
 

 

 בחירות מקומיות

 מערך שיעור

 מידע למורים

תיאור קצר של 

 השיעור

 

במשמעות של השתתפות בבחירות המקומיות כאחריות בשיעור זה נדון 

הן  אזרחית ראשונה במעלה. אפשרות הבחירה למועצה מקומית ולכנסת

של  םוהן מבטאות את יכולת תדמוקרטיחברה של ה אחד היסודות

על דמות ובו הם חיים ששוב יהידמות על , האזרחים להשפיע על חייהם

בשיעור נבחן עם התלמידים מהי רשות מקומית, מה הציפיות  .המדינה

 וכיצד אנחנו יכולים להשפיע. לנו ממנהש

 ו'–כיתות ה'  קהל יעד

פריטי מקור 

שהשיעור 

 מתבסס עליהם

  ,1992פתחנו את ירושלים בשבת, כרוז בחירות 

 הפעם זה יקרה בירוחם, כרזת בחירות לראשות מועצת ירוחם 

 חולדאי מעשן את תל אביב, כרזת בחירות מטעם מפלגת 

 הירוקים

  אורך הפעילות

חומר רקע 

 למורה 
  לעידוד הבחירות ברשויות המקומיותתשדיר 

  כותר, חומר רקע על תפקיד הרשות  –יחד בישראל לחיות

 המקומית

  מט"ח –הבחירות לרשויות המקומיות 

  הבחירות לרשויות המקומיות –מצגת 

 

ציוד והכנות 

 מוקדמות

 מחשב לכל זוג תלמידים •

 מקרן •

 

 מהלך השיעור 

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה  

  פתיחה במליאה

 

 

 נצייר על הלוח את מעגלי הזהות של התלמיד: מעגל קטן במרכז הלוח

נשאל את התלמידים מהי הקבוצה הקטנה ביותר כעת,  ובו המילה 'אני'.

מהי קבוצת ההשתייכות  ר כך, ואחאליה משתייכיםאו  ברים בהח שהם

 שנגיע למדינה. הרחבה יותר וכן הלאה, עד
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 תיאור הפעילות מהלך ההוראה  

  לוח מעגלי זהות לדוגמה:

 

 

 

 

 נפתח:

קרובים יותר, כמו מקצתם , כלשהםכולנו חלק ממעגלים חברתיים 

כמו תושבי העיר  ,קרובים פחותם ומקצתמשפחה והכיתה שלנו, ה

על הסביבה  משפיעתנו יכל אחד מא ,המרחק הפיזי למרותוהמדינה. 

 בכיתה לא ידאג לסדר וניקיוןמאיתנו  איש: אם לדוגמה. בה הוא חיש

 .ה ומהנהילא נוכל לשמור על סביבת לימודים נקי

 

על העיגולים הרחוקים יותר של  אנו יכולים להשפיענשאל: כיצד 

 נבקש מהתלמידים לתת דוגמאות. קבוצות ההשתייכות?

 

אחת הדרכים המקובלות בחברה דמוקרטית להשפעה נרחיב ונאמר כי 

נערכות בחירות לרשויות המקומיות הומעורבות אזרחית היא בחירות. 

אחד לראשות פתק  –בהן מצביעים בשני פתקים ו, אחת לחמש שנים

נערכות אחת בחירות לכנסת ה. מועצהל לרשימה ופתק אחד המועצה

 בוחרים ברשימה מפלגתית. בהן ו ,לארבע שנים

לרשויות המקומיות השיעור היום יעסוק בבחירות לתלמידים כי  נספר

 חשיבותן. נשאל:בו

 ?מהי רשות מקומית 

  ,נמצאים באחריות הרשות המקומית?אילו תחומים לדעתכם 

 רשות מקומית? /תמהן החובות והזכויות שלי כתושב 

 

ראו )נסביר לתלמידים על ההבדלים בין הרשויות מקומיות בישראל 

בו שהישוב שייך ונברר איתם לאיזה סוג רשות מקומית הסברים להלן( 

כיצד פועלה ונפרט עם התלמידים חשוב נהם גרים. לאחר מכן, 

. בקשו יום-היוםותפקודה של הרשות המקומית משפיע עלינו בחיים 

יום. תוכלו להיעזר בדוגמאות -היוםמהתלמידים להביא דוגמאות מחיי 

  הבאות: 

באיזה מבנה תפעל  יהיו מעברי חצייה בשכונה שלי? היכן – תשתיות

 אני

 אני
 משפחה\כיתה

 שכונה
 יישוב

 מדינה
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 תנועת הנוער שלי?

ירכשו האם  ?מתי ישפצו את פינות הישיבה בבית הספר – חינוך

 מחשבים וציוד הוראה מתקדם?

ברחוב  האשפהשעות מפנים את  לוכמה פעמים בשבוע ובאי – תברואה

 פחי מיחזור ברחוב שלי? נםשלי? האם יש

 האם יש ספסלים בפארק ביישוב? מתי ישתלו דשא חדש? – גינון

 

 רקע למורה:

המהוות את מוסד השלטון  ,מקומיות רשויות 250-כ פועלות בישראל

 מחולקות הרשויות. התושבים רכיולצ ודואג שוביהמנהל את החיים בי

 סוגים עיקריים: עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. שלושהל

את ענייני העיר. זו הרשות מנהלת שהרשות המקומית : עירייה

ותחתיו  ייה. בראשות העירייה יושב ראש העירביותרהגדולה  המקומית

 מועצת העיר.

ניהול ל. אחראית הרשות מקומית קטנה מעיריי: מועצה מקומית

פיתוח, גודל הכמו רמת  שאינם מוכרים כערים מסיבות שונותהיישובים 

אוכלוסייה ועוד.  בראש המועצה המקומית עומד ראש מועצה ולצידו ה

 חברי מועצה.

לרוב בעלי אופי כפרי. יישובים  ,יישובים כמה מאגדתמועצה אזורית: 

מטעמי במסגרת מועצה אזורית מטעמים של יעילות או  מאוגדים ואל

לספק לעצמם את כל השירותים שאין ביכולתם משום תקציב, כלומר, 

בראש המועצה האזורית עומד ראש מועצה ולצידו . שהם זקוקים להם

 חברי מועצה.

 , אשרהרשות המקומית כפופה למרכז השלטון המקומי במשרד הפנים 

 .ישראל לממשלת כפוף

, החינוך, התשתיות בתחומי הרשות ניהול על אמונה המקומית הרשות

 מיסים גביית ידי על נעשה ואלתחומים  ניהולועוד.  היהבני, התברואה

 .בה והעסקים העיר מתושבי

 

זכאי  17כל תושב עיר מעל גיל  ,"המקומיות הרשויות"חוק  פי על

בשני  נעשית הבחירהלהצביע בבחירות לרשויות המקומיות. כאמור, 

צהוב לבחירת ראש הרשות המקומית, פתק לבן לבחירות פתק  פתקים:

 .רשות המקומיתעירייה / מועצת הרשימה ל
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התלמידים: כיצד נדע למי להצביע? איך נדע מה כל מתמודד את נשאל 

 או רשימה מציעים לי? 

לעודד את האזרח לצאת כדי  ,בחירות מלוות בתעמולה רבההנסביר כי 

. כל רשימה הנבחריםמועצת של  הרכבהולהצביע ובכך להשפיע על 

כרזות, תשדירים ומדיה  באמצעותמנסה לשכנע את הבוחר להצביע לה 

ישוב: ניקיון, יאת תושבי השמעניינים בנושאים  שעוסקים ,תדיגיטלי

 מיסים, חינוך, תרבות ועוד.

 

ובקשו  זו אחרזו הקרינו לתלמידים את כרזות התעמולה הבאות כעת, 

בתום  בנוגע לכל פריט מכל תלמיד להתייחס לשאלות המנחות

 :ההקרנה

  ,1992פתחנו את ירושלים בשבת, כרוז בחירות 

 הפעם זה יקרה בירוחם, כרזת בחירות לראשות מועצת ירוחם 

  חולדאי מעשן את תל אביב, כרזת בחירות מטעם מפלגת

 הירוקים

 

 שאלות מנחות:

 ראינושהתעמולה סוג  ומה? 

  ם הפריט?ופרסעומד מאחורי מי  

  שלילי הוא חיובי?האם הפרסום 

  כיצד ? לעומד מאחוריהלהצביע משכנעת אותנו הכרזה האם

 היא עושה זאת?

  לצבעים  יחסויהתלה? שכיצד עיצוב הכרזה תורם למסר

 בכרזה.  ולבחירת המילים

 היצירפעילות 

 בזוגות

 

 .נחלק את התלמידים לקבוצות

על נושא שדרוש בו יחד  חשבויו ,מול מחשב ושביכל קבוצה חברי 

כל קבוצה תיעזר  ,. לאחר מכןגריםהם בה שבשכונה או  שינוי ביישוב

קוראת לראש המועצה או למועמדים הכרזה  ותכין anvaCבאתר 

עודדו את התלמידים להשתמש למועצת העיר להשפיע ולשנות. 

ניתן לחפש  ,בחרו. כמו כןשנושא בלחפש מידע ותמונות , במרשתת

ועשויים שלנו נציגים המשתתפים בבחירות לרשות המקומית מידע על 

 אותם.שמעניין להוביל את הנושא 
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http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDUSP5337&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dlsr16%2Cexact%2C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%26query%3Dlsr16%2Cexact%2C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%2B%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%26query%3Dany%2Ccontains%2C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%26indx%3D11%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26bulkSize%3D10
http://ecat.education.gov.il/canva


 

 

 תיאור הפעילות מהלך ההוראה  

 . Canvaבכלי שימוש  מדריךמידע למורה: 

 

, בה הם גריםשעודדו את התלמידים לחשיבה ביקורתית על הסביבה 

 :לדוגמה בנושאים אלה

 פינוי אשפה-אי 

 ה מסוכניםיחצי רימעב 

 מחסור במקומות בילוי 

  מטופחים-לאפארקים 

 למשפחות פנאי ופעילויות חוגים של היצע 

 ציבורית תחבורה  

 

 .תיכיתפורום הכל קבוצה תציג את הכרזה שלה ב ,לאחר מכן

 סיכום

 דק 5

 לעידוד הבחירות ברשויות המקומיותנקרין לתלמידים את התשדיר 

 ונסכם: 

מהי רשות מקומית וראינו דוגמה לתעמולת בחירות.  בשיעור למדנו

לא מעט דברים שהיינו רוצים  נםיש בואנו גרים שביישוב ראינו ש

שתתפות ההשהיינו רוצים שימשיכו כמו שהם. רבים דברים ו לשנות,

המועצה  משפיעה על חיי היום יום שלנו ושל סביבתנו.בבחירות 

שוב היא זו שמתווה את המדיניות ואת ילעמוד בראש הישתיבחר 

העשייה הציבורית לחמש השנים הבאות. על ידי בחינה ביקורתית של 

הנושאים שמעניינים אותנו אנו יכולים לבדוק מי מהרשימות למועצה 

 ביום הבחירות. בהתאמה לכך לבחור ולמעננו, המיטבית בדרך תפעל 

עודדו  .עד שיוכלו לבחורעוד כמה שנים  לפניהםהסבירו לתלמידים כי 

ההורים למי הם  ולשאול אתאותם להציג את הכרזה שלהם בבית 

 ולמה. ,מצביעים

 

 

 

https://youtu.be/3aBYb44qqKQ
https://youtu.be/bjS38pUE8FE

