לוקחים אחריות על המילים
ערכה חינוכית לציון  21שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין

לפני  21שנים ,במוצאי שבת 4 ,בנובמבר  ,1995י"ב בחשוון ,תשנ"ו ,נרצח ראש הממשלה יצחק
רבין בסיומה של עצרת תמיכה בתהליך השלום ,בכיכר מלכי ישראל.
ראש הממשלה נורה על ידי מתנקש יהודי שהתנגד לדרך המדינית שהוביל יצחק רבין במהלך
כהונתו.
רצח יצחק רבין נותר ככתם בל יימחה על הדמוקרטיה הישראלית ,כתמרור אזהרה לסכנות
שאורבות לחברה כאשר אי הסכמה בציבור מסתיימת בשלוש יריות הגודעות את חייו של ראש
הממשלה.
אחד הלקחים מרצח יצחק רבין הוא הצורך באיפוק ,בריסון עצמי ,בשמירה על תרבות שיח,
בבחירה זהירה של המסרים ובלקיחת אחריות על המילים כמו גם על המעשים.
"גם אם אין רואים כולם עין בעין ,גם אם יש חילוקי דעות ובלבד שהם אינם בבחינת "ייהרג ובל יעבור",
גם אם יש הבדלים וניואנסים ,טוב וחשוב להתווכח אבל גם לחרוק שיניים ,לנשוך שפתיים ולהמשיך
יחד ,כדי להגיע למטרה המשותפת ,כאשר טובתה של המדינה קודמת לכל חשבון אישי ומפלגתי"
(יצחק רבין.)25.3.1993 ,

יום הזיכרון ליצחק רבין נקבע בחוק שחוקקה הכנסת ,ועל פיו יצוין היום בפעולות חינוכיות שבהן
יועלו דמותו ופועלו של רבין ובפעולות שיוקדשו לדיון בחשיבות הדמוקרטיה בישראל ובסכנת
האלימות לחברה ולמדינה.
מדי שנה הפעילות החינוכית מבקשת לחבר היבטים שקשורים ליום הזיכרון עם תופעות או
סוגיות חברתיות המעסיקות את החברה הישראלית באותה עת.

לציון יום הזיכרון ה –  21לרצח רה"מ ושר הביטחון יצחק רבין עוצבו שלוש כרזות ומערכי
פעילות המבוססים עליהן .המערכים עוסקים בנושאים הבאים:
 .1חשיבות קיום המחלוקת ,כאבן יסוד בחברה הדמוקרטית ,וניהולה כדו שיח ולא כדו
קרב.
 .2הצורך באחריות ובהתנהלות זהירה מתוך מודעות לכוחן של המילים ,בפרט בעולם
הדיגיטלי.
 .3בחינת נקודות ההשקה בין התקופה שקדמה לרצח יצחק רבין (שהיתה רוויה בהסתה
ובאלימות) ובין העידן הדיגיטלי וסכנותיו.
בנוסף ,מוצעים מערכי פעילות ועזרים במגוון נושאים הרלוונטיים ליום הזיכרון ,כגון :ירושלים
של יצחק רבין (לציון  50שנה לאיחוד ירושלים) ,יצירת מנגנונים המאפשרים חיים משותפים
בחברה המתאפיינת בשונות ועוד.
מערכי הפעילות מותאמים תלמידים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים ,יסודיים ועל-
יסודיים.
מערכי פעילות ועזרים אלו ,מצטרפים למאגר רחב של פעילויות שחוברו לאורך השנים ומופיעות
באתרים הבאים:


אתרי משרד החינוך :אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ,אתר מינהל ,חברה
ונוער ואתר החינוך הממלכתי-דתי



אתר מרכז יצחק רבין

