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פרק א׳

מה היא בחירה?
להחליט על דבר אחד מתוך כמה אפשרויות.
כשאני בוחר אני מקבל החלטה לגבי החיים שלי.
כשאני בוחר אני מחליט מה אני רוצה.

מה אני בוחר?
אני בוחר
מה לאכול

אני בוחר
מה ללבוש בבוקר

אני בוחר
את החברים שלי

אני בוחר
איפה לגור

אני בוחר
איפה לעבוד

אני בוחר
במפלגה לכנסת ישראל
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ביום שלישי 9 ,בחודש אפריל  ,2019יתקיימו בחירות לכנסת ישראל
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פרק ב׳

הזכות להצביע בבחירות לכנסת
לכל אדם מעל גיל  18שהוא אזרח מדינת ישראל יש זכות להצביע בבחירות
לכנסת.

זכותי להצביע בבחירות!

למה חשוב להצביע בבחירות?
כשאני מצביע בבחירות אני משפיע.
כשאני מצביע  -אני משפיע מי יקבע את החוקים במדינה.
כשאני מצביע  -אני משפיע מי ינהל את המדינה.

תיבת קלפי
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פרק ג׳

תהליך ההצבעה
מתי מצביעים?
• לפי החוק כל ארבע שנים יש בחירות לכנסת ישראל.
• יום הבחירות הוא יום שבתון.
• ביום שבתון לא הולכים לעבודה כדי שלכל האנשים יהיה זמן פנוי ללכת
להצביע.

איפה מצביעים?
• כל אדם שיש לו זכות להצביע בבחירות מקבל הודעה בדואר.
• בהודעה כתוב איפה אני צריך להצביע.

מה עושים ביום הבחירות?
• ביום הבחירות אני צריך ללכת לכתובת שרשומה בהודעה שקיבלתי.
• חשוב לזכור להביא את תעודת הזהות שלי.

תעודת זהות
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איך מצביעים?
• במקום שמצביעים יש תא שאליו אני נכנס לבד.

תא הצבעה

• אם אני צריך עזרה אני יכול להיכנס עם מלווה.
• מדריך בהוסטל או בדירה שבה אני גר לא יכול ללוות אותי בהצבעה.
• בתא יש הרבה פתקים.
• כל פתק מייצג מפלגה.
• אני בוחר בפתק אחד ומכניס אותו למעטפה.
• חשוב להכניס רק פתק אחד למעטפה.
• אם אכניס יותר מפתק אחד לא יספרו את המעטפה שלי.
• אני סוגר את המעטפה ויוצא מהתא.

?

תיבת קלפי
• מחוץ לתא יש קופסה שקוראים לה ״תיבת קלפי״.
• אני מכניס את המעטפה הסגורה לתיבת קלפי.

תיבת קלפי
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פרק ד׳

איך יודעים במי לבחור?
• אני בוחר במפלגה שמתמודדת בבחירות.
• לכל מפלגה יש יושב ראש.
• יושב ראש הוא המנהיג של המפלגה.
• למפלגות יש דעות שונות בנושאים שקשורים לחיים של כולם.
למשל :נושאים כמו דת ,ביטחון ,יחסים בין יהודים לערבים.
• כל מפלגה מפרסמת את הדעות שלה בנושאים האלו.

אני בוחר במפלגה שאני מסכים עם הדעות שלה
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פרק ה׳

תוצאות הבחירות
מה עושים אחרי שכולם בוחרים?
•
•
•
•

סופרים כמה אנשים בחרו בכל אחת מהמפלגות.
למפלגה שהכי הרבה האנשים בחרו בה יהיו הכי הרבה חברים בכנסת.
בדרך כלל המפלגה שרוב האנשים בחרו בה מקימה את הממשלה.
ראש הממשלה עומד בראש המפלגה שמקימה את הממשלה.

ממשלת ישראל ה34 -

מהי כנסת ישראל?
• בכנסת יש  120חברים והם נקראים חברי כנסת.
• בכנסת חברים נציגים של מפלגות שנבחרו בבחירות לכנסת.
• בכנסת מחוקקים חוקים שמשפיעים על החיים שלנו בישראל.
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הכנסת משפיעה גם על החיים של אנשים עם מוגבלות
ומחוקקת חוקים בנושאים כמו:
הזכות של אנשים עם מוגבלות
לגור בקהילה

• הזכות של אנשים עם מוגבלות
לסביבה נגישה

•

• הזכות של אנשים עם מוגבלות
לקבל מידע בשפה פשוטה

• הזכות של אנשים עם מוגבלות
לעבוד ולקבל שכר הוגן
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פישוט לשוני

• הזכות של אנשים עם מוגבלות
לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי

מהי הממשלה?
• הממשלה מנהלת את המדינה.
• חברי הממשלה נקראים שרים.
• כל שר אחראי על תחום כמו חינוך ,ביטחון ,תחבורה ורווחה.
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מה עליי לעשות אם יש לי
עוד שאלות?
להתקשר לקו הסיוע של אקים
מספר טלפון1-800-399-333 :

״הורים למען הורים״
קו סיוע ותמיכה 1-800-399-333
www.akim.org.il

לחומרים נוספים בפישוט לשוני:
יש לפנות למכון אקים להנגשה קוגניטיבית
רוני אנקורי :מנהלת המכון
דואר אלקטרוניronia@akim.org.il :
מספר טלפון052-6781991 :

לחומרי הדרכה וסדנאות:
יש לפנות למרכז ההדרכה לתפיסה ממוקדת אדם של אקים:
קרן דרור :רכזת מרכז הדרכה
דואר אלקטרוניkerend@akim.org.il :
מספר טלפון052-6642325 :
מיכל לביא :אחראית מערכי הדרכה
דואר אלקטרוניmichal.l@akim.org.il :
מספר טלפון052-8594608 :
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אקים  -מרכז הדרכה
לתפיסה ממוקדת אדם

״לעשות את החברה הישראלית מקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלות שכלית
ולבני משפחותיהם :חברה מכבדת ,חמה ומקבלת ,המאפשרת מימוש עצמי,
מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות״
(חזון אקים ישראל)

אקים ישראל הוא ארגון של אנשים עם מוגבלות שכלית ושל בני משפחותיהם.
אקים הוקם בשנת  1951ופועל לקידום הזכויות של  35,000אנשים עם מוגבלות שכלית
ובני המשפחה שלהם.
אקים פועל למען אנשים עם מוגבלות שכלית בכל תחומי החיים :דיור ,תעסוקה ,פנאי,
גיוס לצה״ל ,רפואת שיניים ועוד.
אקים פועל להכללה של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה.

אקים ישראל רח׳ פנחס רוזן  ,69תל אביב
מספר טלפון03-7662222 :

