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 2000-1100-2019-0369084סימוכין: 
 

 דבר שר החינוך

 פליום רבין לשנת תש"

 "מפרימה לאיחוי"
אין זה קל למזג  .בארץ הקטנה הזאת התקבצו עשרות גלויות ועדות, קהילות וזרמים ותרבויות"

את כל אלה לעם אחד. בינתיים אנו חייבים לטפח את הסובלנות והסבלנות לקרב לבבות".  
 [13.7.1992כינון הממשלה,]יצחק רבין, נאום 

 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. 24-לפני יום השנה ה היום עומדים אנו

 ,י"ב בחשון תשנ"ו, נרצח יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון בידי מתנקש 4.11.1995ביום 
 .שנשאה את הכותרת "כן לשלום לא לאלימות" ,יהודי בסיומה של עצרת תמיכה 

המייסדים של מדינת ישראל, מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל יצחק רבין היה מדור 
במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי של צה"ל בעת מלחמת ששת הימים, שגריר ישראל 

לחיזוק עוצמתה  חשובהבארצות הברית, ראש ממשלה ושר ביטחון. כולנו מוקירים את תרומתו ה
 הביטחונית והחברתית של מדינת ישראל.  

משטר וסכנה אמיתית להממשלה היה אירוע טראומתי וגרם למשבר חברתי קשה  רצח ראש
 הדמוקרטי במדינת ישראל. 

הרצח הנתעב מטיל עלינו חובה מוסרית כחברה וכאנשי חינוך להנציח את זכרו של יצחק רבין 
נוך נולדו שנים יעלינו לזכור שהתלמידים במערכת הח רבין לרצח 24-ביום הזיכרון ה .כמנהיג

כן עלינו מוטלת השליחות לעשות פעולה חינוכית מתמשכת ומעמיקה על מנת לות אחרי הרצח. רב
להפנים את הלקח ולבסס את העקרונות של ישוב מחלוקות בחברה דמוקרטית בדרכי שלום, לחנך 
לערכים של קדושת החיים, כבוד האדם וחופש הביטוי ולבסס את תפיסת הערבות ההדדית בין כל 

 שראלית גם במצבי מתח ומשבר.חלקי החברה הי

חברה שמרימה על נס את ערך הערבות  אנחנו רוצים  לעצב פה חברה מוסרית, אוהבת אדם,
ההדדית, "כל ישראל ערבים זה לזה" , ואת ערכי כבוד האדם, בבחינת "חביב אדם שנברא בצלם" 

לפתח סולידריות  ,להתנדב את תלמידנו ,השנה יתר ימותכמו ב, ולכן עלינו לעודד ביום זה
חברתית, לתרום לחברה בה הם חיים ולהכיר בכך שהחברה הישראלית מרובת גוונים. ולא בכדי, 

יותר מכל את חזונו של יצחק  נממש. כך אנחנו קבענו את השנה הזאת כשנת "הערבות ההדדית" 
 רבין לחברה טובה יותר .

ם והארץ משותפת לכל יהודי בארץ כולנו חפצי חיים, חפצי שלום, זה הבית של כולנו ואהבת הע
ובעולם. כולנו רוצים לזכות לראות את ילדינו ונכדינו בונים כאן את ביתם, מטיילים בארץ 

 ונהנים מנופיה.  ביטחהב
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ערבות הדדית היא ערובה לחוסנה של חברה, עלינו לשאוף לכינון תחושות של סולידריות וערבות 
אלימות ותחושות של ניכור בחברה הישראלית מרובת הדדית באופן שיסייע להקטין תופעות של 

 התרבויות והקבוצות.  

 אחריותכי לכל אחד מאתנו יש   ,יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין מזכיר לכולנו
לנו לנוח על זרי הדפנה . עלינו להפשיל  ללתרום ולהשפיע על פניה של החברה בישראל וכי א

 יותר,  שרוולים, לרפא את הפצעים ולאחות קרעים שנפערו בחברה ולממש חברה ישראלית טובה
 ערכית יותר, למענינו ולמען הדורות הבאים.

 ]הרב קוק, אורות הקודש[ "נשוב להיבנות והעולם עימנו יבנה על ידי אהבת חינם"
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