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  מרכזי רעיון

 רמטכ"ל, שגרירתלמיד מצטיין, חבר ומפקד בפלמ"ח, "צבר", היה  .ארץבד ל( נו1995-1922)יצחק רבין 

כהונתו כראש  בעתנרצח רבין  ראש ממשלת ישראל.ו ממשלהב שר וחברישראל באו"ם, חבר כנסת, 

סיפור חייו שזור בתולדות המדינה ומתלכד ממשלה בידי מתנקש יהודי על רקע מחלוקת פוליטית. 

אבני  יציגו בפנינוגדולים אולמות התצוגה ה .במהלך הסיור נבקר במוזיאון מרכז רבין. מרתקלנרטיב 

התצוגה במוזיאון  של רבין. מתקופת המנדט ועד הירצחובתולדותינו גדולים אירועים דרך בחייו לצד 

המחלוקות שפילגו את החברה הישראלית מראשית ימייה ואת הפתרונות את מתארת את העימותים ו

בו שבבניין  :בעיר שני אתרים נוספיםנבקר ב הביקור במוזיאון,לאחר  .והמכנים המשותפים שנמצאו

מזוהים עם הנקשיב לסיפורים ולשירים  .בכיכר ורצחיבאנדרטה המוצבת במקום הו רבין התגורר

 יצחק של מקומו את נעגן ו,נתוודע לפעילותו הציבורית לאורך כל חיי ,של דמותו קולקטיביהזיכרון ה

                                                   .מחלוקותרוויות  מדינהכעתידנו כחברה והאחרונים לדבריו שבחשיבות הואת   הלאומי בזיכרון רבין

 

יש לגנות , הישראלית האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה

 .אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל

 (1995בנובמבר  4בה נרצח, שבעצרת  של יצחק רבין, מתוך נאומו האחרון)

 ,ביל קלינטוןיצחק רבין לצד המלך חוסיין ונשיא ארצות הברית 

על מדשאות הבית הלבן, חתימה על הסכם השלום בין ישראל לירדן 

  ויקיפדיהמתוך: , 1994יולי 
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 מסלולתיאור ה

 (2)התגורר  בוש הבנייןנמשיך אל  .8רחוב חיים לבנון ב ,(1) רבין יצחק מרכז במוזיאוןהמסלול מתחיל 

 . כיכר רביןב ,בו נרצחשבמקום הנמצאת , (3) לזכרו אנדרטהבונסיים  ,5רחוב הרב אשי רבין, ב

 

  המסלול מפת

  שלי המפות גוגל :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  במסלולש אתריםתיאור ה

  8ב חיים לבנון רחו – (1)מרכז יצחק רבין  מוזיאון

 .1997-חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, תשנ"זמכוח  1997הוקם בשנת  יצחק רבין מרכז

ולבחינת הלקחים שעל החברה ופועלו של יצחק רבין פעילות המרכז מוקדשת להנצחת זכרו 

מרשימה  שבו התצוגה ,חי ותוססהמוזיאון  .ומהשפעותיומנסיבותיו , הישראלית להפיק מהרצח

על  להשפיעהיא מטרת הפעילות  .שוניםתחומים בתולדות המדינה מסרטונים  200-וכוללת כ

  .השיח הציבורי בארץ

המוזיאון  מדריךולהדרכה של עצמאית  כהלהדר אפשרותיש כשעתיים,  במוזיאון אורך סיורה

תשלום. יסה אליו כרוכה בבמוזיאון, והכנביקור קבוצות יש לתאם מראש תמורת תשלום נוסף. 

                                   .17.00-9.00 :שעות פתיחה .*4585 :טל'

 

  5רחוב אשי  – (2)הפרטי של יצחק רבין ורעייתו לאה  ביתו

לכיכר מלכי  מבית זה יצחק רביןיצא , י"ב בחשוון תשנ"ו, 1995בנובמבר  ארבעהבמוצאי שבת, 

נחרד  מחנה זה. תהליך השלוםב םתומכיהמחנה  ןרגשא כדי להשתתף בעצרת המוניםישראל 

ה הציבורית ם והחליט לתת ביטוי לתמיכהם למתנגדיהעל ההסכמים מצד מעוצמת המתקפה 

רבין עצמו לא  .לא לאלימות" ,"כן לשלום ת העצרת הייתהסיסמ .הממשלהמהלכי בהרחבה 

נעתר הוא   אךחשש שלא יגיעו מספיק אנשים לכיכר, משום ש מרעיון עצרת התמיכההתלהב 

הגיעו  אלפים בניגוד לחששותיו,  .להזמנת המארגנים והסכים לשאת דברים מעל במת העצרת

 רבים  לכיכר.                                             

באחד מימי  .כדי לנחם את המשפחה של רבין ביתותחת ם התכנסו המונים המומי ,לאחר הרצח

ה גורם ליצחק הרבה אושר יהמראה הזה ה": ואמרה רבין אל המתכנסים לאההשבעה, יצאה 

יצחק, ההתרפקות הזאת הענקית, האדירה, העצומה עליך, על מה שהיית : "אמרהעוד ושמחה". 

על האהבה הזאת שאולי רק קצת ממנה ניחשת אבל את עוצמתה לא יכולת לשער. הם  –להם 

אלפים  –מוצפים במבקרים  –אני, הילדים והנכדים  –ובתוך הבית אנחנו באים ובאים ובאים. 

ילדים,  –ולהיפרד ממך. יהודים, ומוסלמים, ונוצרים, ודרוזים, וצ'רקסים  –באים לנחם ולהתנחם 

בכניסה  זיכרון הציבה שלט ביבאל ית תיעיר ."ונוער, וזקנים ואלפי אלפי מכתבים של ילדים

 בו התגוררו רבין ורעייתו.שיין לבנ

                                                                                                       

 ( 3) רבין כריכ

בניין למרגלות  ,נמצאת במרכז העיר תל אביב. הכיכר נקראה בעבר כיכר מלכי ישראלכיכר רבין 

האנדרטה לשואה ולתקומה שתכנן  1975 שנתהוצבה בשל הכיכר מזרחי -מיבצדה הדרו .העירייה

עצב, של של שמחה ואירועים  – רועים המונייםיאהייתה למוקד של  כיכרה .מן יגאל תומרקיןוהא

, התקיימה בכיכר 1995בנובמבר  ארבעהזיכרון. ב ואירועיחגיגות וריקודים לצד עצרות פוליטיות 
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נשא רבין בכיכר זו תהליך השלום שהוביל ראש הממשלה יצחק רבין. בתמיכה להמונים עצרת 

, ובכיכר מצא את מאושר רביןעמד  בכירנאום נגד האלימות המכרסמת ביסודות הדמוקרטיה. 

של ראש הממשלה ולשמחת ההמונים  שמו קץ לחייוושלוש יריות אקדח נורו בתום העצרת,  .מותו

החלו לזרום אזרחים ישראלים רבים לכיכר מלכי ישראל. צעירים  ,מיד לאחר הרצח .שבכיכר

ים, תושבי המרכז ותושבי הפריפריה, ותיקים ועולים ים, ימניים ושמאלנומבוגרים, דתיים וחילונ

ת גרפיטי, שרו ומחו וכתובחדשים, יהודים וערבים התכנסו להתאבל בכיכר, הדליקו נר, ציירו 

"כיכר רבין". בסופו של אותו שבוע קיבלה האזרחים את הכיכר  כינודמעה. בשבוע שלאחר הרצח 

הוקמה אנדרטה מאבני בזלת  במקום הרצח .שינוי שם הכיכרעיריית תל אביב החלטה רשמית על 

ו על דגלם לזכור תנערך במקום מפגש שירה בציבור של קומץ אנשים שחר ,יום שישי בכלשחורות. 

  .ולא לשכוח את רבין ואת פועלו למען השלום

 

 מהלך יום השדה –טבלת פעילות 

ציוד  זמן הערות דגש מיוחד תיאור הפעילות נושא הפעילות מקום הפעילות

 מיוחד

מרכז יצחק 

 (1) רבין

אבני דרך . 1

       בחיי יצחק

מחלוקות . 2

שונות שהיו 

ברה בח

הישראלית 

תולדות לאורך 

שוב ומכנים יהי

משותפים 

 שנמצאו

סיור באולמות 

התצוגה במסלול 

מובנה, התצוגה 

מרהיבה ומלאת 

תוכן ומוצגים 

 ומגוונים. שונים

אין  

להשתמש 

 ברמקול. 

כשעה 

וחצי לא 

כולל 

  הפסקה

 אין

שלט שהציבה 

יה יהעיר

לבניין  בכניסה

   (2)רבין  גרבו ש

מה אפשר 

ללמוד על רבין 

 המגורים  ןימבני

 מהשלטועצמו 

שהעירייה 

? הציבה

מנהיגות )

: פשטות ערכיםו

 (אישית הודוגמ

תלמידים ינסו  .1

רקע ה אתלברר 

כהונתו לסיום 

 הראשונה

בראשות 

 .הממשלה

 

השלט  על רקע

שתי המציג את 

תקופות כהונתו 

רבין כראש של 

, סיפור ממשלה

סיום כהונתו 

על  הראשונה

רקע חשבון 

הלא פעיל הבנק 

שנשאר 

לחפש  אפשר

 מידע 

 באינטרנט

  'דק 20
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F#/media/File:Memorial_plaque_to_Izhak_Rabin_in_Tel_Aviv.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F#/media/File:Memorial_plaque_to_Izhak_Rabin_in_Tel_Aviv.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F#/media/File:Memorial_plaque_to_Izhak_Rabin_in_Tel_Aviv.JPG
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F#/media/File:Memorial_plaque_to_Izhak_Rabin_in_Tel_Aviv.JPG


        

 

                   

 

 

צות באר 

. "פנקס ריתבה

 16רות" פרק יש

 . 558עמ' 

 

 האנדרטה

 (3) רבין בכיכר

תיאור . 1

  האנדרטה

 טקס. 2

מעגל  . 3 

 סיכום בכיכר

  

ליד הדלקת נר 

 ושירת האנדרטה

מזוהים השירים 

עם הזיכרון 

 הקולקטיבי. 

  :מעגל סיכום

. כל אחד 1

כמה ומר ך לצרי

משפטים  

היום, נושא ב

הפותחים 

באחת 

 יותואפשרמ

:              אלו

             ...,אני מרגיש ש

 ...,אני חושב ש

 ...לדעתי

 

 

 

 ,זיכרוןנר  שעה 

, רמקול

 פסי קול

של 

 השירים

שיר 

 לשלום

 לבכות לךו
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