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 17צחק רבי� שהשנה אנו מצייני� 

  . להפו� מילי� למציאות; רובה
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  מדינת ישראל
  משרד  החינוך

  המזכירות הפדגוגית
  המטה לחינוך אזרחי

  

  ליסודיפעילות 

, ת סולידריות וערבות הדדית הוא ערובה לחוסנה של חברה

יו� השנה לציו	 רצח יצחק רבי	 הוא ה. ת התרבויות והקבוצות

ות והערבות ההדדית בחברה הישראליוהנחיצות של הסולידרי

העולי� מתו� הכרזה לציו� יו� השנה ה די� ידונו במושגי� 

יעמדו על חשיבות� בחברה הישראלית , חברתית ת� הערכית

  .נחיצות� במרק� החיי� המשותפי�את 

די� ידונו במושגי� אלה בהקשר לרצח ראש הממשלה יצחק רב

 . הירצחו

די� ידונו ביכולת� לבצע שינוי משמעותי בסביבת� הקרובה

הדברי� שמעלי� התלמ השיח הכיתתי חשוב לשוב ולקשר את 

  .רבי�

הינ� מושגי� תיאורטיי� ומופשטי�המצויי� בכרזה המושגי� 

  .כי השיח הכיתתי מניב דוגמאות ומקרי מבח� קונקרטיי�

  

  

  : רציונל

קיומ	 של תחושות סול

הישראלית מרובת הת

אודות החשיבות והנחי

  

  :מטרות

התלמידי� ידונ�.1

משמעות� הער

ויבחנו את 

התלמידי� ידונ�.2

שני� להירצחו

התלמידי� ידונ�.3

  

  : מחנכתל

במהל� השיח ��

ליצחק רבי�

מאחר והמושגי��

ולוודא כי השי



  

  אפשר

  !?להפו� את המילי� למציאות

  

  :ונחשפי� למילי� ולמשמעות� 17 –מתבונני� בכרזה הזוכה לציו� יו� השנה ה  :'פעילות א

  )יש לעבור ע� התלמידי� על המילי� ולבאר אות� במידת הצור�(? אילו מילי� מופיעות בכרזה�.1

  ?אילו מילי� מוכרות לכ� ואילו לא�.2

באילו ? הא� יש לה� מכנה משות); כא� המקו� לבדוק את המשמעות המילונית של המילי� ;למחנכת

  ?שלה�) המעשית(ערכית   מהי המשמעות החברתית? הקשרי� משתמשי� בה�

  :לכיתות נמוכות

הסבירו . בחרו באחת המילי� המופיעות בכרזה והתאימו עבורה איור מתו� האיורי� שלפניכ���

 .יו�  תוכלו להיעזר בדוגמאות מחיי היו�. לאיוראת הקשר בי� המילה 

; נית� להיעזר בתמונות המתארות ילדי� הפועלי� יחד בסביבות שונות הרלוונטיות לעולמ�: למחנכת

בעת מילוי תפקיד ועוד , באול� הספורט, במשפחה, במגרש המשחקי�, בהסעות, ס"בחצר ביה, בכיתה

  )המער� סו)בהמצור)  'עזר אראי (

  :גבוהותלכיתות 

. מובאה מתו� הרשימה הבאה/ בחרו באחת המילי� המופיעות בכרזה והתאימו עבורה ציטטה ��

ראי ( יו� תוכלו להיעזר בדוגמאות מחיי היו�. הסבירו את הקשר בי� המילה שבחרת� לציטטה

  ).המצור) בסו) המער� 'עזר ב

  ?צגוהא� מוכרי� לכ� פתגמי� ואמירות נוספי� שעשויי� להתאי� לערכי� שהו��

/ ולפועלו לפי מה שקראת� איזו מהאמירות שבחרת� מתקשרת לדמותו של יצחק רבי� ��

 .)המצור) בסו) המער� 'עזר גראי (נית� להיעזר בקטעי� הבאי� ? שמעת�



, במעמד פתיחת שנת המשפט, קראו את הקטע הבא הלקוח מתו� נאומו של יצחק רבי���

 :וענו על השאלות בסופו 17.9.1992

, איני יודע מדוע, איני יודע על מה ולמה. שלנו לא מעט אנשי� הסובלי� מאוט� שריר הלביש בציבור "

יותר מדי , אני מוצא יותר מדי קשיחות לב...אבל יש בתוכנו לא מעטי� שפחת אצל� ניצו� האנושיות

פחות , בשני� האחרונות אנו עדי� לתופעה של הקצנה והחרפה ביחסי� שבי	 אד� לחברו. ריב ומדו	

ע� ישראל לדורותיו היה ידוע בכל קצווי האר� כמי שהיחיד בו פותח ? מה עלה לנו. י דאגה לזולתמד

  "ישראל ערבי� זה לזה: נאמר. תה תמיד מסימני ההיכר שלנויהעזרה ההדדית הי. את שעריו וליבו

הא� לדעתכ� . בנאו� זה ביטא יצחק רבי� את תחושותיו מהל� הרוח הציבורי ששרר באותה עת. 1

  נמקו והביאו דוגמאות לביסוס תשובותיכ�? ל� רוח זה קיי� ג� היו�ה

במדינה , ביישוב, בשכונה, מה לדעתכ� צרי� לעשות כדי לחזק את הערבות ההדדית בבית. 2

  )בהתא� לגיל התלמידי�( ?ובעול�

  

  !?הא� נית� להפו� מילי� למציאות :'פעילות ב

  :קראו את המשפט הבא ודונו במשמעותו�.1

  )מיטשל. וו" (אלא במה שאתה עושה ע� זה, הוא לא במה שקורה ל העניי	 "

  :הדגימו את משמעות האמירה באמצעות אחת הדוגמאות שהבאת� בדיו� הקוד���

  ?מה קרה��

  ?כיצד נהגו השותפי���

  ?מה היו תוצאות המקרה והשפעותיו על שאר השותפי���

יכולות לשנות את תוצאות כיצד ה� היו ? אילו התנהגויות נוספות היו אפשריות באותו אירוע��

 ?המעשה ואת השפעותיו

  



 :קראו את המשפט הבא�.2

  ). יוסי שריד" (מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות. מנהיגות איננה רק כיבודי� וכבוד" 

  ? כיצד? מי מהשותפי� לאירוע עליו שוחחת� גילה מנהיגות או יכול היה לגלות מנהיגות��

הא� ). המצור) בסו) המער� 'עזר דראי (מעצבת הכרזה , שני צדוקקראו את דבריה של �.3

 .נמקו? את� מסכימי� עימה

  מהלכה למעשה :'פעילות ג

  :בחרו תחו� בו תרצו לשנות מציאות ותכננו כיצד תרצו לעשות זאת

  )חברתי, לימודי, משפחתי(? מהו התחו� �.1

  ?מה תרצו לשנות או לשפר�.2

  ?מה הפעולה המתוכננת�.3

  ?מי קהל היעד�.4

  ?מתי�.5

  ?היכ��.6

  ?מי השותפי� למימוש�.7

  ?אילו משאבי� נדרשי��.8

  ?מי? הא� את� זקוקי� לסיוע של גור� נוס)�.9

 ?כיצד תוכלו לקבל זאת? ממי תוכלו לקבל משוב על אודות הפעולה שביצעת��.10

  



  'עזר א
��� 

   



  :'עזר ב

  

  )'ט', קהלת ד(" טובי� השניי� מ	 האחד"�.1

  )ח"י, ט"ויקרא י( "ואהבת לרע� כמו��.2

מפני שאבד לו אור� הרוח לדבר ע� הבריות ללא תכלית , כמה אבני ח	 מפסיד אד�"�.3

  )אק'יאנוש קורצ(" כדי להכיר�, אל� סת� –וכוונה 

  )הרב שלמה קרליב�(" אנא היה חבר שלו, א� אתה רואה מישהו עצוב ובודד"�.4

  )ז"ל, ו"ויקרא כ, י"רש(" כל ישראל ערבי� זה לזה"�.5

  )רבי ש� טוב מפאלקירה(" ?ד� בשלווה בלא חברי�היא� ייתכ	 שיהיה הא"�.6

  )אלכסנדר דיומא(" הכל למע	 אחד ואחד למע	 הכל"�.7

שאי	 ל� אד� שאי	 לו שעה ואי	 ל� , אל תהי בז לכל אד� ואל תהי מפליג לכל דבר"�.8

  )'ג', מסכת אבות ד(" דבר שאי	 לו מקו�

ושנדבר כל אחד את , ת	 בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונ�, אדרבא" .9

רבי (" חברו חלילהולא תעלה שו� שנאה מאחד על , חברו בדר� הישר והרצוי לפני�

  )נסק'אלימל� מליז

  )א"המהרש(" זו היא התורה כולה, על תעשה לחבר�, מה ששנוא עלי�"�.10

שהיא , ובזה תינצל מ	 הכעס, תתנהג תמיד לדבר כל דברי� בנחת לכל אד� ובכל עת"�.11

  )%"איגרת הרמב(" מידה רעה להחטיא בני אד�

  )ויליא� שייקספיר(" הבא נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"�.12

 "השלו� וייחוד הלבבות הואוכל המחזיק ברכה , כי ראש האובד	 הוא הפירוד " .13

  )ג', דברי� ג(

  )דיוגינס(" כבוד הדדי הוא כבוד לשוני שבינינו"�.14

  )'י', אבות ב(" יהיה כבוד חבר� חביב עלי� כשל�: רבי אליעזר אומר"�.15

  

   



  :'עזר ג

אבל יש , איני יודע מדוע, אינני יודע על מה למה. יש בציבור שלנו לא מעט אנשי� שסובלי� מאוט� שריר הלב"...

בשני� . יותר מדי ריב ומדו	, אני מוצא יותר מדי קשיחות לב...בתוכנו לא מעטי� שפחת אצל� ניצו� האנושיות

ע� ? מה עלה לנו. פחות מדי דאגה לזולת, לחברוהאחרונות אנו עדי� לתופעה של הקצנה והחרפה ביחסי� שבי	 אד� 

העזרה ההדדית היתה תמיד . וליבו –אר� כמי שהיחיד בו פותח את שעריו # ישראל לדורותיו היה ידוע בכל קצווי

  "". ישראל ערבי� זה לזה: "נאמר. מסימני ההיכר שלנו

  )17.9.1992, ירושליי�, פתיחת שנת המשפט: מתו�(

, את� ואנחנו נבחני� בתוכניות ובהגשמת	. ואנו חבי� די	 וחשבו	 על מעשי� ומחדלי� –אנו רצינו בשלטו	 "...

כל אחד במקו� , לחבר, לשכ	, לאזרח, בדאגה הבלתי נלאית לכל אד�: א  לא פחות חשוב מזה, בהחלטות ובביצוע	

בטיפול  –ואולי בעיקר  אלא ג�...אנו נבחני� וניבח	 לא רק בקביעת קווי מדיניות החו� . מגוריו ובפינת עבודתו

  ".להקלה, לעידוד, לעצה, במאור הפני� שלנו לכל מי שזקוק לעזרה, היומיומי

ג� : המסקנה. תשלו� הוג	 לאיחוד הלבבות ולהבנה –לקרעי� ולעומת זאת , יש מחיר כבד אישי ותנועתי לפלגנות"...

ג� א� יש הבדלי� ', יהרג ובל יעבור'נת ג� א� יש חילוקי דעות ובלבד שה� בבחי, א� אי	 רואי� כול� עי	 בעי	

כדי להגיע למטרה , ביחד, לנשו  שפתיי� ולהמשי  ביחד, טוב וחשוב להתווכח אבל  ג� לחרוק שיניי�, וניואנסי�

  ...המשותפת

  ).25.2.1993, ירושליי�, בנייני האומה, שנות ועידת האיחוד 25טקס : מתו�( 

, להשתלב, להידבר, לראות סביב, להיפתח: זו השעה לשינויי�. אליעלינו לעצב מימד חדש לדמותו של הישר"...

  ".לעשות שלו�, להסביר פני�

  )12.8.1993, גלילות, טקס סיו� מחזור של המכללה לביטחו% לאומי: מתו�( 

אי	 זה קל למזג את כל אלה לע� . קהילות וזרמי� ותרבויות, באר� הקטנה הזאת התקבצו עשרות גלויות ועדות"...

  " בינתיי� אנו חייבי� לטפח את הסובלנות והסבלנות לקרב לבבות .אחד

 )13.7.1992, 13 –הישיבה הראשונה של הכנסת ה , כינו% הממשלה והרכבה: מתו�(

  

   



  :'עזר ד

  

הכרזה שייצרתי מייצגת את היכולת לחבר בין אותיות שונות ועל ידי הכרזה שייצרתי מייצגת את היכולת לחבר בין אותיות שונות ועל ידי הכרזה שייצרתי מייצגת את היכולת לחבר בין אותיות שונות ועל ידי הכרזה שייצרתי מייצגת את היכולת לחבר בין אותיות שונות ועל ידי """"

אנחנו יכולים אנחנו יכולים אנחנו יכולים אנחנו יכולים . . . . המתקשרות זו לזוהמתקשרות זו לזוהמתקשרות זו לזוהמתקשרות זו לזו, , , , כך ליצור מילים בעלות משמעותכך ליצור מילים בעלות משמעותכך ליצור מילים בעלות משמעותכך ליצור מילים בעלות משמעות

נחבר בין נחבר בין נחבר בין נחבר בין ששששעל ידי כך על ידי כך על ידי כך על ידי כך , , , , להיות אלה שנשנה את פני החברה הישראליתלהיות אלה שנשנה את פני החברה הישראליתלהיות אלה שנשנה את פני החברה הישראליתלהיות אלה שנשנה את פני החברה הישראלית

        . . . . חברה מתוקנתחברה מתוקנתחברה מתוקנתחברה מתוקנתורצון ליצור ורצון ליצור ורצון ליצור ורצון ליצור     מתוך כוונהמתוך כוונהמתוך כוונהמתוך כוונה, , , , חלקיה חיבור נכוןחלקיה חיבור נכוןחלקיה חיבור נכוןחלקיה חיבור נכון

שימוש רב שימוש רב שימוש רב שימוש רב ; ; ; ; תה תקופה סוערתתה תקופה סוערתתה תקופה סוערתתה תקופה סוערתיייירבין הירבין הירבין הירבין הי    התקופה שקדמה לרצח יצחקהתקופה שקדמה לרצח יצחקהתקופה שקדמה לרצח יצחקהתקופה שקדמה לרצח יצחק

במילים שאינן ראויות חילחל לשיח הציבורי ויש הסוברים שהיה לו חלק במילים שאינן ראויות חילחל לשיח הציבורי ויש הסוברים שהיה לו חלק במילים שאינן ראויות חילחל לשיח הציבורי ויש הסוברים שהיה לו חלק במילים שאינן ראויות חילחל לשיח הציבורי ויש הסוברים שהיה לו חלק 

        ....משמעותי בתהליך שהוביל לרצחמשמעותי בתהליך שהוביל לרצחמשמעותי בתהליך שהוביל לרצחמשמעותי בתהליך שהוביל לרצח

אם כל אחד מאיתנו יהיה אחראי אם כל אחד מאיתנו יהיה אחראי אם כל אחד מאיתנו יהיה אחראי אם כל אחד מאיתנו יהיה אחראי . . . . למילים יש משמעות חזקהלמילים יש משמעות חזקהלמילים יש משמעות חזקהלמילים יש משמעות חזקה

יחשוב עליהן ועל משמעותן וידע לבצע את החיבורים יחשוב עליהן ועל משמעותן וידע לבצע את החיבורים יחשוב עליהן ועל משמעותן וידע לבצע את החיבורים יחשוב עליהן ועל משמעותן וידע לבצע את החיבורים , , , , למילותיולמילותיולמילותיולמילותיו

        . . . . """"נוכל ליצור חברה יפה יותרנוכל ליצור חברה יפה יותרנוכל ליצור חברה יפה יותרנוכל ליצור חברה יפה יותר. . . . ם למציאותם למציאותם למציאותם למציאותנוכל להפוך מילינוכל להפוך מילינוכל להפוך מילינוכל להפוך מילי, , , , הנכוניםהנכוניםהנכוניםהנכונים

  )�צוב גרפי במכללת אמונה בירושליסטודנטית לעי, 1989ילידת , מעצבת הכרזה, שני צדוק(


