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דבר השר
ליום רבין לשנת תשע"ט
"לקיים את אשר ראוי לקיים ,לשנות את אשר דרוש שינוי ...אתם
בני הנוער העתיד לפניכם ,יחד נצעיד את המדינה אל השלום ,אל
הביטחון ,אל הקדמה וההצלחה"} ...יצחק רבין ,נאום בוועידת הנוער העובד והלומד {1994
עומדים אנו לפני יום השנה ה 23-לרצח ראש הממשלה יצחק רבין.
ב –  ,4.11.1995י"ב בחשון תשנ"ו ,נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון בידי מתנקש יהודי בסיומה
של עצרת התמיכה שנשאה את הכותרת "כן לשלום לא לאלימות".
רבין היה מדור המייסדים של מדינת ישראל ,אור היקרות של תקומת ישראל .רבין היה מפקד
גדוד בפלמ"ח ,מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות 'הרמטכ"ל השביעי של צה"ל בעת מלחמת
ששת הימים ,שגריר ישראל בארצות הברית ,ראש ממשלה ושר ביטחון .מנהיג שהטביע חותמו
על המפעל הציוני .כל אחד מאתנו מוקיר את תרומתו העצומה של האיש לביטחונה של מדינת
ישראל.
ביום הזיכרון למנהיג שנרצח בשל דעותיו הפוליטיות עלינו לשוב ולהדגיש לתלמידינו את החובה
לכבד את חוקי מדינת ישראל ,את העובדה כי הדרך היחידה לקבלת הכרעות בחברה היא הדרך
הדמוקרטית ,המאפשרת לכל אחד להשמיע את דבריו תוך סובלנות והסכמה רחבה על כללי
המשחק " .אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה...זו לא דרכה של מדינת ישראל" .אלו היו
דבריו של ראש הממשלה יצחק רבין דקות ספורות לפני שנרצח.
יום רבין המזמן שיח אודות האפשרויות העומדות בפני כל אחד ואחת מאתנו להיות מעורב,
לתרום ולהשפיע על עיצוב דמותה של מדינת ישראל .בנאום שנשא רבין בוועידה של הנוער העובד
והלומד בשנת  1994אמר רבין לנוער:

"מה אני מצפה מכם? אתם בני הנוער ,העתיד לפניכם...אל תקבלו מוסכמות קיימות ,לא בחברה,
לא בתחומים אחרים .חברה ,מדינה ,כל גוף שאיננו יודע להשתנות ,לשנות ,הוא גוף
שהתנוון...ואם יש משהו שצריך לייחד נוער זו מרדנות נגד מוסכמות ,לא מרדנות לשם מרדנות
אלא מרדנות לשם שינוי...לקיים את אשר ראוי לקיים ,לשנות את אשר דרוש שינוי ,והרבה
דברים דורשים שינוי...אתם נדרשים בצד שימור הקיים ..לא צריך לשבור כלים ,צריך לשנותם,
להתאימם למציאות המשתנה ."..כל אחת ואחד מאתנו צריך לשאול את עצמו :מה ראוי בעיני
ולקיים? מה דורש שינוי? מה בכוחכם לעשות כדי לשנות את מה שדורש שינוי.
יום רבין מזכיר לכל אחד מאתנו כי יש בכוחו לתרום ולהשפיע על פניה של החברה הישראלית ,וכי
יש בכוחנו המורים לכוון את תלמידינו לשנות את הראוי ,לקיים ולהרחיב את הישגיה של המדינה
בעשורים הבאים.
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