איזו מדינת ישראל את/ה רוצה?
ערכה חינוכית לציון יום השנה ה –  22לרצח ראש הממשלה יצחק רבין
בנאום שנשא באוגוסט  1993סיפר יצחק רבין על פגישה בין נשיא ארצות הברית וראש ממשלת
ישראל אחרי מלחמת ששת הימים .במהלך הפגישה שאל הנשיא ג'ונסון את ראש הממשלה
אשכול'" :אדוני ראש הממשלה ,איזו מדינת ישראל אתה רוצה?"
 46שנים לאחר הקמת המדינה ו 26 -שנים לאחר מלחמת ששת הימים השיב רבין על שאלה זאת
במילותיו שלו:

"אנחנו רוצים מדינת יהודים ,מדינה ציונית ,מדינה דמוקרטית ,מדינה חזקה".

במוצאי שבת י"ב בחשוון תשנ"ו 4 ,בנובמבר  ,1995בסיומה של עצרת תמיכה ,נרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין על ידי מתנקש יהודי .הרצח היכה בתדהמה את החברה
הישראלית והטיל צל כבד על מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.
יום השנה לציון רצח יצחק רבין הוא הזדמנות לדיון אודות דמותה של החברה הישראלית ,על
חשיבותן של מעורבות אזרחית וסולידריות ודיאלוג על הדרכים להתמודדות עם מחלוקות בחברה
דמוקרטית.

מדי שנה לקראת יום הזיכרון משרד החינוך ומרכז יצחק רבין מוציאים במשותף ערכת פעילות
לציון יום הזיכרון ובה מבחר פעילויות המוקדשות לנושא ערכי בעל משמעויות הנוגעות למציאות
חיינו.
בשנת תשע"ח שבה אנו מציינים  70שנה להקמת מדינת ישראל ו 22 -שנים לרצח יצחק רבין,
בחרנו לדון בשאלה "איזו מדינת ישראל את/ה רוצה"; בעמדות ובתפיסות השונות ביחס לדמותה
של מדינת ישראל ולאופייה ,באמצעות מערכי פעילויות וכרזות .הדיון בשאלת דמותה הרצויה של
המדינה עולה בקנה אחד עם הנושא" :חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,וחוזים את
העתיד" שבו בחרה מערכת החינוך להדגיש בשנה זו.

שאלה זו מזמנת לאנשי החינוך ובני הנוער התמודדות עם אתגרי העתיד – ניסוח ועיצוב חזון
אישי ביחס לדמותה הרצויה של מדינת ישראל וביחס לחיים המשותפים בין הקבוצות והמגזרים
השונים המרכיבים אותה ,תוך הקשבה והכלה של עמדות הזולת (שאינן בהכרח דומות או הולמות
את שלו).
ההתייחסות לשאלה מעודד שיח שהוא צורך השעה :בעת הזאת חשוב ונדרש לחזק את הערכים
והעקרונות המאחדים בין הקבוצות השונות בחברה ,לזהות את השינויים ולהתמודד עם הקשיים
שמעלות המחלוקות השונות.
הערכה כוללת הצעות לפעילויות המבוססות על כרזות נלוות המיועדות למערכת החינוך היסודי
והעל -יסודי .הסוגיות הנידונות בפעילויות מתאימות לפעילות חינוכית שאפשר לקיימן במהלך כל
השנה ,שבה אנו מציינים שבעים שנה למדינת ישראל .כמו כן אפשר לקיימן במסגרת שיעורי
חינוך ,לימודים כלליים ,שיעורי אזרחות או במהלך ציון ימי לוח אזרחיים) המצוינים בבתי הספר
מדי שנה.
מערכי הפעילות מצטרפים למאגר רחב של פעילויות שחוברו לאורך השנים .
קישורים למערכי הפעילות ולמאגר רחב של עזרים ומערכים נוספים ,יופיעו בימים הקרובים
באתרים הרלוונטיים:


אתרי משרד החינוך :אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ,אתר מנהל ,חברה ונוער
ואתר החינוך הממלכתי-דתי



אתר מרכז יצחק רבין

