاقة واحدة ،ال يجري احتساب ُمغ ّلفي.
• إذا َو ُ
الحج َرة الصغيرة.
• ُأغلقُ املغ ّلف و َأ ُ
خرج من ُ

?

صندوق االقتراع (التصويت)
الحج َرة الصغيرة يوجد صندوق يس ّمى صندوق االقتراع ( التصويت).
• خارج ُ
دخ ُل َّ
• ُأ ِ
املغلف املغلَق إلى صندوق التصويت.

صندوق التصويت
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الفصل الرابع

أصوت؟
كيف أعرف ملن ّ
• أختار أحد األحزاب التي تشارك في االنتخابات.
• ك ّل حزب له رئيس.
• الرئيس هو زعيم الحزب.
• األحزاب لديها آراء مختلفة حول مواضيع مختلفة تتع ّلق بحياتنا جمي ًعا .مثال:
في مواضيع الدين ،والعالقات بني اليهود والعرب ،وفي موضوع األمن.
• ك ّل حزب ينشر آراءه حول هذه املواضيع.
أختار الحزب الذي أوافق مع آرائه.
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الفصل الخامس

نتائج االنتخابات
يصوت الجميع؟
ماذا يجري بعد أن ّ
• يقومون باحتساب عدد األشخاص الذين ص ّوتوا لك ّل حزب.
• الحزب الذي ص ّوت له أكثر عدد من الناس يكون له عدد األعضاء األكثر في الكنيست.
• في املعتاد ،الحزب الذي ص ّوت له أكبر عدد من الناس هو الذي يقيم الحكومة.
• رئيس الحكومة هو رئيس الحزب الذي يقيم الحكومة.

حكومة إسرائيل الـ 34

ما هي الكنيست؟
• في الكنيست يوجد  120عض ًوا واسمهم أعضاء الكنيست.
• في الكنيست يوجد مندوبون لألحزاب التي جرى انتخابها في انتخابات الكنيست.
• في الكنيست يجري َس ّن القوانني التي تؤ ّثر على حياة جميع الناس في إسرائيل.
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الكنيست تؤ ّثر ً
أيضا على الناس ذوي اإلعاقات و َت ّ
سن قوانين في
مواضيع مختلفة مثل:
• حقّ الناس ذوي اإلعاقات في السكن في مجتمعهم املح ّل ّي
• حقّ الناس ذوي اإلعاقات في أن يتوافر لهم محيط ُمتَاح ( أي أن
يستطيعوا الوصول بسهولة إلى األماكن املختلفة)
مبسطة
• حقّ الناس ذوي اإلعاقات في الحصول على معلومات بلغة ّ
• حقّ الناس ذوي اإلعاقات في العمل والحصول على أجر ُم ِ
نصف

مبسطة
لغة ّ
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مخصصات من
• حقّ الناس ذوي اإلعاقات في الحصول على ّ
الوطني
التأمني
ّ

ما هي الحكومة؟
• الحكومة تدير شؤون الدولة.
• يس ّمى أعضاء الحكومة بالوزراء.
االجتماعي.
• ك ّل وزير مسؤول عن مجال مع ّين ،كالتربية والتعليم ،واألمن ،واملواصالت ،والرفاه
ّ
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لدي أسئلة أخرى؟
ماذا أفعل إذا كانت ّ
ا ّتصل ّ
بخط املساعدة التابع ألكيم
رقم التليفون1-800-399-333 :

" األهل من أجل األهل"
املساعدة والدعم 1-800-399-333
خط
َ
www.akim.org.il

مبسطة:
للحصول على موا ّد إضاف ّية بلغة ّ
التوجه إلى معهد أكيم للمنال ّية اإلدراك ّية
يجب ّ
روني أنكوري :مديرة املعهد
اإللكترونيronia@akim.org.il :
البريد
ّ
رقم التليفون052-6781991 :

معهد أكيم

للمنال ّية اإلدراك ّية
مهني لتوفير املعلومات الواضحة
مركز ّ

للحصول على مواد لإلرشاد ولورشات العمل:
يجب التوجه إلى مركز اإلرشاد للمفهوم املتمركز في اإلنسان التابعة ألكيم
كيرن درور :مر ّكزة مركز اإلرشاد
البريد االلكترونيkeren@akim.org.il :
رقم الهاتف052-6642325 :

أكيم  -مركز إرشاد لل ّرؤية
املتمركزة في اإلنسان

ميخال الفي :املسؤولة عن مواد اإلرشاد
البريد االكترونيmichal.l@akim.org.il :
رقم الهاتف052-8594608 :
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اإلسرائيلي مكا ًنا يطيب لألفراد ذوي اإلعاقة العقل ّية وأبناء
"ج ْعل املجتمع
ّ
ُ
مجتمعا يحترم الجميع ويمنح
ومتقب ًل؛
العيش فيه؛
عائالتهم
ً
ً
مجتمعا داف ًئا ِّ
الفرص لتحقيق الذات من خالل االعتراف باالختالف وااللتزام بمساواة الفرص"
(رؤيا أكيم إسرائيل).
تأسست ّ
أكيم إسرائيل هي ّ
املنظمة في
منظمة ألشخاص ذوي إعاقة عقل ّية وأبناء عائالتهمّ .
العام  ،1951وهي تعمل من أجل استنفاد الحقوق لنحو  35,000فرد من ذوي اإلعاقة العقل ّية
وأبناء عائالتهم .تعمل أكيم لصالح األفراد ذوي اإلعاقة العقل ّية في جميع مجاالت الحياة،
وطب األسنان،
كاإلسكان والعمل ،وقضاء وقت الفراغ ،والتجنيد لجيش الدفاع
اإلسرائيليّ ،
ّ
وغيرها من األمور.تعمل أكيم على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة العقل ّية في املجتمع.
أكيم إسرائيل ،شارع پنحاس روزين  ،69تل أبيب
رقم التليفون03-7662222 :

