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أن نقّرر اختيار شيء عندما تكون هنالك عّدة إمكانّيات.
عندما أختار فأنا أّتخذ قراًرا يتعّلق بحياتي.

عندما أختار فأنا أقّرر ماذا أريد.

يوم الثالثاء ب23 من شهر آذار لسنة 2021 سوف تجري انتخابات للكنيست االسرائيلي.

الفصل األّول
ما هو االختيار )االنتخاب(

أختار
 الطعام الذي أتناوله

أختار
حزًبا معّيًنا للكنيست

أختار
أين أشتغل

أختار
أين أسكن

أختار
أصدقائي

ماذا أختار؟
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أختار
املالبس التي ألبسها في الصباح
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الفصل الثاني
حّق التصويت في انتخابات الكنيست

يحّق لكّل مواطن في دولة إسرائيل فوق سّن الـ 18 أن يصّوت في انتخابات الكنيست.

عندما أصّوت فأنا أؤّثر.
عندما أصّوت فأنا أؤّثر بخصوص من يحّدد القوانني في الدولة.

عندما أصّوت، فأنا أؤّثر بخصوص من سُيدير شؤون الدولة.

صندوق اقتراع )تصويت(

لماذا من المهّم أن نصّوت في االنتخابات؟

يحّق لي أن أصّوت في االنتخابات!
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الفصل الثالث
عملّية التصويت

متى نصّوت؟

أين نصّوت؟

 ماذا أفعل في يوم االنتخابات؟ 

• حسب القانون، ُتجرى انتخابات للكنيست مّرة كّل أربع سنوات.
• يوم االنتخابات هو يوم عطلة.

• في يوم االنتخابات ال يذهب الناس إلى العمل، وذلك كي يكون لديهم وقت كاٍف للتصويت.

• كّل من له حّق التصويت في االنتخابات تصل إليه ״بطاقة الناخب״  بالبريد.
• في البطاقة ُيذكر املكان الذي أصّوت فيه. 

ل في البطاقة التي استلمتها بالبريد.  • في يوم االنتخابات، أذهب إلى العنوان املسجَّ
• من املهّم أن أتذّكر أن تكون معي بطاقة ُهوّيتي.

 

بطاقة ُهوّية
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كيف أصّوت؟

صندوق االقتراع )التصويت(

• في مكان التصويت توجد ُحجَرة صغيرة خاّصة أدخل إليها لوحدي.

• إذا احتجت للمساعدة، أستطيع الدخول مع ُمراِفق.  
• ال يستطيع أّي مرشد في الهوستيل أو الشّقة التي أسكن فيها مرافقتي في التصويت.  

• في الُحجَرة توجد بطاقات كثيرة.
• كّل بطاقة ُتمّثل حزب من األحزاب.  

• أختار بطاقة واحدة وأضعها داخل املغّلف. 
• من املهّم أن أضع في املغّلف بطاقة واحدة فقط.

• إذا َوضعُت في املغّلف أكثر من بطاقة واحدة، ال يجري احتساب ُمغّلفي.
• ُأغلُق املغّلف وأَخرُج من الُحجَرة الصغيرة.

•  خارج الُحجَرة الصغيرة يوجد صندوق يسّمى صندوق االقتراع ) التصويت(. 
•  ُأدِخُل املغلَّف املغلَق إلى صندوق التصويت.

 ُحجَرة التصويت

 صندوق التصويت

?
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الفصل الرابع
كيف أعرف ملن أصّوت؟

•  أختار أحد األحزاب التي تشارك في االنتخابات.
•  كّل حزب له رئيس.  

• الرئيس هو زعيم الحزب. 
• األحزاب لديها آراء مختلفة حول مواضيع مختلفة تتعّلق بحياتنا جميًعا. مثال:

  في مواضيع الدين، والعالقات بني اليهود والعرب، وفي موضوع األمن.
• كّل حزب ينشر آراءه حول هذه املواضيع.

أختار الحزب الذي أوافق مع آرائه.
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الفصل الخامس
نتائج االنتخابات

ماذا يجري بعد أن يصّوت الجميع؟

•  يقومون باحتساب عدد األشخاص الذين صّوتوا لكّل حزب.
• الحزب الذي صّوت له أكثر عدد من الناس يكون له عدد األعضاء األكثر في الكنيست.

• في املعتاد، الحزب الذي صّوت له أكبر عدد من الناس هو الذي يقيم الحكومة. 
• رئيس الحكومة هو رئيس الحزب الذي يقيم الحكومة.

ما هي الكنيست؟

• في الكنيست يوجد 120 عضًوا واسمهم أعضاء الكنيست.  
• في الكنيست يوجد مندوبون لألحزاب التي جرى انتخابها في انتخابات الكنيست.
•  في الكنيست يجري َسّن القوانني التي تؤّثر على حياة جميع الناس في إسرائيل.

حكومة إسرائيل الـ 34
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في  قوانين  وَتسّن  اإلعاقات  ذوي  الناس  على  أيًضا  تؤّثر  الكنيست 
مواضيع مختلفة مثل:

• الحكومة تدير شؤون الدولة.
• يسّمى أعضاء الحكومة بالوزراء.

• كّل وزير مسؤول عن مجال معّين، كالتربية والتعليم، واألمن، واملواصالت، والرفاه االجتماعّي.

5050

• حّق الناس ذوي اإلعاقات في السكن في مجتمعهم املحّلّي

•  حّق الناس ذوي اإلعاقات في الحصول على معلومات بلغة مبّسطة

•  حّق الناس ذوي اإلعاقات في الحصول على مخّصصات من 
التأمني الوطنّي

• حّق الناس ذوي اإلعاقات في العمل والحصول على أجر ُمنِصف

• حّق الناس ذوي اإلعاقات في أن يتوافر لهم محيط ُمَتاح ) أي أن 
يستطيعوا الوصول بسهولة إلى األماكن املختلفة(

ما هي الحكومة؟

لغة مبّسطة
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ماذا أفعل إذا كانت لدّي أسئلة أخرى؟
اّتصل بخّط املساعدة التابع ألكيم
 رقم التليفون: 1-800-399-333

" األهل من أجل األهل"
خط املساَعدة والدعم 1-800-399-333

www.akim.org.il

املحاميه عيريت جزيتروني أنكوري: مديرة املعهد
irit.g@akim.org.il  :البريد اإللكترونّي

رقم التليفون: 03-7662201

يجب التوجه إلى مركز اإلرشاد للمفهوم املتمركز في اإلنسان التابعة ألكيم

كيرن درور:  مرّكزة مركز اإلرشاد
 keren@akim.org.il  :البريد االلكتروني

أكيم - مركز إرشاد للّرؤية رقم الهاتف: 052-6642325
املتمركزة في اإلنسان

للحصول على مواّد إضافّية بلغة مبّسطة:

للحصول على مواد لإلرشاد ولورشات العمل:

معهد أكيم
للمنالّية اإلدراكّية
مركز مهنّي لتوفير املعلومات الواضحة



"جْعل املجتمع اإلسرائيلّي مكاًنا يطيب لألفراد ذوي اإلعاقة العقلّية وأبناء 
عائلتهم العيُش فيه؛ مجتمًعا دافًئا ومتقبًِّل؛ مجتمًعا يحترم الجميع ويمنح 

الفرص لتحقيق الذات من خلل االعتراف باالختلف وااللتزام بمساواة الفرص"
)رؤيا أكيم إسرائيل(.

أكيم إسرائيل هي منّظمة ألشخاص ذوي إعاقة عقلّية وأبناء عائالتهم. تأّسست املنّظمة في 
العام 1951، وهي تعمل من أجل استنفاد الحقوق لنحو 35,000 فرد من ذوي اإلعاقة العقلّية 
وأبناء عائالتهم. تعمل أكيم لصالح األفراد ذوي اإلعاقة العقلّية في جميع مجاالت الحياة، 
كاإلسكان والعمل، وقضاء وقت الفراغ، والتجنيد لجيش الدفاع اإلسرائيلّي، وطّب األسنان، 

وغيرها من األمور.تعمل أكيم على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة العقلّية في املجتمع.

أكيم إسرائيل، شارع پنحاس روزين 69، تل أبيب
رقم التليفون: 03-7662222



 

قائمة الترشيحات النتخابات  

 24الكنيست الـ 

 شرح عن القوائم بلغة بسيطة

 ُكراسة بلغة ُمبسطة 

 كتابة: المحامية نوعا بيتان 

 تحرير: المحامية نوعا بن تسفي 

 

 

 

 

 

طوفيت كهالني، ليلي يعكوف،  شارك في كتابة برامج األحزاب السياسية: المحامية عيريت غازيت، المحامية شارونا مزراحي، دجانيت هيرش، 

 كيرن درور، سيفانيت روبنشطاين 

أسس برامج األحزاب السياسية، تم تحريرها وكتابتها من قبل أكيم إسرائيل، بلغة سهلة وبسيطة، بموجب  /ملخص* 

المكتوبة البرامج السياسية التي أرسلتها األحزاب وبحسب المعلومات المنشورة في مواقع اإلحزاب وبالبرامج اإلعالمية 

 مردود الخطأ  الكراسة تتضّمن صورا أرسلتها األحزاب ووافقت على نشرها.  .في موعد تحرير الكراسة



 

 

 -حزب يهدوت هتوراة وإيجودات يسرائيل  
 ديجل هتوراة 

 موشي رفائيل جافني - 1رقم 

 تمثيل الجمهور المتدين في إسرائيل، ومنع التمييز ضد الجمهور الحريدي  •

 الحفاظ على نمط حياة يهودي وديني  •

 تشجيع كل يهودي على تعلّم التوراة وإقامة الشعائر والفروض الدينية  •

العمل من أجل الحصول على شقق سكنية لألزواج الشابة من المتدينين الحريدين، بأسعار   •

 منخفضة  

 " حزب يهدوت هتوراة" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ج عليكم وضع البطاقة مع الحرف 

 

 

 

  يمينا 

 نفتالي بينيت  - 1رقم 

 توحيد الشعب   •

 في إطار العمل  دمج المتدينين الحريديم •

 مساعدة أصحاب المصالح التجارية  •

 تحسين الجهاز التعليمي  •

 خفض الضرائب  •

 " يمينا" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ب عليكم وضع البطاقة مع الحرف 



 

 

هنالك  -يش عتيد 
 مستقبل

 يائير البيد  - 1رقم 

باختيار أن تكون فيها حافالت  دولة إسرائيل هي دولة للمتدينين وللعلمانيين، ولكل مدينة الحق   •

 وحوانيت مفتوحة في يوم السبت 

 بالحصول على كافّة حقوقهم (  اإلعاقة)مساعدى األشخاص ذوي المحدوديات  •

 لليهود وللعرب  -تقسيم دولة إسرائيل إلى دولتين  •

السير وتلويث الهواء واالهتمام بأن   تشجيع الناس على السفر بالحافالت للتقليل من اكتظاظات  •

 . تكون الحافالت مريحة وأن تصل سريعا 

للفحوص ولدى   • تحسين الجهاز الصحي لكي ال نضطر لالنتظار وقتا طويال عندما نحجز دوراً 

 . األطباء 

 " يش عتيد"  إذا كنتم ترغبون بانتخاب

 هـ .ف عليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 -يسرائيل بيتينو 
 إسرائيل بيتنا  

 أفيغدور ليبرمان - 1رقم 

 العمل من أجل دولة علمانية  •

 إعطاء الحقوق فقط لمن يقبل بقوانين الدولة  •

 الحفاظ على أمن المواطنين  •

 مساعدة األزواج الشابة العاملة في شراء شقة سكنية  •

 االهتمام باألطفال، المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة  •

 " يسرائيل بيتينو" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ل عليكم وضع البطاقة مع الحرف 



 

 

أزرق   -كاحول الفان 
 وأبيض

 بنيامين جانتس  - 1رقم 

 دولة إسرائيل هي دولة لليهود، لكن ستكون هنالك حقوق متساوية لغير اليهود أيضاً   •

 كافّة حقوقهم ( اإلعاقة)أن نتيح لألشخاص ذوي المحدوديات  •

في الشمال  )تغيير وتحسين األطر التربوية حتى في البلدات التي ليست في مركز البالد  •

 من الدورات   ، وأن يكون فيها معلمون جيدون وقدر أكبر(والجنوب 

 تشجيع الناس على العودة إلى العمل بعد أزمة الكورونا  •

 تحسين الجهاز الصحي وزيادة عدد األطباء في المستشفيات  •

 " كاحول الفان" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ن .كعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 

الحزب االقتصادي 
   الجديد 

البروفيسور يارون  - 1رقم 
   زاليخا

 

 خفض أسعار الشقق السكنية  •

 خفض أسعار المواد الغذائية  •

 زيادة عدد األطباء، الممرضات والعاملين االجتماعيين  •

 خفض أسعار السيارات  •

 زيادة مخصصات األشخاص ذوي اإلعاقة  •

 " الحزب االقتصادي الجديد" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ز . يعليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 الليكود  

 بنيامين نتنياهو  - 1رقم 

 القدس  -الحفاظ على وحدة أورشليم   •

 منع إيران من تطوير سالح نووي  •

 الحفاظ على أمن السكان في إسرائيل  •

 تحسين الجهاز التعليمي  •

 خلق أماكن وفرص عمل جديدة والنهوض باالقتصاد  •

 "الليكود" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ل . ح. معليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

اليسار في  -ميرتس 
 إسرائيل

 نيتسان هورفيتس - 1رقم 

األشخاص ذوي اإلعاقة، العرب، النساء،  : إعطاء حقوق متساوية لكافة بني البشر في إسرائيل •

 . الفقراء

 (. رجل مع رجل، امرأة مع امرأة)العمل من أجل الزواج بين أبناء نفس الجنس   •

 .  االهتمام برواتب نزيهة، خفض الضرائب، زيادة ميزانيات الصحة والتربية •

   .دعم السالم مع الدول العربية •

 . العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل •

 اليسار في إسرائيل  - إذا كنتم ترغبون بانتخاب ميرتس 

  ص .ر. معليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 إلعاد مالكا: تصوير

 حزب العمل
  ميراف ميخائيلي - 1رقم 

 اليهود والعرب، النساء والرجال، المتدينين والعلمانيين :  العمل من أجل المساواة في الحقوق للجميع  •

 السكن، الصحة، التربية والعمل: باالجتياجات األساسية لكل مواطن االعتمام  •

 صنع السالم مع الدول المجاورة  •

 العمل من أجل السالم بين المواطنين في الدولة  •

 العمل ضد العنف بحق النساء    •

 " حزب العمل" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ت . م.أ األحرف عليكم وضع البطاقة مع 

 

 

 

 الصهيونية المتديّنة

 بتسالئيل سموطريتش - 1رقم 

 النهوض بالطابع اليهودي والديني لدولة إسرائيل  •

 فرض السيادة اإلسرائيلية على يهودا والسامرة  •

 الحّد من قوة المحكمة العليا  •

 إخراج طالبي اللجوء والعمال األجانب من إسرائيل  •

 البالد جلب اليهود من العالم إلى  •

 " الصهيونية المتديّنة" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ط عليكم وضع البطاقة مع األحرف 
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ر
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ص
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 القائمة العربية الموّحدة 

 منصور عبّاس  - 1رقم 

 معالحة موضوع اإلجراف والقتل في المجتمع العربي   •

 زيادة بناء الشقق السكنية في المدن العربية  •

 الفلسطينيين التوقيع على اتفاقية سالم مع  •

 عدم إعطاء الحقوق للوطيين والسحاقيات  •

 الحفاظ على العادات والدين اإلسالميين  •

 إذا كنتم ترغبون بانتخاب القائمة العربية الموّحدة 

 م .ععليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 

الجبهة،  )القائمة المشتركة 
 (العربية للتغيير، التجمع

 أيمن عودة - 1رقم 

 أجل المساواة الكاملة بين العرب واليهود في إسرائيل العمل من  •

 االعتراف بحقوق الجمهور العربي  •

 سن وتشريع قانون الحقوق االجتماعية في التربية، الصحة، لألشخاص ذوي اإلعاقة وللمسنين  •

 محاربة ومناهضة العنف واإلجرام في المجتمع العربي  •

 والجوالن (  الضفة الغربية)إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ليهودا والسامرة  •

 " القائمة المشتركة" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  م .ع .ض.و عليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 اتحاد الشرقيين المحافظين على التوراة  -شاس 

 أرييه درعي - 1رقم 

 منع التمييز بين مختلف الطوائف  •

 تعزيز التقاليد اليهودية الشرقية  •

 االهتمام بالمستضعفين والفقراء •

 الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة يهودية  •

 .  تقديم المساعدة االقتصادية للعائالت التي ليس لديها المال  •

 اتحاد الشرقيين المحافظين على التوراة  -إذا كنتم ترغبون بانتخاب شاس 

 س .شعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 

 إيالن بوشر : تصوير

 أمل جديد  -تكفا حداشا 

 جدعون ساعار  - 1رقم 

 االهتمام بخلق أماكن وفرص عمل لألشخاص في كل البالد   •

 النهوض بمكانة المرأة في إسرائيل وبالمساواة بين الرجال والنساء  •

 والمنتجات في البالد خفض أسعار الّسلع   •

 رفع المخصصات، خفض أسعار األدوية : االهتمام بالمسنين  •

 ضمان األمن الشخصي لكل مواطن  •

 " تكفا حداشا" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ت  الحرف عليكم وضع البطاقة مع 

كا
مال

د 
عا

 إل
ر
وي

ص
ت

 



 

 

 نحن  -أناحنو 

 حوجا موش  - 1رقم 

 جعل التربية في إسرائيل أمرا هاما  •

 الجميع عن الطابع اليهودي للدولة أن يتعلم  •

 سن وتشريع قوانين ألجل أصحاب المصالح التجارية   •

 قبول المرشحين للعمل بحسب الكفاءة وليس بحسب العالقات الشخصية  •

 " حزب أناحنو" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ر . نعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 

 

 حزب الشعب اإلسرائيلي -)أنا وأنت(  أني فأتا

 ألون جلعادي  - 1رقم 

 الجميع متساوون بحسب القانون  •

 الفصل بين السلطة وأصحاب المال •

 إتاحة المجال أمام الجميع إلسماع صوتهم  •

 .  العمل من أجل السالم واألمن في إسرائيل •

 " حزب أني فأتا" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 خ . كعليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 ممكن -المستحيل 

 نوعام آرييه كولمان  - 1رقم 

 أن تقيم دولة إسرائيل إطر إسكانية إلى جانب البحر لألشخاص المصابين بالتوّحد وللمسنين   •

جلب األموال من خارج البالد الستخدامها في األبحاث على التوّحد وعلى األمراض التي تمّس   •

 بالذاكرة

 100إلى  120تقليل عدد أعضاء الكنيست من  •

تشجيع رجال األعمال من دبي على إحضار األموال للشركات والمصانع في إسرائيل لكي تكون   •

 . هناك الكثير من أماكن العمل

 " ممكن  -المستحيل  " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ق عليكم وضع البطاقة مع الحرف 

 

 

 

 الكتلة التوراتية

 حنّا حّوا - 1رقم 

 

 الحفاظ على أرض إسرائيل وعدم التنازل عن أراضيها  •

 العمل على عدم مغادرة اليهود للبالد  •

 تحسين الصورة التي يرون فيها دولة إسرائيل حول العالم  •

 . جلب أشخاص يستثمرون األموال في دولة إسرائيل  •

 " حزب الكتلة التوراتية" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ق . يعليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 اقتصاد أخضر دولة واحدة  -دعم 

 يوآف جال تمير - 1رقم 

 العمل من أجل السالم والمساواة بين المواطنين  •

 حماية الديمقراطية في إسرائيل   •

 العمل من أجل جودة البيئة  •

 المساواة بين الرجال والنساء العمل من أجل  •

 .بناء مستشفيات إضافية وتحسين مكانة العاملين في الطب  •

 " اقتصاد أخضر دولة واحدة -دعم " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ص عليكم وضع البطاقة مع الحرف 

 

 

 

  ديمقراطية، حريّة، مساواة وتكافل

 باراك كوهين    - 1رقم 

 إنسان العمل من أجل حقوق كل  •

 بعضا  بعضهم  الدولة  مواطنو  يساعد  بأن  االهتمام  •

 المجاورة  الدول  مع حسنة جيرة عالقات   أجل من العمل •

 البيئة  بجودة االهتمام  •

 . الحفاظ على الديمقراطية في البالد  •

 " ديمقراطية، حريّة، مساواة وتكافل" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ق .ر عليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 (الحزب العلماني الصهيوني)حيتس 

 ليئور شابيرا  - 1رقم 

 تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل   •

 توفير فرص العمل، اإلسكات، التربية والخدمات االجتماعية للقادمين الجدد  •

 دمج القادمين الجدد في الحكومة وفي الكنيست اإلسرائيلي  •

 تعزيز التربية اليهودية في العالمالعمل على  •

 . العمل على تحقيق السالم بين إسرائيل وبين جيرانها في العالم العربي •

 " حزب حيتس "إذا كنتم ترغبون بانتخاب  

 ف .صعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 كرامة اإلنسان حزب

 أركادي فوجيتش - 1رقم 

 . ديمقراطيةالنهوض بإسرائيل كدولة يهودية  •

 ضمان أمن الدولة  •

 النهوض بحقوق اإلنسان  •

 النهوض باالقتصاد في إسرائيل •

 . االهتمام بتوفير ما يكفي من المال لكل العائالت •

 " كرامة اإلنسان"إذا كنتم ترغبون بانتخاب  

 ي.فعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 القلب اليهودي  

 إيلي يوسيف  - 1رقم 

 األسلحة للدول التي تمّس ببني اإلنسان عدم بيع  •

 مساعدة األشخاص الفقراء الذين يعملون لكي يكسبوا راتبا يكفي للعيش ولدفع الحسابات  •

 تسهيل إمكانية قدوم اليهود من أثيوبيا وغيرها من الدول إلى البالد والعيش هنا  •

 تشجيع األطفال وأبناء الشبيبة على التطّوع ألجل اآلخرين   •

 العالقات مع الفلسطينيين في مجاالت التربية واألعمال تحسين •

 " القلب اليهودي"إذا كنتم ترغبون بانتخاب  

  ك عليكم وضع البطاقة مع الحرف 



 

 

  القيادة االجتماعية

 إيالن مشيحا     - 1رقم 

 العمل من أجل اإلخالص لدولة إسرائيل   •

 االهتمام بأن يعيش مواطنو إسرائيل بكرامة واحترام  •

 الحفاظ على ديمقراطية الشعب اليهودي في أرض إسرائيل •

 ضمان أمن كل سكان الدولة  •

 صنع السالم مع الدول المجاورة  •

 " القيادة االجتماعية" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ر . يعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 معاً لعهد جديد 

 محّمد دراوشة - 1رقم 

 العرب واليهود في إسرائيل العمل من أجل المساواة بين   •

 تحسين إنجازات وتحصيل التالميذ العرب في الدراسة •

 النهوض بالعمل والتشغيل في المجتمع العربي  •

 معالجة موضوع العنف في المجتمع العربي   •

 الفلسطيني  -العمل من أجل حل الصراع اإلسرائيلي  •

 " حزب معاً لعهد جديد" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ك .صعليكم وضع البطاقة مع الحرف 



 

 

 المتقاعدون -الثورة االجتماعية 

 تسيون واهاب زهافي - 1رقم 

 النهوض بحقوق المسنين  •

 زيادة مخصصات الشيخوخة  •

 العمل من أجل العدالة االجتماعية في كل مجاالت الحياة  •

 وزيرا   12العمل على إنشاء حكومة فيها أقل من  •

 سنوات   8اختيار رئيس الحكومة باالنتخاب المباشر، وأن يكون بمقدوره الحكم لمّدة   •

 

 " المتقاعدون - الثورة االجتماعية " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 يعليكم وضع البطاقة مع الحرف 

 

 

 

 القضاء العادل إلصالح الجهاز القضائي وتحرير يجئال عمير

 رينانا الريسا عمير - 1رقم 

 ( قاتل رئيس الحكومة يتسحاك رابين رحمه هللا)تحرير يجئال عمير   •

 " القضاء العادل إلصالح الجهاز القضائي وتحرير يجئال عمير " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

    ص.ق عليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 نظام جديد لتغيير طريقة االنتخابات والحكم في إسرائيل 

 المحامي أفيطال أوفك - 1رقم 

 ( اختيار رئيس الحكومة وليس الحزب )تغيير طريقة االنتخابات في إسرائيل النتخابات شخصية   •

 توسيع نطاق الخدمات الطبية وزيادة السلّة الدوائية  •

 زيادة مخصصات األشخاص المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة  •

 االهتمام بأن يقّدم أعضاء الكنيست التقارير حول نشاطهم  •

 في شراء شقة سكنية  مساعدة األزواج الشابة •

 " نظام جديد لتغيير طريقة االنتخابات والحكم في إسرائيل " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ر .ق عليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 

 

 

 عالم جديد  -عوالم حداش 

 يورام إدري  - 1رقم 

 العمل من أجل المسنين   •

 المصالح التجارية العمل على خفض الضرائب وإعطاء الحقوق ألصحاب   •

 االهتمام باستيعاب القادمين الجدد بصورة جيدة •

 " عوالم حداش" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ي .نعليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 عش وأتح العيش   -عام شاليم 

 الرابي حاييم أمسالم  - 1رقم 

 الحساب واللغات أيضا االهتمام بأن يتعلم األطفال الحريديم  •

 االهتمام بالنساء ضحايا العنف •

 ( التهويد )تسهيل إجراءات التجيّر  •

 النهوض بالتمثيل النسائي في الكنيست  •
 

 

 

 

 "عام شاليم" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ف .ر عليكم وضع البطاقة مع األحرف 
 
 
 
 
 

 عتسمينو عتسمائيم فليبيراليم 

 دوتان سوفير - 1رقم 

 تحسين وضع أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل  •

 . أن يعيش كل شخص حياته كما يريد  - النهوض بحريّة مواطني إسرائيل  •

ً ( كنابيس)جعل القنّب  •  قانونيا

 إتاحة المجال لألطفال ولألهل الختيار المدرسة  •

 الحفاظ على حقوق الشعب اليهودي في دولة إسرائيل إلى جانب حقوق غير اليهود  •

 " عتسمينو عتسمائيم فليبيراليم" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

  ي .صعليكم وضع البطاقة مع الحرف 



 

 

 القراصنة -هبيراتيم 

 نوعام كوزير  - 1رقم 

 العمل من أجل حرية التعبير، المعلومات، الحرية الشخصية وحرية الحركة  •

 العمل للنهوض باإلنترنت المجاني  •

 المخدرات قانونية العمل على أن تصبح  •

 " هبيراتيم" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ز .ف عليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 مستقلون، مزارعون، استيطان -تسوميت 

 موشي غرين  - 1رقم 

 االهتمام بالمزارعين في إسرائيل والحفاظ على الحقول الزراعية  •

 . تصريح إلغاء القانون الذي يفرض العقوبة على البناء دون  •

 (. سرقة الحيوانات، المس بالحقول الزراعية وغيرها)محاربة الجريمة بحق المزارعين   •

 خفض أسعار المياة المستخدمة في الزراعة  •

 . إتاحة المجال للشبان لبناء البيوت في البلدات الزراعية  •

 " مستقلون، مزارعون، استيطان  -تسوميت  " إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

    ص.ز عليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 النهوض بمكانة الفرد -كامه 

 نوعا بار - 1رقم 

 االهتمام بأن تقوم المحاكم بإصدار قراراتها بموجب أحكام التوراة  •

 . المسنين، األشخاص ذوي اإلعاقة  - حماية األطفال واألشخاص الفاقدين لألهلية  •

 . إغالق كافة مؤسسات الشبيبة في خطر •

 النهوض بمكانة الفرد  -إذا كنتم ترغبون بانتخاب كامه 

 نعليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 

 ا الصحة فقط.ف.ر

 أرييه أفني - 1رقم 

 إعطاء المعلومات للناس حول كيفية عيش حياة صحية أكثر  •

 إتاحة المجال للناس التخاذ قراراتهم بمفردهم حول العالجات الطبية المقدمة لهم   •

 تغيير أماكن المصانع المسببة للتلوث لكي تكون بعيدة عن المدارس واألطر اإلسكانية •

 ( مثل األدوية النباتية)تشجيع الناس على استخدام الطب الطبيعي  •

أن تكون هنالك كاميرا في  )تشفيات وبين عائالتهم تعزيز العالقة بين األشخاص الماكثين في المس  •

 (. المستشفى وأن يكون بإمكان العائلة رؤيتهم عبر كامير الهاتف الخلوي

 " ا الصحة فقط.ف. ر" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

    ر عليكم وضع البطاقة مع األحرف 



 

 

 شماع 

 نفتالي غولدمان - 1رقم 

 نفس الجنس منع العالقات الجنسية بين أبناء   •

 منع الخيانة بموجب القانون  •

 االهتمام بأن يتعلّم الطالب في الجامعة مجانا  •

 مساعدة الناس على شراء شقة سكنية  •

 التواصل بين جميع اليهود في العالم  •

 " حزب شماع" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ي .ق عليكم وضع البطاقة مع األحرف 

 

 بالتغيير األمل  -هتكفا لشينوي 

 عبد الكريم أبو كف - 1رقم 

 العمل من أجل المساواة التامة لعرب إسرائيل ودمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة   •

 تعزيز مكانة المرأة   •

 إجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين  •

 " األمل بالتغيير" إذا كنتم ترغبون بانتخاب 

 ن .ر عليكم وضع البطاقة مع األحرف 
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