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ציוד נדרש: תמונות משך הפעילות: 90-45 דקות מספר משתתפים: כיתה

מטרת ההתנסות:
העלאת המודעות של התלמידים לרצח רבין דרך תמונות, כותרות וקטעי מקורות. תפקידינו כמחנכים ללמד את 

הדור הצעיר ולברר עמו כי נפל דבר בישראל - כיצד קרה שיהודי רצח ראש ממשלה יהודי? הפעילות מסייעת 
לפיתוח מיומנויות תקשורת, לבחירת נקודת מבט, לראייה רחבה, לפיתוח שיח ודיאלוג. הפעילות דורשת סבלנות, 

תקשורת, נקיטת פרספקטיבה על מנת ליצור מחדש את רצף הסיפור, חשיבה יצירתית, ניתוח ועוד. חלק מן 
הטקסטים נוגעים בערכים דמוקרטיים אשר יש להם ערך מרכזי לא רק בזהות הישראלית האזרחית, אלא הם גם 

מרכיבים בזהותם היהודית של אזרחי המדינה היהודית.

תיאור ההתנסות
כל משתתף/זוג מקבל תמונה באופן אקראי, והם אינם רשאים להראות את התמונה לאחרים. באמצעות שיח בין 

המשתתפים, על הקבוצה/הכיתה לנסות למצוא את מסגרת הסיפור ולסדר את רצף התמונות הנכון מבלי לצפות 
בהן. לבסוף עליהם להתאים כותרות לתמונות כפי שהם מבינים בקשר בין הטקסט לתמונה.

שלב העמקה: עיון וקריאה ביקורתית במקורות טקסט ובנאומים. בשלב זה ניתן לבחור בטקסט אחד מכל 
האפשרויות או בעיון בכמה טקסטים משמעותיים.

הנחיות:

שלב 1 

• מחלקים את הכיתה לעשר קבוצות )כמספר התמונות(.

• המנחה נותן כותרת של מבנה רצף התמונות: חזון - שבר - צמיחה

• המשתתפים מסתכלים בתמונה שקיבלו ועליהם להסתיר את תמונתם משאר חברי הקבוצה.

• האתגר של תלמידי הכיתה הוא לסדר את התמונות בסדר הנכון מבלי להביט בתמונות של שאר החברים. 

לבין  שבידם  התמונה  בין  המשותף  את  לאתר  במטרה  אחרים  עם  ומשוחחים  מסתובבים  המשתתפים   •
הכללי. הסיפור  את  להבין  לנסות  כדי  מנהיגות  מאמצי  יגלו  התלמידים  מן  חלק  האחרים.  של  התמונות 

• כאשר התלמידים מאמינים שיש בידיהם את כל התמונות בסדר הנראה להם )בדרך כלל לאחר 10 דקות(, 
הופכים את התמונות ומציבים אותן על הלוח על פי הסדר שקבעו בתוך המבנה הכללי: חזון, שבר, צמיחה.

שלב 2 

• דיון במליאה - 

• מה הסיפור? 

• מה מבטאות התמונות? 

• מהו הרצף המופיע בתמונות? 

 • ניתן להציע את רצף התמונות כפי שמתואר בהמשך, אך גם כל סדר אחר יכול להתקבל 

בהנחה שיש נימוק לסדר החדש.

• מה הסיפור שאתם מכירים ומספרים בעקבות התמונות )ראו פירוט שלב 3(? 

שלב 3 

• המנחה מחלק את הכותרות המוכנות ומבקש מן המשתתפים להתאים בין הכותרת לתמונה 
 )ניתן לקבל הצעות אחרות מן המשתתפים(. 

 • שיח, דיון ומבט על הסיפור העולה מן התמונות והכותרות 
המסר הכללי: החזון ומימושו - שבר - צמיחה
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הסיפור בתמונות ובטקסט
 התמונות הראשונות מבטאות את החזון: 

תמונה ראשונה: מבט על  ארץ ישראל מלמעלה, המבטאת את התפילה רבת השנים בתקוה לשוב לארץ. 
תמונה שנייה: דגל ישראל מונף  - "אנו מכריזים".

דֶק  ֶּ תָה עַל יְסֹודֹות הַחֵרּות, הַצ תָּ הֵא מְֻשׁ תמונה שלישית: מבטאת את ההצהרה במגילת העצמאות "תְּ
לֹום" - תמונה של הפגנה המאפשרת את חופש הביטוי. וְהַָשּׁ

בהמשך תמונות המבטאות את השבר: ההפגנה "כן לשלום ולא לאלימות", תמונה של יצחק רבין, צילום 
ההודעה של ממשלת ישראל  על רצח ראש הממשלה. תמונה 7  מבטאת את הירידה של הדגל מן התורן 
אל חצי התורן בלווית ראש הממשלה יצחק רבין  בהמשך הדגל מונח על  הארץ  עם נרות בכיתוב "יזכור" 

התואם לטקסט  "כי שר גדול נפל בישראל". פרק זה של השבר נחתם בתמונה שבה נראה דגל ישראל 
קרוע ופרום התמונה המבטאת את דברי הרב יהודה עמיטל: "עלינו לקרוע קריעה ממשית על חילול השם 

הגדול".

התמונות הבאות מתארות את הצמיחה מתוך השבר: מעגלי צמיחה, מתוך המחלוקת והפירוד נערכות 
פעולות למען אחדות החברה הישראלית וחיבורה. התמונה המסיימת היא מתוך דבריו של יצחק רבין: 

"כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו". 

להלן ההצעה לסדר התמונות. יש להציג אפשרות זו לאחר הצעות התלמידים.

החזון 
 תמונה 1: ארץ ישראל מבט מן החלל, התמונה המבטאת המבטאת את התפילה רבת השנים בתקוה לשוב לארץ. 

                הדגל - כמוטיב שחוזר על עצמו במהלך סדרת התמונות. 
תמונה 2: "אנו מכריזים בזאת" - דגל ישראל המונף מעלה.

לֹום" - תמונה של הפגנה המאפשרת את חופש הביטוי. דֶק וְהַָשּׁ ֶּ תָה עַל יְסֹודֹות הַחֵרּות, הַצ תָּ הֵא מְֻשׁ תמונה 3: "תְּ

השבר 
 תמונה 4: תמונה מתוך ההפגנה "כן לשלום לא לאלימות" - כותרת הפגנה בערב שבו נרצח ראש הממשלה. 

               יצחק רבין. 
תמונה 5: אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית - נאומו של יצחק רבין.

תמונה 6: בתדהמה - ההודעה על הירצחו של ראש הממשלה בידי מתנקש.
תמונה 7: הדגל בחצי התורן - חוק יום הזיכרון ליצחק רבין. 

יִשְׂרָאֵל - הדגל על הארץ, כשמסביבו נרות. ה בְּ ֶּ י שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום הַז תמונה 8: כִּ
תמונה 9: דגל ישראל קרוע, פרום - השבר - עלינו לקרוע קריעה ממשית. 

הצמיחה
 תמונה 10: מעגלי שיח לאחר הרצח - "אנו המתכנסים כאן כורתים ברית להפוך את המקום הזה 

                  לישר יותר, נקי יותר".
תמונה 11: גדול השלום - תפילה "ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום".
תמונה 12: "כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו" - החזון לאחדות.
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שלב 4 - שלב העמקה במקורות ובטקסטים הקשורים לתמונות - נספחים 9-1

• עיון במקורות המופיעים בתוך התמונות 

• ניתן לחלק לכל קבוצה אחד מהמקורות, לאפשר להם להביע דעה על הכתוב, לשאול שאלות ולמצוא את 
 ההקשרים לחברה הישראלית וליום הזיכרון ליצחק רבין. )הטקסטים המופיעים בתמונות מודגשים בתוך 

כל מקור(.

• נספח 10 הוא מאגר שאלות שניתן לשאול על הטקסט. השאלות מופיעות בשלוש רמות:

  1. איתור מיידי 2. פרשנות והיסק 3. הערכה וביקורת. 
 ניתן לאפשר לתלמידים לבחור על אילו שאלות לענות, או לחלופין להגדיר על אילו שאלות יש לענות. 

בנוסף לשאלות המוצעות בנספח, להלן דוגמאות נוספות לשאלות המעוררות שיח שניתן להעלות בפני 
התלמידים בעת הלימוד: 

• למה? 

• כלפי מי יש ל... מחויבות? 

• אילו ערכים עומדים בבסיס הדברים המובאים? 

• איזו תפיסה חברתית עולה מן הטקסט? 

• איזו תובנה חדשה התעוררה בעם? 

• איזה דבר חדש שמעתם? 

• מה הפתיע אתכם בתהליך הלימוד? 

• כיצד ישפיע הלימוד המשותף, קריאת הטקסט, דעת חבריכם על התנהגותכם? 
אתם מוזמנים כמובן להוסיף שאלות.

הערות:
בשלבי התמונות עודדו את המשתתפים ללמוד את תמונתם ולדעת לתאר לאחרים מה מופיע בתמונתם, כדי 

שיוכלו לבנות נכון את רצף התמונות. 

נספחים:
תמונות: 1-12

טקסטים לתמונות 1-12
נספח 1: טקסט מגילת העצמאות )מתאים לתמונות 3-1(

נספח 2: הנאום האחרון של יצחק רבין )מתאים לתמונות 5-4(
נספח 3: בתדהמה - ההודעה על רצח ראש הממשלה )מתאים לתמונה 6(

נספח 4: חוק יום הזיכרון - ההודעה על רצח ראש הממשלה )מתאים לתמונה 7(
יִשְׂרָאֵל" - ההקשר של הפסוקים  ה בְּ ֶּ י שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום הַז נספח 5: "ֲהלֹוא תֵדְעּו כִּ

 )מתאים לתמונה 8(
נספח 6: עלינו לקרוע קריעה ממשית - השבר שבעם - בדגל )מתאים לתמונה 9(

נספח 7: להפוך את המקום הזה לישר יותר, נקי יותר... - שיח מעגלים )מתאים לתמונה 10(
נספח 8: אדון השלום - )מתאים לתמונה 11(

נספח 9: נאום יצחק רבין מתוך דבריו לנציגי הפדרציות היהודיות בארה"ב- )מתאים לתמונה 12(
נספח 10: הצעה לשאלות )כל מחנך יוכל לבחור את השאלות(
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טקסט מגילת העצמאות 

הנאום האחרון של יצחק רבין 
בתדהמה- 

ההודעה על רצח ראש הממשלה

ממשלת ישראל מודיעה 

בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, 

על מותו של ראש הממשלה ושר 

הביטחון, יצחק רבין, אשר נרצח 

בידי מתנקש, הערב בתל אביב. 

איתן הבר 4 בנובמבר 1995, שעה 23:15

Damzow תמונה מאת

"...אלימות היא כרסום יסוד 

הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות 

אותה, להוקיע אותה, לבודד 

אותה. זו לא דרכה של מדינת 

ישראל. יש דמוקרטיה, יכולות 

להיות מחלוקות, אך הכרעה תהיה 

בבחירות דמוקרטיות..."

מתוך נאומו האחרון של יצחק רבין
 4 בנובמבר 1995

Picture By Tiberius Zwi Keller 

Pikiwiki Israel

תָה עַל יְסֹודֹות הַחֵרּות,  תָּ הֵא מְֻשׁ תְּ

ל  לֹום לְאֹור ֲחזֹונָם ֶשׁ דֶק וְהַָשּׁ ֶּ הַצ

וְיֹון זְכֻּיֹות  ם ִשׁ ֵּ קַי נְבִיאֵי יִשְׂרָאֵל; תְּ

לִי  מּור לְכָל אֶזְרָחֶיהָ בְּ ָּ חֶבְרָתִי ּומְדִינִי ג

בְטִיחַ חֹפֶשׁ  זַע ּומִין; תַּ ֶּ ת, ג ל דָּ ֵּ הֶבְד

ֹון, חִּנּוךְ וְתַרְּבּות...  ת, מַצְּפּון, לָשׁ דָּ

ל  וְתִהְיֶה נֶאֱמָנָה לְעֶקְרֹונֹותֶיהָ ֶשׁ

אֻחָדֹות.  ת הָאֻּמֹות הַמְּ ַּ מְגִל

מתוך מגילת העצמאות

avivi תמונה מאת

זֹאת עַל ֲהקָמַת מְדִינָה  אָנּו מַכְרִיזִים בָּ

אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, הִיא מְדִינַת  יְהּודִית בְּ

יִשְׂרָאֵל. 

מתוך מגילת העצמאות

הּודִי...  ְּ אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל קָם הָעָם הַי בְּ

מַר  הֻגְלָה הָעָם מֵאַרְצֹו... ָשׁ לְאַחַר ֶשׁ

זּורָיו, וְלֹא  כָל אַרְצֹות פְּ לָּה אֱמּונִים בְּ

ּוב לְאַרְצוֹ  קְוָה לָשׁ ה ּומִתִּ ָּ פִל חָדַל מִתְּ

מתוך מגילת העצמאות

ההפגנה במוצ"ש - ליל הרצח 

 "כן לשלום, לא לאלימות"
 

4 בנובמבר 1995

Etan J. Tal תמונה מאת

התמונות והטקסט

החזון

1

4

2

5

3

6

השבר
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"...כל מי שהעם בוחר, סימן שמן 
השמים נגזר שהוא יהיה מלך ומנהיג. 
זו פגיעה במלכות ישראל בעת שיבת 

ציון, בראשית צמיחת גאולתנו. רבותי, 
עלינו לקרוע קריעה ממשית על חילול 

השם הגדול, בכך שאירוע כזה קורה 
במדינת ישראל..." 

מתוך דברי הרב יהודה עמיטל ז"ל, ראש 
ישיבת הר עציון, ארבעה ימים לאחר הרצח

 

י שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום  ֲהלֹוא תֵדְעּו כִּ
יִשְׂרָאֵל ה בְּ ֶּ הַז

שמואל ב' ג', ל"ח

picture from National Photo 

Collection of Israel, Photography 

dept. Goverment Press Office ID 

D020-99. By: Tsvika Israeli

ילדי הנרות- לאחר רצח רבין רצח

חוק הזיכרון ליצחק רבין תשנ"ז 1997

• י"ב חשון, יהיה יום זיכרון ממלכתי
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במהלכים שלנו ובין שמתנגדים 
להם - כולנו אחים, כולנו יהודים 

וגורל אחד לכולנו.
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ורודף שלום 
תמיד באמת ובלב שלם 
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ואפילו נגד החולקים עלינו

"...אני מאמין כי יש בידינו לעשות זאת, 
וכדברי חוזה המדינה, 'אם תרצו - 
אין זו אגדה'... אנו המתכנסים כאן 

כורתים ברית להפוך את המקום 
הזה לישר יותר, נקי יותר, מכוון יותר, 

ומממש את הטוב והיפה שבברית 
האנשים הפועלים לטוב. 

מתוך נאומו של הרב שרלו בעצרת לזכרו של 
רבין ז"ל
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חוק יום הזיכרון

להפוך את המקום הזה 
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י שַׂר וְגָדֹול נָפַל  ֲהלֹוא תֵדְעּו כִּ

יִשְׂרָאֵל"  ה בְּ ֶּ הַּיֹום הַז

אדון השלום 

עלינו לקרוע קריעה ממשית - 

השבר שבעם

נאום יצחק רבין מתוך דבריו 

לנציגי הפדרציות היהודיות 
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פעילות 1

"כל ישראל ערבים זה לזה... כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו..."  יצחק רבין 1994

 Z00M IN התקרב...התקרב - רצח רבין

נספח 1 

ת הָעַצְמָאּות ַּ מְגִל

ּה חַי  דִינִית, בָּ תִית וְהַמְּ ָּ מּותֹו הָרּוחָנִית, הַד בָה דְּ ּה עֻצְּ הּודִי, בָּ ְּ אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל קָם הָעָם הַי זכותו הלאומית של עם ישראל בְּ
צְחִי. ִּ פָרִים הַנ ּלֹו אֶת סֵפֶר הַסְּ ֻּ ים וְהֹורִישׁ לָעֹולָם כ ִּ י ים ּוכְלָל-אֱנֹוִשׁ ִּ י רְּבּות לְאֻמִּ ּה יָצַר נִכְסֵי תַּ ית, בָּ י קֹומְמִּיּות מַמְלַכְתִּ ֵּ חַי

ּוב לְאַרְצוֹ  קְוָה לָשׁ ה ּומִתִּ ָּ פִל זּורָיו, וְלֹא חָדַל מִתְּ כָל אַרְצֹות פְּ מַר לָּה אֱמּונִים בְּ רֹועַ ָשׁ ְּ כֹחַ הַז הֻגְלָה הָעָם מֵאַרְצֹו בְּ לְאַחַר ֶשׁ

דִינִית. תֹוכָּה אֶת חֵרּותֹו הַמְּ שׁ בְּ ּולְחַדֵּ

בּו  יקָה; ּובַּדֹורֹות הָאֲַחרֹונִים ָשׁ ם הָעַתִּ מֹולַדְתָּ ּוב ּולְהֵאָחֵז בְּ כָל ּדֹור לָשׁ הּודִים בְּ ְּ י זֶה חָתְרּו הַי ר הִיסְטֹורִי ּומָסָרְתִּ מּתֹוךְ קֶֶשׁ
ּוב  פָרִים וְעָרִים, וְהֵקִימּו יִּשׁ נּו כְּ ּמֹות, הֶחֱיּו שְׂפָתָם הָעִבְרִית, בָּ ים הִפְרִיחּו נְַשׁ ִּ ילִים ּומָגִנ ֲהמֹונִים, וֲַחלּוצִים, מַעְפִּ לְאַרְצָם בַּ
וֹ  בֵי הָאָרֶץ וְנֹושֵׂא נַפְשׁ דְמָה לְכָל ּתֹוָשׁ ת הַקִּ ַּ רְכ לֹום ּומָגֵן עַל עַצְמֹו, מֵבִיא בִּ ֹוחֵר ָשׁ קֹו וְתַרְּבּותֹו, שׁ יט עַל מְִשׁ לִּ דֵל וְהֹולֵךְ הַַשּׁ ָּ ג

ית. לְעַצְמָאּות מַמְלַכְתִּ

יאֹודֹור הֶרְצְל וְהִכְרִיז עַל  הּודִית תֵּ ְּ דִינָה הַי ל הֹוגֶה ֲחזֹון הַמְּ ּיֹונִי לְקֹול קְרִיאָתֹו ֶשׁ ִּ רֶס הַצ ְּ ס הַּקֹונְג ֵּ נ נַת תרנ"ז )1897( נִתְכַּ ְשׁ בִּ
אַרְצֹו. ית בְּ הּודִי לִתְקּומָה לְאֻמִּ ְּ זְכּות הָעָם הַי

קֶף  מְיֻחָד תֹּ ר נָתַן בִּ ים, ֲאֶשׁ אֻמִּ ְּ עַם חֶבֶר הַל ט מִטַּ ָּ נְד מַּ רָה בַּ ר 1917 וְאְֻשּׁ נֹובֶמְבֶּ לְפּור מִּיֹום ב' בְּ הַצְהָרַת בַּ רָה בְּ ְּ זְכּות זֹו הֻכ
י. אֻמִּ ְּ יתֹו הַל הּודִי לְהָקִים מֵחָדָשׁ אֶת בֵּ ְּ הּודִי לְבֵין אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל וְלִזְכּות הָעָם הַי ְּ ין הָעָם הַי בֵּ ר הַהִיסְטֹורִי, ֶשׁ ֶשׁ י לַקֶּ ין-לְאֻמִּ בֵּ

ֲעלִיל  ה, הֹוכִיחָה מֵחָדָשׁ בַּ אֵירֹופָּ בַח מִילְיֹונִים יְהּודִים בְּ ּה הֻכְרְעּו לַטֶּ מַן הָאֲַחרֹון, בָּ ְּ ז תְחֹולְלַה עַל עַם יִשְׂרָאֵל בַּ ַּ נ ֹואָה ֶשׁ הַּשׁ
אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל,  בְּ הּודִית  ְּ הַי דִינָה  הַמְּ חִּדּושׁ  עַל-יְדֵי  וְהָעַצְמָאּות  הַּמֹולֶדֶת  ר  מְחֻסַּ הּודִי  ְּ הַי הָעָם  עָיַת  בְּ פִתְרֹון  בְּ הַהֶכְרֵחַ  אֶת 
חַת  פַּ מְִשׁ תֹוךְ  בְּ וַת-זְכֻּיֹות  ְשׁ ה  ל אֻמָּ ֶשׁ הּודִי מֲַעמָד  ְּ וְתֲַענִיק לָעָם הַי יְהּודִי  ֲערֵי הַּמֹולֶדֶת לְכָל  ַשׁ ח לִרְוָחָה אֶת  פְתַּ ר תִּ ֲאֶשׁ

ים. הָעַמִּ

יל לְאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, עַל  ה וִיהּודֵי ֲארָצֹות ֲאחֵרֹות לֹא חָדְלּו לְהַעְפִּ אֵירֹופָּ אצִי הָאָֹים בְּ ָּ בַח הַנ לָה מֵהַטֶּ צְּ ִּ נ לֵיטָה ֶשׁ אֵרִית הַפְּ ְשׁ
ם. מֹולֶדֶת עַמָּ רִים בְּ בֹוד, חֵרּות וֲַעמַל-יְָשׁ י כָּ ֵּ עַ אֶת זְכּותָם לְחַי סְקּו לִתְבֹּ נָה, וְלֹא פָּ י, מְנִיעָה וְסַכָּ ל קִֹשׁ אַף כָּ

חֹות  לֹום נֶגֶד כֹּ ֹוֲחרֹות חֵרּות וְָשׁ אָרֶץ אֶת מְלֹוא-חֶלְקֹו לְמֲַאבַק הָאֻּמֹות הַּשׁ ּוב הָעִבְרִי בָּ ּשׁ ִּ רַם הַי ה תָּ ָּ נִי מִלְחֶמֶת הָעֹולָם הְַשּׁ בְּ
אֻחָדֹות. רִית הָאֻּמֹות הַמְּ דֵי בְּ ים מְיַסְּ נֹות עִם הָעַמִּ כּות לְהִמָּ ְּ י קָנָה לֹו אֶת הַז לְחַמְתִּ לָיו ּובְמֲַאמַּצֹו הַמִּ ָּ אצִי, ּובְדַם חַי ָּ ע הַנ הָרָָשׁ

אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל; הֲָעצֶרֶת  בֶת ֲהקָמַת מְדִינָה יְהּודִית בְּ ֶּ חַי אֻחָדֹות הַחְלָטָה הַמְּ לָה ֲעצֶרֶת הָאֻּמֹות הַמְּ ר 1947 קִבְּ נֹובֶמְבֶּ -29 בְּ בְּ
ל  ֶשׁ זֹו  רָה  ָּ הַכ הַהַחְלָטָה.  לְבִּצּועַ  ם הֵם  ָּ צִד בְּ ים  דְרִָשׁ ִּ הַנ עָדִים  הַצְּ כָל  בְּ עַצְמָם  בְּ לֶאֱחֹז  בֵי אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל  ּתֹוָשׁ מֵאֵת  בְעָה  תָּ

נֶת לַהַפְקָעָה. הּודִי לְהָקִים אֶת מְדִינָתֹו אֵינָּה נִתֶּ ְּ זְכּות הָעָם הַי אֻחָדֹות בִּ הָאֻּמֹות הַמְּ

מְדִינָתֹו הָרִּבֹונִית. ּות עַצְמֹו בִּ רְשׁ כָל עַם וְעַם עֹומֵד בִּ הּודִי לִהְיֹות כְּ ְּ ל הָעָם הַי בְעִית ֶשׁ זֹוהִי זְכּותֹו הַטִּ

הכרזה על הקמת המדינה

רִיטִי עַל אֶרֶץ- ט הַבְּ ָּ נְד יֹום סִּיּום הַמַּ ּיֹונִית, בְּ ִּ נּועָה הַצ ּוב הָעִבְרִי וְהַתְּ ּשׁ ִּ סְנּו, אָנּו חַבְרֵי מֹועֶצֶת הָעָם, נְצִיגֵי הַי ַּ נ לְפִיכָךְ נִתְכַּ
עַל  זֹאת  בָּ מַכְרִיזִים  אָנּו  אֻחָדֹות  הַמְּ הָאֻּמֹות  ֲעצֶרֶת  הַחְלָטַת  יְסֹוד  וְעַל  וְהַהִיסְטֹורִית  בְעִית  הַטִּ זְכּותֵנּו  ּובְתֹקֶף  יִשְׂרָאֵל, 

יִשְׂרָאֵל. מְדִינַת  הִיא  יִשְׂרָאֵל,  אֶרֶץ  בְּ יְהּודִית  מְדִינָה  ֲהקָמַת 

לְטֹונֹות  מַאי 1948, וְעַד לֲַהקָמַת הִַשּׁ ר תש"ח, 15 בְּ ָּ ת ו' אִי בָּ יְלָה, אֹור לְיֹום ַשׁ ַּ ט, הַל ָּ נְד הַחֵל מֵרֶגַע סִּיּום הַמַּ אָנּו קֹובְעִים ֶשׁ
ר  אֹוקְטֹובֶּ בְחֶרֶת לֹא יְאֻחַר מֵ-1 בְּ ִּ כֹונֶנֶת הַנ בַע עַל-יְדֵי הֲָאסֵפָה הַמְּ קָּ תִּ ה ֶשׁ הֶתְאֵם לַחֻקָּ דִינָה בְּ ל הַמְּ דִירִים ֶשׁ בְחָרִים וְהַסְּ ִּ הַנ
ל  ית ֶשׁ ִּ מַנ ְּ לָה הַז מְָשׁ ה אֶת הַמֶּ ֶּ ּה, מִנְהֶלֶת-הָעָם, יְהַו לָּ ּצּועַ ֶשׁ ִּ ית ּומֹוסַד הַב ִּ מֹועֶצֶת מְדִינָה זְמַנ פְעַל מֹועֶצֶת הָעָם כְּ 1948 - תִּ

ם יִשְׂרָאֵל. ֵשּׁ רֵא בַּ קָּ ר תִּ הּודִית, ֲאֶשׁ ְּ דִינָה הַי הַמְּ
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עקרונות המדינה החדשה

תָה  תָּ הֵא מְֻשׁ בֶיהָ; תְּ ל ּתֹוָשׁ ּתּוחַ הָאָרֶץ לְטֹובַת כָּ קֹד עַל פִּ ְשׁ לֻּיֹות; תִּ ָּ ה יְהּודִית ּולְקִּבּוץ ג ָּ תּוחָה לֲַעלִי הֵא פְּ מְדִינַת יִשְׂרָאֵל תְּ

מּור לְכָל אֶזְרָחֶיהָ  ָּ וְיֹון זְכֻּיֹות חֶבְרָתִי ּומְדִינִי ג ם ִשׁ ֵּ קַי ל נְבִיאֵי יִשְׂרָאֵל; תְּ לֹום לְאֹור ֲחזֹונָם ֶשׁ דֶק וְהַָשּׁ ֶּ עַל יְסֹודֹות הַחֵרּות, הַצ

תֹות;  ָּ ל הַד ל כָּ ים ֶשׁ דֹוִשׁ קֹומֹות הַקְּ מֹר עַל הַמְּ ְשׁ ֹון, חִּנּוךְ וְתַרְּבּות; תִּ ת, מַצְּפּון, לָשׁ בְטִיחַ חֹפֶשׁ דָּ זַע ּומִין; תַּ ֶּ ת, ג ל דָּ ֵּ לִי הֶבְד בְּ

אֻחָדֹות. ת הָאֻּמֹות הַמְּ ַּ ל מְגִל וְתִהְיֶה נֶאֱמָנָה לְעֶקְרֹונֹותֶיהָ ֶשׁ

מַת הַחְלָטַת הֲָעצֶרֶת  הַגְָשׁ אֻחָדֹות בְּ ל הָאֻּמֹות הַמְּ צִיגִים ֶשׁ ְּ ה עִם הַּמֹוסָדֹות וְהַנ ָּ עֻל ף פְּ תֵּ הֵא מּוכָנָה לְַשׁ מְדִינַת יִשְׂרָאֵל תְּ
לֵמּותָּה. ְשׁ ל אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל בִּ לִית ֶשׁ ָּ לְכ ַּ ר 1947 וְתִפְעַל לֲַהקָמַת הָאַחְדּות הַכ נֹובֶמְבֶּ מִּיֹום 29 בְּ

הצהרת כוונות בפני אומות העולם

ים. חַת הָעַמִּ פַּ ל אֶת מְדִינַת יִשְׂרָאֵל לְתֹוךְ מְִשׁ ֵּ בִנְיַן מְדִינָתֹו ּולְקַב הּודִי בְּ ְּ אֻחָדֹות לָתֵת יָד לָעָם הַי אָנּו קֹורְאִים לָאֻּמֹות הַמְּ

מֹר  בֵי מְדִינַת יִשְׂרָאֵל לְִשׁ ים - לִבְנֵי הָעָם הָעַרְבִי ּתֹוָשׁ עֱרֶכֶת עָלֵינּו זֶה חֳדִָשׁ ֶּ מִים הַנ ָּ תֹוךְ הַתְקָפַת-הַד ם בְּ ַּ אָנּו קֹורְאִים - ג

ים  ִּ י ִּ מַנ ְּ כָל מֹוסְדֹותֶיהָ, הַז וָה וְעַל יְסֹוד נְצִיגּות מַתְאִימָה בְּ דִינָה עַל יְסֹוד אֶזְרָחּות מְלֵאָה וְָשׁ בִנְיַן הַמְּ ל חֶלְקָם בְּ לֹום וְלִטֹּ עַל ָשׁ
בּועִים. וְהַקְּ

ה וְעֶזְרָה ֲהדָדִית עִם  ָּ עֻל ּתּוף פְּ יהֶן, וְקֹורְאִים לָהֶם לְִשׁ כֵנֹות וְעַמֵּ דִינֹות הְַשּׁ כֵנּות טֹובָה לְכָל הַמְּ לֹום ּוְשׁ יטִים יַד ָשׁ אָנּו מֹוִשׁ
ּלֹו. ֻּ יכֹון כ זְרָח הַתִּ ף לְקִדְמַת הַמִּ תָּ מֲַאמָץ מְשֻׁ אַרְצֹו. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל מּוכָנָה לִתְרֹם חֶלְקָּה בְּ הָעָם הָעִבְרִי הָעַצְמָאִי בְּ

דֹולָה עַל  ְּ ֲערָכָה הַג מַּ ה ּובְבִנְיָן וְלֲַעמֹד לִימִינֹו בַּ ָּ ֲעלִי ּוב בַּ ּשׁ ִּ ד סְבִיב הַי ֵּ פּוצֹות לְהִתְלַכ כָל הַתְּ הּודִי בְּ ְּ אָנּו קֹורְאִים אֶל הָעָם הַי
ת יִשְׂרָאֵל. ַּ אִיפַת הַּדֹורֹות לִגְאֻל מַת ְשׁ הַגְָשׁ

חתימה
עַל  ית,  ִּ מַנ ְּ הַז דִינָה  הַמְּ מֹועֶצֶת  ב  מֹוַשׁ בְּ זֹו,  הַכְרָזָה  עַל  לְעֵדּות  יָדֵנּו  ֲחתִימַת  בַּ חֹותְמִים  הִנְנּו  יִשְׂרָאֵל  צּור  בְּ חֹון  טָּ בִּ מִּתֹוךְ 

.1948 מַאי  בְּ  14 תש"ח,  ר  ָּ אִי ה'  ת,  בָּ ַשׁ עֶרֶב  ה,  ֶּ הַז הַּיֹום  ל-אָבִיב,  תֵּ עִיר  בָּ הַּמֹולֶדֶת,  אַדְמַת 
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מתוך הנאום האחרון של יצחק רבין ז"ל, י"ב חשון תשנ"ז, 4 בנובמבר 1995, כיכר מלכי ישראל, תל אביב

תרשו לי לומר, שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם, שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. 
לשלום  שלום,  הזדמנות  לתת  החליטה  פרס,  שמעון  חברי  עם  יחד  בראשה,  לעמוד  זכות  לי  שיש  הזו,  הממשלה 
שיפתור את מרבית בעיות מדינת ישראל. הייתי איש צבא 72 שנים. נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. אני מאמין 

שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול, וחייבים לנצל אותו למען אלה שעומדים פה, למען אלה שאינם עומדים פה, 
והם רבים בעם.

הזו,  בעצרת  בהתייצבותכם  כאן,  ואתם  לשלום.  סיכון  ליטול  מוכן  בשלום,  רוצה  העם  שמרבית  האמנתי  תמיד 

מוכיחים עם רבים אחרים, שלא הגיעו לכאן, שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות. אלימות היא כרסום יסוד 

הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. יש דמוקרטיה, 

יכולות להיות מחלוקות, אך הכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות, כפי שהיו ב־92, שם נתנו לנו את המנדט לעשות 

את מה שאנו עושים ולהמשיך בכך.

ומרוקו,  ירדן  איתן בשלום: מצרים,  חיים  נציגי המדינות שאנו  כאן  ויופיעו  גאה בכך שהופיעו  לומר שאני  רוצה  אני 
מופיעים  שהם  מרוקו,  למלך  ירדן,  למלך  מצרים,  לנשיא  מפה  להודות  רוצה  אני  לשלום.  הדרך  את  לנו  שפתחה 
קיום  של  ויותר  השנים  בשלוש  ישראל  עם   - לכול  מעל  אבל  לשלום,  בצעידה  איתנו  שותפותם  את  ומביעים  כאן 
הממשלה הזו הוכיח שניתן להגיע לשלום; שהשלום נותן פתח לכלכלה וחברה מתקדמת; שהשלום הוא באמת לא 

לשלום. אמיתית  שאיפה  היהודי.  העם  שאיפת  הוא  אבל  בתפילות,  כול  קודם  הוא  בתפילות.  רק 

יש אויבים לשלום, המנסים לפגוע בנו במטרה לטרפד את השלום. אני רוצה לומר, בלי כחל ושרק: מצאנו שותף 
לשלום גם בין הפלשתינאים - את אש"ף שהיה אויב והפסיק טרור. בלי שותפים לשלום אין שלום. נתבע ממנו למלא 
את חלקו בשלום, כשם שאנו נמלא את חלקנו בשלום, כדי לפתור את המרכיב המסובך, הארוך, הטעון רגשות יותר 

מכול, בכל הסכסוך הערבי הישראלי: הפלשתינאי-ישראלי.

זה כרוך בקשיים, גם במכאובים. אין דרך לישראל בלי מכאובים. עדיפה דרך השלום מאשר דרך המלחמה. אומר 
לכם את זאת מי שהיה איש צבא ושר ביטחון, ורואה את כאבי המשפחות של חיילי צה"ל. למענם, למען בנינו ונכדינו, 
במקרה שלי, אני רוצה שהממשלה הזאת תמצה כל שמץ, כל אפשרות, לקדם ולהגיע לשלום כולל. גם עם סוריה 
תהיה אפשרות להגיע לשלום. עצרת זו חייבת לשדר לציבור הישראלי, לציבור היהודי בעולם, לרבים רבים בעולם 

הערבי ובעולם החיצוני, שעם ישראל רוצה בשלום, תומך בשלום - ועל כך תודה רבה לכם.
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ההודעה על מותו של ראש הממשלה יצחק רבין, 4 בנובמבר 1995, שעה 23:15

לאחר סיום העצרת שכותרתה הייתה "כן לשלום לא לאלימות", צעד רבין מהמדרגות היורדות מן הכיכר אל עבר 
דלת מכוניתו הפתוחה, מלווה במאבטחיו, אנשי היחידה לאבטחת אישים.

במקום ההוא המתין לו יגאל עמיר. הוא התקרב לעבר רבין וירה לעברו שלוש יריות מטווח קצר. שתיים פגעו ברבין, 
שלא לבש אפוד מגן, במרכז הגוף, ואחת במאבטחו יורם רובין. 

רבין הוחש אל מכוניתו והובל למרכז הרפואי תל אביב, שם נפטר מפצעיו כעבור 40 דקות. 
יגאל עמיר נעצר מיד במקום הרצח, לאחר שהמאבטחים והשוטרים השתלטו עליו.

לאחר שרופאי המרכז הרפואי תל אביב שטיפלו ברבין הכריזו על מותו בתום מאבק קצר על חייו, קרא מנהל לשכתו, 
איתן הבר, הודעה מטעם הממשלה לציבור, מחוץ לשערי בית החולים, ובה אישר את מותו של רבין. 

כך לשון ההודעה: 

"ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב, וביגון עמוק 

על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, 

אשר נרצח בידי מתנקש, הערב בתל אביב. 

הממשלה תתכנס בעוד שעה לישיבת אבל בתל אביב. 

יהי זכרו ברוך."
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חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997

1. יום הזיכרון ליצחק רבין
 )א( י"ב בחשון, יום הירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, יהיה יום זיכרון ממלכתי; 

יום זה יצוין במוסדות המדינה, במחנות צה"ל ובבתי הספר.
)ב( חל י"ב בחשון ביום ששי או בשבת, יקוים יום הזיכרון ביום חמישי שלפניו. 

2. דגל המדינה  
הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן.

3. טקס הזיכרון 
ליד קברו של יצחק רבין, בהר הרצל, יתקיים טקס זיכרון.

4. מחנות צה"ל  
במחנות צה"ל תפורסם פקודת יום של ראש המטה הכללי.

5. בתי ספר 
בבתי הספר יצוין יום הזיכרון - 

)1( בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; 
)2( בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה. 

6. תקנות  
שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.
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ֲהלֹוא תֵדְעּו ּכִי שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום הַּזֶה, ּבְיִשְׂרָאֵל...
בממלכת ישראל מלך איש בושת בן שאול, אולם אבנר בן נר היה האיש החזק בממלכה - 

בעקבות  וכן  בושת,  לאיש  אבנר  בין  המתגלע  ריב  בעקבות  המלך.  דוד  מתחזק  בחברון,  אחר,  במקום  הצבא.  שר 
חולשתו של בית שאול וחוזקתו של בית דוד, מחליט אבנר בן נר לחבור אל דוד ולהעביר אליו את כל ישראל, וזאת 

לאחר ששכנע בכך את זקני ישראל ואנשי בנימין. 

על סף כריתת הברית לסיום המלחמה בין כוחות שאול לדוד, מוצא אבנר את מותו בחברון בידי יואב. אבנר, שבא 
ממהר  דוד  החדש.  המלך  של  בעירו  נרצח  כמלך,  דוד  את  עליהם  לקבל  ישראל  כל  את  ושכנע  דוד  עם  להשלים 

יואב.  של  ממעשהו  להתנער 

דוד קורא ליואב ולכל העם אשר איתו לקרוע בגדיהם, ללבוש שקים ולהספיד את אבנר. דוד עצמו הלך אחר מיטתו 
של אבנר שהובלה לקבורה, בכה וקונן עליו.

להלן קטעים מתוך ספר שמואל ב' פרק ג': 
ָאּול... וַּיֹאמֶר אַבְנֵר אֶל-ּדָוִד אָקּומָה  ָאּול, ּובֵין ּבֵית ּדָוִד; וְאַבְנֵר הָיָה מִתְחַּזֵק, ּבְבֵית שׁ "וַיְהִי, ּבִהְיֹות הַּמִלְחָמָה, ּבֵין ּבֵית שׁ
וְכָל- וְיֹואָב  ֶךָ...  נַפְשׁ ֶר-ּתְאַּוֶה  ֲאשׁ ּבְכֹל  ּומָלַכְּתָ,  ּבְרִית,  אִּתְךָ  וְיִכְרְתּו  אֶת-ּכָל-יִשְׂרָאֵל,  הַּמֶלֶךְ  אֶל-ֲאדֹנִי  וְאֶקְּבְצָה  וְאֵלֵכָה 
חֶבְרֹון,  אַבְנֵר,  ָב  וַּיָשׁ ָלֹום...  ּבְשׁ וַּיֵלֶךְ  ּלְחֵהּו  ַ וַיְשׁ אֶל-הַּמֶלֶךְ,  ּבֶן-נֵר  ּבָא-אַבְנֵר  לֵאמֹר,  לְיֹואָב,  וַּיַּגִדּו  ּבָאּו;  ֶר-אִּתֹו,  ֲאשׁ הַּצָבָא 

אָחִיו.  ֲעשָׂהאֵל  ּבְדַם  --וַּיָמָת,  הַחֹמֶשׁ ָם,  שׁ וַּיַּכֵהּו  ֶלִי;  ּבַּשׁ אִּתֹו  לְדַּבֵר  ַעַר,  הַּשׁ אֶל-ּתֹוךְ  יֹואָב  וַּיַּטֵהּו 

ּקִים, וְסִפְדּו, לִפְנֵי אַבְנֵר; וְהַּמֶלֶךְ ּדָוִד, הֹלֵךְ אֲַחרֵי  ֶר-אִּתֹו, קִרְעּו בִגְדֵיכֶם וְחִגְרּו שַׂ ...וַּיֹאמֶר ּדָוִד אֶל-יֹואָב וְאֶל-ּכָל-הָעָם ֲאשׁ

הַּמִּטָה. וַּיִקְּבְרּו אֶת-אַבְנֵר, ּבְחֶבְרֹון; וַּיִּשָׂא הַּמֶלֶךְ אֶת-קֹולֹו, וַּיֵבְּךְ אֶל-קֶבֶר אַבְנֵר, וַּיִבְּכּו, ּכָל-הָעָם. וַיְקֹנֵן הַּמֶלֶךְ אֶל-אַבְנֵר, 

וַּיֹאמַר... וַּיֹאמֶר הַּמֶלֶךְ, אֶל-ֲעבָדָיו: ֲהלֹוא תֵדְעּו ּכִי שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום הַּזֶה, ּבְיִשְׂרָאֵל."
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נספח 6 

מתוך דבריו של הרב יהודה עמיטל ז"ל בכנס "חשבון נפש" של הציונות הדתית בירושלים, 
8 בנובמבר 1995. דברים אלו נאמרו בהקשר של רצח רה"מ יצחק רבין )4 ימים לאחר הרצח(.

קראנו את הכנס הזה למספד ולחשבון נפש...

אנחנו כאן לעשות את חשבון הנפש שלנו, אבל אני רוצה קודם לדבר על המספד. "ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו 

בושים  מבוישים,  מושפלים,  אבלים,  כואבים,  מזועזעים,  מדוכאים,  המומים,  בישראל."  הזה  היום  נפל  וגדול  שר  כי 

יבחר ה' אלוהיך  ישראל. כתוב בתורה: "שום תשים עליך מלך אשר  ונכלמים אנחנו מול הרצח של ראש ממשלת 

בו". אם אתה שם עליך מלך... אומר הרמב"ן: "כל מי שהעם בוחר, סימן שמן השמים נגזר שהוא יהיה מלך ומנהיג". 

זו פגיעה במלכות ישראל בעת שיבת ציון, בראשית צמיחת גאולתנו. רבותי, עלינו לקרוע קריעה ממשית על חילול 

"עם  של  שבמדינה  הייתכן  דמינו?  לזמביה  היינו?  כסדום  ישראל.  במדינת  קורה  שכזה  שאירוע  בכך  הגדול,  השם 

אלוהי אברהם", בפינה התרבותית בחלק הזה של העולם, יתבצע רצח שכזה?

למרבה הכאב, חילול השם במקרה זה הוא כפול ומכופל, כיוון שהדבר נעשה על ידי מי שרואה עצמו כדתי, וכהצדקה 
למעשיו הוא משתמש במצוות מן התורה. שמעתי את דברי הרוצח בבית המשפט. שום חידוש לא היה בדבריו. כל 
מילה שאמר נשמעה לא אחת בשנה האחרונה בחוגי הציונות הדתית, בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. אם קיימת 
אפשרות כלשהי ולו גם רחוקה, שלולא נשמעו במחננו ביטויים כמו "ממשלת בגידה", "ממשלת דמים" וכו', הרצח 

אולי לא היה מתבצע, הרי שגם אנו לא יכולים לומר עוד "ידינו לא שפכו את הדם הזה"...
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נספח 7 

י"ח בחשון תשע"ו 31/10/15 
מתוך נאומו של הרב שרלו בעצרת לזכרו של רבין

לא זו דרכנו
"ויברא א-לוהים את האדם בצלמו, בצלם א-לוהים ברא אותו" - כל בני האדם נבראו בצלם א-לוהים, יהודים ושאינם, 

גברים ונשים, וכל הגוונים האחרים של המציאות. זהו השורש היסודי של ההתייחסות שלנו האחד לשני...
הגיוון והשוני יוצרים את החוויה המרתקת של הקיום. אוי לנו אם היינו כולנו זהים האחד לשני, ופרשת מגדל בבל 
מלמדת אותנו על הסכנה הגדולה בחברה של "שפה אחת ודברים אחדים". זהו מקורו של הפאשיזם. במסורת שלנו, 

מחלוקת אינה מילה מגונה. להפך-
היא התפארת שבקיום.

- היא עלולה להטיל צל גדול: לבני אדם שונים אינטרסים שונים, דעות שונות,  ובד בבד, כמו כל תופעה מרתקת 
והתגוששויות. מאבקים  היוצרים 

לפני עשרים שנה, בכיכר זו, ניסה בן עוולה להכריע את המחלוקת באיומים שבכלים - שפיכות דמים, ברוצחו את 
ראש ממשלת ישראל, רב אלוף יצחק רבין. למעלה מכך, אף שכל רצח הוא נורא, גם אם הוא נעשה כביכול על ידי 
הביטוי הנורא של "רקע רומנטי", כאן מדובר במשהו מסדר גודל שונה לגמרי, המעניק לרצח הזה תודעה מיוחדת: 

הרוצח ניסה לכפות את עמדתו על הציבור בכלי האלימות, ולאנוס את בחירתם של אזרחי מדינת ישראל.

באנו לכאן, לכיכר, כדי לחזק את ההכרעה החד-משמעית שלנו: את המחלוקות בינינו מכריעים בדרך הוגנת, בדרך 
דמוקרטית, שעיקריה הם שלטון הרוב ובד בבד שמירה קפדנית על רשימת זכויות הפרט, שאפילו הכרעת הרוב אינה 
יכולה להן. אנחנו בונים חברה בה מחלוקות מוכרעות בעזרת פתק נייר, לאחר דיון ציבורי, חופש ביטוי ואפשרויות 
שינוי. במרחק חצי יום נסיעה ניצבות לנגד עינינו חברות שהמחלוקות בהן מוכרעות בעזרת קנה רובה - לא בדרך 

זו אנחנו בוחרים לחיות.

כי  הנורא,  הרצח  לאחר  שנים  עשרים  לנו,  התברר   - מאליה  מובנים  יהיו  אלה  דברים  כי  הרצח  לאחר  חשבנו  אם 
ברשתות  מתחוללת  נוראה  מילולית  אלימות  בירושלים;  מצעד  בשעת  נרצחה  ילדה  יותר:  הרבה  מרה  המציאות 

עבר... מכל  נשמעים  אלימות  איומי  החברתיות; 
יש בנו שתי תנועות מנוגדות.

ראשונה בהן היא המחלוקת העמוקה על הדרך שבה על מדינת ישראל לנהוג כדי להגיע ליעד הנכסף, של "לא ישא 
ילמדו עוד מלחמה", והשלום הכללי בו נחיה יאפשר לנו לממש את החזון הגדול של היהדות,  ולא  גוי חרב  גוי אל 

והאדם. הציונות, 
שנייה בהן היא הלב המשותף של הנוכחים כאן - לבה של אומה, ביחד עם מיעוטים החיים בתוכנו, הפועם בלב של 

בני ברית המבקשים לכונן כאן חברה מוסרית, ערכית, הגונה, חומלת וסולידרית...

אני מאמין כי יש בידינו לעשות זאת, וכדברי חוזה המדינה: 'אם תרצו - אין זו אגדה'. לא אגדה רעי, כי אם משימת 

יותר,  מכוון  יותר,  נקי  יותר,  לישר  הזה  המקום  את  להפוך  ברית  כורתים  כאן  המתכנסים  חברתנו.  בניית  של  חיים 

ומממש את הטוב והיפה שבברית האנשים הפועלים לטוב. אנו, המתכנסים כאן, מכריזים שאנו חלק מברית האחים 

הזו ומקבלים על עצמנו לפעול למען מימושה של תעודת הזהות הזו, שהיא משמעותה האמיתית של מדינת ישראל.
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נספח 8

אדון השלום / תפילות רבי נחמן מברסלב

אדון השלום
מלך שהשלום שלו עושה שלום

ובורא הכול

יהי רצון מלפניך
שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם
ולא ישא גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה.

עזרנו והושיענו כולנו

שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום,

ויהיה שלום גדול באמת

בין כל אדם לחברו ובין איש לאשתו

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב

בין כל בני אדם.

ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום
תמיד באמת ובלב שלם,

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם
ואפילו נגד החולקים עלינו.

ולא נבייש שום אדם בעולם
מקטן ועד גדול

ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך
בכל לב וגוף ונפש וממון.

ויקויים בנו מקרא שכתוב
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ
וחרב לא תעבור בארצכם

ה' שלום, ברכנו בשלום!
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נספח 9

נאום יצחק רבין מתוך דבריו לנציגי הפדרציות היהודיות בארה"ב 

"אנחנו נמצאים בימים אלה באחת השעות הגורליות והחשובות ביותר של העם היהודי. 
אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך עיצובו של העם היהודי ועיצובה של המדינה לדורות. 

זוהי שעה של התחבטויות קשות, גם ויכוחים סוערים, אבל חשוב שכולנו נדע, בישראל ובגולה,
ולנגד עיננו תמיד המימרה העתיקה: "כל  כי תהיינה אשר תהיינה ההחלטות, אהבת ישראל אמיתית שורה עליהן, 

ישראל ערבים זה לזה". אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים 
במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם - כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו."
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נספח 10

הצעות לשאלות על הטקסטים המצורפים. 

דוגמאות לשאלות הרמה

מי הכותב? • 

מתי ואיפה נאמרו הדברים?• 

למי נאמרו או נכתבו הדברים?• 

למה נאמרו הדברים?• 

איתור מיידי

מדוע נאמרו הדברים?• 

מה ניתן ללמוד על כוונת הכותב של דברים אלו?• 

 אילו ערכים עומדים בבסיס הדברים שקראתם?• 

איזו תפיסה חברתית עולה מן הדברים שקראתם?• 

איזו מסקנה ניתן להסיק על סמך הדברים שקראתם?• 

פרשנות והיסק

מהי דעתכם בנוגע לטקסט שקראתם? האם אתם מסכימים?• 

האם התפיסה החברתית העולה מן הטקסט תואמת את עמדותיכם?• 

איזו תובנה חדשה התעוררה בכם בעקבות קריאת הטקסטים?• 

איזה דבר חדש שמעתם בעקבות קריאת הדברים?• 

כיצד ישפיעו הדברים שקראתם או למדתם על התנהגותכם? • 

הערכה וביקורת
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12 כרטיסי תמונות 
12 כרטיסי טקסט
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avivi תמונה מאת
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Etan J. Tal תמונה מאת



 Z00M IN התקרב...התקרב - רצח רבין

פעילות 1

Picture By Tiberius Zwi Keller Pikiwiki Israel
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Damzow תמונה מאת
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picture from National Photo Collection of Israel, Photography dept. 

Goverment Press Office ID D020-99. By: Tsvika Israeli
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Shvili82 תמונה מאת
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הֻגְלָה הָעָם מֵאַרְצֹו... הּודִי... לְאַחַר ֶשׁ ְּ אֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל קָם הָעָם הַי בְּ
קְוָה  ה ּומִתִּ ָּ פִל זּורָיו, וְלֹא חָדַל מִתְּ כָל אַרְצֹות פְּ מַר לָּה אֱמּונִים בְּ ָשׁ

ּוב לְאַרְצֹו לָשׁ

מתוך מגילת העצמאות
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אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל,  זֹאת עַל ֲהקָמַת מְדִינָה יְהּודִית בְּ  אָנּו מַכְרִיזִים בָּ
הִיא מְדִינַת יִשְׂרָאֵל. 

מתוך מגילת העצמאות
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לְאֹור  לֹום  וְהַָשּׁ דֶק  ֶּ הַצ הַחֵרּות,  יְסֹודֹות   עַל  תָה  תָּ מְֻשׁ הֵא   תְּ
מּור  ָּ וְיֹון זְכֻּיֹות חֶבְרָתִי ּומְדִינִי ג ם ִשׁ ֵּ קַי ל נְבִיאֵי יִשְׂרָאֵל; תְּ ֲחזֹונָם ֶשׁ
ת, מַצְּפּון,  בְטִיחַ חֹפֶשׁ דָּ זַע ּומִין; תַּ ֶּ ת, ג ל דָּ ֵּ לִי הֶבְד לְכָל אֶזְרָחֶיהָ בְּ
ת  ַּ מְגִל ל  ֶשׁ לְעֶקְרֹונֹותֶיהָ  נֶאֱמָנָה  וְתִהְיֶה  וְתַרְּבּות...  חִּנּוךְ  ֹון,  לָשׁ

אֻחָדֹות.  הַמְּ הָאֻּמֹות 

מתוך מגילת העצמאות
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ההפגנה במוצ"ש - ליל הרצח 
"כן לשלום, לא לאלימות"

 
4 בנובמבר 1995
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"...אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות 
מדינת  של  דרכה  לא  זו  אותה.  לבודד  אותה,  להוקיע  אותה, 
הכרעה  אך  מחלוקות,  להיות  יכולות  דמוקרטיה,  יש  ישראל. 

דמוקרטיות..." בבחירות  תהיה 

מתוך נאומו האחרון של יצחק רבין
 4 בנובמבר 1995
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פעילות 1

ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על 
מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין, אשר נרצח 

בידי מתנקש, הערב בתל אביב. 

איתן הבר 4 בנובמבר 1995, שעה 23:15
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פעילות 1

חוק הזיכרון ליצחק רבין תשנ"ז 1997

• י"ב חשון, יהיה יום זיכרון ממלכתי

• הדגלים, יורדו לחצי התורן

• בהר הרצל יום יתקיים טקס

• בבתי ספר יצוין יום זיכרון
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פעילות 1

יִשְׂרָאֵל ה בְּ ֶּ י שַׂר וְגָדֹול נָפַל הַּיֹום הַז ֲהלֹוא תֵדְעּו כִּ

שמואל ב' ג', ל"ח
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פעילות 1

  "...כל מי שהעם בוחר, סימן שמן השמים נגזר שהוא יהיה מלך 
בראשית  ציון,  שיבת  בעת  ישראל  במלכות  פגיעה  זו  ומנהיג. 
על  ממשית  קריעה  לקרוע  עלינו  רבותי,  גאולתנו.  צמיחת 
חילול השם הגדול, בכך שאירוע כזה קורה במדינת ישראל..." 

מתוך דברי הרב יהודה עמיטל ז"ל, ראש ישיבת הר עציון, 
ארבעה ימים לאחר הרצח
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פעילות 1

"...אני מאמין כי יש בידינו לעשות זאת, וכדברי חוזה המדינה, 
'אם תרצו - אין זו אגדה'... אנו המתכנסים כאן כורתים ברית 
יותר,  מכוון  יותר,  נקי  יותר,  לישר  הזה  המקום  את  להפוך 
לטוב.   הפועלים  האנשים  שבברית  והיפה  הטוב  את  ומממש 

מתוך נאומו של הרב שרלו בעצרת לזכרו של רבין ז"ל
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פעילות 1

אדון השלום / רבי נחמן מברסלב

...ויהיה כל אדם אוהב שלום 
ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם 

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם 
ואפילו נגד החולקים עלינו
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פעילות 1

בין  כי  לרגע  שוכחים  אנו  אין  לזה".  זה  ערבים  ישראל  "...כל 
שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם - כולנו אחים, 

וגורל אחד לכולנו. יהודים  כולנו 

)יצחק רבין ז"ל, מתוך דבריו לנציגי הפדרציות היהודיות בארה"ב( 




