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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

  :למורות/ים הנחיות לפעילות
   לרצח יצחק רביןרון ישיבה פדגוגית לתכנון הטקס ליום הזכ

 
המעולים שבה נכתבו על ידי אביטל ספיבק  והטקסטיםהסדנה  השנה בחרנו להציע סדנה למורות/ים. 

 ממכללת אורנים, ואנו מודות לה על הזכות להשתמש בהם ולהפיץ אותם.

שאלות מהותיות שהיום הזה מעלה אצל כולנו. צוות שיבחר לערוך את הסדנה יוכל באמצעותה להתעמק ב

יש לו השלכות ש וטעון,שאלות הנוגעות לזהויות האישיות והפוליטיות של כל אחת ואחד. זהו נושא רגיש אלו 

 . בבית הספר ובכיתות כיצד לציין את היום הזהשלנו על הזהות החינוכית שלנו, ועל הבחירה גם 

וללמוד מתוך החוויה  ופתוחבטוח שהוא מרחב ות ולדון בהן בלהעלות את השאלמאפשרת המובנית הסדנה 

 לנו. ת שלמידולמידים והתהתל לנהל את השיח מועל האופן בו נבחר שלנו 

 
 ל ציון יום הזיכרון לרצח רבין והקולות השונים בחברה הישראלית. נעסוק בנושא ש אנו

 וכחלק ממערכת החינוך:  כמחנכות/יםשלנו מה מסמל היום הזה? נבחן העמדות האישיות שלנו והתפקיד 

שיח מדיר, שיח בו אפשר להביא את כל מרכיבי שיח מכליל לעומת : תהימתקיימים בתוך הכסוגי שיח  לואי

 תה שלי יכולה להיות אחרת?ימה האלטרנטיבה? איך הכהזהות. איזה שיח מתקיים היום במרחב הציבורי? 

 דקות( 45) איך לציין את יום הזיכרון בבית הספר שלנו? -: סימולציה1שלב 

 דקות( 10)ת ישיבת צוות חלוקה לקבוצו

 ות/ים(. )תלוי במס' המשתתפות/ים שתתפמ 4-6בנות את הקבוצה לשתי קבוצות או שלוש  נחלק

ות העמדות כרטיסי. )ן כרטיסיות עמדותצה וכנחיות לפעילות עבור כל הקבובכל קבוצה יונחו כרטיסיית ה

מייצגת קול מסוים  ית עמדהכל כרטיסיאינו גלוי למשתתפות/ים(. כרטיסייה כן של כל שהתות כך מקופלו

 כרטיסיות. 6קולות, כלומר  6מתוך מכלול הקולות בחברה הישראלית. ישנם 

 הלך הסדנמה
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יום הזיכרון לרצח את שמטרתה לקיים דיון איך לציין ם /לישיבה בבית ספרכן ים/נכנסות ם/אתן ר:ההסב

 . תצטרכו לייצגחד מכן תבחר/יבחר כרטיסיה אחת המבטאת עמדה אותה כל אחת/ארבין. 

סברים אותם שאת עמדתה אתם/ן מבטאים/ות ולחשוב על הטיעונים וההס לנעליים של הדמות סו להיכננ

 . יה תתחלקו לקבוצות זהות על פי העמדות השונותלאחר בחירת הכרטיסיתביאו לישיבה. 

 דקות( 15) הותחלוקה לקבוצות ז

 . ן בחרועמדות בהעל פי הלקבוצות  יתחלקו   ים/תתפותהמש

 ביחד וכו'.  ות/הקול של המורה הערבי יושבים ת את ו/שמייצגים וכך למשל אל

 . ות/ברוח הדמות אותה הם מייצגיםם /יכינו את הטיעונים שלהן ים/בכל קבוצה המשתתפות

 . דקות 10לרשות הקבוצה עומדות מומלץ לכתוב את הטיעונים. 

 צות הראשונות( ונקיים סימולציה של ישיבת צוות. והקבמקור של ישיבת הצוות )לאחר מכן נחזור לקבוצות ה

 דקות( 20) יום הזיכרון? את : איך לצייןותישיבת מור

לציה של ישיבת נקיים סימות כען של עמדות. הכוללות מגוווצות המקור של ישיבת הצוות ב לקבנתכנס שו

ל יהיה התוכן ש? מה ך לציין את יום הזיכרוןית/ים צריכות להגיע להחלטה: אהמורות/ים המשתתפובה  צוות

 לה?  צההיו פעילויות בכיתה או מחום יטקס? הא טרות חשובות לנו להשיג? האם יהיההיום? אלו מ

 אה בהמשך. כל המליעמדתה בפני ידרש להציג את כל קבוצה ת

 דקות( 53)יאה דיון במל :2שלב 

  .ישיבת הצוותב ק ולהציג את העמדה שהתקבלה דקות בהן תצטרך לנמ 5ינתנו לכל קבוצה י

  לאחר מכן נקיים דיון שבו נבחן:

 גנו? האם היה לנו פשוט או מורכב להתחבר אליו? שייצ עמדהאיך הרגשנו עם ה •

  מה?שלנו? לה ג את העמדם היה לנו קשה לייצהא ישיבת הצוות?איך הרגשנו ב •

להבהיר שאנחנו עושים  בחירת הזהות, כדאי /)במקביל בשלב ההגרלה נחזור לזהות שלנועכשיו  •

ו נושא מתוך הזהות על אות ונדבר( "אחר"שלנו וכניסה לנעלי  מהלך של יציאה מהזהות האותנטית

בנוח להביא אותו  ה/מרגיש אני? האם ימה "הקול" האישי של: העמדה שלנו בנושאו האמיתית שלנו

 תה? בית הספר?יבתוך הקבוצה? הכקול? 
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 ים/בפן המקצועי כמורותבנוסף נרצה לבחון את ההתמודדות אל מול קולות שונים בחברה כפרטים ו •

ת עם /איך אני מתמודדה? /ת לגבי הקולות האחרים? איך אני מרגיש/: מה אני חושבים/ותחנכומ

 ת?/עמדות אחרות ואף מנוגדות לעמדות שלי כפרט וכמורה ומחנכ

 

   נספחים:

 

 
 
 
 
 
 
 

 הנחיות לפעילותכרטיסיית 

 טקס לקראת יום הזיכרון לרצח רבין בבית ספרכם.החלק מצוות שמתכנס על מנת לדון בתכנון  ן/אתם

מחנכים ומחנכות שכל אחד ואחת מהם רואה בצורה שונה את הערכים שינחו  6דמויות של  ן/פניכםל

 ום הזיכרון ליצחק רבין. בעיצוב י ה/אותו

 כל כרטיסייה מציגה קול מתוך ששת הקולות האלה. 

 ציגה. שהיא מהקול  /רטיסיה אחת ולקרוא את העמדהכעליכם/ן לבחור 

 ד כקבוצה. עיבדו יחו ה עמדה/קולם נוספים שבחרו באותלמורות/יטרפו הצלאחר מכן 

 . בוצה, עליכם/ן להכין טיעונים שיתמכו בעמדה אותה תייצגו. מומלץ לכתוב את הטיעונים הללובק

 בה)ישיבה פדגוגית(  ן /עבודה בקבוצות הזהות, חיזרו לקבוצת האם הראשונית שלכםבסיום ה

 תייצגו את הקול שלכם. 

 המטרה של הישיבה היא לצאת עם תוצר מוגמר של איך ייראה הטקס? ומה התכנים שיהיו בו? 

 .דק'( 5נציג מכל קבוצה יציג את התוצר הסופי במליאה. )
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  :לגבי הטקסכרטיסיות עמדות 
 

. 
 ודה ושומרון בכל לבי. אני תומכת בהתיישבות ביה

אך בהקשר של רצח רבין קרה למחנה שלי אסון גדול שכן המנהיגות שלנו לא הייתה מספיק אמיצה לצאת 

 כנגד אלו שבתמיכתם הרוחנית ביצע יגאל עמיר את הרצח הנתעב . 

 וכשאני אומרת מנהיגות אינני רוצה להסיר את האחריות מהכתפיים שלנו כמחנכים. 

את כנגד אלו שבהשראתם בסופו של דבר התבצע הרצח ושעדיין כיום ממשיכים שליחותי כמחנכת לצ

 לעודד אלימות פוליטית בקרב בני הנוער שלנו. המשימה מאד מורכבת. 

גם אני התנגדתי ומתנגדת לכל כיוון של שלום הכרוך בוויתור על חלקי ארץ. אבל העם שלנו –אל תיטעו בי 

מקבל כל מה שהוא רוצה ? האם אנחנו מתנים שייכות  בחר בדרך מסוימת. האם כל אחד במשפחתו

 למשפחה בהיענות לכל תביעותינו? האם נקבל אלימות במשפחה כדי להשיג את מבוקשנו? 

עלי לחנך את תלמידי לבגרות שמשמעותה התמודדות עם תסכול, הבנה שאי אפשר להשיג כל מה שאנחנו 

אימה לחזון האידיאולוגי שלנו הרי שאין לנו הרשאה חולמים עליו וגם כאשר העם יבחר במדיניות שאינה מת

 לפגע בבני המשפחה . על הלוחות שלי חרות ה"אמת והשלום אהבו". 

הבחירה בשלום בית, גם אם בוויתור ובהשעיית האמת היא הערך שמנחה אותי ביום רבין. אין זו משימה 

על משרד החינוך להדגיש  פשוטה בחינוך לעשות את ההפרדה בין ערך האמת לבין ערך השלום ולכן

 .שביום זה לא מדברים על דרכו של רבין אלא על "מפני דרכי שלום" בביתנו אנו
. 
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. 
 "לא תרצח" אני מחנכת בכל ימות השנה וציווי זה חל גם על רצח של ראש ממשלה. על הדיבר 

 אך מעבר לכך יש בבית ספרנו תלמידים מבתים רבים שהתנגדו נחרצות לדרכו של רבין. 

כן, אין אני מוכנה להתייחס כלל לדמותו ופועלו של רבין מבלי לבקר אותו קשות על דרכו, שמבחינתי היא ל

  .בגידה בארץ ישראל ובתורת ישראל

מצוות יישוב ארץ "מדיניותו של רבין פגעה בצו הציוני שקרוי " התיישבות", שהוא גם הצו הדתי שקרוי 

לנו ובמגויסות עד תום שלנו למשימה זו והייתה מוכנה לעקור ישראל". מדיניותו של רבין זלזלה בהקרבה ש

 אותנו מלב הארץ המובטחת ולפגע בצו הציונות שהיא בבחינת "ראשית צמיחת גאולתנו". 

ממשלתו של רבין ביצעה בגידה לאומית בכך שהתחברה עם האויב הערבי לגזול מאתנו את לב ליבה של 

לכל  .וריסטי עשרות אלפי רובים שכוונו אלינו ואל ילדינוארץ האבות ובכך שמסרה בידיו של מנהיג טר

ב והיוצאים נגד המחנה שלי בשם הדמוקרטיה אנו עונים בשאלה : "מה הם הגבולות החוקיים והמוסריים שר

דמוקרטי מותר לו לתבוע ולאכוף בכוח על המיעוט? היכן גבול ההתנגדות שמותר למיעוט להעמיד מול רב 

  ?"וה על מקומותיו ותובע ממנו לוותר על ליבת אמונתו וצווידמוקרטי שקם להביא שוא

  ?מעלים כנגדנו שאנו מחרחרים "מלחמת אחים". האם רבין ותומכיו מתנהגים אלינו כאחים

ביום זה מופנית אצבע מאשימה לציבור הדתי לאומי בטענה שבערוגותיו צמח הרוצח ולכן לא אשתף פעולה 

שוטים שמשתמשים באמצעים אלימים שאין להם הצדקה, ללא קשר בציון יום זה. בכל חברה יש עשבים 

הפניית אצבע מאשימה באופן גורף כלפי למטרה. אין קיומם של העשבים השוטים מעיד על הכלל. 

  .הציבור שלנו לא מותירה לקהילה שלי ולי כמורה בפרט ברירה, אלא שלא לקחת חלק ביום רבין

בית הספר הזה ביום המציין את הגירוש מגוש קטיף? איפה אני תוהה איפה נמצאת החברה הישראלית ו

אז תנו לנו ולי ביום רבין לפחות להיאלם  !!!האחים? אנחנו את המחיר למען שלמות העם שילמנו במלואו

 .והעריכו וכבדו את שתיקתנו זו
. 
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. 

לוחם שלום. לנוכח מעגלי המלחמות ופשעי השנאה אני מתחזק בדעתי שביום רבין חובתי לדבר על דרכו כ

קצתי במחירי שפיכות הדמים שמשלמים כולנו היום , ששילמו תלמידי לשעבר במלחמה האחרונה ושישלמו 

 .בעתיד

 חובתי הראשונה במעלה היא להשפיע על כך שהמלחמה לא תיתפס כגזירת גורל. 

יקר רבין בדמותו מסמן מודל של מנהיג שהכיר את שפת הכוח ומתוך כך הכיר גם בחולשת הכוח ובע

במחיריו הכואבים. מתוך כך הוא עשה שינוי בשביל ישראל מתוך אומץ והכרעה לנווט לקראת דרך השלום 

התובעת וויתורים ומחירים ולפיכך מלווה בהתנגדויות. הוא שילם על כך את המחיר הכבד ביותר שניתן 

יים שעליהם שילמו כמו לינקולן וסאדאת, שחוללו שינו,לשלם בדומה למנהיגי מופת אחרים בהיסטוריה 

 בחייהם. 

טשטוש דרכו הוא מבחינתי לא פחות מבגידה בזכרו. טשטוש דרכו הוא לא פחות משיתוף פעולה עם מי 

 התקווה והעשייה למען השלום.  ,שבזכות כדורי הרוצח הצליח למחוק את האמונה

ן הכרעתי לכהמורא שהטיל מעשה הרצח מונע כל מאמץ לקראת שלום שבהכרח תובע פשרה וויתורים. 

השנה להקדיש את יום רבין לתחילת תהליך של חינוך לשלום היות ואני מאמין שאחריותי החינוכית 

 . העליונה כלפי תלמידי היא לטפח את האמונה והתובנה שעדיפים כאבי השלום על ייסורי המלחמה

. 
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ל הדמוקרטיה ציווי ערכי וקיומי הלקח המשותף והחשוב ביותר שעלינו לחנך עליו ביום רבין הוא היותה ש

 באורחות חיינו. 

  .אין כל קשר בין יחסנו לדעותיו של רבין לבין יחסנו לפגיעה האנושה בדמוקרטיה

להראות את תמונתו של רבין במדי ס.ס. ולהזהיר מפני ראיית כל דעה  כתכאן בדיוק התפקיד שלי כמחנ

. עלי להזהיר מתוצאותיה של הסתה. עלי להבהיר שגם במדינה יהודית ודמוקרטית, מקור שונה כבגידה

ושעקרונות הדמוקרטיה הם מעל פרשנותם של עקרונות ההלכה. עלי החוק והסמכות הוא הכרעת הרוב 

עלי לצטט להבהיר שיש יותר מדרך אחת להיות פטריוט וכך לאמן בערך הסובלנות הכל כך קשה להפנמה. 

ולעתים אף רצוי, לחלוק על  ,"במשטר דמוקרטי מותר את דברי השופט א.לוי במשפטו של יגאל עמיר:

שעם החפץ חיים אינו מחליף את הנהגתו בכדוריו  ,השקפת השלטון...אך הכל צריכים לשנן, השכם והערב

 של מתנקש והדרך האחת לעשות זאת היא בחירות חופשיות ודמוקרטיות". 

באדיקות על כך ש"כל אדם נברא בצלם" ושבמגילת העצמאות הבטחנו לעצמנו חזון של מדינה  עלי לחזור

  .לאור חזונם של נביאי ישראל ושתקיים שיוויון זכויות ...לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין

לא מעודדת באשר לאמונות בערכים דמוקרטיים. נורות אדומות מצב לצערי, אנו עדים לתמונת 

קישור הלקחים של רצח רבין לאירועים אקטואליים עשוי להיות בבחינת  .ולהתריע ממשיכות להבהב

 .הבהרת הכתובת שעל הקיר

עבר לכל אלו עלי להבהיר מהי התהום אליה אנו עלולים להידרדר. אנו אומה שניצבת בפני דילמה קשה מ

צליחו למנוע מלחמת של זהות. היו אומות שניצבו במהלך ההיסטוריה מול דילמות אודות זהותן ולא ה

אזרחים שתבעה קורבנות רבים. ומה אצלנו? האם יהיה בכוחם של חישוקי הדמוקרטיה למנוע מלחמת 

אזרחים? התשובה לשאלה כואבת זאת תלויה גם בחינוך להבנה כי השמירה על חישוקי הדמוקרטיה היא 

 .בנפשנו
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. 
 האם אני כמורה ערבי יש לי חלק ביום רבין? 

אני משער שקולות אלו הם גם הקולות  ם. לרצח רבין מעלה בתוכי קולות שונים ואף הפוכייום הזיכרון 

  .העולים בבתים של התלמידים הערבים בבית ספרנו

 העם הפלסטיני.  –אני רואה את רבין כאיש צבא לשעבר שהיה מופקד על מלחמות כנגד בני העם שלי 

 לחייליםהאחראי על ההנחיה היה הוא ם, , אינתיפאדת האבני1987-הראשונה ב האינתיפאדה בזמן 

נגד הכיבוש מתקוממים כנגד הוויזיה מראות של התנהגות החילים . כילד ראיתי בטל"לשבור ידיים ורגליים"

  .נצרבו עמוק בתודעתיומראות קשים אלה 

מה אני שומע  ?ומה אומר לי הקול האחר שבתוכי ?לחנך את התלמידים הערבים על מורשתו? על פועלו

ם מהמנהיגות הישראלית? מ"נאום הגנבים" ערב הבחירות בפני תלמידי י"ב, שניתן לפרשו כמכתים את היו

מדיניות של "אריאל לישראל ואום אל פאחם לפלסטין" ועד  תכניותכלל האזרחים הערבים, דרך 

אין , יותציבור ם ודמויותבכמויות לקלפי". שפה זאת הנשמעת בקרב מנהיגיוהרים המצביעים הערבים נ"

  .ולהסתה ממקומות עבודה ספק שהיא מחלחלת לאלימות כלפינו ברחובות, לפיטורים

זכור כי רבין הכיר פומבית אי אפשר שלא ל  .מצב זה גורם לי להעריך מאד את רבין ואף להתגעגע לימיו

 ה זו והתחיל תהליך שלום עם הפלסטינים. באפלייתנו המתמשכת, השקיע השקעה גדולה לתיקון אפלי

האזרחים תחושת השייכות של ערבים הנערך לאורך שנים ניכר שבשנותיו של רבין -פי מדד יחסי יהודיםעל 

  .באורח ניכר, מה שמעיד שאפשר אחרת עלתההערבים למדינה 

ניתן לומר בוודאות כי רבין גילה יכולת נדירה להשתנות בגיל מבוגר ולהפוך ממפקד צבא למדינאי מפוכח. 

התחיל תהליך של ר מכוונת הרובה בהביטו בערבים, אין ספק שהבין שעליו לאין ספק שהצליח להשתחר

מנהיגות לעיתים נבחנת ביכולתה שלא רק לשקף את הלכי הרוח הקיימים בניית שלום עם העם הפלסטיני. 

מציאות של תקווה. מנהיגות כזאת מחויבת לאומץ של שחייה כנגד הזרם ורבין -אלא לעצב מציאות חדשה

 הקול השני שבתוכי הוא המנצח. -ביני לביני  .ה וחבל ששילם על כך בחייוגילה אומץ ז

דווקא בימים טרופים אלו עלי לחשוף את תלמידי למנהיגות שאינה רק מרצה את הלכי הרוח 

הקיימים. גם בקרבנו יש מנהיגים שזאת דרכם ועלי לטפח את החשיבה הביקורתית של תלמידי על כל 

שנאה ומקצינה . יום רבין הוא הזדמנות לחנך למודל של מנהיגות  מנהיגות פופוליסטית שמחרחרת

  התקווה והפיוס.ושהתגברה על משקעי העבר למען אמיצה, שלא נכנעה לקשיים 
. 
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. 
 להרחיב את נושא המחלוקת הפוליטית שרצח רבין היה הביטוי האלים שלה. אני ביום רבין רואה לנכון 

ים במצב של מחלוקת חריפה בסוגיה של שלמות הארץ אל מול חלוקת מזה שנים ארוכות אנחנו נמצא

הארץ. מתוך רצון לאחות את השסע יש נטייה לדבר על אחדות העם, על דמוקרטיה, על תרבות המחלוקת, 

  .אבל על דבר אחד נמנעים מלדבר והוא על עצם המחלוקת

ולא עוד אלא שהשאלה הזועקת  .עליוביום רבין מחלוקת זו היא בבחינת הפיל הנמצא בחדר ושאין מדברים 

היא איך יתכן שבכל תכנית הלימודים אין לימוד של העמדות השונות שבמחלוקת בסוגיה שהגיעה עד כדי 

כך גדלים דורות של תלמידים שאינם בעלי ידע בסיסי באשר לעמדות הפוליטיות השונות  ?רצח פוליטי

  .באחת הסוגיות החשובות ביותר בחיינו האזרחיים

ומת השתיקה שתוצאותיה הם בורות ושיח פשטני ומוקצן אני מאמינה שבמערכת החינוך, על כל לע

גווניה האידיאולוגיים, יש ללמד את העמדות השונות ולייצר ביניהן דיאלוג שייתכן שאצורה בו 

האפשרות להבנת העמדה האחרת, לשיקול דעת ולעמדות מתונות יותר שיהיה בכוחן לאפשר התווית 

  .ותףעתיד מש

לבל תיטעו בהערכת חיבוטי הנפש שבפניהם אני עומדת ובפניהם יעמדו מורים במערכת החינוך לגווניה, 

שיבחרו בדרכי. בשני המחנות האידיאולוגיים אנשים המאמינים בכל לב בערכים שבבסיס האידיאולוגיה 

יהם במידה על ,בעמדם בפני מחויבותם החינוכית להציג באורח מכבד את העמדות השונות .שלהם

מסוימת להשעות את אמונתם בפני חובתם החינוכית. לחרוג מדיבור על הסובלנות להיות הם עצמם מודל 

  .לסובלנות במחלוקת שפצעה אנושות את החברה הישראלית ושימיה לא תמו

 .אני קוראת לעמיתי המחנכים מכל גווני הקשת להיות קהילה שזו דרכה
. 
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