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 אגרת שר החינוך      

 לרצח רבין 02-ה ליום הזיכרון
 

ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה; ַהַחִּיים ְוַהָמֶות ָנַתִתי ְלָפֶניָך , --ָהָאֶרץ-ַהָשַמִים ְוֶאת-ֶאת "ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיוֹם,
 ]דברים ל' ט"ו[."ְלַמַען ִתְחֶיה, ַאָתה ְוַזְרֶעָך-ת, ַבַחִּייםּוָבַחְר 

 
יצחק רבין, ראש הממשלה ושר הביטחון בידי מתנקש  , י"ב בחשון תשנ"ו, נרצח4.99.9110-ב

 יהודי בסיומה של עצרת תמיכה בדרכו שנשאה את הכותרת "כן לשלום לא לאלימות".
 
בעודי מפקד פלוגה צעיר  ק רבין.לעולם לא אשכח את הרגע בו שמעתי שירו בראש הממשלה יצח 

הבשורה המרה הלמה בי, כפי שהלמה  בחופשת שבת, המחנך את חייליו לערבות הדדית מעל הכל,
 בכל אזרחי ישראל.

 
גם היום אנו עדים למקרי אלימות פיזית ומילולית קשים, על בסיס אי כיבוד השונה וחוסר 

ם יום גם בבית מבין אצבעותינו שעל זה קורה ברחוב, זה קורה יו הסכמה בין דעות ועמדות.
 .המקלדת

 
 ר, התברר שמדובר ביהודי. ומוצאי שבת שחב באותו פורותתוך דקות ס

ישראל, יצחק רבין. זהו רבין שלחם בפלמ"ח, פיקד על חטיבת  תיהודי רצח את ראש ממשל ,כן
משלה ראש המירושלים ואת  חרר יששהראל במלחמת העצמאות, רמטכ"ל  מלחמת ששת הימים, 

 במבצע אנטבה.
  

אבני היסוד של המשטר  חברתי ואיום על שברטראומתי וגרם למ רצח ראש הממשלה היה אירוע 
כחברה וכמחנכים להנציח  חובה מוסרית עלינו הרצח הנתעב מטיל הדמוקרטי במדינת ישראל.

 מפקד ומנהיג בן דור התקומה.  :את זכרו של יצחק רבין
 

לזכור שהתלמידים במערכת החינוך נולדו אחרי הרצח. עלינו לחבר ביום הזיכרון העשרים עלינו 
אותם לזיכרון האירוע ולקשר אותו למציאות חייהם. עליהם להבין שבמדינה דמוקרטית יש לנהל 

 מחלוקות בדרכי שלום, ויש לשמור מכל משמר על ערכים של כבוד האדם וחופש הביטוי. 
 

אני מצפה שביום הזיכרון העשרים לרצח יצחק רבין יתקיים בכל מערכת החינוך בישראל שיח 
מכבד בנושאים הקשורים בדמותו של יצחק רבין ובפועלו למען המדינה והעם, ויוקדש זמן 

 לפעילויות המדגישות את חשיבות הדמוקרטיה בישראל ואת סכנת האלימות לחברה ולמדינה. 
 
למזג  לתקבצו עשרות גלויות, עדות, קהילות, זרמים ותרבויות ואין זה קבארץ הקטנה הזאת ה"

 לנות והסבלנות ולקרב את הלבבות"את כל אלה לעם אחד. אבל אנו חייבים לטפח את הסוב
  .[91.1.9110, 91-הכנסת ה]
 

 בתקווה לבניית חברת מופת.
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