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דבר שר החינוך ליום הזיכרון במלאת  25שנה לרצח יצחק רבין ז״ל

"ב יטחון איננו רק הטנק ,המטוס וספינת הטילים .ביטחון הוא גם ,ואולי אף קודם כול
האדם – האדם ,האזרח הישראלי .ביטחון הוא גם החינוך של האדם ,הוא הבית שלו ,הוא
הרחוב והשכונה שלו ,הוא החברה שבתוכה צמח .וביטחון הוא גם התקווה של האדם"
(יצחק רבין)
מנהלים ,מנהלות ,מחנכים ,מחנכות,
עובדי מערכת החינוך,
עשרים וחמש שנים חלפו מאז אותו רגע קשה ,מר ונמהר ,בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.
הלילה בו קטלו שלוש יריות את חייו של ראש הממשלה ושר הביטחון ,יצחק רבין.
גם בחלוף שנים רבות ,עדיין קשה להאמין איך קטעה יד מרצח יהודי את פתיל חייו של
אחד מגדולי מנהיגינו.
יצחק רבין היה בראש ובראשונה פטריוט ישראלי .האיש שדורות של חיילים ומפקדים
הלכו בעקבותיו מתש״ח ועד יום נפילתו ,הרמטכ״ל עטור תהילת הניצחון הגדול במלחמת
ששת הימים ,השגריר בוושינגטון שחיזק את בריתנו האסטרטגית עם החשובה בידידותינו,
הצבר הראשון שהיה לראש הממשלה ,שר הביטחון במשך כמעט עשור במצטבר ,כורת
הסכם השלום החשוב עם שכנתנו ממזרח ,ירדן.
בליל הרצח ,כמפקד שייטת  ,13עסקתי עם הקצינים הלוחמים בשייטת בתכנון מפורט של
מבצע אותו הצגתי בפני רבין יומיים קודם לכן .הנחיותיו ,בקיאותו הרבה ,הירידה
לפרטים ושאלותיו הדקדקניות בעת הצגת המבצע – זכורות לי עד היום .בעבורנו,
הלוחמים ,רבין היה סמכות עליונה – פיקודית ואישיותית כאחד.

רח' שבטי ישראל  ,34ירושלים;  9510557טל'  073-3933160פקס E-mail: sar@edu.gov.il | 073-3933064
Shivtei Israel 34, Jerusalem 9510557 | Tel 073-3933160 Fax 073-3933064
شارع شبطي يسرائيل  ,34اورشليم-القدس 9510557 ,هاتف  073-3933160فاكس www.edu.gov.il | 073-3933064
מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה

שר החינוך
Minister of Education
وزير التعليم
רצח רבין היה ועודנו נקודת שבר בחברה הישראלית .הוא חייב  -ועודנו מחייב  -מבט
עמוק של כולנו פנימה ,כפרטים וכחברה .הוא מחייב גם דיון נוקב בסוגיות כמו חופש
הביטוי ,חשיבותן של סבלנות וסובלנות ,ראיית האחר וכמה חשובה והכרחית אחדותנו -
חרף שונותנו.
למערכת החינוך קיים ,כמובן ,תפקיד משמעותי ביותר בהקשרים אלו.
שני יעדים מרכזיים נכון שיעמדו לנגד עינינו ,ומימושם ייעשה בהתאמה ובהנגשה לגילי
היעד:
הראשון  -להביא בפני תלמידינו את סיפורו של רבין האיש .הלוחם ,המפקד ,המנהיג .דרכו
ותרומתו מימי הפלמ״ח ועד לכהונתו השנייה כראש ממשלת ישראל.
השני  -לאפשר דיון אמיתי בשונות שבתוכנו ,ברב-גוניות הישראלית ,בקיומן של דעות
אחרות וגם מחלוקות לגיטימיות  -ולצדן הקו הברור שעובר בינן לבין אלימות ונטילת
החוק לידיים.
חשוב כי נעודד דיון פתוח ,מכבד ומגוון ,ובה בעת נקפיד על ממלכתיות השיח ,על כבוד
הדדי ועל הקשבה  -בין מחנך לתלמידו ,וכמובן בין התלמידים לבין עצמם.
יום הזיכרון הממלכתי לרצח יצחק רבין ז״ל הוא ממועדי הציון הלאומים המרכזיים בלוח
השנה ובתוכנית הלימודים .לצד זאת ,חשוב כי הערכים המתבקשים והלקחים העולים
ממאורע זה ילוו אותנו בעשייה החינוכית לכל אורך שנת הלימודים.
יהי זכרו של ראש ממשלת ישראל ,רב-אלוף יצחק רבין  -ברוך.

בברכה,

חה"כ יואב גלנט
שר החינוך
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