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לפיה,הכלעלמקובלתשהייתההיסודהנחתעלוערערבמדינההמשותפיםהחייםוברקמת

.הדמוקרטיהמשחקגבולותאתתפרוץלאהסוערתהפוליטיתהמחלוקת

אתשפקדהמשבראודותעללשיחוהזדמנותנפשלחשבוןזמןהוארביןיצחקלרצחהזיכרוןיום

אודותועלממנולהפיקישאותםהלקחיםאודותעל,הרצחבעקבותהישראליתהחברה

.כיוםישראלבמדינתהישראליתלחברההרלבנטיותהמסקנות
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ל"נקודות ציון בחייו של יצחק רבין ז

רוזה כהן ונחמיה רבין היו מחלוצי העלייה השלישית, הוריו. נולד בירושלים

"  כדורי"התחנך בבית הספר החקלאי 

ח"היה מראשוני המצטרפים לפלמ19בגיל ". כדורי"עוד כשהיה תלמיד ב" הגנה"הצטרף ל

ח ומפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות"היה מפקד גדוד בפלמ

יצחק רבין היה ראש ממשלת ישראל החמישי 

ל ופיקד עליו במלחמת ששת הימים"ל השביעי של צה"היה הרמטכ

היה שגריר ישראל בארצות הברית 

(  1995-1992, 1977-1974)כיהן כראש ממשלת ישראל בשתי קדנציות 

כיהן כשר הביטחון במשך כתשע שנים

על חלקו בהסכמי אוסלו1994זכה בפרס נובל לשלום בשנת 

1995בנובמבר 4, ו"ב בחשוון תשנ"נרצח על ידי מתנקש יהודי בי



נקודות בחייו של יצחק רבין

https://www.youtube.com/watch?v=LT6bqZawXfA


חייו ומותו–יצחק רבין 

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U


כולנו אחים

אנחנו נמצאים בימים אלה באחת השעות הגורליות  "
אנחנו נמצאים  . והחשובות ביותר של העם היהודי

בעיצומו של תהליך עיצובו של העם היהודי ועיצובה  
זוהי שעה של התחבטויות  . של המדינה לדורות

, אבל חשוב שכולנו נדע, גם ויכוחים סוערים, קשות
, כי תהיינה אשר תהיינה ההחלטות, בישראל ובגולה

אהבת ישראל אמיתית שורה עליהן ולנגד עיננו תמיד  
אין ". כל ישראל ערבים זה בזה: "המימרה העתיקה

אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו 
כולנו יהודים  , כולנו אחים–ובין שמתנגדים להם 

."וגורל אחד לכולנו

ב "מתוך דברים לנציגי הפדרציות היהודיות בארה, יצחק רבין



האיש ההוא

https://www.youtube.com/watch?v=Vb1FJ6ct5XU


אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה

יסודכרסוםהיאאלימות
לגנותיש.הישראליתהדמוקרטיה

זו.אותהלבודד,אותהלהוקיע,אותה
.ישראלמדינתשלדרכהלא

,מחלוקותלהיותיכולותבדמוקרטיה
בבחירותתהיהההכרעהאך

.דמוקרטיות

1995,האחרוןבנאומורביןיצחק



לנשוך שפתיים  
ולהמשיך יחד

גם,בעיןעיןכולםרואיםאיןאםגם
שהםובלבדדעותחילוקיישאם

גם',יעבורובלייהרג'בבחינתאינם
טוב,וניואנסיםהבדליםישאם

לחרוקגםאבללהתווכחוחשוב
ולהמשיךשפתייםלנשוך,שיניים

,המשותפתלמטרהלהגיעכדי,יחד
קודמתהמדינהשלטובתהכאשר

.ומפלגתיאישיחשבוןלכל

בנייני,האיחודשנות25ועידת,רביןיצחק
25.2.93,ירושליםהאומה



הרעות

https://www.youtube.com/watch?v=XE4t5im8UMA


שלוהאמת,שוניםמחלקיםיבנההבנייןכי"
וכל,שוניםמצדדיםתבנההעולםאור

אלוהיםדבריואלוואלו,יתבררוהשיטות
...השוניםוהחינוךהעבודהמדרכי,חיים

זהסותריםיהיוולאהדבריםיתיישרושבזה
הישתנותידיעלשבאהדעותוריבוי.זהאת

החוכמהאתמעשירהואדווקא,הנפשות
היהאפשרשאיויוכרלהרחבתהוגורם
אותןכלידיעלאלא,שיבנההשלוםלבניין

."זואתזוכמנצחותהנראותההשפעות

מתוך סידור עולת  , הרב אברהם יצחק הכהן קוק
ל"עמוד ש, אה"ראי

האמת של אור  
העולם 

תבנה מצדדים  
שונים



אדרבה

https://www.youtube.com/watch?v=evD84C02VTI


המטוס,הטנקרקאיננוביטחון
,גםהואביטחון.הטיליםוספינת

–האדםכולקודםאףואולי
ביטחון.הישראליהאזרח,האדם

הוא,האדםשלהחינוךגםהוא
והשכונההרחובהוא,שלוהבית

.צמחשבתוכההחברההוא,שלו
שלהתקווהגםהואוביטחון
.האדם

שלהראשונהבישיבהרביןיצחקשלדבריו
ביולי13ב־ממשלתווהשבעת13ה־הכנסת

1992

ביטחון הוא  
התקווה  



תפילה לשלום

מלך שהשלום שלו , אדון השלום
הכלעושה שלום ובורא את 

שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום, עזרנו והושיענו כולנו
ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו 

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם 
כי אתה עושה שלום במרומך 

אש ומים  , ואתה מחבר שני הפכים יחד
ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום ביניהם
כן תמשיך שלום גדול עלינו ועל כל העולם כולו  

באופן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה 
גדולה  

ויוכללו כולם בדעה אחת ולב אחד 
להתקרב אליך ולתורתך באמת  

ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם  
ברכנו בשלום , שלום' ה

ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל ההשפעות וכל  
הישועות 

(צהתפילה , חלק ראשון, ליקוטי תפילות, נתן' ר)



יברך את עמו בשלום' ה

ברוךהקדושמצאלא,חלפתאבןשמעוןרביאמר
שנאמר,השלוםאלאלישראלברכהמחזיקכליהוא

עמואתיברך'היתןלעמועוז'ה"(כטתהלים)
"בשלום

יב, עוקצין ג



רקמה אנושית אחת

https://www.youtube.com/watch?v=6l5AEqjICes


רק אלה 
שמאמינים

קיצורישיש,לכםלומררוצהאינני
לכלקסםפתרונותשהםדרך

זהו.מתמודדיםאנושאיתםהקשיים
,שמאמיניםאלהרק.ארוךמאבק

עקשניםלהיותשמחליטיםאלה
לאלעולם,הזמנייםהקשייםלמרות
נגיעאז.הגדולהחזוןאתיפסידו
,חזקהישראלונראההדרךלסוף

בשלוםהחיה,גדולה

1976,רביןיצחק



אני ואתה נשנה את העולם

https://www.youtube.com/watch?v=oVOB0tJoIE8


התקווה

https://www.youtube.com/watch?v=CziEHDvpoAo

