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 אגרת שר החינוך
 לרצח רבין 99-ליום הזיכרון ה

 
מדינת ישראל מתמודדת מיום הקמתה עם איומים מבחוץ. עדות לכך קיבלנו גם בקיץ האחרון. 
 היה זה קיץ מורכב ומטלטל אשר הציף בתוכנו שלל רגשות. ברובן רגשות של אהבה, שותפות

בתוך החברה  ואחריות, אך לצערי הוא הציף גם רגשות של שנאה, שהופכת גם לשנאה פנימית
 .הישראלית

 

לצד הסולידריות המרגשת, החיבורים הפנימיים המפעימים, ההתגייסות הרבה למען תושבי 
הדרום וחיילי צה"ל, נתקלנו בתקופה האחרונה גם בתופעות קשות של גזענות, אלימות ושנאה 

ילות ואוכלוסיות בחברה הישראלית. השנאה והגזענות מכלות את הטוב, מזיקות לערכי כלפי קה
היסוד שלנו, חותרות תחת עקרונות מגילת העצמאות ומעוותות את תפיסתה המוסרית של 

 של הציונות ושל הישראליות.היהדות, 
 

ר, הבנתי עד שנים נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל. כמי ששימש אז כמחנך צעי 91לפני 
כמה הסיכוי לבנות כאן חברה טובה, בריאה, סובלנית ואוהבת אדם תלוי בדרך בה תלך מערכת 

מדינת ישראל עמדה על פי תהום. לשמחתי, רוב אזרחי ישראל גילו אחריות אחרי הרצח  החינוך.
חק יח נוקב אך בתוך ככלי המשוש מחלוקת עם גבולות ברוריםסובלנות, ובחרו בדרך של חיבור, 

 .הדמוקרטים
 

אך לצערי, יש גם מי שבוחר אחרת. יש מי שמבקשים ללבות את השנאה, האיבה והפירוד. מערכת 
החינוך, כלל הצוותים החינוכיים ותלמידי ישראל הם שצריכים להשמיע את הקול המתון, 

רצח  המבקש לבנות כאן חברת מופת המהווה דוגמא ראויה לאהבת אדם, לשוויון, לצדק ולמוסר.
ראש ממשלה הוא איום על האומה כולה. הוא ערעור על הזכות לנהל חיים מדיניים מודרניים, 

 הוא ניסיון לפגוע בכל אחד מאזרחי המדינה. 
 

הוא יום בעל חשיבות מכריעה. זמן ז"ל לכן, יום הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה, יצחק רבין 
ק היחסים בין חלקי האומה, להעמקת שורשינו וזהותנו, לפיתוח לשיח, לבירור נוקב. להידו
 .  שיש לה גבולות וטיפוח תרבות של מחלוקת

 
אני מקווה שדווקא מתוך השנים שעברו על מדינת ישראל מאז הרצח הנורא ודווקא מתוך 
 החודשיים הסוערים שחווינו כולנו, יצמח טוב. שנדע להישען על כוחות הערבות ההדדית שהתגלו

 ושנדע להיאבק באומץ בכל שיח או מעשה של אלימות, גזענות ושנאה כלפי האחר.
 

האחריות מוטלת עלינו וההזדמנות היא בידיים שלנו. אנו לא נוותר על החובה והזכות לחיות, 
 כולנו, כאן, ביחד. 

 הרב שי פירון  
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