פישוט לשוני

בחירות לכנסת ישראל
חוברת בפישוט לשוני
הבחירות לכנסת ה 24-במדינת ישראל

אקים ישראל 2021

כתיבת הפרק אודות הבחירות:
עו״ד נועה בן שאול ,עו״ד נועה בן צבי

כתיבת הפרק של מצעי המפלגות:
עו"ד עירית גזית ,עו"ד שרונה מזרחי ,דגנית הירש ,טובית קהלני ,ללי יעקב,
קרן דרור ,סיונית רובינשטיין
עריכה גרפית :לימור עציון
עריכה לשונית :סיונית רובינשטיין
הוכן על ידי מכון אקים להנגשה קוגניטיבית

תל-אביב2021 ,

*החוברת כוללת תמונות שנשלחו על ידי המפלגות ואושרו לפרסום.

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

50 50

?

ביום שלישי 23 ,בחודש מרץ  ,2021יתקיימו 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

הערה חשובה:
* ביום הבחירות יעברו מפקחים בקלפיות כדי לבדוק שתהליך ההצבעה תקין.
* למפקחים יהיו מצלמות והם ישתמשו בהן רק אם יהיו זיופים.
* המפקחים לא ישתמשו במצלמות כדי לצלם את האנשים שבאים להצביע.
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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-
בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל ,וכן מפאת גודלה של ממשלת ישראל ה ,35-לא צולמה תמונה של ממשלה זו.

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

50 50

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
עו"ד עירית גזית
דואר אלקטרוניirit.g@akim.org.il :
מספר טלפון03-7662201 :

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 :
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אקים  -מרכז הדרכה
לתפיסה ממוקדת אדם

רשימות המועמדות
לבחירות לכנסת ה24-
הסבר על הרשימות בשפה פשוטה

* תמצית/עיקרי המצעים של המפלגות נערכו ונכתבו על ידי אקים ישראל ,בשפה
פשוטה ,בהתאם למצעים שנשלחו על ידי המפלגות ולפי המידע שפורסם באתרי
המפלגות ובאמצעי התקשורת הכתובה במועד עריכת חוברת .ט.ל.ח
** המפלגות מופיעות על פי סדר הא"ב של מפלגות גדולות ומפלגות קטנות.
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מפלגת יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל -דגל התורה
מספר  - 1גפני משה רפאל
• לייצג את הציבור הדתי בישראל ,ולמנוע אפליה לרעה של הציבור החרדי.
• לשמור על אורח חיים יהודי ודתי.
• לעודד כל יהודי ללמוד תורה ולקיים מצוות.
• לפעול להשגת דירות לזוגות צעירים חרדים במחיר נמוך.

ג

אם רוצים לבחור ב״מפלגת יהדות התורה״
צריך לשים פתק עם האות ג

ימינה

מספר  - 1נפתלי בנט
• לאחד את העם
• לשלב את החרדים בעבודה
• לעזור לבעלי עסקים
• לשפר את מערכת החינוך
• להוריד מסים

ב

אם רוצים לבחור ב"ימינה"
צריך לשים פתק עם האות ב
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יש עתיד

מספר  - 1יאיר לפיד
• מדינת ישראל היא מדינה של דתיים וחילונים וכל עיר תבחר אם יהיו בה
אוטובוסים ומכולות פתוחות בשבת
• לעזור לאנשים עם מוגבלות לקבל את כל הזכויות שלהם
• לחלק את מדינת ישראל לשתי מדינות – ליהודים ולערבים
• לעודד אנשים לנסוע באוטובוסים כדי שיהיו פחות פקקים וזיהום אוויר ולדאוג
שהאוטובוסים יהיו נוחים ויגיעו מהר.
• לשפר את מערכת הבריאות כדי שלא נצטרך לחכות הרבה זמן כשקובעים
תור לבדיקות ולרופאים.

פה

אם רוצים לבחור ב״יש עתיד״
צריך לשים פתק עם האותיות פה

ישראל ביתנו

מספר  - 1אביגדור ליברמן
• לפעול למען מדינה חילונית
• לתת זכויות רק למי שמקבל את חוקי המדינה
• לשמור על בטחון האזרחים
• לעזור לזוגות צעירים שעובדים לקנות דירה
• לדאוג לילדים ,לקשישים ולאנשים עם מוגבלות.

ל

אם רוצים לבחור ב"ישראל ביתנו"
צריך לשים פתק עם האות ל
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כחול לבן
מספר  - 1בנימין גנץ
• מדינת ישראל היא מדינה ליהודים אבל גם לאנשים לא יהודים יהיו זכויות שוות
• להנגיש לאנשים עם מוגבלות את הזכויות שלהם
• לשנות ולשפר את מסגרות החינוך גם בישובים שאינם במרכז הארץ (בצפון
ובדרום) ,ושיהיו בהם מורים טובים ויותר חוגים
• לעודד אנשים לחזור לעבודה אחרי משבר הקורונה
• לשפר את מערכת הבריאות ולהגדיל את מספר הרופאים בבתי החולים

כן

אם רוצים לבחור ב״כחול לבן״
צריך לשים פתק עם האותיות כן

המפלגה
הכלכלית החדשה
מספר  - 1פרופ׳ ירון זליכה
• להוריד את מחירי הדירות
• להוריד את מחירי המזון
• להגדיל את מספר הרופאים ,האחיות והעובדים הסוציאליים
• להוריד את מחירי המכוניות
• להגדיל את הקצבאות לאנשים מבוגרים

יז

אם רוצים לבחור ב"מפלגה הכלכלית החדשה"
צריך לשים פתק עם האותיות יז
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הליכוד

מספר  - 1בנימין נתניהו
• לשמור על ירושלים מאוחדת
• למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני
• לשמור על הביטחון של התושבים בישראל
• לשפר את מערכת החינוך
• לייצר מקומות עבודה חדשים ולקדם את הכלכלה

מחל

אם רוצים לבחור ב"ליכוד"
צריך לשים פתק עם האותיות מחל

מרצ -
השמאל של ישראל
מספר  - 1ניצן הורוביץ

מרצ

צילום :אלעד מלכה

• לתת זכויות שוות לכל בני האדם בישראל :אנשים עם מוגבלות ,ערבים ,נשים ,עניים.
• לפעול למען נישואים חד מיניים (גבר עם גבר ,אישה עם אישה).
• לדאוג למשכורות הוגנות ,הורדת מסים ,הגדלת תקציבים לבריאות ולחינוך.
• לתמוך בשלום עם מדינות ערב.
• לפעול להקמת מדינה פלסטינאית לצד מדינת ישראל.

אם רוצים לבחור ב"מרצ – השמאל של ישראל"
צריך לשים פתק עם האותיות מרצ
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מפלגת העבודה
מספר  - 1מרב מיכאלי

אמת

צילום :אלעד מלכה

• לפעול למען שוויון זכויות לכולם :יהודים וערבים ,נשים וגברים ,דתיים וחילונים
• לדאוג לצרכים הבסיסיים של כל אזרח :בית ,בריאות ,חינוך ותעסוקה
• לעשות שלום עם המדינות השכנות
• לפעול לשלום בין האזרחים במדינה
• לפעול נגד אלימות נגד נשים

אם רוצים לבחור ב"מפלגת העבודה"
צריך לשים פתק עם האותיות אמת

הציונות הדתית
מספר  - 1בצלאל סמוטריץ׳
• לקדם את האופי היהודי והדתי של מדינת ישראל
• להחיל שלטון ישראלי ביהודה ושומרון
• לצמצם את הכוח של בית המשפט העליון
• להוציא את מבקשי המקלט והעובדים הזרים מישראל
• להעלות יהודים מהעולם לארץ

ט

אם רוצים לבחור ב"ציונות הדתית"
צריך לשים פתק עם האות ט
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הרשימה הערבית המאוחדת
מספר  - 1מנסור עבאס
• לטפל בפשיעה וברצח בחברה הערבית
• להגדיל את בניית הדירות בערים הערביות
• לחתום הסכם שלום עם הפלסטינאים
• לא לתת זכויות להומואים ולסביות
• לשמוע על המנהגים והדת האסלמית

עם

אם רוצים לבחור ב"רשימה הערבית המאוחדת"
צריך לשים פתק עם האותיות עם

הרשימה המשותפת
(חד״ש ,תע״ל ,בל״ד)
מספר  - 1איימן עודה
• לפעול לשוויון מלא בין ערבים ויהודים בישראל
• להכיר בזכויות של הציבור הערבי
• לחוקק חוק זכויות חברתיות בחינוך ,בבריאות ,לאנשים עם מוגבלות ולקשישים
• להילחם באלימות ובפשיעה בחברה הערבית
• לסיים את הכיבוש הישראלי ביהודה ,שומרון ורמת הגולן

ודעם

אם רוצים לבחור ב"רשימה המשותפת"
צריך לשים פתק עם האותיות ודעם
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ש"ס  -התאחדות הספרדים
שומרי תורה

מספר  – 1אריה דרעי

• למנוע אפליה בין העדות השונות
• לחזק את המסורת היהודית הספרדית
• לדאוג לחלשים ולעניים
• לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית
• לתת סיוע כלכלי למשפחות שאין להן כסף.

שס

אם רוצים לבחור ב"שס" – התאחדות הספרדים שומרי
תורה צריך לשים פתק עם האותיות שס

תקווה חדשה

מספר  – 1גדעון סער

ת

אם רוצים לבחור ב"תקווה חדשה"
צריך לשים פתק עם האות ת
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צילום :אילן בושר

• לדאוג לאנשים למקומות עבודה בכל הארץ
• לקדם את מעמד האישה בישראל ואת השוויון בין גברים ונשים
• להוריד את מחירי המוצרים בארץ
• לדאוג לקשישים :להעלות קצבאות ,להוריד מחירי תרופות
• להבטיח את הביטחון האישי של כל אזרח

אנחנו

מספר  - 1חוג׳ה מוש
• להפוך את החינוך בישראל לחשוב
• כל אחד ילמד על האופי היהודי של המדינה
• לחוקק חוקים לטובת בעלי עסקים
• לקבל מועמדים לעבודה בהתאם לכישורים ולא בהתאם לקשרים

נר

אם רוצים לבחור ב"מפלגת אנחנו"
צריך לשים פתק עם האותיות נר

אני ואתה -
מפלגת העם הישראלית

מספר  - 1אלון גלעדי

• כולם שווים על פי חוק
• להפריד בין השלטון לבין אנשים עם כסף
• לאפשר לכולם להשמיע את קולם
• לפעול למען שלום וביטחון בישראל.

כך

אם רוצים לבחור ב"מפלגת אני ואתה"
צריך לשים פתק עם האותיות כך
-18-

הבלתי אפשרי  -אפשרי

מספר  – 1נועם אריה קולמן

• מדינת ישראל תקים מסגרות דיור ליד הים לאנשים עם אוטיזם ולקשישים
• להביא כסף מחוץ לארץ שישמש למחקרים על אוטיזם ועל מחלות שפוגעות
בזיכרון
• להפחית את מספר חברי הכנסת מ 120-ל100-
• לעודד אנשי עסקים ממדינות ערב להביא כסף לחברות ומפעלים בישראל
כדי שיהיו הרבה מקומות עבודה.

ק

אם רוצים לבחור ב"הבלתי אפשרי  -אפשרי"
צריך לשים פתק עם האות ק

ברית השותפות לאיחוד לאומי

מספר  – 1בשארה שליאן

• לקדם חופש ,סובלנות ודמוקרטיה
• לקדם את הצרכים של הנוצרים (מי שמאמין בישו) בישראל
• לחבר בין יהודים וערבים

ני

אם רוצים לבחור ב״ברית השותפות לאיחוד לאומי״
צריך לשים פתק עם האותיות ני
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גה"ת  -גוש התנ"כי

מספר  – 1דניס ליפקין

• לשמור על ארץ ישראל ולא לוותר על שטחים שלה
• לפעול כדי שיהודים לא יעזבו את הארץ
• לשפר את האופן שבו רואים את מדינת ישראל בעולם
• להביא אנשים שישקיעו כסף במדינת ישראל.

יק

אם רוצים לבחור ב"מפלגת גה"ת – גוש התנ"כי"
צריך לשים פתק עם האותיות יק

דעם – כלכלה ירוקה מדינה אחת

מספר  – 1יואב גל טמיר

• לפעול לשלום ולשוויון בין האזרחים
• להגן על הדמוקרטיה בישראל
• לפעול למען איכות הסביבה
• לפעול לשוויון בין גברים ונשים
• לבנות בתי חולים נוספים ולשפר את מעמדם של עובדי הרפואה.

ץ

אם רוצים לבחור ב"דעם – כלכלה ירוקה מדינה אחת"
צריך לשים פתק עם האות ץ
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דמוקרטית חירות שוויון וערבות הדדית

מספר  – 1ברק כהן

• לפעול למען זכויותיו של כל אדם
• לדאוג שאזרחי המדינה יעזרו זה לזה
• לפעול למען יחסי שכנות עם המדינות השכנות
• לדאוג לאיכות הסביבה
• לשמור על הדמוקרטיה בארץ.

רק

אם רוצים לבחור ב"הדמוקרטית חרות שוויון וערבות הדדית"
צריך לשים פתק עם האותיות רק

חץ (המפלגה החילונית הציונית)

מספר  – 1ליאור שפירא

• לעודד עלייה לישראל
• לספק לעולים הזדמנויות תעסוקה ,דיור ,חינוך וחברה
• לשלב עולים בממשלה ובכנסת בישראל
• לפעול להגברת החינוך היהודי בעולם
• לפעול להשגת שלום בין ישראל לבין שכנותיה בעולם הערבי.

צף

אם רוצים לבחור ב"מפלגת חץ"
צריך לשים פתק עם האותיות צף
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הישראלים

מספר  – 1ירון שמעון רגב
• שינוי שיטת הבחירות לכנסת – כל מועמד ייצג אזור מגורים
• לדאוג שחברי הכנסת ידווחו על כל פעילותם
• לכל שר בממשלה יהיה ידע מקצועי בתחום שהוא אחראי עליו

ז

אם רוצים לבחור ב"מפלגת הישראלים"
צריך לשים פתק עם האות ז

כבוד האדם

מספר  – 1ארקדי פוגץ׳
• לקדם את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית
• להבטיח את ביטחון המדינה
• לשפר את מצבם של העולים מרוסיה
• לקדם את הכלכלה בישראל
• לדאוג שיהיה מספיק כסף לכל המשפחות

יף

אם רוצים לבחור ב"כבוד האדם"
צריך לשים פתק עם האותיות יף
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הלב היהודי

מספר  – 1אלי יוסף
• לא למכור נשק למדינות שפגעו באנשים
• לעזור לאנשים עניים שעובדים להרוויח משכורת שתספיק לחיות ולשלם
חשבונות
• להקל על יהודים מאתיופיה ומארצות אחרות לעלות לארץ ולחיות פה
• לעודד ילדים ונוער להתנדב למען האחר
• לשפר את הקשר עם הפלסטינים בנושאי חינוך ועסקים

כ

אם רוצים לבחור ב"הלב היהודי"
צריך לשים פתק עם האות כ

מנהיגות חברתית

מספר  – 1אילן משיחא

• לפעול למען נאמנות למדינת ישראל
• לדאוג שאזרחי ישראל יחיו בכבוד
• להגן על הדמוקרטיה של העם היהודי בארץ ישראל
• להבטיח את בטחון כל תושבי המדינה
• לעשות שלום עם המדינות השכנות.

יר

אם רוצים לבחור ב"מנהיגות חברתית"
צריך לשים פתק עם האותיות יר
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מען יחד לעידן חדש

מספר  – 1מוחמד דראושה

• לפעול למען שוויון בין ערבים ויהודים בישראל
• מלשפר את ההישגים של התלמידים הערבים בלימודים
• לקדם את התעסוקה בחברה הערבית
• לטפל באלימות בחברה הערבית
• לפעול לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני

צכ

אם רוצים לבחור ב"מפלגת מען יחד לעידן חדש"
צריך לשים פתק עם האותיות צכ

המפץ החברתי – גמלאים
מספר  – 1ציון והב זהבי

• לקדם את זכויות הקשישים
• להעלות את קצבת הזקנה
• לפעול למען צדק חברתי בכל תחומי החיים
• לפעול לממשלה קטנה יותר עם  12שרים
• לבחור את ראש הממשלה בבחירה ישירה והוא יוכל לכהן  8שנים

י

אם רוצים לבחור ב"מפץ החברתי  -גמלאים"
צריך לשים פתק עם האות י
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משפט צדק לרפורמה במערכת המשפט
מספר  – 1רננה לריסה עמיר

• לשחרר את יגאל עמיר (רוצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל)
• לפעול לשינוי במערכת המשפט

קץ

אם רוצים לבחור ב" משפט צדק לרפורמה במערכת המשפט
ולשחרור יגאל עמיר" צריך לשים פתק עם האותיות קץ

סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות
והממשל בישראל
מספר  – 1עו"ד אביטל אופק

• לשנות את שיטת הבחירות בישראל לבחירות אישיות לבחור את ראש
הממשלה ולא את המפלגה)
• להרחיב את שירותי הרפואה ולהגדיל את סל התרופות
• להעלות את הקצבאות לאנשים מבוגרים ולאנשים עם מוגבלות
• לדאוג שחברי הכנסת ידווחו על כל פעילותם
• לעזור לזוגות צעירים לקנות דירה

קך

אם רוצים לבחור ב"סדר חדש לשינוי שיטת הבחירות
והממשל בישראל" צריך לשים פתק עם האותיות קך
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עולם חדש

מספר  – 1יורם אדרי
• לפעול למען קשישים
• לפעול להפחתת מסים וזכויות של בעלי עסקים
• לדאוג לקליטה טובה של עולים חדשים

ני

אם רוצים לבחור ב"עולם חדש"
צריך לשים פתק עם האותיות ני

עם שלם – חיה ותן לחיות

מספר  - 1הרב חיים אמסלם

• לדאוג שילדים חרדים ילמדו גם חשבון ושפות
• לדאוג לנשים נפגעות אלימות
• להקל על תהליך הגיור
• לקדם ייצוג נשים בכנסת

רף

אם רוצים לבחור ב"עם שלם"
צריך לשים פתק עם האותיות רף
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עצמנו עצמאים וליברלים

מספר  – 1דותן סופר

• לשפר את מצבם של בעלי העסקים בישראל
• לקדם את החופש של אזרחי ישראל – כל אחד יחיה את חייו כמו שהוא רוצה.
• להפוך את הקנאביס לחוקי
• לאפשר לילדים ולהורים לבחור את בית הספר
• לשמור על זכויות העם היהודי במדינת ישראל יחד עם הזכויות למי שלא יהודי

צי

אם רוצים לבחור ב"עצמנו עצמאים וליברלים"
צריך לשים פתק עם האותיות צי

הפיראטים

מספר  – 1אוהד יעקב שם טוב
• לפעול למען חופש הביטוי ,המידע ,הפרט והתנועה
• לפעול לקידום אינטרנט בחינם
• לפעול שסמים יהיו חוקיים

ףז

אם רוצים לבחור ב"מפלגת הפיראטים"
צריך לשים פתק עם האותיות ףז
-27-

צומת –
עצמאים ,חקלאים ,התיישבות

מספר  – 1משה גרין

• לדאוג לחקלאים בישראל ולשמור על השדות
• לבטל את החוק שמעניש על בנייה בלי אישור.
• להילחם בפשיעה נגד חקלאים (גניבה של בעלי חיים ,פגיעה בשדות ועוד).
• להוריד את מחיר המים שמשתמשים בהם לחקלאות
• לאפשר לצעירים לבנות בית בישובים חקלאיים.

זץ

אם רוצים לבחור ב"צומת – עצמאים ,חקלאים ,התיישבות"
צריך לשים פתק עם האותיות זץ

קמ"ה – קידום מעמד הפרט
מספר  – 1אדרת דורית אמבש

• לדאוג שבתי המשפט ישפטו לפי חוקי התורה
• להגן על ילדים ואנשים חסרי ישע – קשישים ,אנשים עם מוגבלויות.
• לסגור את כל המוסדות לנוער בסיכון.

נ

אם רוצים לבחור בקמ"ה – קידום מעמד הפרט
צריך לשים פתק עם האותיות נ
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רפא רק בריאות

מספר  – 1אריה אבני

• לתת לאנשים מידע איך לחיות חיים בריאים יותר
• לאפשר לאנשים להחליט לבד על הטיפולים הרפואיים שלהם
• לשנות את המקום של מפעלים מזהמים כדי שיהיו רחוקים מבתי ספר וממסגרות
דיור
• לעודד אנשים להשתמש ברפואה טבעית (כמו תרופה מצמחים)
• לשפר את הקשר בין אנשים שמאושפזים בבית חולים לבין המשפחות שלהם
(שתהיה מצלמה בבית חולים ובני המשפחה יוכלו לראות אותם במצלמה בטלפון
הנייד).

ר

אם רוצים לבחור ב"רפא רק בריאות"
צריך לשים פתק עם האות ר

שמע

מספר  – 1נפתלי גולדמן
• לאסור על יחסי מין בין אנשים מאותו מין
• לאסור על בגידות בחוק
• לדאוג שסטודנטים ילמדו באוניברסיטה בחינם
• לעזור לאנשים לקנות דירה
• לחבר בין כל היהודים בעולם

קי

אם רוצים לבחור ב"מפלגת שמע"
צריך לשים פתק עם האותיות קי
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התקווה לשינוי

מספר  - 1אבוכף עבד אל כרים
• לפעול לשוויון מלא לערביי ישראל ולשילובם בחברה ובמוסדות המדינה
• לחזק את מעמד האישה
• לקיים משא ומתן מדיני עם הפלסטינים

רנ

אם רוצים לבחור ב"התקווה לשינוי"
צריך לשים פתק עם האותיות רנ
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״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 :

