ממשבר להזדמנות?!
ערכה חינוכית לציון יום הזיכרון ה 25-לרצח ראש הממשלה יצחק רבין
"בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות" (אלברט איינשטיין)

עומדים אנו לפני יום הזיכרון ה 25-לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין.
בי"ב בחשוון תשנ"ו 4 ,בנובמבר  ,1995בסיומה של עצרת המונים במרכזה של העיר תל אביב,
נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בידי מתנקש יהודי .הרצח היכה בתדהמה את
החברה הישראלית והטיל צל כבד על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
יום השנה לציון רצח יצחק רבין הוא הזדמנות לדון על אודות דמותה של החברה הישראלית ,על
חשיבותן של מעורבות אזרחית ,על סולידריות ועל קיום רב שיח בדבר הדרכים להתמודדות עם
משברים ועם מחלוקות בחברה דמוקרטית.

מדי שנה לקראת יום הזיכרון משרד החינוך ומרכז יצחק רבין מוציאים במשותף ערכת פעילות
לציון יום הזיכרון .בערכה המוצעת מבחר פעילויות המוקדשות לנושאים ערכיים בעלי משמעויות
אקטואליות הנוגעות למציאות חיינו המורכבת בשנה זאת.
בתום שנה רבת משברים ואתגרים (בריאותיים ,כלכליים ,חברתיים ופוליטיים) ,בחרנו לעסוק
ביום הזיכרון ה 25 -לרצח יצחק רבין במאפייניהם של משברים ובאופן ההתמודדות עימם.
התגובה למצבי משבר וההתמודדות עימם שונות מאדם לאדם ,מקבוצה לקבוצה ,ממדינה
למדינה וקשורות למאפייני אישיותיים ולמאפיינים תרבותיים וחברתיים המקובלים בחברה.
רצח יצחק רבין הביא למשבר עמוק בחברה הישראלית וההתמודדות עימו ברמה האישית,
הקהילתית והחברתית נמשכת עד עצם היום הזה בדרכים שונות ובאופנים שונים.
השנה החולפת הביאה עימה עיסוק אינטנסיבי בסוגיית ההתמודדות עם משברים; כחלק משיח
שהוא צורך השעה.
ביום הזיכרון ה  25 -לרצח יצחק רבין נבקש לעסוק בתוך המרחב הכיתתי במשברים ובהתמודדות
עימם; נעמיק את הדיון במושג השבר ,בעוצמת הכאבים שהוא נושא בחובו ,במשמעות איחויו ואף

בכוחו ,נשוחח על אתגרי הטיפול בשבר ונייחד את הדיבור גם למקום שבו השבר עשוי להפוך
למקור של עוצמה והתחדשות.
כחלק מהדיאלוג הכיתתי נדון בערכים המצויים בלב ליבה של תרבות פוליטית דמוקרטית:
סולידריות אזרחית ,פלורליזם ,סובלנות ,הסכמיות וזכויות אדם.
הערכה החינוכית כוללת הצעות לפעילויות המבוססות על כרזות נלוות ,והן מיועדות למערכת
החינוך היסודי והעל-יסודי .מערכי פעילות אלה מצטרפים למאגר רחב של פעילויות שחוברו
לאורך השנים וגם הם עומדים לרשותכם באתרי משרד החינוך ומרכז רבין .
קישורים למערכי הפעילות ולמאגר רחב של עזרים ומערכים נוספים יופיעו בימים הקרובים
באתרים הרלוונטיים:
 oאתרי משרד החינוך; אתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים ,אתר מנהל חברה ונוער
ואתר החינוך הממלכתי דתי.
 oאתר מרכז יצחק רבין.

