
 

 

 לכלכתי ניצחתי

 פעולה לגיל תיכון

 חלק א': לכלכתי ניצחתי

 נציף את שיטת השיסוי והקמפיינים השליליים שהיו במערכת הבחירות הראשונהמטרה: 

על מנת לוודא שלמרות הנושא הנפיץ, בכל זאת נוכל לקיים  - שיחת פתיחה .1

מרחב בטוח של פעולה ודיון, נציג את הנושא הכללי של הפעולה: אנחנו 

הולכים לדבר על מערכות הבחירות האחרונות בישראל, ועל מה 

שהקמפיינים ושיטות העבודה של הפוליטיקאים והקמפיינרים שלהם עושות 

שהנושא יהיה נפיץ ויש סיכוי שהוא יציף אמוציות בחברה בישראל. יש מצב 

וילבה את האווירה. אני אשמח אם בכל זאת נצליח לשמור על אווירה מכבדת 

 ותרבות דיון.
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 דיון: 

 ?מה בעצם רואים בסרטון? את מה הוא מבקר -

 על איזה נזק חברתי זה שם זרקור? -

זה היה הסרטון של סבב הבחירות הראשון, האם משהו השתנה לקראת הסבב  -

 השלישי?

 

 שפה של פוליטקאים -חלק ב': איך זה נראה ביום יום 

 : נזהה את תבניות הפעולה של הפוליטיקאים ברשתות החברתיותמטרה

 -לשניים או שלוש מחנות מחלקים את הקבוצה  -לא רק שמאל או ימין  .3

שמאל, ימין מרכז ומבקשים מהם להיכנס לפרופילים ברשתות החברתיות 

של פוליטיקאים מהמחנה שלהם ולנסות למצוא תבניות חוזרות של מסרים: 

מה הם אומרים? למי הם פונים? האם המסר חיובי? שלילי? מה ההנעה 

 לפעולה?

 

ציגה את מסקנותיה ועוד לאחר מספר דקות חוזרים למליאה וכל קבוצה מ

 דוגמא או שתיים שתומכות במסקנות.

 דיון:

 האם לדעתכם תבניות הפעולה האלה עדיין עובדות גם בסבב השלישי?  -

 מה הנזק המצטבר של השיטה הזאת והאם הנזק כבר נראה בשטח? -

בכנות, האם המסרים האלה מצליחים לחדור אליכם? איך מתעצבת הדעה  -

 הפוליטית שלכם?
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 ג': שוברים את השיטהחלק 

 נחשוב ביחד אילו דברים צריכים לקרות על מנת לייצר אחדות ולא שיסוי מטרה:

 קוראים ביחד את הטקסט הבא: .4

נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין: "כבר שנה שבישראל מכהנת ממשלת מעבר. 

כבר שנה שהאתגרים הביטחוניים, הכלכליים, החברתיים והדיפלומטיים שעומדים 

תחנו, לא זוכים לטיפולה הנאמן של ממשלה יציבה. לא צריך להיות מומחה כדי לפ

להבין שהסחרור הזה שנקלענו אליו הוא בעייתי, ואולי אף מסוכן. מסוכן מכיוון שאמון 

נשחק. אבל יותר  -בבחירות, במפלגות ובכנסת  -הציבור במוסדות הדמוקרטיים 

את אמונו של העם בישראל ביכולת הקיפאון הפוליטי, החידלון הזה, שוחק  -מכך

שלנו לעבוד ביחד, לחיות ביחד. כשהעם חוזה במנהיגיו מטילים רפש זה בזה, 

מטילים חרמות על ציבורים שלמים ומבקשים לקושש מנדטים באמצעות אסטרטגיה 

 פלגנית, במה נותר לו להאמין?

ים, אנשי יהודים וערבים, חילונים, דתיים וחרד -הרוב המוצק של אזרחי ישראל 

רוצה לחיות כאן בישראל. כולי תקווה שהשנה האזרחית  -שמאל, ימין ומרכז 

החדשה תהיה שנה של אחדות ושותפות, בין כל הקבוצות בחברה הישראלית, ללא 

 יוצא מן הכלל".

 דיון מסכם:

איך הייתם רוצים שמערכת הקרובה תראה? מה לדעתכם צריך לקרות  -

 אחרת?

הקמפיינים יכולים לשנות את הדרך שבה הדעה איך אנחנו כ'צרכנים' של  -

 שלנו מתעצבת?

 

 


