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יצחק רביןלרצח 25–ה יום הזיכרון 
ו-כיתות  הלמערך פעילות 

פעילות פתיחה

מבוא במליאה

,בנובמבר4-ב,שנים25לפני:יאמרהמורה כיכרהיום)אביבבתלישראלמלכיבכיכר1995

בגללאותורצחהוא.רביןיצחקהממשלהראשאתורצחישראלי-יהודי,אדםקם,(רבין

אותולעצורוהחליטהשלוםלהשגתממשלהכראשפעולותיועםהסכיםלאהוא.דעותיו

.ולהרגומפעולותיו

מכבדיםשאינםיריביםמחנותעם,משוסעת,מפולגתחברהלהיותהפכההישראליתהחברה

.השניאתהאחד

קבוצותלארבע מומלץ לחלק את הכיתה  :למורה

כיצד נראית היום . רצח יצחק רבין עשרים וחמש שנים עברו מאז נ. 2020כעת אנחנו בשנת 

 ?החברה הישראלית

–כיוםעד כמה המילים הבאות מאפיינות לדעתכם את החברה הישראלית 1.

5עד 1–דרגו אותן על סולם מ ? לפי תחושתכם והיתרשמותכם 

5מאפיינת מאד  ------- כלל לא מאפיינת  1

ערבות הדדית  

כבוד לזולת  

שוויון זכויות  

תחושת ביטחון  

רוגע ושלווה  

 ?על מה הסתמכתם כאשר דירגתם את איפיוני החברה הישראלית*

(.שימו לב לתאריכי הכותרות)תמונות וכותרות מצורפות א בנספח 1.

:עיינו בהן ודונו בסעיפים הבאים

חפשו עדויות לערבות הדדית ושפה משותפת בחברה הישראלית●

 ,שמאל ,ערבים ,חרדים ,חילוניים( .אתרו עדויות  למאבקים ופירוד בחברה הישראלית●

)ימין ועוד

?האם מאז רצח יצחק רבין מצבה של החברה הישראלית השתפר●
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מדרש כרזה

המצורפתבכרזההביטו  :במליאה

.בכרזה אנו רואים מנהרה חשוכה וציפורים עפות לעבר פתח המנהרה

?מה הם מייצגים  ?אלו צבעים בולטים בכרזה1.

?ממה למה ומדוע .צבעה של היונה משתנה2.

אלו חוויות היא חווה במסעה בתוך  –נסו לדמיין את המסע של היונה בתוך המנהרה 3.

?המנהרה

היכן  -לו החברה הישראלית הייתה היונה במעופה -לאור השיח שערכתם קודם לכן 4.

?במסעה מתוך המנהרה אל החוץהיוםהייתם ממקמים את החברה הישראלית 

 ?האם עמוק בתוך המנהרה●

 ?האם קרוב לפתח●

 ?מחוצה לה●

.הסבירו את דעתכם

בהקשר לחברה –כיצד נראה העולם מחוץ למנהרה –או בציור /נסו כעת לדמיין במילים ו

כיצד  –תצא מן החושך אל האור (הישראליתההחבר)מה יקרה כאשר היונה -הישראלית 

?תיראהחברה הישראליתה

-יום הזיכרון ה ו-מערך פעילות כיתות  ה //לרצח יצחק רבין 25
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פעילות נוספת

עת שוחחנו אודות החברה הישראלית ,ונזכר בשיח הקודםבכרזהנביט  שנית 

...במסעה מתוך המערה החוצה אל האור

.ילדיםאומבוגרים,בודדיםפרטיםשלבמסעםלהתרכזננסהכעת

רחוקוהאורארוכהאוקצרהלתקופהמנהרהבתוךהםכאילומרגישיםאדםבנילעיתים

.מהם

.חשוכהמנהרהבתוךכמולהרגישעלוליםאדםבניבהםזמניםאומצביםעללחשובנסו

?מה הייתם אומרים לדמות שחווה תחושה כזו●

?אלו מילות חיזוק ועידוד הייתם אומרים לה●

 ?אלו עצות טובות הייתם נותנים לה על מנת להתקדם במסעה לעבר האור●

-יום הזיכרון ה ו-מערך פעילות כיתות  ה //לרצח יצחק רבין 25
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(פעילות בחירה)הרחבה 

היהודילעםומאתגריםקשיםזמניםמוצאיםאנו,היוםוגםההיסטוריהאללאחורבמבט

.קלולאממושךוהמאבקוקושימשברשלהיאהתחושהאלהבזמנים.כולהולחברה

....המנהרהבקצההאורשמתגלהעדזמןלוקח

התייחסו לאירועים הבאים ונסו למצוא קשר ביניהם לבין הכרזה

–שנה ארבעים יציאת מצרים וההליכה במדבר –עם ישראל והעבדות במצרים 1.

ההגעה לארץ ישראלעד 

רצח ראש הממשלה יצחק רבין2.

תקופת הקורונה3.

העםשחווהנוספיםמאתגריםאירועיםעללחשובמוזמניםוהנכםנוספותדוגמאותישנן

.הישראליתוהחברההיהודי

?מה היו האתגרים באירועים הללו וכיצד התמודדו עימם ●

?מה סייע לאנשים במסע הקשה והמאתגר●

האם באירועים המוזכרים ובאירועים אחרים שחשבתם עליהם אכן הצליחו להגיע אל  ●

 ?מה הם מצאו ביציאה מן המנהרה ?האור 

?האם כשיצאו מן המנהרה תמו האתגרים או שחיכו אתגרים נוספים ואחרים●

?אלו מילים הייתם אומרים לאותם אלה שהולכים במסע בתוך המנהרה●
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פעילות נוספת

ניתן לקיים פעילות זו בפורום מליאה או בקבוצות בתוכן פעלו הילדים בפעילות  : למורה

הפתיחה

 :לאור הדברים שעלו בדיון עד כה וחישבוהיוםחישבו על החברה הישראלית 

אלו פעולות לדעתכם חשוב שהחברה הישראלית תבצע על מנת לחוש שאנחנו באמת  1.

?באור ולא בתוך המנהרה

 ?האם נראה לכם שגם ילדים יכולים לסייע בשיפור מצבה של החברה הישראלית2.

?כיצד

כיצד הייתם רוצים לפעול על מנת לקרב לבבות בחברה הישראלית ולגשר  : ככיתה 3.

?על פערים
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: למורה

(.  התקשורת הכתובה; מהעיתונות)מצויים מספר קטעים 8-12בשקופיות •

חלקם מעידים על ערבות הדדית וחלקם מעידים על מאבקים ופירוד בחברה  

.הישראלית

לחיצה על הקישור תאפשר לך להציג . מראש מספר קטעיםמומלץ לבחור•

.בפני הכיתה את הקטעים הרלוונטיים

וחלק לקבוצות  ( בחדרי זום למשל)ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות קטנות •

.  השונות קטעים שונים ואחר כך לשתף במליאה
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נספח א׳

-יום הזיכרון ה ו-מערך פעילות כיתות  ה //לרצח יצחק רבין 25

קטעי קריאה וצפייה

https://www.ynet.co.il/activism/article/Sk9haZCXD#autoplay 03.09.20

את מי שצריך עזרה "עוטפות באהבה"

לשמחשרוצים,אותןשרואים,מהןשאכפתתחושהלתתזה.מזוןסלמלתתיותרהרבהזה"

למעןמלאהבהתנדבותהפועלותנשיםעמותתהיא"באהבהעוטפות"עמותת."אותן

החגיםלקראתוחלוקהמזוןאיסוףמבצעלקראת.שואהוניצוליקשישים,במצוקהמשפחות

בתרומותלעזרתכםזקוקותהן

04.09.20משה פרץ :זו דעתי (אולפן שישי12ערוץ  )

1.32או   מההתחלה עד דקה 1.00מההתחלה עד דקה 

https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD 12.08.20

מישהושלעולמואתלשנותיכולשלךהמחשב

.לושזקוקיםלילדיםעולםלשנותיכולהוא?בשימוששלאתקיןמחשבבביתלכםיש

מתנדבים,בשימוששלאשלהםהטאבלטאוהמחשבאתתורמיםאזרחיםהפרויקטבמסגרת

מיאתוידריכותיקוןהדרושאתיתקנואחריםומתנדבים,המחשבבשינועיעסקומהקהילה

.בקהילהשזקוקמיולכללקשישים,לילדיםמועבריםהמחשבים.הדרכהשצריך

1

2

3

https://www.ynet.co.il/activism/article/Sk9haZCXD#autoplay
https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=f002da0a97ca3710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=82ff670365a54710VgnVCM100000700a10acRCRD
https://www.ynet.co.il/activism/article/Hkwpa11ZMD
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לעצור על סף תהום4

2020באוגוסט 02 ר שוקי פרידמן"ד:מאת|

https://www.idi.org.il/articles/32191

יותרעודרבהחשיבותישהאזרחיםכללשלהאישיתולאחריותהחברתיתלסולידריות

הקולות,הצערלמרבה.כאןשלנוהקיוםלהמשךתנאיהיא."רגילות"במדינותמאשר

צריכהשלנוהמשותפתהחוכמה.ההפךאתעתהלעתמנבאיםמהרחובותהבוקעים

.התהוםלפניאותנולעצור

קשה.ליוםמיוםמתכרסמיםהם.ורופפיםדקיםהישראליתהחברהאתהקושריםהחוטים

המשותפתהחוכמה.לאחורלחזורקשהיהיהיקרהכשזה.חלילהייפרמובוהרגעאתלנבא

.התהוםלפניאותנולעצורצריכהשלנו

סולידריות חברתית ,דווקא עכשיו5

https://www.idi.org.il/articles/31272

2020באפריל 09 ר לי כהנר“ד,ר אסף מלחי"ד:מאת|

גםמכךפחותלאאך,החרדיוברחובבהנהגהנפשחשבוןמחייבתבתחלואההנסיקה

לחזקאפשרותלנומזמןהקורונהמשבר.והתוקפניהחריףהעליהוםלאורהכלליבציבור

בחברהלהשתלבהשואפות,מתונותחרדיותקבוצותעםותרבותייםחברתייםגשרים

.הישראלית

https://www.idi.org.il/staff/1362
https://www.idi.org.il/articles/32191
https://www.idi.org.il/articles/31272
https://www.idi.org.il/staff/1457
https://www.idi.org.il/staff/1452
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6https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594812,00.html | 03.10.19

תרבותיות-לרבתרבויותריבויבין

כדי,חברתיתיציבות-ובאיבשסעים,בקיטובמאופיינתהנוכחיבמצבההישראליתהחברה

ולפעולאותההמרכיבותמהקבוצותאחדלכלביטוילתתעלינובחברההסדקיםאתלחזק

.בפתחושאנחנוחברתימכאוסלהימנענוכלכךרק.משותףטובלמעןיחד

7
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5419091,00.html |  26.05.19

"ולשלב בחברה–להוציא מבית ההורים  ,להוציא מהמוסדות"

צורגידי,חינוכיתלמנהיגותמנדלספרביתשלבוגריםשניעל־ידישנוסדה,"כוונים"עמותת

לפנישהחלמה.בחברהלהשתלבותמיוחדיםצרכיםעםצעיריםמכשירה,שופטיואיילת

מיוחדיםצרכיםעם,40-10בגילאיחניכים250שמונהלעמותהכיוםהפך,כחלוםשנה15כ־

.בקהילהלהשתלבותפוטנציאלבעלישהם,שונים עלשמבוססתמסגרתלהקיםחשבנו"

צורמסבירים,"הגילאותובניעםבקומונהיומיומייםשיתוףוחייקהילתיתעבודה,לימודים

,ושופטי ,בקהילהשירותממקבלילהפוךיוכלוהםשבהםלמקומותהבוגריםאתולחבר"

"אחרותלאוכלוסיותשירותלנותני

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5594812,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5419091,00.html
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8https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5238230,00.html | 23.04.18

כאשרנבוביםכציטוטיםנותרים"לבבותקירוב"ו"והשונההאחראתלכבד

.הבמותפנימעלנאמריםרקהם

,אחדותלשדרשמטרתםנוספיםרביםובאירועיםהעצמאותביוםשקורהמהשכללנוברור

,הלאומיתלאמנזיהשמסייעיםוטקסיםכנסים,סמלים."עינייםאחיזת"דברשלבסופוהוא

האלימהלמציאותחוזריםהלאומיתהשלמותתמונתלאחרדקה.יחסיםמחליפיםאינם

אותנומחייבתהישראליתבחברהשישהמורכבות.כאןשישולעוינותלשנאה,והמבוקעת

.ויסודיטווחארוך,מעמיקבאופןיחסיםמערכותלבנות

הדיאלוגאתלייצרכדילפעולאפשרימקוםובכלנתוןרגעבכל,כולנושלוההכרחהמחויבות

כמשימהיומיתהיוםברמההמשותפיםהחייםאתלבנות.בסיסמאולאבפועלהמגשר

אתליצור,אפשרירגעבכל,המישוריםבכלנפעללאאם....כיוםכאןשלנוביותרהחשובה

להשקיעצורךשאיןעצמנואתונשלה,בפועלהמשותפיםהחייםאתולבנותהמגשרהדיאלוג

אתיעמיקשרקהסלמהבמסלולנמשיךאנחנו,יחסיםכאןשיהיוכדינדרששבאמתמהאת

.דרךקיצוריאין.הישראליתהחברהוחולייפצעי

(Shutterstock :צילום(

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5238230,00.html
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9https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5047112,00.html#autoplay |   26.11.17

"ענייישארלאבישראלקשישאף"

,מיוחדתעיתונאיםבמסיבת)'א(הבוקרהציגחברתיהכלכליהפורוםר"יו,ברוששרגא

.הקשישיםלמעןמתגייסיםהמעסיקיםבהתכנית 1.5המעסיקיםיעבירושנהמדי"

"בישראלענייישארלאקשיששאףמנתעלהלאומילביטוחשקלמיליארד

בוחריםאנחנו,הצעירהדורכמייצגי"כיאמר,שפערם,הארציתהסטודנטיםהתאחדותר"יו

ולעשות,המדינהועבורעבורנוהכולשעשואלה,שלנווסבתאסבאשלבעינייםלהתבונן

למשרדי,וסטודנטיותסטודנטיםלעודוקוראמזמיןאני.בכבודפהשיזדקנובכדיהכול

."לעשותיכוליםשאנחנוהמעטזה.למאבקלהצטרף,לתרוםשבידומיולכלהממשלה

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5047112,00.html#autoplay
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