
קמפוס קרית שרת לבש בגדי חג.. מועצת התלמידים של ביה"ס ארגנה יום שיא 
באו  ג'יאנלואיג'י ואסאלו   וסגנו  וטאל  פרנצ'סקובנושא הבחירות. שגריר איטליה 

  לראות כיצד מלמדים בישראל דמוקרטיה הלכה למעשה.

איטליה תח בפאנל. ראש העיר, מר מוטי ששון , בירך את התלמידים. שגריר היום נפ
נשא נאום ואז תלמידי שכבת י"ב וחלק מתלמידי שכבת י"א צפו במתמודדים בבית 

 שטיינברג ושאלו אותם שאלות.

 :נציגי המפלגות 

 ממפלגת העבודה -חבר הכנסת איתן כבל   .1

 ישראל ביתנו –מהליכוד  -חברת הכנסת ציפי חוטובלי  .2

 מהתנועה -עמרם מצנע  .3

 מ"יש עתיד" -יעל גרמן  .4

 ממר"צ. -  תמר זנדברג .5

 מהבית היהודי -ואבי וורצמן  .6

ולמרות ההפצרות של חברי , חבר הכנסת דורון אביטל הבטיח להגיע אבל לא הגיע 
 מועצת התלמידים פעילי קדימה לא העבירו חומרים לביה"ס.

להפנינג  לחצר ביה"סביחד עם נציגי המפלגות בתום הפאנל יצאו כל תלמידי ביה"ס 
. חברי מועצת התלמידים עמלו בחופשה והגיעו בעוני.בחירות ססגוני, תוסס וצ

 בחמש בבוקר כדי לקשט את החצר ולהפוך אותה להייד פארק אמיתי.

בחצר ביה"ס הקימו תלמידי ביה"ס במה חיה שליוותה את כל האירוע במוסיקה 
 ובשירה. 

התקשו לעזוב את  נציגי המפלגות התפעלו מהתלמידים, מהאירוע ומביה"ס, ולכן
  מר עמרם מצנע והגב יעל גרמן נשארו עם התלמידים עד תום ההפנינג.  .ביה"ס

בתום ההפנינג עלו התלמידים לכיתות לשיעורי חינוך שבמהלכם התקיימה 
 ההצבעה.

 למה אנחנו עושים זאת?

את זכותכם האזרחית  עד כמה חשוב שיממשותלמידים לחשוב לנו מאוד להעביר 

היא בעצם חובתו של כל אזרח בר דעת בחברה  בינו שזכות זויצביעו. חשוב לנו שיו

למדו להקשיב, לשאול ילמדו לבחור בתבונה: שידמוקרטית. חשוב לנו לא פחות ש

 ולהבין ואז הבחירה תהיה שקולה ואחראית. 

ומשמעותי מעין  חשוב בהליך להתנסות תלמידיםל לאפשר אנו עושים הכל כדי

בחירות. הצוות החינוכי בביה"ס מאמין שלמידה הליך ה – דמוקרטית כמוהו בחברה



להקשיב, להגיב ,  תלמידינוהתנסות, ולכן בחרנו לאפשר ל משמעותית נעשית מתוך

 להתלבט ולבסוף לבחור.

את היום כולו מובילה מועצת התלמידים של בית ספר שהתגייסה במרץ ומתוך 

י. אנו מקווים תחושת אחריות ומחויבות . היום הזה הוא שיאו של תהליך חינוכ

שבעקבות כל הפעילויות בוגר קמפוס קרית שרת יהיה מודע לחשיבות הקול שלו, 

לא יגלה אדישות וברגע האמת ילך להצביע ולהשפיע. מעבר לכך אנו מקווים 

שלבוגרי ביה"ס שלנו לא יסתפקו בהצבעה פעם בארבע שנים אלא יהיו מעורבים 

 בנעשה במדינה 

 

 :תוצאות

 ס הצביעומתלמידי ביה" 77%

 אחוז מצביעים המפלגה

 93% הליכוד

 42% יש עתיד

 39% הבית היהודי

 5% התנועה

 5% העבודה

 5% מרץ

 2% ש"ס

 4% קדימה

  

 



 לפי שכבה

 

 

 סהכ יב יא י רשימת המפלגות

הליכוד ישראל ביתנו בהנהגת בנימין נתניהו לראשות 

 39% 33% 42% 41% הממשלה

 24% 23% 24% 25% פידיש עתיד בראשות יאיר ל

 13% 18% 11% 11% ל החדשה”מפד -הבית היהודי בראשות נפתלי בנט 

 5% 5% 5% 5% התנועה בראשות ציפי לבני

 5% 8% 3% 4% העבודה בראשות שלי יחימוביץ

 5% 2% 6% 5% השמאל של ישראל -מרצ 

 4% 2% 3% 5% ס התאחדות הספרדית העולמית שומרי תורה”ש

 2% 2% 3% 1% קדימה

 1% 2% 1% 1% הרשימה הליברלית -עלה ירוק 

 1% 4% 0% 0% בראשות הרב חיים אמסלם -עם שלם 

 1% 0% 1% 1% עוצמה לישראל

 


