
הבחירות בישראל

ישראל היא מדינה דמוקרטית, והבחירות בה מתקיימות פעם 
בארבע שנים, בדרך-כלל. לכל אזרח ישראלי יש זכות לבחור 

במפלגה, שתייצג אותו בכנסת. מספר חברי הכנסת הוא 120.
שיטת הבחירות לכנסת:

1. הבחירות בישראל הן כלליות ושוות, כלומר: לכל אזרח מגיל 
18 יש זכות לבחור רק בפתק אחד, ומגיל 21 יש לו גם זכות 

להיבחר לכנסת. 
2. הבחירות הן חשאיות: כל אזרח בוחר לבדו, ומכניס את פתק 

ההצבעה לקלפי בעצמו.
3. הבחירות מתקיימות בכל הארץ באותו יום. ביום הבחירות 

לא עובדים זה יום שבתון.
4. הבחירות הן יחסיות: מספר חברי-הכנסת של כל מפלגה 
נקבע לפי אחוז קולות הבוחרים, שבחרו בה. לדוגמה: למפלגה 

שזכתה ב - 10% מקולות הבוחרים, יהיו 12 חברי-כנסת. 
לאחר שמסתיים תהליך הבחירות, משוחח נשיא המדינה עם 
נציגי המפלגות שנבחרו לכנסת. הנשיא מחליט מיהו ראש 
המפלגה, שיש לו סיכוי טוב להקים את הממשלה החדשה. הוא 
מטיל עליו להקים ממשלה, ולעמוד בראשה. אחרי משא ומתן 
עם נציגי המפלגות חותם ראש הממשלה הנבחר על הסכם 
קואליציוני עם ראשי המפלגות, המעונינות להשתתף בממשלה. 
ההסכם הקואליציוני כולל את קווי היסוד של הממשלה ואת 

חלוקת התיקים בין השרים.
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ְ ׂשָרֵאל ְ ּבִי ְ ּבִחיר ֹות  ַה

ַ ּפַעם  ְ ּימ ֹות  ָ ּב ּה ִמְתַק ְ ּבִחיר ֹות  ְ ׂשָרֵאל ִהיא ְמִדיָנה ֶ ּדמ ֹוְקָרִטית, ְוַה ִי
ְ ׂשְרֵאִלי ֵי ׁש ְזכ ּות ִלְבח ֹור  ְ ּכָלל. ְלָכל ֶאְזָרח ִי ְ ּבֶדֶרְך- ָ ׁשִנים,  ַ ּבע  ְ ּבַאְר

ְ ּכֶנֶסת ה ּוא 120. ָ ּפר ַחְבֵרי ַה ְ ּכֶנֶסת. ִמְס ַ ּב ֵ ּצג א ֹות ֹו  ְ ּתַי ֶ ׁש ִ ּמְפָלָגה,  ַ ּב
ְ ּכֶנֶסת: ְ ּבִחיר ֹות ַל ִ ׁשיַטת ַה

ִ ּגיל  ְ ּכל ֹוַמר: ְלָכל ֶאְזָרח ִמ ָ ׁשו ֹות,  ְ ּכָלִל ּי ֹות ְו ְ ׂשָרֵאל ֵהן  ְ ּבִי ְ ּבִחיר ֹות  1. ַה
ִ ּגיל 21 ֵי ׁש ל ֹו ַ ּגם ְזכ ּות  ְ ּבֶפֶתק ֶאָחד,  ּוִמ 18 ֵי ׁש ְזכ ּות ִלְבח ֹור ַרק 

ְ ּכֶנֶסת.  ָ ּבֵחר ַל ְלִהי
ֶ ּפֶתק  ָ ּכל ֶאְזָרח  ּב ֹוֵחר ְלַב ּד ֹו,  ּוַמְכִניס ֶאת  ָ ׁשִא ּי ֹות:  ְ ּבִחיר ֹות ֵהן ֲח 2. ַה

ְ ּבַעְצמ ֹו. ִ ּפי  ָ ּבָעה ַלַ ּקְל ַהַהְצ
ְ ּבִחיר ֹות  ְ ּבי ֹום ַה ְ ּבא ֹות ֹו י ֹום.  ְ ּבָכל ָהָאֶרץ  ְ ּימ ֹות  ְ ּבִחיר ֹות ִמְתַק 3. ַה

ָ ּבת ֹון. ַ ׁש לֹא ע ֹוְבִדים ֶזה י ֹום 
ָ ּכל ִמְפָלָגה  ֶ ׁשל  ְ ּכֶנֶסת  ָ ּפר ַחְבֵרי-ַה ְ ּבִחיר ֹות ֵהן ַיֲחִס ּי ֹות: ִמְס 4. ַה
ִ ּמְפָלָגה  ָ ּב ּה. ְלד ּוְגָמה: ַל ָ ּבֲחר ּו  ֶ ׁש ַ ּבע ְלִפי ָאח ּוז ק ֹול ֹות ַה ּב ֹוֲחִרים,  ִנְק

ְ ּכֶנֶסת.  ֶ ׁשָ ּזְכָתה ב - 10% ִמ ּק ֹול ֹות ַה ּב ֹוֲחִרים, ִיְהי ּו 12 ַחְבֵרי-
ְ ּמִדיָנה ִעם  ִ ׂשיא ַה ְ ּבִחיר ֹות, ְמ ׂש ֹוֵחַח ְנ ַ ּתֲהִליְך ַה ַ ּתֵ ּים  ִ ּמְס ֶ ׁש ְלַאַחר 
ֹרא ׁש  ִ ׂשיא ַמְחִליט ִמיה ּו  ְ ּכֶנֶסת. ַהָ ּנ ִ ּנְבֲחר ּו ַל ֶ ׁש ִ ּמְפָלג ֹות  ְנִציֵגי ַה
ָ ׁשה. ה ּוא  ָ ׁשָלה ַהֲחָד ֶ ּמְמ ֶ ׁשֵ ּי ׁש ל ֹו ִס ּכ ּוי ט ֹוב ְלָהִקים ֶאת ַה ִ ּמְפָלָגה,  ַה
ָ ּתן  ָ  ּׂשא  ּוַמ ָ ׁש ּה. ַאֲחֵרי ַמ ֹרא ְ ּב ָ ׁשָלה, ְוַלֲעמ ֹוד  ֵמִטיל ָעָליו ְלָהִקים ֶמְמ
ֵ ּכם  ִ ּנְבָחר ַעל ֶהְס ָ ׁשָלה ַה ֶ ּמְמ ֹרא ׁש ַה ִ ּמְפָלג ֹות ח ֹוֵתם  ִעם ְנִציֵגי ַה
ָ ׁשָלה.  ֶ ּמְמ ַ ּב ֵ ּתף  ַ ּת ְ ׁש ְ ּמע ּוְנָינ ֹות ְלִה ִ ּמְפָלג ֹות, ַה ֵ ׁשי ַה ק ֹוָאִליְצי ֹוִני ִעם ָרא
ָ ׁשָלה ְוֶאת  ֶ ּמְמ ֶ ׁשל ַה ְ ּיס ֹוד  ֵ ּכם ַה ּק ֹוָאִליְצי ֹוִני  ּכ ֹוֵלל ֶאת ַקוֵ ּוי ַה ַהֶהְס

ָ  ּׂשִרים. ֵ ּבין ַה ִ ּתיִקים  ֲחל ּוַ ּקת ַה
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

se déroulerמתקייםהתקייםהתפעללהתקיים

voter, élireבוחרבחרפעללבחור

être éluנבחרנבחרנפעללהיבחר

représenterמייצגייצגפיעללייצג

introduireמכניסהכניסהפעיללהכניס את

bénéficierזוכהזכהפעללזכות ב 

se terminerמסתייםהסתייםהתפעללהסתיים

mettre en placeמקיםהקיםהפעיללהקים

donner àמטילהטילהפעיללהטיל על

présiderעומדעמדפעללעמוד בראש

signer surחותםחתםפעללחתום על

participer àמשתתףהשתתףהתפעללהשתתף ב

Vocabulaire

voix קולות état מדינה

processus תהליך citoyen, civil אזרח

le Chef de l'Etat נשיא המדינה parti politique מפלגה

représentants נציגים député חבר כנסת

chance סיכוי mode de scrutin שיטת הבחירות

gouvernement ממשלה général כללי

négociation משא ומתן égal, équitable שווה

premier ministre ראש הממשלה secret חשאי

accord הסכם bulletin פתק

interressé מעוניין urne קלפי

ligne directrice קווי היסוד droit זכות

répartition חלוקה jour chômé יום שבתון

portefeuilles תיקים relatif יחסי

ministres שרים pourcentage אחוז
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שאלות
1) באיזה גיל אזרח ישראלי יכול לבחור ולהיבחר ?  

        
______________________________________________

   

2) מתי מתקיימות הבחירות לראשות הממשלה ?  
        

______________________________________________

3) איך נבחרים חברי הכנסת ?  
        

______________________________________________

4) מה עושה נשיר המדינה אחרי הבחירות  ?  
        

______________________________________________

5) על מה חותמים ראש הממשלה והשרים  ?  
        

______________________________________________
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