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

הבלוג של ענת בזק - יום הזיכרון לרוה״מ יצחק רבין ז״ל

קטע קריאה עם ידע, מסר, מורכבות ואותנטיות. מומלץ מאוד לכל מחנך טרם העיסוק 
ביום הזיכרון ליצחק רבין, מופיע באתר לב לדעת. 

"יום הזיכרון לרוה״מ יצחק רבין יכול להיות הזדמנות חינוכית אמיתית. ננסה לעמוד על 
מספר עקרונות חינוכיים שניתן ליישם ביום רגיש ומיוחד זה..."

קישור לבלוג

גיליון חמ"דת, עשרים שנה ליצחק רבין 

מערך פעילות שהופק על ידי החמ"ד בשיתוף מינהל חברה ונוער מתואם ממלכתי - דתי 
"שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב" )רמב"ם הלכות תענית(, מערך פעילות מומלץ.

קישור לחוברת

ערבות - שיעור ליום רצח רבין - שכבת גיל: י'-י"ב

רוני אלדד, מתוך אתר לב לדעת 

עיון ולימוד במקור מתוך מסכת יומא כ"ג, ע"א. "ת"ר: מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין 
ורצין ועולין בכבש". מתוך הלימוד - התחברות לרצח רבין ומשמעותו היום לגבינו.

קישור למערך פעילות 

"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי"

יום הזיכרון ה-23, ערכת פעילות שיצאה ע"י מרכז רבין. רצח יצחק רבין היה נקודת שבר 
בחברה הישראלית, ויום השנה לזכרו הוא זמן לחשבון נפש והזדמנות לשיח על אודות 

האחריות המוטלת על כל אחד מאיתנו לעיצוב דמותה של החברה הישראלית בהווה ולמען 
הדורות הבאים.

מותאם ממלכתי-דתי.

חטיבת ביניים: קישור למערך פעילות

תיכון: קישור למערך פעילות 

יהדות ודמוקרטיה - הילכו יחדיו?

על שלטון החוק ושוויון בפני החוק, מערך לימוד בית מדרשי. היחס בין יהדות ודמוקרטיה 
נתפס בדרכים שונות, כגון ניגוד, השלמה, חפיפה חלקית, ואפילו השפעה. דיון מקיף ורציני 

בנושא מחייב כמובן לימוד מעמיק הן של ערכי היהדות והן של ערכי הדמוקרטיה. המערך 
 שלפניכם פותח צוהר לנושא זה.
קישור להורדת מערך הפעילות 

קישורים למערכי פעילויות ליום הזיכרון ליצחק רבין 
מותאם ממלכתי-דתי



38

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

קישורים למערכי פעילויות ליום הזיכרון ליצחק רבין 
מותאם ממלכתי-דתי

מערכי שיעור מתוך אתר יסודות, יהדות ודמוקרטיה 

• לרגל יום הזיכרון לראש ממשלת ישראל יצחק רבין, באתר יש מערכי שיעור, דפי 

מקורות וחומרי קריאה. ההפעלות מותאמות לממלכתי-דתי.
 קישור לאתר יסודות

• מערך שיעור מסכסוך לקונפליקט: 
 אילו מודלים ישנם לניהול מחלוקת באופן פורה ומקדם? 

 קישור לפעילות 

• בין גורל לייעוד: 
מפגש שפות - כיצד חולמים לחוד אבל חיים ביחד? 

קישור לפעילות

 • על האמת ועל השלום: 
 קיום שיח אחראי בנושאים הנתונים במחלוקת. 

קישור לפעילות 

 • האם מילים יכולות להרוג? 
  על המתח בין חופש הביטוי והסתה. 

 קישור לפעילות

 • ככה לא בונים חומה! 
 ניהול ראוי של מחלוקת - בית הלל ובית שמאי כמקרה מבחן. 

 המושג "מחלוקת" ארוג לתוך עולם המחשבה היהודי באמצעות המפגש בין 
 בית שמאי ובית הלל. כיצד מתווה הקשר בין שתי האסכולות את תפיסת המחלוקת 

בתרבות היהודית? קישור לפעילות

• מה מאחד אותנו ומה מפריד? 
 כיצד בונים גשר על פני התהום? הדיון הישראלי המובהק, 

העוסק בכוחן של מילים לחולל מציאות, קשור לרצח רבין. הימים שלאחר הסכם 
אוסלו היו רוויים במתיחות פנימית, לנוכח גל פיגועים ששטף את הארץ ולאור 

מדיניותה של הממשלה. ברחבי הארץ נערכו הפגנות ענק, שבהן הביעו אזרחים 
את חששותיהם ואת כעסם. האם היו לתרבות הדיבור ולאופני השיח שאפפו את 

החודשים הקודמים לרצח, העוצמה המספיקה לשלוח את יגאל עמיר לכיכר מלכי 
 ישראל ובידו אקדח? הדעות כמובן חלוקות... 

קישור לפעילות 

• ערכת הפעלה ליום רבין תש"ע 2009

יסודות. מערך הפעילות עוסק בשאלת הסובלנות כלפי דעות ומעשים שונים, מתוך 
 השקפת עולם תורנית. 

קישור לפעילות 
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איזו מדינה את/ה רוצה 
יום הזיכרון ה-22 - הערכה מזמנת עיסוק והתבוננות במדינת ישראל ובחברה הישראלית, 

דיון ובירור של דילמות כבדות משקל הנוגעות למאפיינים הבולטים של החברה הישראלית 
ושאיפות לגבי עתידה של המדינה בשנים הבאות.

משטר דמוקרטי מבוסס על ההנחה כי העם הוא שותף אקטיבי בעיצוב החיים הציבוריים, 
ולנו כאזרחים במשטר דמוקרטי, יש זכות להביע דעה וחובה להשפיע.

חטיבת ביניים ותיכון: קישור למערך פעילות

יום הזיכרון ליצחק רבין - מינהל חברה ונוער 
מבחר של פעולות ומערכים, ניתן לבחור קטעים מתוך כל מערך פעילות. 

קישור לאתר

נושאים המופיעים באתר:

• "וביערת הרע מקרבך"

• הסכמות ואי-הסכמות ובחינת תחושת שיתוף בעם ישראל ומה השעה הטובה לזכור?

• תרומתו של יצחק רבין לנושאי ביטחון ושלום

• תרבות המחלוקת בישראל - לאן?

• "והגדת לבנך" - חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

• גבולות המחאה

• רצח פוליטי 

• קווים לדמותו של יצחק רבין וקטעים מנאומיו

• איך משמרים זיכרון?

• נגד תרבות ה"סמוך"

• שאלה של סגנון באיורים ובמילים

• החינוך - "מכרה זהב!?"

יצחק רבין - קווים לדמותו

• מתי נזכור - יום הזיכרון ליצחק רבין - י"ב בחשוון או 4.11?

• שלום חבר 

• גשר צר מאוד

כן לדמוקרטיה

• דמוקרטיה במבחן המציאות

• "לומדים ביחד" - יחידות מתוקשבות בלמידה שיתופית

• כותבים ביחד על הקיר - לוח שיתופי אינטראקטיבי

קישורים למערכי פעילויות ליום הזיכרון ליצחק רבין 
מותאם ממלכתי-דתי




