לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין

זיכרון בראי המחלוקת
העשרה למורים ולמחנכים
תשע שנים חלפו מאז נרצח יצחק רבין ,ראש הממשלה ושר הביטחון ,ביום י"ב בחשוון תשנ"ו 4 ,בנובמבר .1995
הרצח זעזע את החברה הישראלית על כל שדרותיה וחשף את מחלוקות היסוד שבה במלוא עוצמתן.
מתחים חברתיים ואידאולוגיים בנוגע לדמותה ולדרכה של החברה הישראלית שבים ועולים גם בימים אלה ביתר שאת.
הדי הוויכוח הציבורי על משמעות יום הזיכרון משקפים את עוצמת המחלוקות המפלגות את החברה הישראלית
ואת הצורך לגשר בין אמונות ותפיסות עולם שונות וליצור זיכרון משותף לדורות.
אנו מאמינים כי בירור מחלוקות אלה בקרב מורים ומחנכים עשוי לתרום להעשרת הדיון
עם התלמידים לקראת ציון יום הזיכרון ליצחק רבין בבתי הספר.

מטרת הפעילות
#
#

דיון בהיבטים השונים של המושג "מחלוקת" בחברה הישראלית.
עיצוב יום הזיכרון ליצחק רבין בראי המחלוקת.

מהלך הפעילות
א .במרכז החדר יונח מבחר היגדים בנושא המחלוקת )ראו מעבר לדף( .מומלץ להעשיר מבחר זה בעזרת העיתונות,
האינטרנט ומקורות ספרותיים שונים ,ולהוסיף ציטוטים ,תמונות וקטעי אקטואליה המבטאים סוגים שונים של
מחלוקות בחברה.
כל משתתף יבחר קטע אחד או יותר וינמק את בחירתו.
ב .שאלות לדיון בקבוצות ו/או במליאה
 #לאור הציטוט שבחרתם התייחסו לאחת המחלוקות העיקריות המאפיינות את החברה הישראלית.
מהן השלכותיה של מחלוקת זו על חיינו בחברה הישראלית?
 #אילו מחלוקות באות לידי ביטוי גם בשדה החינוך? מהן השפעותיהן על עבודת היום-יום שלכם?
 #מהן הדרכים הראויות להתמודדות עם מחלוקות בחברה? התייחסו לגישות השונות המובאות בקטעי
המקורות.
 #האם לכל מחלוקת יש פתרון? האם ייתכנו פתרונות שונים לאותה מחלוקת? האם מחלוקת עשויה להוות
אתגר להידברות?
 #האם חברה מסוגלת להכיל מחלוקות ולהתמודד עמן דרך קבע? כיצד? הביאו דוגמאות ממעגלי החיים השונים:
במשפחה ,בבית הספר ,בקהילה ובמדינה.
ג .עיצוב יום הזיכרון ליצחק רבין בראי המחלוקת
 #מדוע זכרו של יצחק רבין שנוי במחלוקת?
 #אילו קשיים מתעוררים בעיצוב דפוס הזיכרון של יצחק רבין?
 #מהם המסרים המרכזיים שבאמצעותם תבחרו לציין את יום הזיכרון?
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