
 

 הרעות
בי"ב בחשוון   לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. 27 –עומדים אנו לפני יום הזיכרון ה 

, בסיומה של עצרת, נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין על ידי  1995בנובמבר  4תשנ"ו, 

מדינת  מתנקש יהודי. הרצח היכה בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על דמותה של 

 ל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ישרא

דמותה של החברה הישראלית, על  יום השנה לציון רצח יצחק רבין הוא הזדמנות לדיון אודות 

  אתגריםעם   דרכי ההתמודדות שותפות, סולידריות, מעורבות ואחריות אזרחית על  חשיבותן של

הזיכרון משרד  מדי שנה לקראת יום    .מדינה ארץ והעל אהבת הוומחלוקות בחברה דמוקרטית, 

פעילויות  מבחר  ובה  ערכת פעילות לציון יום הזיכרון  מוציאים במשותף החינוך ומרכז יצחק רבין 

    משמעויות הנוגעות למציאות חיינו.המוקדשות לנושא ערכי בעל  

 

שנותיו מילא יצחק רבין   73. במהלך  יצחק רביןצוינו מאה שנים להולדתו של  2022בחודש מרץ  

 .קאי וכמדינאיבצבא, כשגריר, כפוליטי כ"ל, כרמטבפלמ"ח

לרצח יצחק רבין בערך "הרעות" מתוך הכרה בשותפות   27 –שנה, בחרנו לעסוק ביום הזיכרון ה ה

פורמלי, כי אם  -העמוקה בין אזרחי ישראל ומתוך הצורך לבסס שותפות זו לא רק על בסיס אזרחי

"ואהבת לרעך   בפסוק מספר ויקרא:ומחויבות, המתבטא   , אחווהעל בסיס עמוק יותר, של חברות

  .כמוך"

,  לאחר הירצחו של רבין, הפך השירב ביותר על יצחק רבין.  , הוא גם שם השיר שהיה אהו"הרעות "

  למזוהה עם תקופת האבל ועם מורשת חייו. שנכתב על ידי חיים גורי במהלך מלחמת העצמאות,  

כרון  יז,  וביטא קשת מורכבת של רגשות ותחושות: צער, כאב  בא לעולם יחד עם המדינההרעות,    שיר

 רגשות אחווה וזיקה עמוקה לארץ ולנופיה. שותפות גורל, קשר אנושי חם, ,

הערכה החינוכית העוסקת בערך "הרעות", נועדה לאפשר עיסוק בתוך המרחב הכיתתי, בקשרים  

ובזיקות המתקיימים בחברה הישראלית ולדון בחשיבותן של רעות ואחווה כבסיס לסולידריות  

 חברתית ואזרחית.  

רזות נלוות, מיועדות למערכת החינוך היסודי  הערכה כוללת הצעות לפעילויות המבוססות על כ

 יסודי. מערכי פעילות אלה מצטרפים למאגר רחב של פעילויות שחוברו לאורך השנים. -והעל 

קישורים למערכי הפעילות ולמאגר רחב של עזרים ומערכים נוספים יופיעו בימים הקרובים  

 באתרים הרלוונטיים:

י וחיים משותפים, אתר מנהל, חברה  אתרי משרד החינוך; אתר המטה לחינוך אזרח  .1

 ונוער ואתר החינוך הממלכתי דתי. 

 אתר מרכז יצחק רבין.  .2


