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 מבוא

בנובמבר  10, ט"ב בחשוון תשס"י , ל ביום שני " יצחק רבין ז להירצחו של ראש הממשלה13- יום השנה הנציין אתהשנה 

 ניצבה 95 לנובמבר 4-  בליל ה.ליצחק רבין שמור מקום של כבוד בתהליך עיצוב דמותה ואופייה של מדינת ישראל. 2008

על סדר היום הציבורי עלה נושא אדישותו של הציבור לגילויי האלימות מילולית , החברה הישראלית מוכת הלם אל מול הרצח

תפס דור , זה שהבטיח לעולם לא לשכוח, את מקומו של נוער הנרות בכיכר רבין,  שנה אחרי13, בימים אלה. כלפי יצחק רבין

, היושבים מן הצד, משפיעים ומגוייסים לפעילות התנדבותית ולמולם אחרים, מעורבים, של בני נוער חלקם אכפתיים, חדש

בחירה זו " מאדישות למעורבות"נושא השנה נבחר ה. בשגרת היום יום ושקועים בתכניות הריאליטי, עסוקים בעצמם

 אזרחי, כלכלי, דתי או החברתי, לאומי, יאידיאולוג, הפוליטי:  דיון ברצף בין שני הקטבים הללו בתחומי חיינו השוניםמאפשרת

והרי יום הזיכרון לרצח רבין חל השנה כשבוע לפני –הקהילתי ובתחום הציבורי ,  ומזמנת עיסוק בהם במעגלים השונים האישי

.בהן יש ביטויים שונים של מעורבות ומחוייבות לגילויי סובלנות, הבחירות לרשויות המקומיות  

במהלך . הצעות לטכסים ולפעילויות, לקט שירים, בהם אסופת קטעי קריאה לטכסים,   הכנו עבורכם לקט מקורות והפעלות

שהטכס הוא שיאה של פעילות ואינו עומד בפני עצמו לכן הבאנו את הנוסח המלא של , תכנון מערך הפעילות חשוב שנזכור

במרכז ההדרכה ניתן . הצעת הפעילות בדגש מאדישות למעורבות כפי שנכתבה על ידי מטה קרמניצר בשיתוף עם מרכז רבין

נשמח לקבל מכם דוגמאות לטכסים מוצלחים . לקבל את החוברות מודפסות וכן לשאול קלטות העוסקות ביצחק רבין ופועלו

.שהעברתם בבית ספריכם על מנת להרחיב את מאגר הידע של כולנו  

. בואו נהיה כולנו השנה מעורבים ומשפיעים  

,                                                                                         שלכם  

 צוות מרכז ההדרכה מחוז מרכז         
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 עשר ליצחק רבין-יום הזיכרון השלושה

 הצעות לפעילות חינוכית נלווית לכרזה                                                

הרצח הכה . נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, בסיומה של עצרת,1995 בנובמבר 4, ו"ב בחשוון תשנ"ביום י

 .בתדהמה את החברה הישראלית והטיל צל כבד על חיינו כחברה דמוקרטית

הדמוקרטיה הישראלית מתאפיינת בשנים האחרונות בתופעות מתרחבות והולכות של אדישות מצד אזרחים  רבים כלפי 

רבים מאוד בחברה , מאידך. (אדישות הנובעת פעמים רבות גם מתחושות מיאוס וניכור)החברה וכלפי המערכת הפוליטית 

יש כאלו המרגישים מעורבים . הישראלית מגלים מעורבות רבה במערכת הפוליטית או בניסיונות לפתור מצוקות חברתיות

.  אך מתוסכלים מתוצאות לא מספקות של פעולותיהם, מאוד

:  דיון ברצף בין שני הקטבים הללו בתחומי חיינו השוניםבחירה המאפשרת" מאדישות למעורבות"נושא השנה נבחר ה

. אזרחי, כלכלי, דתי או החברתי, לאומי, יאידיאולוג, הפוליטי

. קהילתיים של המשתתפים בדיון/ האישיםתההשתייכובכל אחד מן התחומים הבירור יכול להיות שונה ונובע ממעגלי 

ולבסס את , מטרת הליבון של מושגים אלו היא להבין את השפעתה ההרסנית של אדישות אזרחית על המערכת הדמוקרטית

. ההכרה בחשיבות מעורבות הרקמה המשותפת לחיינו בחברה הישראלית

ס הגבוה להנדסה " ביה" -שנקר"בתקשורת חזותית מחלקה לב מתקיימת תחרות סטודנטים, לקראת יום הזיכרון, מדי שנה

. ליצחק רבין אשר במסגרתה יוצרים הסטודנטים כרזות לציון יום הזיכרון, בשיתוף המחלקה לחינוך במרכז רביןוולעיצוב 

הן מבטאות סוגיות אלה מנקודת ראות אמנותית ואישית . הכרזות מתייחסות לרצח רבין ולהשלכותיו על החברה הישראלית

 . ונוגעות באירועים העוברים על החברה הישראלית מאז הרצח

 .13-הכרזה המצורפת למערך זה נבחרה ליום הזיכרון ה

 :הצעות לפעילות חינוכית נלווית לכרזה 

  (ע"חט, ב"חט,  יסודי: בתי ספר, צוות חינוכי)פעילות פתיחה 

 ובצורך לעבור מאדישות , דיון בעקרון ריבונות העם כבסיס הרעיון הדמוקרטי" - מאדישות למעורבות: "פעילות עומק

 (ע"חט, ב"חט)למעורבות על מנת למנוע את התפוררות יסודות הדמוקרטיה הישראלית 

 

 מדינת ישראל

 משרד  החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 המטה ליישום דוח קרמניצר
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 :פעילות פתיחה

  מטרות

 לדון במשמעות יום הזיכרון ליצחק רבין  בחלוף שלוש עשרה שנים 

 לעמוד על  מגוון הרגשות והעמדות כלפי יום הזיכרון בחברה הישראלית. 

 לדון בהשלכות הרצח על החברה ועל הדמוקרטיה הישראלית. 

 עזרים

 ) www.rabincenter.org.ilניתן למצוא באתר מרכז יצחק רבין ) חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 לצוות החינוכי .א

המשפטים מזמנים דיון פתוח .  כתובים משפטים ברוח החוק ליום הזיכרון ליצחק רבין13-בכרזה שנבחרה ליום הזיכרון ה

בירור בקרב צוות המורים הינו שלב חשוב לקראת תכנון . במשמעות האישית והרגשית של יום הזיכרון עבור כל אחד מאיתנו

 .הפעילות החינוכית ליום הזיכרון בבית הספר

 13-דיון ראשוני סביב הכרזה ליום הזיכרון ה

 .מהי עמדתכם  ביחס לתגובות השונות שעולות במליאה? מהו המסר שמעבירה לכם הכרזה- 

 ? כיצד המטאפורה של הכרזה מעצימה את המסר הסמוי של הכרזה? מהם המסרים הגלויים והסמויים  העולים מן הכרזה- 

 ?מהי האמירה החברתית של הרקמה- 

 ניתן להקריא או לכתוב על הלוח את דבר יוצרת הכרזה בדבר המסר שביקשה להעביר והאמצעים –למנחה 

 . 6דבר היוצרת מופיע בערכה זו בעמוד . החזותיים בהם השתמשה לשם חיזוק המסר

 ?חוויה שהיית רוצה לשתף את האחרים, האם הכרזה מעוררת בך זיכרון

 ?מה מעורר מחלוקת? על אילו נושאים ישנן הסכמות ? האם הופתעתם מדברי המשתתפים- 

 :ניתן להתייחס להיבטים ומסרים שונים העולים מן הכרזה-  למנחה 

 (רקמה, סדין)? באילו חומרים השתמשה היוצרת בהכנת הכרזה .1

 ?כיצד הם מסייעים בהעברת המסר של הכרזה? מה המשמעות של בחירת החומרים הללו .2

, התפוררות)? מה מסמל השינוי? מה המשמעות של השינוי בכיתוב? כיצד הוא משתנה? האם הכיתוב בכרזה אחיד .3

 (משהו שצריך לתקן, נמחק, משהו שדוהה, זליגה, כרסום

הביאו דוגמאות ?? על מה ניסתה להתריע? מה לדעתכם ניסתה היוצרת לומר ביחס למשטר הדמוקרטי בישראל .4

 פגיעה בקבוצות, ציות לחוק-אי, למשל)מחיי היום יום לאירועים או  לתופעות  המאיימות לפורר את הדמוקרטיה 

 (התנערות השלטון  מאחריות לחיי האזרחים, שחיתות שלטונית: ,         חלשות

, התחושה של זליגה מציפה סוגיות כגון זליגת שלטון החוק. הכיתוב נשען על חוק יום הזיכרון ליצחק רבין .5

 התמוססות זיכרון הרצח ומשמעותו בחברה דמוקרטית

החלק המציין את חשיבות הדמוקרטיה וסכנת האלימות . חלקו הראשון של הכיתוב המתייחס ליצחק רבין לא נפרם .6

 (יום הרצח או יום הנרצח)? מה המשמעות של הדבר. הולך ונפרם

http://www.rabincenter.org.il/
http://www.rabincenter.org.il/
http://www.rabincenter.org.il/
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 ?האם יום הזיכרון ליצחק רבין מסמל עבורנו את התפוררותה של הדמוקרטיה   הישראלית .7

 

   -  בעקבות הדיון בכרזה

 הקשיים או האתגרים שמעורר העיסוק ביום הזיכרון  ליצחק רבין,  מהם לדעתכם- 

 ?בבית הספר?,       בחברה הישראלית בכללותה

 ? אילו תחושות מלוות אותנו עוד היום? מה התפורר? מה נשכח עם הזמן-    

 ? חברתיות שאנו מבקשים להעניק ליום זה-מהן המשמעויות החינוכיות, לאור כל האמור לעיל- 

 .לפניך שני ציטוטים המתייחסים למעגלי ההקשר של רצח יצחק רבין, למנחה

 .ניתן לקרוא את המשפטים בפני המליאה

 :מיכאל  בהתייחסו ליום הזיכרון כתב את הדברים הבאים .ב

. וגם לא יום של התייחדות עם זכרו של אדם כלשהו, ב בחשוון כלל אינו צריך להיות יום של אבל"י, למען האמת"

אלה הממקדים אותו באיש . ולא בנרצח, עניינינו האמיתי הוא ברצח. משמעותו האמיתית היא מחשבתית ולא רגשית

שגם היא קצרת תוחלת ימים - ומחמיצים את ההזדמנות, מבטיחים כי תוך זמן קצר יהפוך היום הזה למטרד מייגע, שמת

 ..." לנסות להפיק מן המעשה הנורא הזה את שמץ הלקח ההיסטורי והחינוכי שעדיין ניתן להפיק ממנו–

יש לו תפקיד חשוב  בתשובה לשאלה איזו חברה . לרצח רבין צריך להיות תפקיד מכונן בזהות החברה הישראלית"

.. הרצח היה הניסיון הבוטה ביותר להשפיע על הכרעת היסוד של הציבור הישראלי שלא בדרך דמוקרטית. נוצרת בארץ

" אבישי מרגלית ' פרופ).. בגלל הצל הארוך שהוא מטיל על החברה ועל המשטר שבהם אנו חיים.. יש לזכור את הרצח

 "(1998, התיכון' רצח רבין ורציחות פוליטיות במז- רצח פוליטי,מתוך  )"איך נזכור את יצחק רבין

 

 העשרה: מידע למנחה

מיישמת את התבנית  על רצח , חוקרת העוסקת בתהליכי הבניית זיכרון קולקטיבי, ר ורד ויניצקי סרוסי" הסוציולוגית ד

 :יצחק רבין ומציעה שלושה מעגלי התייחסות להמחשת ההנצחה והזיכרון

 . ההנצחה מתמקדת בקורות חייו של יצחק רבין– (פרוטאגונס) מעגל גיבור הסיפור –הפנימי ביותר , המעגל הראשוני.1

ההודעה של , העצרת בכיכר), י מתנקש" יריות בגבו ע3יצחק רבין נורה :  התרחשות מעשה הרצח–המעגל האמצעי . 2

 (איתן הבר

עקרונות , מחלוקות ושסעים בחברה הישראלית: דתי /פוליטי/אידאולוגי/הסטורי/ ההקשר החברתי–המעגל הרחב . 3

 .תהליך השלום ועוד, מנהיגות ושלטון החוק, חופש הביטוי,  הדמוקרטיה

 ?במה נעסוק ביום הזיכרון: הדיון החינוכי סביב שלושת המעגלים מסייע בהתמודדות עם השאלה
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, המעגל השלישי מזמן את האתגרים והויכוחים העמוקים לגבי ההשלכות העכשוויות של רצח יצחק רבין עלינו כחברה

הבחירה במעגל הראשון מתמקדת בדמותו . תוך התייחסות לעתיד ולמשמעותו של היום בזיכרון הקולקטיבי הישראלי

 . המעשה מתמקד ברצח עצמו בלבד–חייו ופועלו והמעגל השני ,של רבין

ההתייחסות לשלושת המעגלים באה לידי ביטוי בחוק יום הזיכרון שמציין את  זכרו של יצחק רבין  ואת חשיבות  

 .השמירה על הדמוקרטיה וסכנת האלימות למדינה ולחברה

 (ע"חט, ב"חט', ו-'כיתות ה)פעילות לתלמידים . ב

 עזרים

 ) www.rabincenter.org.ilניתן למצוא באתר מרכז יצחק רבין )חוק יום הזיכרון 

 : כרזות ליום הזיכרון משנים קודמות

 12- יום הזיכרון ה–" יהיה בסדר"

http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2007/DSCF0869%20בסדר%20יהיה.JPG  

 11- יום הזיכרון ה–" דמוקרטיה"

http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2006/anatshtainer.jpeg.jpg  

  10יום הזיכרון ה"   - לא תשכח"

http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2005/%201שלמן%20לי.jpg  

 מליאה: 'שלב א

 (' דק10)מחשבות /  סבב תגובות–התבוננות בכרזה 

  :שאלות לדיון

 מומלץ לרשום על הלוח את דברי התלמידים)? מה המסר של הכרזה

 ?איזה חלק מן הכיתוב התקשיתם לקרוא? מה כתוב בה בבירור

 ?מה מסמלת לדעתכם ההתפוררות, בכרזה מתייחס לדמוקרטיה הישראלית" מתפורר"הכיתוב ה

 ?מי חיבר אותו? מאיין לדעתכם לקוח הכיתוב  שמופיע בכרזה

 ("לא תשכח"המנחה יחלק את נוסח החוק ליום הזיכרון  ואת הכרזה )

 

 קבוצתי: ' שלב ב

 . משתתפים4-5המנחה יחלק את המליאה לקבוצות עבודה בנות .  א

http://www.rabincenter.org.il/
http://www.rabincenter.org.il/
http://www.rabincenter.org.il/
http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2007/DSCF0869%20����%20����.JPG
http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2006/anatshtainer.jpeg.jpg
http://www.rabincenter.org.il/SiteCollectionImages/shenkar/2005/��%20����%201.jpg
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 כפי שעלו בדיון הקודם במליאה, הקבוצה תדון  במגוון התגובות הרשומות על הלוח

 או בכרזות נוספות שהוזכרו לעיל (10-שעוצבה ביום הזיכרון ה" לא תשכח"אפשר להתייחס לכרזה )

 .13-כל קבוצה  תנסח  כותרת לכרזה ליום הזיכרון ה. ב

 מליאה: 'שלב ג

 .  ותסביר את השיקולים לבחירתה13-כל קבוצה תציג את הכותרת שבחרה ליום הזיכרון ה

 ?מהם המסרים העיקריים שהופיעו במרבית הכרזות? האם יש דמיון בין הכותרות השונות- 

 ?קבוצות שונות בחברה הישראלית היו חושבות על כותרות אחרות, האם לדעתכם- 

 :נטלי קירילוב, או יכתוב על הלוח את דבר יוצרת הכרזה/  המנחה יקריא ו

 .בחרתי להתייחס לשימור הזיכרון אחרי הרצח, בכרזה"

 .לבין ההתממשות שלו במציאות, ישנה סתירה בין המיסוד הפורמאלי של הזיכרון ומורשתו

בחרתי לרקום חלק מחוק יום הזיכרון ליצחק רבין כביטוי לאותו הנסיון לשמר להטביע ולהפוך מילים 

ואת הסכנות ,  שנה אחרי13, הפרימה מסמלת את חוסר העקביות של מה שנעשה בחברה הישראלית. לפיזי

 .הערכים המכוננים את החברה בפרימת הטמונות

 ."יהודי-הרקמה מתכתבת עם רקמות התפילין ומוסיפה משמעות נוספת מעולם האסוציאציות הדתי, כמו כן

 ?על מה היא מבקשת להתריע?  מדוע לדעתכם בחרה היוצרת להביע מסר זה- 

 ?כיצד תורם העיצוב האומנותי להעברת המסר- 

 ?....יכולים לעשות למניעת התפוררות הדמוקרטיה, מה אנחנו כחברה- 

יש לגנות . אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית: בנאומו האחרון בכיכר אמר יצחק רבין, 4.11.95, בליל הרצח- 

 . זו לא דרכה של מדינת ישראל–לבודד אותה , להוקיע אותה, אותה

מדוע בחר יצחק רבין להזכיר , יש כמה תופעות שיכולות לאיים על הדמוקרטיה? מדוע האלימות מאיימת על הדמוקרטיה

 ? שנה אחרי13מה משמעות דבריו ? "זו לא דרכה של  מדינת ישראל "למה התכוון כשאמר ? דווקא אלימות
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ובצורך לעבור מאדישות למעורבות על , הפעילות המוצעת עוסקת בדיון בעקרון ריבונות העם כבסיס הרעיון הדמוקרטי

 .מנת למנוע את התפוררות יסודות הדמוקרטיה הישראלית

 קהלי יעד

 ע"ב וחט"חט

 משך זמן

 שעתיים

 מטרות

 .לדון במהותה של אזרחות פעילה ודמוקרטיה משתתפת

 .לעמוד על החשיבות בעקרון שלטון העם במשטר דמוקרטי

 .לבחון אילו עקרונות וערכים דמוקרטיים קיימים בדמוקרטיה הישראלית

 לעודד מעורבות אזרחית כאמצעי לחיזוק התרבות הדמוקרטית בישראל

 .ולאור רצח יצחק רבין בפרט, לדון בחשיבות חיזוק הדמוקרטיה הישראלית בכלל

 עזרים

 חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 "שנקר"כרזת 

 "אנשים ותפוח האדמה שלהם"כרטיסיות 

 דף מושגים

 עקרונות בדמוקרטיה: כרטיסיות מידע לפעילות עומק

 :תרגיל פתיחה: 'שלב א

  בחינת עמדות מול עשייה"?אכפת לי ומה אני עושה בעניין " משחק  

 .זה לצד זה, התלמידים יעמדו בשורה

בסיום ,  לצעוד צעד אחד קדימהליהםאם הם מסכימים לעמדה ע. המשקפים עמדות, המנחה יקריא לתלמידים משפטים

.  הסיום של כל תלמידודתהקראת כל המשפטים יסמן המנחה את נק
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המנחה מקריא משפטים המשקפים , ( והולכים צעד אחורהודהאו לחלופין נשארים באותה נק)שוב חוזרים לנקודת ההתחלה 

לסמן את עליו ובסיום , על כל הסכמה יצעד התלמיד צעד אחד, (כמובן אל מול העמדות שנאמרו בחלק הקודם)עשייה 

. צפהרי הסימונים על ה"כל אחד בודק את הפער בין העמדות לבין העשייה עפ .הנקודה אליה הגיע

משפטי העמדות 

  חשובה עבור כל אזרח במדינה דמוקרטית-  לראות או להאזין לחדשות ,  לקרוא עיתונים–צריכת תקשורת. 

 במדינה דמוקרטית חשובה מאד השתתפות האזרחים. 

 דמוקרטיה משמעה שנציגי העם הנבחרים פועלים בשם הבוחרים ולכן חשוב שיהיה קשר בין בוחרים ונבחרים . 

 בדמוקרטיה האזרחים חייבים להכיר ולהבין את המערכת השלטונית. 

משפטי העשייה 

 (...לא רק מוזיקה). צפיתי בחדשות או האזנתי לרדיו, בשבוע האחרון קראתי עיתון 

 חברתית בדרך כלשהי-עצרת או הבעתי עמדתי הפוליטית, בשנה האחרונה השתתפתי בהפגנה. 

 עירייה או נציג ציבור אחר בעניין כלשהו, בשנה האחרונה פניתי לחבר כנסת. 

 ה את שיטת הבחירות הנהוגה בישראל/ה מכיר/י קדימה אם את/צעד. 

 (.ניתן להוסיף משפטים נוספים)

 דיון במליאה

אליה הגיעו בתום סדרת השאלות הראשונה לבין זו שאליה הגיעו בתום סדרת השאלות ' יתגלה פער בין הנקש סביר 

 . הנוגעת לעשייה עצמה, השנייה

 חוסר עניין, חוסר זמן, סדרי עדיפויות, היעדר הנהגה, חוסר אמונה ביכולתי להשפיע, עצלנות) ?מדוע קיים הפער ,

 (...יותר קל לדבר מאשר לעשות

  הופתעתם לגלות שקיים פער בין הרצוי למצויהאם ? 

 האם תוצאות המשחק בקבוצה שלנו מייצגות את המצב בכלל החברה, להערכתכם? 

  תגענה לתוצאות שונות (ותיקים, עולים, ילדים, מבוגרים)האם לדעתכם קבוצות שונות? 

 ומה תפקידנו בהקשר זה, עד כמה יש לנו את הכוח לצמצום הפער?  

 ?מה הן ההשלכות החברתיות והפוליטיות של פער בין עמדות ובין עשייה בכל הקשור לחוסנה ומהותה של הדמוקרטיה

המכון , 2004מדד הדמוקרטיה הישראלית "מתוך  )עניין ומעורבות בני הנוער :  לפניך  נתוני הסקר בנושא–למנחה 

 (הישראלי לדמוקרטיה

 ? הרדיו או העיתונות,  בנעשה בפוליטיקה דרך הטלוויזיה מתעדכןכל כמה זמן אתה

 56% – (כל יום או כמה פעמים בשבוע)

 ? בפוליטיקהמתענייןבאיזו מידה אתה -

 50%- (במידה רבה או במידה מסוימת)

 ? עם חבריך ועם בני משפחתך על עניינים פוליטיים לשוחחבאיזו מידה אתה נוהג-

 55%- (במידה רבה או במידה מסוימת)
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קהילתיות התשובות תהיינה - באם לדעתכם בסוגיות חברתיות–הנתונים המובאים לעיל נוגעים לתחום הפוליטי : שאלה לדיון

 ?שונות

 "2004מדד הדמוקרטיה הישראלית "לינק ל: ב"רצ

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7055/Publications_Catalog_7055.aspx 

 אנשים ותפוח האדמה שלהם: : 'שלב ב

בכל תמונה ניתן לראות שלוש דמויות זהות ודמות מושחרת .  לפניכם שש תמונות המתארות שישה מצבים חברתיים שונים

 .  אחת העוסקות בפעילות משותפת

כל משתתף יחשוב על סוגיה או נושא . המצורפות" אנשים ותפוחי האדמה שלהם"יתלה את ששת התמונות /המנחה יפזר

וסוגיה או נושא נוסף שבו הוא  (4 או 1מצב , למשל)נושא בנטל המשימה /יוזם/פעיל/אחד בחייו האישיים שבו הוא מעורב

 (6 או 5למשל מצב ). לוקח תפקיד פסיבי

תנועת הנוער שלי מאד : לדוגמא). יספרו המשתתפים על הסוגיות שבחרו להתייחס אליהן באמצעות הציורים, במליאה

בבית אני נוטה לעזור , לעומת זאת. וכאשר יש לנו משימה משותפת בתנועה אני תמיד פעיל ועוזר באופן שווה, חשובה לי

 (..פחות

נבקש מהמשתתפים לבחור את הציור ". הדמוקרטיה שלנו"נבקש מהמשתתפים להתייחס לתפוח האדמה כאל , בשלב השני

 .(הקיים היום בישראל)והמצוי  (הטוב ביותר)את דגם הדמוקרטיה הרצוי , לדעתם, המייצג

 שאלות לדיון

 מדוע, אם כן ואם לאו? האם יש ציור שזכה לרוב קולות כמודל הדמוקרטי הטוב ביותר? 

  המשותפת" נשיאת הנטל"מהי המשמעות של? 

 האם אזרחות פעילה והשתתפות דמוקרטית הן זכות או חובה? 

 בה חלק פעילומה עלול לקרות לדמוקרטיה שלנו אם פחות ופחות אזרחים ייקח ? 

 האם זה אפשרי? מה יקרה אם כל אחד ירצה לקחת חלק פעיל בכל נושא וכל הזמן? 

 ל"כיצד מתמודדת הדמוקרטיה המודרנית עם האפשרות הנ? 

, דמוקרטיה של נציגים, תרגיל תפוחי האדמה מהווה בסיס לדיון במושגים מרכזיים כגון דמוקרטיה משתתפת -  למנחה

רצוי ומומלץ להעלות את המושגים , במהלך הדיון (דף מושגים מצורף כנספח לפעילות זו). אנרכיה ועוד, ריבונות העם

 .המתאימים על הלוח או לחלקם ככרטיסיות מושגים למשתתפים

 למידה מתוך טקסטים- עקרונות והיבטים בדמוקרטיה: פעילות עומק

תדון כל קבוצה , בקבוצות למידה. לפניכם מספר טקסטים מפי הוגים שונים המתייחסים להיבטים שונים של משטר דמוקרטי

 .או הרעיונות המרכזיים בטקסט המאפיינים מדינה ומשטר דמוקרטי/בטקסט שלפניה ותרשום לפניה את העקרונות ו

ניתן להבחין בין , בעת כתיבה. מומלץ לרשום על הלוח את העקרונות וההיבטים השונים העולים מן הטקסטים: למנחה

 .ובין עקרונות מהותיים ואף רגשיים (שלטון חוק, הפרדת רשויות) םעקרונות פרוצדוראליי

 שאלות לדיון

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/BOOK_7055/Publications_Catalog_7055.aspx
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 מה מבין העקרונות השונים מתקיים בדמוקרטיה הישראלית כיום, לדעתכם? 

 מדוע, מה מבין העקרונות השונים לא מתקיים? 

  שלטון העם"האם אתם חשים שהדמוקרטיה הישראלית היא אכן"? 

 כיצד ניתן לעשות ? על כתפיו של מי מוטלת האחריות לחזק את העקרונות הדמוקרטיים שדיברנו עליהם עד כה

 ?זאת

  מהו המסר העולה מהכרזה–הביטו בכרזה שלפניכם ? 

 :ניתן להתייחס להיבטים שונים ומסרים שונים העולים מן הכרזה -  למנחה

 ?האם זוהי הרקמה החברתית והדמוקרטית שלנו. הכיתוב הרקום מסמל רקמה מתפוררת .8

, התחושה של זליגה מציפה סוגיות כגון זליגת שלטון החוק. הכיתוב נשען על חוק יום הזיכרון ליצחק רבין .9

 התמוססות זיכרון הרצח ומשמעותו בחברה דמוקרטית

החלק המציין את חשיבות הדמוקרטיה וסכנת האלימות . חלקו הראשון של הכיתוב המתייחס ליצחק רבין לא נפרם .01

 (יום הרצח או יום הנרצח)? מה המשמעות של הדבר. הולך ונפרם

 ?האם יום הזיכרון ליצחק רבין מסמל עבורנו את התפוררותה של הדמוקרטיה   הישראלית .11

 

 נספחים

 חוק יום הזיכרון ליצחק רבין .1

 "שנקר"כרזת  .2

 "אנשים ותפוח האדמה שלהם"כרטיסיות  .3

 דף מושגים .4

 עקרונות בדמוקרטיה: כרטיסיות לפעילות עומק .5
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 אנשים ותפוח האדמה שלהם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  לזכר ראש הממשלה יצחק רבין13-ליום השנה ה" שנקר"כרזת 
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  כרטיסיות פעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינאי והיסטוריון צרפתי, 1805-1895טוקוויל -אלכסיס דה  

 

העם ... כל העוצמה בידי העם... רצון העם... ריבונות העם (בדמוקרטיה הוא)עיקר העיקרים "

..."הכול יוצא ממנו והכל חוזר אליו... העם שולט...משתתף  

העיקרון של .  ריבונות העם–יש להתחיל תמיד בעיקר העיקרים ... כשרוצים לדבר על החוקים המדיניים"

הוא סיסמה שבה השתמשו לרעה המורדים שבכל הזמנים והעריצים שבכל , רצון עם... ריבונות העם

; אין ריבונות העם עקרון סרק, שלא כמו אצל עמים אחדים, (הדמוקרטית)אולם באמריקה ... הדורות

הוא מתרחב והולך דרך חירות עד מסקנותיו ; החוקים מכריזים עלי, מודות בו (הכללים)המידות 

...האחרונות  
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  (.רמות

ס " לפנה5מאה ,  מדינאי אתונאי, פריקליס  

כי . על כן נקראת חוקתנו בשם דמוקרטיה, כי אם בידי הכל, והואיל והממשל אצלנו איננו בידי מעטים"...

רק כשרו הוא , כן גם אשר לערך האיש וכבודו במדינה ובעדה, כמו בעניינים פרטיים יש חוק אחד לכל

ואיש אשר לאל ידו לעשות טובה לעיר גם עוני לא יהיה . הנותן לו יתרון ולא מהיותו בן מעמד ידוע

הליכות חיינו הציבוריים טבועים בחותם . למכשול לפניו כי יוקח מאחרי שפל מעמדו לשררה ולכבוד

וגם אם עשה מעשה בזדון , אין אנו עוינים איש את עמיתו, וגם בעסקי היום בין איש ובין שכנו, החירות

בהליכותינו . אין אנו מעמידים כנגדו פנים זועפים, וגם אם לא בא על גמולו, לא נפגענו בחמת קצף, לבו

אבל בחיינו הציבוריים אנו בושים ונכלמים מכל עברה ושומעים בקול , האישיות אין כמונו חופשיים

גם אשר , ולכל החוקים, לכל ראש לחוקים אשר נתנו לנו להיות מגן לנדכאים. השררה בשעתה ולחוקים

...גם הפרתם נחשבת לקלון לכל איש, אינם כתובים  

או לא נתנו לו , לא קרה עוד כי איש גורש מפה, אין אנו אוסרים את הישיבה בעירנו על שום איש...

.לעשות פה וללמוד מפחד פן ירגלו האויבים את נסתרותינו ויפיקו תועלת  

אצלנו יש לכל . יוצלח-רק פה נחשב איש המתרחק מענייני המדינה לא כרודף שלום כי אם כלא....

ונהפוך . אין אנו חושבים כי העניינים נפגעים על ידי דיון בציבור.. איש למצער דעה בשאלות האלה

."לדעתנו רק נלוז הוא להתחיל בדבר מבלי לשמוע קודם לימוד זכות וחובה: הוא  

הוצאת . המכון לחקר הטיפוח בחינוך. רב שיח עם הדמוקרטיה. 2002. עורכים, רובינשטיין ופלזנטל, אדלר, דרוק)

  (.רמות
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.פילוסוף וכלכלן בריטי, 1806-1873ון סטיוארט מיל 'ג  

היה שלטון , שאילו אפשרי היה מתן ערובה לכך שישלוט בנו עריץ טוב, רווחת הייתה המימרה... ימים רבים"

רואה אני מימרה זו כתפיסה כוזבת ביסודה ומזקת ביותר בדבר מהותו . היחיד העריץ צורת הממשל המעולה

יש בו כדי לערוב שכל , כשהוא נתון בידו של יחיד דגול, ההנחה היא שהשלטון המוחלט... של הממשל הטוב

... להניח את הדברים בידי השלטון...תפקידי הממשל יבוצעו לפי דרישות הצדק והיושר ובחכמה ודעת

...כפגעי הטבע, כשהן בלתי נעימות, פירושו שלא לדאוג להם כלל ולקבל את תוצאותיהם  

ודעת הקהל ; לא תהא עוד מניעה שהפעילות המדינית והכושר לעסקי הציבור יצמחו בקרב האומה... 

תלויה במה שמכתיב לה -הבלתי, דעת קהל זו.. לא יהא עוד תפקידה לענות אמן אחרי השלטון, שתקום

ומאחר , כל ממשלה מן ההכרח שלא תישר בעיני רבים... ; תצטרך לתמוך בו או להיות נגדו, השליט היחידי

תישמע לעיתים קרובות קריאת תגר , ובהם יוכלו להביע את דעותיהם, שהתושבים יהיו להם מוסדות קבועים

...על מעשי הממשלה  

כלומר את , לא יקשה לראות שצורת הממשל המעולה בבחינה אידיאלית היא הצורה המקנה את הריבונות...

לא זו בלבד שחלק , כל אזרח ואזרח; ביד הקיבוץ כולו שהוא העדה, השלטון המפקח העליון בסופו של דבר

על ידי , להשתתף בפועל בממשל, לפחות לפרקים, אלא אף נקרא הוא.. לו כאן בהפעלתה של אותה ריבונות

.מקומי או כללי, שימלא הוא עצמו איזה תפקיד ציבורי  

נמצא שיתרונו של שלטון העם , אם נעבור עתה אל שאלת השפעתה של צורת הממשל על אופיו של העם... 

תלויה שאלה , לאמיתו של דבר. מפורש ובלתי מוטל בספק עוד יותר... על פני כל צורת ממשל אחרת הריהו

 איזהו הרצוי – הפעיל והסביל –מבין שני טיפוסי האופי הרגילים : והיא זו, זו בשאלה יסודית עוד יותר

הטיפוס ; או הטיפוס הסובל והנושא אותן, הטיפוס הנלחם ברעות? והעדיף למען הטוב הכללי של מין האדם

?או הטיפוס המתאמץ להשתלט עליהן, הנכנע לפני הנסיבות  

והטיפוס הפעיל , אין כל ספק שטיפוס האופי הסביל רצוי הוא לשלטון היחיד או לשלטון של מתי מספר, והנה

." לשלטון הרבים–ובעל הישע העצמי   
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  (.רמות

 

.ארצות הברית, אוניברסיטת ייל, דאל פרופסור למדע המדינה' רוברט א  

אין מיסוי ללא . 'כל אדם המושפע מהחלטות ממשלה זכאי ליטול חלק בממשלה זו': בחנו נא משפט מושך זה"...

העקרון , ככל הנראה, עקרון האינטרסים המושפעים הוא... 'עקרון האינטרסים המושפעים'הבה אכנה זאת כ . ייצוג

. אך עם זאת מסתבר שהוא מחייב הרבה פחות מכפי שהוא נראה. הכללי הטוב ביותר שאתה עשוי למצוא

עקרון '. כפי שיש על אונייה או בחדר ניתוחים, נאלץ לדחות אותו אם ישנם הבדלים מהותיים בכישורים... ראשית

שהרי כיצד , כנגד התרחבות גדולה מדי, באופן ברור, החיסכון טוען (גם עקרון)... את דרישותיו (כאן)יציב ' היכולת

. להקדיש זמן ומרץ לכל אחד מהם, שלכל אחד מהם נוהגיו ופקידיו, יוכל האזרח המושפע מגורמי שלטון כה רבים

 (עקרונות).... החיסכון נוגדים בחומרה מידה רבה כל כך של השתתפות ישירה (עקרון)...היכולת והן (הן עקרון)

. האצלת סמכויות והקצבות, באמצעות בחירות לקונגרס... אלה תומכים בהשתתפות עקיפה  

לדמוקרטיה הנציגותית מספר תכונות המבדילות אותה באופן יסודי מדמוקרטיה של ועדות ואפילו מדמוקרטיה 

אפשר שההבדל הבולט ביותר הוא במיקום הסמכות המחליטה בין האלטרנטיבות . של משאלי עם... ישירה או

בדמוקרטיה נציגותית יש תהליך , שהרי בעוד שבוועדה סמכות זו נתונה באופן ישיר בידי חבריה, שבפני הקבוצה

רק , בעוד שכל האזרחים יכולים להשתתף בבחירת הנציגים, בדמוקרטיה נציגותית... שלבי של קבלת החלטה-דו

."חלק קטן יחסית יכול להשתתף באופן ישיר בקביעת מדיניות וחקיקת חוקים  

  (.הוצאת רמות. המכון לחקר הטיפוח בחינוך. רב שיח עם הדמוקרטיה. 2002. עורכים, רובינשטיין ופלזנטל, אדלר, דרוק) 
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מתוך אתר מינהל חברה ונוער/ אילנה רבינוביץ, יעל ברנהולץ, חוה אלדובי: כתבו  

 

 מטרות

.להביא להכרה שרצח פוליטי אינו שונה מכל רצח אחר-   

.לברר את דרכי המחאה ואת גבולותיה הלגיטימיים על פי ערכי הדמוקרטיה-   

.לברר את ההשלכות של רצח פוליטי על משטר דמוקרטי ועל חיי הפרט בתוכה-   

 

קבוצתי- ' שלב א  

.קבוצות- 4המשתתפים יתחלקו ל  

.כל קבוצה תקבל כרטיס הכולל קטע העוסק ברצח פוליטי של מנהיג ובתפיסת העולם שלאורה הנהיג אותו אדם את עמו  

.חברי הקבוצה יתבקשו לענות על השאלות. לכל הקטעים שאלות זהות  

 

 שאלות לדיון בקבוצות

?מה היו המניעים של הרוצחים-   

?כיצד השפיע הרצח על מימוש האידאולוגיה של המנהיג לאחר שנרצח-   

?מהמקרה שמתואר בקטע, לדעתכם, מה המסר שעולה-   

 

(1981-1918)אנואר סאדאת : 'קטע א  

 1977בנובמבר . הוא היה המנהיג הערבי הראשון שהחליט לעשות שלום עם ישראל. אנואר סאדאת היה נשיא מצרים

ולאחר מכן , חתם על הסכם השלום בקמפ דייוויד שבארצות הברית- 1978ב. הגיע סאדאת לירושלים ונשא נאום בכנסת

.על הסכם השלום בין שתי המדינות, ראש ממשלת ישראל דאז, יחד עם מנחם בגין, חתם  
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קנאים מוסלמים המתנגדים לדרכו ירו בו למוות בעת שצפה במצעד צבאי. פריצת דרך זו עלתה לו בחייו  

אשר , חוסני מובארק, במקומו של סאדאת כנשיא מצרים בא סגנו. סאדאת נחשב לקרבן השלום בין ישראל לבין מצרים

.בתפקידו זה ראה מחויבות להמשיך את דרכו של קודמו בשלום עם ישראל  

 

(1948-1869)מוהנדאס קרמשאנד גאנדי : 'קטע ב  

בני עמו כינוהו . גאנדי הנהיג את בני עמו במאבקם לעמן שחרורה של הודו מעול האימפריה הבריטית ולמען עצמאותה

.הנפש הגדולה" = מהטמה"  

כגון קיפוח , או להתנגדות פסיבית ולחם נגד עוולות שיצרה שיטת הכתות ההינדית" אלימות אקטיבית-לאי"הוא הטיף 

הוא התנגד נמרצות למלחמת האחים בין הינדים למוסלמים ולחלוקתה ". בני האלוהים"שאותו כינה , בני המעמד הנמוך

אירא רק . לא אירא איש עלי אדמות: "אמונתו התמצתה במילים שנהג לומר מדי בוקר. של הודו ולפרישת פקיסטן ממנה

".אנצח את השקר בעזרת האמת ובמלחמת הכזב אשא בכל סבל, לא אכנע לעוול מאיש, לא אנטור לאיש, את האלוהים  

.ירה בו למוות מתנקש הינדי קנאי, בשעה שגאנדי השתתף בתפילה, 1918בינואר - 30ב  

 

(1865-1809)אברהם לינקולן : 'קטע ג  

שביקשו לשמור על אחדותה ושלמותה של ארצות , בהנהגתו ניצחו מדינות הצפון. אברהם לינקולן נאבק לביטול העבדות

.שהעדיפו לפרקה, את מדינות הדרום, הברית  

.לינקולן התנגד לכפיית עמדותיו הפוליטיות בכוח ואף ניסה למנוע את מלחמת האזרחים  

.מותו לא עצר תהליכים שהוא עמד בראשם. באולם התיאטרון, שחקן תיאטרון, בן הדרום, הוא נרצח בידי קנאי  

 

(1968-1929)מרטין לותר קינג : 'קטע ד  

.מרטין לותר קינג היה מנהיג אמריקאי שחור שלחם למען זכויות השחורים  

הצלחה זו הובילה . מאבקו נגד חברת אוטובוסים שנהגיה הפלו שחורים לרעה התנהל ללא שימוש בכוח ונחל הצלחה

הוא נפגש עם מנהיגי ארצות הברית וגדולי עולם והיה . אלימות-אותו להחלטה להמשיך ולנקוט במאבקיו קו של אי

השפעתו המרסנת על בני גזעו בארצות . הוענק לו פרס נובל לשלום- 1964ב.  לדמות הנערצת ביותר בקרב השחורים

.הברית מנעה לא אחת מאורעות דמים  
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.עדתית בארצות הברית וראה דמיון בין גורל היהודים וגורל השחורים-קינג היה חסיד ההבנה הבין  

. נרצח בידי צעיר לבן בעיר ממפיס שבמדינת טנסי1968באפריל   

 

 

במליאה- ' שלב ב  

.נציגי הקבוצות ידווחו על המקרה שעסקו בו ועל עיקרי הדיון שהתקיים בקבוצה  

 

 שאלות לדיון

?האם ניתן  למצוא דמיון בין הדמויות של המנהיגים שנרצחו לבין דרכו של יצחק רבין-   

?האם השיגו מעשי הרצח שהוזכרו את מטרותיהם-   

?באלו דרכים לגיטימיות אפשר להביע התנגדות במשטר דמוקרטי לדרכו של המנהיג-   

.מנהיגים משמונים ארצות באו ללוות את יצחק רבין בדרכו האחרונה-   

?האם אפשר לראות בכך אמירה שמלכדת את העולם הנאור נגד רצח פוליטי-   
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ריכזנו . לזכרו של יצחק רבין- חובל -רבהדיסק נקרא , ל"קיים דיסק שירים שהוצא לזכרו של יצחק רבין ז

 שירים שמתאים להשמיעם במהלך הטקס את לחני השירים שמילותיהם מופיעות כאן 20עבורכם רשימה של 

 http://vipic.gpg.co.il/lyrics/1023.html  שכתובתו    mp3musicבאתר 

 :להלן רשימת השירים שמילותיהם מופיעות כאן

 שיר לשלום . 1

 לבכות לך. 2

האיש ההוא . 3

דברים שרציתי לומר . 4
 

 הו רב חובל. 5

לאורך הים . 6

 אין לי ארץ אחרת. 7

 בארץ הזאת. 8

 ניגע אל החלום. 9

 דמעות של מלאכים. 10

 ארץ ישראל. 11

 נר על החלון. 12

 שער הרחמים. 13

 יהיה טוב. 14

http://vipic.gpg.co.il/lyrics/1023.html
http://vipic.gpg.co.il/lyrics/1023.html
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 החיטה צומחת שוב. 15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

 .אשר היה כערבות הבוכיות

 

 

 

   
 
 

 האיש ההוא

 שלמה ארצי
נתן יונתן : מילים

שלמה ארצי : לחן

 

איפה ישנם עוד אנשים כמו 
האיש ההוא 

. אשר היה כערבות הבוכיות
 

למרגלות ההר נולד 
. ליד הנחל

. בחורף שר בין ערבות בוכיות
בקיץ בין אורות בצעי המים 

. לחמו שילח על פני הנחל לדגה
מקני הסוף כרת לו עפיפון 

וכשהיה לאיש 
מגבעולי הערבות הבוכיות נטה 

, סוכה
מאבן המבצר האפורה בנה לו 

, בית
, על מי הנחל טחנה הקים

. זרע שדות
שלח אונו על פני הים באניות 

. סוחר
, אך יש אשר יניח כלי מלאכתו

. ויהיה פתאום לאיש אחר
 

איפה ישנם עוד אנשים כמו 
האיש ההוא 

. אשר היה כערבות הבוכיות
 

ליד הנחל , למרגלות ההר נולד
יידוד פזור נפש על ההר או 

. בבכאים
ובנופלו בבוקר לא עבות אחד 

, על אדמתו
, יקנו לו אחוזת עולם

. ליד אמות המים השקטות
איפה ישנם עוד אנשים כמו 

האיש ההוא 
. אשר היה כערבות הבוכיות
 וכמו מבצר עתיק היה סוף

 .הדרך

 

 הו רב חובל

 מיטל טרבלסטי
ירין דינה : מילים

ירין דינה : לחן

הו רב חובל קברניט שלי  
סופה כבר שככה אל הנמל 

שבעת קרבות 
חותרת ספינתך  

המון אדם ,פעמונים ,זרי פרחים
צוהל 

כאשר ספינת הקרב שלך קרבה 
אל הנמל  

אבויי ליבי ליבי ליבי 
הוכתם דם שותת 

רב החובל שלי  ,באשר
ומת  ,צונח קר

ליבי ליבי ליבי  
הו כתם דם שותת 

הו רב חובל אבי שלי 
הקשב לקול פעמון לך  

כל הדגלים כולם לך תרוועות 
המון 

ינוע ,ביום חגך, ,רק לכבודך
הקהל  

ובכולם תקוות עולם לנס המיוחל  
 

... אבוי ליבי ליבי ליבי
 

הו רב חובל אבי שלי 
זרועי תתמוך ראשך 

סיוט הוא לראותך פתאום נופל  
על סיפנותך רב החובל אינו עונה 

שפתיו חוורו אילמות הוא לא 
יחוש  

מגע ידי הוא לא יתן לי אות 
 

... אבוי ליבי ליבי ליבי
 

עוגנת הספינה לבטח  
המסע הושלם נוצחו כל סכנות 

הדרך 
כל אימי הים  

אני אצעד , קהל יצהל , כשבנמל 
אבל 

רב , על הסיפון עליו נפל אבי
החובל  

 ....אבוי ליבי ליבי ליבי 

 
 

דברים שרציתי 
 לומר

 יהודה פוליקר
ה רוטבליט 'יענקל: מילים

יהודה פוליקר : לחן

 

יש דברים שרציתי לומר 
ואינם נענים לי 

המילים שבחרתי אינן 
הטובות מכולן 

עמוקים מן הים הסודות 
שאינם מובנים לי 

שאולי לא אבין 
. לא אבין לעולם

 
לא בכל הדרכים 

שרציתי ללכת הלכתי 
בדרכים שהלכתי טעיתי 

וודאי לא פעם אחת 
ועצבות מהלה כל שמחה 

כל שמחה ששמחתי 
כמו ביקשתי דבר 

. דבר שאבד
 

חלומות שחלמתי 
והם מקיצים בי עדיין 

שבריהם בעיני 
נשטפים מפני בדימעה 

ולילות ייסורים לא ספורים 
שהטבעתי ביין 
כאובד בדרכי 
. בדרכי הרעה

 
אך בכל הדרכים מעולם 

לא אבדה לי דרכינו 
וגם אם לפעמים 

סערו מסביב הרוחות 
ואהבתי אותך והיה לנו טוב 

טוב עד גדותינו 
והיה לנו רע 

. ואהבתי אותך לא פחות

 

 

 
 

http://vipic.gpg.co.il/lyrics/f9eceee4_e0f8f6e9.html
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 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

 .אשר היה כערבות הבוכיות

 

 

 

   
 
 

 לבכות לך

 אביב גפן
אביב גפן : מילים

אביב גפן : לחן
 7: רצועה[ 2]האוסף - ירח מלא : אלבום

 

אני הולך לבכות לך 
תהיה חזק למעלה 
געגועי כמו דלתות 
שנפתחות בלילה 

 
לנצח אחי 

אזכור אותך תמיד 
אתה יודע , וניפגש בסוף

ויש לי חברים 
אבל גם הם כבים 

אל מול אורך המשגע 
 

כשעצובים הולכים לים 
לכן הים מלוח 

וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר 
לא געגוע 

 
לנצח אחי 

אזכור אותך תמיד 
אתה יודע , וניפגש בסוף

ויש לי חברים 
אבל גם הם כבים 

אל מול אורך המשגע 
 

וכמו הגלים אנחנו מתנפצים 
 .אל המזח אל החיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתב גפן " לבכות לך"את השיר 

ש , לזכרו של חברו ניר שפינר

מומלץ  )לאורך הים

להתחיל את השירה על רקע 
, הפתיח לשיר של עפרה חזה

 (...אלוהיי
 עופרה חזה

איילה אשרוב : מילים
איילה אשרוב : לחן

תגיד לי איך לעצור את הדמעות 
תגיד לי איפה יש עולם אחר 

לחיות 
תגיד לי למה אין אמת רק הזיות 
אז למה לנסות ולהמשיך עכשיו 

לבכות 
 

לאורך הים 
אין גלים יש עולם 

שנשבר לרסיסים על המזח 
 

תגיד לי איך לעצור את הדמעות 
תגיד לי איפה יש עולם אחר 

לחיות 
כשאנשים רצים אל תופת כמו אל 

ים 
אני ארוץ אל תוך האש אם יחזרו 

משם 
 

לאורך הים 
אין גלים יש עולם 

שנשבר לרסיסים על המזח 
 

תגיד לי איך עם המוות אתה חי 
מסתיר הדמעות בכל לילה תגיד 

לי עד מתי 
האש שקוראת לי לא נמצאת שם 

באמת 
האם יחזור או כבר , וזה שנעלם

!. ?מת
 

לאורך הים 
אין גלים יש עולם 

שנשבר לרסיסים על המזח 
 

תגיד לי איך לעצור את הדמעות 
... תגיד לי איך

 
 

דמעות של 
 מלאכים

 אריק איינשטיין
דן מינסטר : מילים

יוני רכטר : לחן

 

. דמעות של מלאכים
דמעות שקטות 

. דמעות יפות ועצובות
זולגות באופק דמעות 

... ומחפשות
? מה הן מבקשות

... אהה
 

כי כשהמלאכים בוכים 
, בעולם אחר

אז בעולם הזה 
. עצוב לנו יותר

 
. דמעות של מלאכים

? מדוע הם בוכים המלאכים
אולי בגלל שזה לא קל 

, להיות מלאך
. בעולם עצוב כל כך

 
כי כשהמלאכים בוכים 

, בעולם אחר
אז בעולם הזה 

. עצוב לנו יותר
 

וגם אנחנו כאן 
רוצים לבכות יחד איתם 

... ?מה לעשות
רוצים לבכות והדמעות 

, אינן יורדות
. הדמעות אינן זולגות

 
כי כשהמלאכים בוכים 

, בעולם אחר
אז בעולם הזה 

 .עצוב לנו יותר

 

 

 

http://mp3music.co.il/lyrics/e0e1e9e1_e2f4ef.html
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 איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא

 .אשר היה כערבות הבוכיות

 

 

 

   
 

 שער הרחמים

 2כוכב נולד 
מסתובב בעיר הישנה 

ורעש בא מכל פינה 

, אני מכיר כבר

מכיר כבר את דרכי 

הדרך אל שער הרחמים 

לא מקשיב ,לא מביט סביב

איש חולם אני וכך היה תמיד 

, אבל מכיר כבר

מכיר כבר את דרכי 

הדרך אל שער הרחמים 

 

רק פעם ,חי פעם

אין טעם ,יש טעם

בלי כוח ,עם כוח

שער הרחמים 

בואי איתי יחד 

בואי מתוך הפחד 

את חלק ,כי את גם 

משער הרחמים 

 

השלטים מעל החנויות 

משקיפים על הרחובות 

בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה 

הראו לי את שער הרחמים 

 

רק פעם ,חי פעם

אין טעם ,יש טעם

בלי כוח ,עם כוח

שער הרחמים 

בואי איתי יחד 

בואי מתוך הפחד 

 

 

 

 

 

 נר על החלון

 סטלה מאריס
פבלו רוזנברג : מילים

ניק מילר : לחן

 
מה אלחש לך שתביטי 

זה אני עומד כאן על הסף 
איך אגע בך שתרגישי 
. את גופי יום אחד נוסף

 
את הרוח המלטפת 

לך אני שלחתי מן הים 
היא תלחש לך ותיתן לך 

. עוד סימן שאני קיים
 

רק שימי נר על החלון 
ונרקוד לאט את מחול הנשמות 

שימי נר על החלון 
. והלב ישוב לפעום

 
הדמעות כבר זולגות בחלב 
איך נמצא מקום להתחבא 

כשגווע הנר בחדר 
. גם אני לאט לאט כבה

 
... רק שימי נר על החלון

 
זה כמו ליצור כדור של שלג 

בעומק כף היד 
רק נשארות טיפות של שקט 

. עקבות הצעד וסוף של דרך
 

רק שימי נר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניגע אל החלום

 אחינועם ניני
שלום חנוך : מילים

שלום חנוך : לחן

 

,זה עבר  

 זה נגמר

ודי, קצה חלום  

 חול הזמן שנשר

 בין אצבעותי

 

,זה עבר  

 זה נגמר

אולי, לתמיד  

 מעגל שנסגר

 ונשארת חי

 

,ניפגש  

-נתראה   

 לב אוהב אינו טועה

 כמו אל ים

נזרום, נזרום  

 נבקש עד שנגיע

.וניגע אל החלום  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vipic.gpg.co.il/lyrics/ebe5ebe1_f0e5ece3_2.html
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 שלום חבר 

 אריק איינשטיין
ה רוטבליט 'יענקל: מילים

שלום חנוך : לחן

וכיכר העיר מוארת 
רבבות כל אוהביך 

נהרו אל העצרת 
נאספו לראות פניך 

עת נבוך סמוק כילד 
את קולך בשיר נתת 

הגורל נקש בדלת 
ואתה כלל לא שמעת 

שוב ושוב עובר בי רעד 
מי יכול היה לדעת 

מה נאמר ואין מילים פשוטות 
יותר 

שלום חבר 
בעודך טובל באושר 

ובשיר שלום פוצח 
שם בחושך לשעת כושר 

כבר המתין המרצח 
... הכיכר כולה הומה ו

לב אל לב נפתח כפרח 
אקדחו טעון במוות 
ועיניו קרות כקרח 

ליל הסתיו יורד על נגב 
ערבה בוכה מנגד 

גם למעלה אין מילים פשוטות 
יותר 

שלום חבר 
רחובות שטופים בבכי 

יום ולילה ושבוע 
הדמעות זולגות על לחי 

אור נרות רוטט מדוע 
חווריין עולה השחר 

נסוגים צללים של לילה 
עוד מעט חמה זורחת 

ונקום ללכת הלאה 
ליל הסתיו יורד על נגב 

ערבה בוכה מנגד 
גם למעלה אין מילים פשוטות 

יותר 
שלום חבר 

שוב ושוב עולה בי רעד 
מי יכול היה לדעת 

מה נאמר ואין מילים פשוטות 
. שלום חבר - יותר

 

קונצרטינה 
 פלשתינה

 ריטה
מוראלס : מילים

קייטנו ולוזו : לחן
איתן גלס : גרסה עברית

גלגל האור חישוק של אש 
הביטי אמא 

וענני פלומה רכים מפלסטלינה 
אדם עומד ברחוב קולף לו 

קלמנטינה 
ומנהיגים לומדים לרקוד כמו 

בלרינה 
רק איש אחד דולק אחר 

הפרפרינה 
מוכר הגלידה מתאהב בדודה 

דינה 
פושטי היד שרים בחום הבה 

נגילה 
שני נמרים שותים גזוז של 

מנדרינה 
 

- הביטי שם 
גמלים עפים מעל דימונה 
ואספסוף של בטלנים עם 

הקוזינה 
פגים גומעים מאגרטל פרחי 

ונילה 
לזיקוקי דינור המדינה השכימה 
ודיפלומטים של כבוד בסונטינה 

אחרון החנפנים שורק עוד 
קונצרטינה 

ועלם חטאים דוחק בה מהרי נא 
המצילים קוראים בקול לבן של 

פנינה 
 

- הביטי שם 
דגים רוכבים בקרינולינה 

ונפוליאון אוכל שקשוקה עם קצת 
טחינה 

מוכר הסברס מקפץ על 
טרמפולינה 

וגנבי הליל פורטים על מנדולינה 
וזמרות סופראן בוכות באמצע 

חינה 
לטינה 'נואם מורח על קרחת ג

וממתקי התאווה שלו הכינה 
גם לשקרי האהבה היא האמינה 

 
 

 הסתיו בלעדיו

 אחינועם ניני
נתן יונתן : מילים

אחינועם ניני וגיל דור : לחן

 

-שוב הרוח נושבת קרירה   

...ככה שר בחלוף אש הקרב  

?שנוסיף עוד קיסם למדורה  

.איך עברו הזמנים בלעדיו  

.ושוב סתיו  

 

:זר שירים ממלים שאהב  

 על הנגב יורד ליל הסתיו

 כי רעות שכזאת לעולם

.לא תתנו לשכוח אותה  

 

נעשה את השיר כמו זר של 

,פרחים  

ממלים אחרונות שהאיש 

,ההוא שר  

,משתיקת הגברים  

,מדמעות הבוכים  

מילדם שהדליקו נרות 

,בכיכר  

 

מפסוקי אהבה שנותרו על 

,הקיר  

מכל אלה נדליק להבה של 

,תקווה  

היא תשוב - היא דועכת אולי 

.ותאיר  

הוא שירו שיר לשלום 

ה....קרא  

 

 

 

 

 וא

http://vipic.gpg.co.il/lyrics/e0f8e9f7_e0e9e9f0f9e8e9e9ef.html
http://vipic.gpg.co.il/lyrics/e0f8e9f7_e0e9e9f0f9e8e9e9ef.html
http://vipic.gpg.co.il/lyrics/f8e9e8e4.html
http://vipic.gpg.co.il/lyrics/f8e9e8e4.html
http://vipic.gpg.co.il/lyrics/e0e7e9f0e5f2ed_f0e9f0e9.html


 משרד החינוך
 מינהל חברה ונוער

מחוז מרכז– מרכז הדרכה   

 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יהיה טוב 
 המשך

 

עוד נלמד לחיות ביחד 
בין חורשות עצי זיתים 

ילדים יחיו בלי פחד 
בלי מקלטים , בלי גבולות

על קברים יפרח העשב 
לשלום ואהבה 

מאה שנים של חרב 
ועוד לא אבדה התקווה 

 
ויהיה טוב 
כן , יהיה טוב

לפעמים אני נשבר 
אז הלילה 
הו הלילה 

 .……איתך אני נשאר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 יהיה טוב

 דיויד ברוזה
יהונתן גפן : מילים

דיויד ברוזה : לחן

אני מביט מהחלון 
, וזה עושה לי די עצוב
האביב חלף עבר לו 

מי יודע אם ישוב 
הליצן היה למלך 
הנביא נהיה ליצן 

ושכחתי את הדרך 
אבל אני עוד כאן 

ויהיה טוב 
כן , יהיה טוב

לפעמים אני נשבר 
אז הלילה 
הו הלילה 

איתך אני נשאר 
ילדים לובשים כנפיים 

ועפים אל הצבא 
ואחרי שנתיים 

הם חוזרים ללא תשובה 
אנשים חיים במתח 

מחפשים סיבה לנשום 
ובין שנאה לרצח 

מדברים על השלום 
ויהיה טוב 
כן , יהיה טוב

לפעמים אני נשבר 
אז הלילה 
הו הלילה 

איתך אני נשאר 
שם למעלה בשמיים 
עננים לומדים לעוף 
ואני מביט למעלה 
ורואה מטוס חטוף 
ממשלות וגנרלים 

שחילקו לנו את הנוף 
לשלהם ושלנו 

מתי נראה את הסוף 
ויהיה טוב 
כן , יהיה טוב

לפעמים אני נשבר 
אז הלילה 
הו הלילה 

איתך אני נשאר 
 
  

קונצרטינה 
 (המשך) פלשתינה

 ריטה
מוראלס : מילים

קייטנו ולוזו : לחן
איתן גלס : גרסה עברית

 בית אחרון

- הביטי שם 
- אדם אוחז אקדח הוי אמא 

ולב אחד מפסיק לפעום פתאום 
ראי נא 

, ודף של שיר מוכתם בדם אדם
אלי נא 

איה הארץ הישנה של פלשתינה 
הלילה רד כמו קצב של 

גליוטינה 
הגידי , ואיך נוכל עוד להמשיך

אמא 
כשאיש לאיש יניף חרבו תהא 

רוטינה 
בארץ אהובה שכבר לא נכירנה 
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החיטה צומחת 
 שוב

 האשקולית
דורית צמרת : מילים

חיים ברקני : לחן

 

שדות שפוכים הרחק מאפק ועד 
סוף 

- וחרובים וזית וגלבע 
ואל ערבו העמק נאסף 

. ביפי שעוד לא היה כמוהו
 

זה לא אותו , זה לא אותו העמק
הבית 

אתם אינכם ולא תוכלו לשוב 
ובשמים , השביל עם השדרה

עיט 
אך החטה צומחת שוב 

 
מן העפר המר העיריות עולות 

ועל הדשא ילד וכלבו 
מואר החדר ויורדים לילות 

על מה שבו ומה שבלבו 
 

זה לא אותו , זה לא אותו העמק
הבית 

אתם אינכם ולא תוכלו לשוב 
ובשמים , השביל עם השדרה

עיט 
אך החטה צומחת שוב 

 
וכל מה שהיה אולי יהיה לעד 
זרח השמש שוב השמש בא 

אך איך יגד , עוד השירים שרים
. כל המכאוב וכל האהבה

 
הן זה אותו , הן זה אותו העמק

הבית 
אבל אתם הן לא תוכלו לשוב 

ואיך קרה ואיך קורה , ואיך קרה
עדין 

החטה צומחת , כן, שהחטה
. שוב
או 

 

 ארץ ישראל

 אריק איינשטיין
אריק איינשטיין : מילים

שמוליק קראוס : לחן

 
בית לך בניתי שם בחול 

ארץ ישראל 
שרתי שיר יפה על ים כחול 

ארץ ישראל 
שומר מה מליל , הו, מה מליל
. מה מליל

 
ערב שוב נוטה על הגולן 

ארץ ישראל 
שם חייל צעיר אורב דומם 

ארץ ישראל 
שומר מה מליל , הו, מה מליל
. מה מליל

 
כמה שאני אוהב אותך 

ארץ ישראל 
למה זה אני עצוב כל כך 

ארץ ישראל 
שומר מה מליל , הו, מה מליל
  .מה מליל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בץ הזאתבאר
  עוזי חיטמןמילעוזי חיטמן

גם אני נולדתי בארץ הזאת  

והלכתי לאורכה ולרוחבה  

גם אבי חלם על הארץ הזאת  

הרבה שנים לפני שהוא בא  

גם אני ניגנתי בארץ הזאת  

שירים שנבטו מאדמתה  

גם אני הגנתי על הארץ 

הזאת  

אם הסכמתי או לא הלכתי 

אתה  

אך יש כאלה שלוקחים  

מונופול על החכמה  

הם יודעים יותר טוב ממני  

הם יודעים יותר טוב ממך  

מה טוב בשבילי מה טוב 

בשבילך  

גם אני למדתי בארץ הזאת  

אהבת מולדת אהבה תמה  

גם אני איבדתי על הארץ 

הזאת  

חברים שהיו לי נחמה  

גם אני ניגנתי בארץ הזאת  

שירים שנבטו מאדמתה  

גם אני הגנתי על הארץ 

הזאת  

אם הסכמתי או לא המשכתי 

אתה  

אך יש כאלה שלוקחים  

מונופול על החכמה  

הם יודעים יותר טוב ממני  

הם יודעים יותר טוב ממך  

מה טוב בשבילי מה טוב 

בשבילך  

אך יש כאלה שלוקחים  

מונופול על החכמה  

הם יודעים יותר טוב ממני  

הם יודעים יותר טוב ממך  

מה טוב בשבילי מה טוב 

  בשבילך

 עוזי חיטמן

 עוזי חיטמן: מם

 וזי חיטמןל

גם אני נולדתי בארץ הזאת  
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 ין לי ארץ אחרתא

 גלי עטרי
אהוד מנור : מילים

קורין אלאל : לחן

 

אין לי ארץ אחרת 
גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת 
אל עורקי אל נשמתי 

בגוף כואב 
בלב רעב 

. כאן הוא ביתי
 

לא אשתוק כי ארצי 
שינתה את פניה 

לא אוותר לה אזכיר לה 
ואשיר כאן באוזניה 

 .עיניהעד שתפקח את 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רה מול המים ג
 (המשך)

אני גרה מול המים 

ונופים משכבר 

מספרים לי בינתיים 

איך הפכו לעפר 

כאן תמצא בכל אבן 

גם שרידי חלומות 

כאן נושאים את הסבל 

בתוך סל השמחות 

כאן שותים את הצער  

בגביעי אהבה 

כאן שרים שירי סער 

 בין תפילות אשכבה

 הלוואי

 בועז שרעבי

אהוד מנור : מילים
בועז שרעבי : לחן

הלוואי ומענן תרד עלינו קשת 
הלוואי שלעולם הזה יש 

... תקנה
הלוואי ויום יצמח מתוך סופה 

גועשת 
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה 

הלוואי שהמדבר יצמיח עשב 
דשא 

. הלוואי ועוד נשב בצל התאנה
הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו 

יאהב 
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן 

הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב 
הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן 

. כקדם
הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי 

חרב 
הלוואי ולא ננטוש את דרך 

התקווה 
הלוואי והאדם יהיה רחום עד 

הלוואי שיש סיכוי אחד  ערב
. לאהבה

... הלוואי שלא נכאב
 
 

 רה מול המים ג

 ריטה

יוסי בנאי : מילים

ענבל סמדר : לחן

 יוסי בנא סמ: לים

ני גרה מול המים א
בין שדות ובין חול 

מעלי השמיים 
וממול ים כחול 

לפעמים אתה חי פה 
לפעמים אתה מת 

לפעמים הדמיון פה  
כבר נראה כמו אמת 

יש לילות של ירח 
במזרח הזה 

יש ימים שצורח 
הכאב בחזה 

 
 

אני גרה מול המים 

והאופק רחוק 

וגבוהים השמיים 

והים הוא עמוק 

יש ליופי פה טעם 

של עקבות מלחמה 

פה גדלים עשבי זעם 

בין פרחי נחמה 

כאן יודעות השפתיים 

לחייך לזמן 

כאן בוכות העיניים 

כבר שנים מעצמן 
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  שיר לשלום

יעקב רוטבליט: מלים  

יאיר רוזנבלום: לחן  

 תנו לשמש לעלות
 לבוקר להאיר,

 הזכה שבתפילות
 אותנו לא תחזיר.
 מי אשר כבה נרו

 ובעפר נטמן,
 בכי מר לא יעירו,
 לא יחזירו לכאן.

 איש אותנו לא ישיב
 מבור תחתית אפל,

 (כאן לא יועילו)
 לא שמחת הניצחון

 ולא שירי הלל!!

 פזמון:
רק שירו שיר לשלום, לכן  

 אל תלחשו תפילה!
 מוטב תשירו שיר לשלום

 בצעקה גדולה!

 תנו לשמש לחדור
 מבעד לפרחים.

 אל תביטו לאחור,
 הניחו להולכים.

 שאו עיניים בתקוה,
 לא דרך כוונות,

 שירו שיר לאהבה
 ולא למלחמות!

- יום יבוא: אל תגידו  
 הביאו את היום!

 (כי לא חלום הוא)
 ובכל הכיכרות

 הריעו רק שלום!

 פזמון:
רק שירו שיר לשלום, לכן  

 אל תלחשו תפילה!
 מוטב תשירו שיר לשלום

 בצעקה גדולה!

  

שמעון פרס , הו השיר ששרו יצחק רביןז

אביב- והאחרים בכיכר בתל  

דקות מספר לפני רציחתו של ראש .

 הממשלה

 אם

 שמוליק קראוס

ה רוטבליט 'יענקל: מילים

שמוליק קראוס : לחן

עד מתי תאכל החרב 

אלוהי המלחמות 

עד מתי נשגה בחלומות 

בוא נהיה וניתן להיות 

. בוא נחיה וניתן לחיות

אם 

אם רק תביני 

אם רק תאמיני 

זה לא בשמיים 

הושיטי ידיים 

... אם

 

אברהם היה אבינו 

לא היית בן יחיד 

זה קורה במשפחה תמיד 

מי שפעם לחם יעיד 

מלחמה אין בה שום עתיד 

אם 

אם רק תביני 

אם רק תאמיני 

הושיטי ידיים 

זה לא בשמיים 

 

יש דרך נפתחת 

בואי נלך בה יחד 

זה לא בשמיים 

הושיטי ידיים 

... אם

אז יגור זאב עם כבש 

ונמר עם גדי ירבץ 

ץ "ועבדאללה אז ישב עם כ

זה אפשר עם קצת מאמץ 

אף אחד לא יחטוף שבץ 

אם 

אם רק תבינו 

אם רק תאמינו 

הושיטו ידיים 

. זה לא בשמיים

 הרעות

 שושנה דמארי

חיים גורי : מילים

סשה ארגוב : לחן

 

על הנגב יורד ליל הסתיו 

ומצית כוכבים חרש חרש 

עת הרוח עובר על הסף 

. עננים מהלכים על הדרך

 

כבר שנה לא הרגשנו כמעט 

איך עברו הזמנים בשדותינו 

כבר שנה ונותרנו מעט 

. מה רבים שאינם כבר בינינו

 

אך נזכור את כולם 

את יפי הבלורית והתואר 

כי רעות שכזאת לעולם 

לא תיתן את ליבנו לשכוח 

אהבה מקודשת בדם 

. את תשובי בינינו לפרוח

 

הרעות נשאנוך בלי מילים 

אפורה עקשנית ושותקת 

מלילות האימה הגדולים 

. את נותרת בהירה ודולקת

 

הרעות כנערייך כולם 

שוב בשמך נחייך ונלכה 

כי רעים שנפלו על חרבם 

. את חייך הותירו לזכר

 

  ...ונזכור את כולם
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ל מכללת קיי"מתוך אתר מטתמי נחמה תיכון אילון   

נכתב בעילום שם/יצחק רבין מת   

 יצחק רבין מת

 במוצאי שבת קודש

.ו"ב בחשון תשנ"י  

,במרכבות אש ודם עלה לשמים  

 בסערה

.ולא ראינוהו עוד  

,יד לשלום לא נופף  

.רק האדרת הותיר אחריו  

 אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

.נסיך יהודה בכיכר המלכים  

,ילדים יבכו לך  

 גיבורי מלחמה יליטו פניהם

,בכפות ידיהם  

.לו ידעת  

 אולי לא עלית המרכבה

 אולי שבת

 אולי

 והדם קלח מגופך הפצוע

 ושטף את כולנו

 וחנק את גרוננו

 והאדמה רעשה

.נהמת כאב, נהמת קדומים  

 וממרום השקפת אלינו

 בחצי חיוך נבוך

 יצחק רבין שלנו

.יצחק רבין שלי  
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http://muni.tik-tak.co.il/UploadFiles/pisgaholon/hevrati/039-2112005_�����%20����%20�����%20����%20���%20����%20�.doc
http://muni.tik-tak.co.il/UploadFiles/pisgaholon/hevrati/039-2112005_�����%20����%20�����%20����%20���%20����%20�.doc
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 ומבטנה עלתה הנהמה

 

 

:תגובות בני נוער שנה לאחר הרצח  

, כשהודיעו שהוא נרצח. ואנשים העבירו אחד לשני שמועות, הלכתי ברחוב, בהתחלה שמעתי שהוא פצוע קשה: 'קרין א

.הייתי בדיכאון. נשארתי מול הטלביזיה עד ארבע לפנות בוקר. פרצתי בבכי  

 סביב פרצו תגובות םמכל הבנייני. צרחתי. שמענו את ההודעה באוטו. ממש נפער לי הפה,ברגע הראשון הייתי בהלם: 'קרין ב

עד שמשהו אמר , לא ידענו מה לעשות, עמדנו. אפשר היה לשמוע את הצרחות מכל הדירות ברחוב. המומות של כל האנשים

.בדרך עצרנו באיזה סופרמרקט ורוקנו לו את כל הנרות. לחזור לכיכר רבין  

.אבל עוד לא ניקלט לי במוח שבאמת רצחו ראש ממשלה, זה נחקק בזיכרון. לי נראה כאלו שזה קרה לפני חודשיים: 'קריין ג  

העיקרון הכי . עכשיו אנו עם רגיל. במיוחד בגלל השואה, אבל חשבתי שהעם היהודי הוא עם מיוחד, מוזר להגיד: 'קריין ד

.חשוב שאיחד אותנו נעלם עם הרצח  

 

 "רק מי שנפל בגורלו להחליט"

 1992 בספטמבר 17, ירושלים, פתיחת שנת המשפט, יצחק רביןנאום 

 

, אינני יודע על מה ולמה. הלב-יש בציבור שלנו לא מעטים שסובלים מאוטם שריר  

. הלב היהודי הרחום והחנון, אבל יש בתוכנו לא מעטים שפחת אצלם ניצוץ האנושיות, איני יודע מדוע  

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של הקצנה והחרפה . יותר מדי ריב ומדון, לב-אני מוצא יותר מדי קשיחות

ארץ כמי -עם ישראל לדורותיו היה ידוע בכל קצווי? מה עלה לנו. פחות מדי דאגה לזולת, ביחסים שבין אדם לחברו

.  תמיד מסימני ההיכר שלנוההייתהעזרה ההדדית . ולבו- שהיחיד בו פותח שעריו   

אדם "במקום שנהיה כולנו : ואם אגזים גם אומר, אין זה כך היום,  במידה מסוימת".ישראל ערבים זה לזה ":נאמר

".זאב- אדם לאדם "מתקיימת בלא מעטים מאיתנו , "אדם- לאדם   

, יוצרים הררים של תביעות משפטיות, למצוא דרך, הריב והמדון וחוסר הרצון להתפשר? ומה לכם ולכל זה

. שבחלקן לפחות יכלו למצוא פתרונן בדרכים אחרות  

.ואנו נתבעים למצוא פתרונות- מאות שופטות ושופטים אינם גוברים על גלי התביעות -שלוש  

: מעוד סיבה פשוטה, הדין-השופטים ועורכי, ואני פונה דווקא אליכם  

.הלכה ומעצבי פניו של הדור-אני רואה בכם מורי, והסופרים והאחרים, יחד עם המורים  
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הנכדה, פילוסוף-ארצי-נועה בן  

ירושלים, בהלוויה, נכדתו של יצחק רבין, ארצי-הספד נועה בן , 6.11.1995 

.אני רוצה לדבר על סבא שלי. תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום  

.וזה בלתי ניתן לעיכול– הסיוט של חיים בלעדיך . אבל מאתמול אני רק מתעוררת לסיוט, תמיד מתעוררים מסיוט  

.כי כבר לא אוכל, אבל רק כמעט. שאני כמעט נוגעת בך, ואתה כל כך חי ומוחשי, הטלוויזיה לא מפסיקה לשדר את תמונותיך  

אני יודעת שאנשים . וכל כך קר לנו ועצוב, לבד, ועכשיו נותרנו רק המחנה, אתה היית עמוד האש שלפני המחנה, סבא

אבל איך תנסה לנחם עם שלם או לשתף אותו בכאב הפרטי שלך כשסבתא לא מפסיקה , מדברים במונחים של אסון לאומי

.מרגישים את החלל הענק שנותר ריק בחסרונך, לבכות ואנחנו אילמים  

אבל אני מרגישה שהם אינם יודעים כלל עד כמה ענק , הם יכולים כעת לדבר אודותיך עוד הרבה. מעטים הכירו אותך באמת

.בלי עמוד האש שלנו, רק המחנה שלך, המשפחה והחברים שנותרנו, לפחות עבורנו, זו שואה, האסון וכן, הכאב  

.אתה היית ואתה הגיבור שלנו, סבא  

וחיינו , הערכתך ואהבתך ליוו אותנו בכל צעד ובכל דרך. תמיד ראיתי אותך לפני העיניים, אני רציתי שתדע שכל מה שעשיתי

ואיני יכולה לעשות דבר , קר ובודד, הגיבור הנצחי שלי, והנה אתה. ועכשיו הזניחו אותך, מעולם לא הזנחת. לאור ערכיך תמיד

.אתה כל כך נהדר. להצילך  

. החיבוק החם שהיה שמור רק לנו, אבל איש מהם לא זכה לליטוף הזה של ידיך החמות והרכות, גדולים ממני כבר ספדו לך

כי הכאב והאובדן שלי , אין בי תחושת נקם. אותו חיוך שכבר אינו וקפא עמך, כך הרבה-שתמיד אמר לי כל, החיוך שלך-לחצי

אך ללא הצלחה , ואנחנו מנסים איכשהו לשבת בחלל הריק שנותר, הקרקע נשמטה תחת רגלנו. גדולים מדי, כך-גדולים כל

.מיוחדת בינתיים  

 

ומבקשת , גיבור, בלית ברירה אני נפרדת ממך. כבר סיימה עבורי, יד עלוב נפש, אבל כנראה שיד זרה, אני לא מסוגלת לסיים

משיירת מלאכי שמים . כי אנחנו פה למטה אוהבים אותך המון, ושתחשוב ותתגעגע אלינו, ממך שתנוח על משכבך בשלום

.כי אתה ראוי למשמר שכזה, אני מבקשת שישמרו עליך ושישמרו עליך טוב, שמלווים אותך עכשיו  

.תמיד, סבא, אנחנו אוהבים אותך  
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: מתוך האתר  

 אל מלא רחמים

 אל מלא רחמים לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין

המצא מנוחה נכונה, אל מלא רחמים שוכן במרומים , במעלות קדושים וטהורים, על כנפי השכינה 

לנשמת, כזהר הרקיע מזהירים , רוזה ונחמיה רבין אשר חזה עתיד אחר לעם ישראל יצחק בן 

בעל . בגן עדן תהא מנוחתו .תקופה חדשה לחם את מלחמת השלום ונפל על פתחה של

וינוח , יי הוא נחלתו, ויצרור בצרור החיים את נשמתו הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים

ונאמר אמן, בשלום על משכבו . 

 יזכור

 יזכור לראש הממשלה יצחק רבין

. זכרונו לברכה ,ראש הממשלה המנוח יצחק בן רוזה ונחמיה רבין יזכור אלוהים את נשמת

עם , צרורה בצרור החיים תהא נפשו .ישכיל עם ישראל ויתאבל על חזון ושליחות אשר חדלו

, צדיקים וצדקניות שבגן עדן ועם שאר, רחל ולאה, רבקה, שרה, יצחק ויעקב, נשמות אברהם

 ;ונאמר אמן

מדינאי חולם  .מפקד ומצביא, חיל, יצחק בן רוזה ונחמיה רבין  עם ישראל את נשמתריזכו

תהא  .החזון עולם השלום ועולם, מעולם העשיה, אשר נקטף מכדורי המרצח בן עמנו, ומגשים

ועם שאר , רחל ולאה, רבקה ,שרה, יצחק ויעקב, עם נשמות אברהם, נפשו צרורה בצרור החיים

 .ונאמר אמן, צדיקים וצדקניות שבגן עדן

 

 

 הנאום האחרון

 1995בנובמבר  4, ו"א בחשוון תשנ"י, תל אביב, כיכר מלכי ישראל, עצרת השלום

שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד , להודות לכל אחת ואחד מכם אני רוצה. אני גם מתרגש, הרשו לי לומר

החליטה לתת הזדמנות , יחד עם חברי שמעון פרס, הזכות לעמוד בראשה שיש לי, הממשלה הזו. השלום

נלחמתי כל עוד . הייתי איש צבא עשרים ושבע שנים. את מרבית בעיות מדינת ישראל שלום שיפתור. לשלום

, העומדים פה חייבים לנצל אותו למען. סיכוי גדול, היום אני מאמין שיש סיכוי לשלום. סיכוי לשלום לא היה

  .והם רבים בעם. ולמען אלה שאינם עומדים פה

, בהתייצבותכם בעצרת זו, ואתם כאן. מוכן ליטול סיכון לשלום, העם רוצה בשלום תמיד האמנתי כי מרבית

אלימות  .שהעם באמת רוצה בשלום ומתנגד לאלימות, יחד עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן, זאת מוכיחים

 זו לא דרכה של מדינת . אותה לבודד, להוקיע אותה, יש לגנות אותה. היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית
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-כפי שהיה הדבר ב, בבחירות דמוקרטיות אך ההכרעה תהיה, בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות. ישראל

 .עושים ולהמשיך בכך שם נתנו לנו את המנדט לעשות את מה שאנו, 1992

שנציגיהם מופיעים כאן ומביעים את שותפותם  ,למלך מרוקו, למלך ירדן, אני רוצה להודות מפה לנשיא מצרים

הוכיח שניתן , בשלוש השנים של קיום הממשלה הזו, ישראל עם– אבל מעל לכל . איתנו בצעידה לשלום

אבל לא רק , שלום הוא קודם כל בתפילות. לכלכלה ולחברה מתקדמת שלום הנותן פתח, להגיע לשלום

 .שאיפה אמיתית, שאיפת העם היהודי שלום שהוא. בתפילות

עדיפה דרך השלום מאשר דרך . לישראל בלי מכאובים אין דרך. גם במכאובים, השלום כרוך בקשיים

. ל"ורואה את כאבי המשפחות של חיילי צה, צבא ושר ביטחון אומר לכם את זאת מי שהיה איש. המלחמה

לקדם ולהגיע לשלום , כל אפשרות, אני רוצה שהממשלה הזאת תמצה כל שמץ ,למען בנינו ונכדינו, למענם

 .כולל

, ובעולם כולו לרבים רבים בעולם הערבי, לציבור היהודי בעולם, זאת חייבת לשדר לציבור הישראלי עצרת

 .ועל כך תודה רבה לכם, תומך בשלום, שעם ישראל רוצה בשלום
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הספד נועה בן ) "...אני לא מסוגלת לסיים אבל כנראה שיד זרה יד עלוב נפש כבר סיימה עבורי..."

 (ארצי

  

חייו שזורים באירועים המרכזיים  , 1922יצחק רבין נולד בירושלים בשנת   

:    בתולדות במדינה   

תקפו מדינות ערב את , ח "באייר תש' מיד לאחר הכרזת העצמאות ביום ה. א  

.יצחק רבין היה אז מפקד צעיר במלחמת העצמאות -      מדינת ישראל הצעירה    

מדינת ישראל הקטנה נאלצה לשוב .  פרצה מלחמת ששת הימים 1967בשנת . ב  

.ועמד בראש הצבא , ל " יצחק רבין היה הרמטכ–     ולהלחם על קיומה   

   מלחמות 6לאחר .  כשיצחק רבין היה ראש הממשלה 1992בפברואר . ג

     שעבר בחייו החליט להוליך את מדינת ישראל להסכם שלום וחתם עם אשף

  . 1993    על הסבם אוסלו בספטמבר 

"ומתחילה ספירה חדשה"   "די לדמעות: "במהלך הטקס הכריז  יצחק רבין .   

. הסכם השלום עם ירדן –     שנה לאחר מכן השיג רבין הסכם נוסף   

 השתתף ראש הממשלה בעצרת 1995במוצאי שבת ארבעה בנובמבר בשנת . ה

.למען  השלום בתל אביב ונשא נאום מעל הבימה   

הוא ארב ליד מכוניתו של ראש , הרוצח החליט לעצור את השלום בכל מחיר . ו  

. פעמים בגבו 3     הממשלה ובעוד יצחק רבין נפרד מן הקהל ירה בו הרוצח    
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 רגע לפני ורגע אחרי 

 

,  הוא חייך ושמח –רגע לפני   

. הוא נפל שותת דם –רגע אחרי   

 

,  הוא שמח ושר –רגע לפני   

. הוא נדם –רגע אחרי   

 

,  הוא אמר לא לאלימות –רגע אחד   

. נרצח באלימות –רגע אחרי   

 

,  היה מול אלפים –רגע אחד   

. נרצח באלימות –רגע אחד   

 

,  היה מול אלפים –רגע אחד   

. מול רופאים –רגע אחרי   

 

,  הוא היה חביב  ומחייך –רגע אחד   

. הוא בוכה מכאב –רגע אחרי   

 

 אהוד –זה לא יכול להיות 

 מנור

 ,זה לא יכול להיות  

  –לא יכול להיות שזה קרה ,   לא 

   וזאת רק שמועה רעה 

 ,     שהתפשטה  בחושך 

      זאת רק שמועה רעה 

 ,     שהתקנאה באושר הקרב 

 ,      בשמש העולה בתוך הלב 

      ובחלום המתגשם 

 שעוד נושם ,      שעוד נושם 

 מיד אחיו ,      ומי שמת מיד אדם 

      אלוהים מחזיר לו את חייו 

 ממרחק ,      ואז מגבול העדן 

 הוא יחייך והוא ,      הוא יתבונן 

 .      יצחק 
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 עקידת יצחק

----------- 

 

אברהם אברהם-ואמר האל   

!אל תשלח ידך אל הנער  

 אבל המאכלת פרצה את השער

-ולא האייל נעקד  

!אלא יצחק הנער  

 

 וכל האימהות כשרה האם

-בוכות בכל שער   

גם הוא נער, והעוקד  

!נפש אבודה בכל הסער  

 

!וידיו גואלו בדם-  

 ויימוגו שולחיו תחת השמש

!והסהר  

 

 ואני אברהם

,עטוף בטלית ותפילין  

...בוכה גם על הפירצה בכל שער  

 

 וכל האבות והאימהות אתי

 חרדים עם רחל בדמעתה

 

!על אבדן הנער  

 
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp

לחיצה , צעד אחד ? הכיצד ...
 …כדור אחד , אחת 

?    הכיצד 

 בלי שום טיפה של אור –   שחור 
. נגמר, 

.    פה העולם נשבר

לא מישהו מיוחד ,    קם אדם אחד 

. קם ויורה 

עצוב ורע בנשמה ,    כואב 

?    מה עוד יקרה 

אדם חשוב אדם יקר , אדם גדול  -
.    הלך לו למרומים 

   משהו מהיום נשבר 

   הלך הוא לעולם 

.    ובלבנו השאיר חותם

אל , הלך הוא אל האור - 
  השלווה

 הכל שחור …אך פה 

משהו פה נגמר 

. משהו פה נשבר
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2 )

. יצחק רבין מת  -
   יצחק רבין מת 

במוצאי שבת קודש 

ו "יוד בית במרחשוון תשנ

. בסערה, במרכבת אש ודם עלה השמיימה 

, יד לשלום לא נופף 

רק את האדרת הותיר אחריו 

. אבי רכב ישראל ופרשיו
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. ראש ממשלת ישראל ,  שנים לאותו לילה קודר שבו נרצח יצחק רבין 4ימלאו  , --------חר מ

אשר  , בסיומה של עצרת השלום  בכיכר מלכי ישראל ,  יריות נורו בלילה ההוא 3    

". כיכר רבין"  מאוחר יותר קבלה את השם 

.  יריות ששינו את פני המדינה 3  

למען  , למען כבוד הדדי ,  יריות שבעקבותיהן  התחלנו ללחום למען סובלנות 3  

.  למען השלום–  גישור על פערים ויותר מכל 

את היונה הצחורה עליה  , במו עיניו , האיש שקיווה לראות ,  שנים בלי רבין 4  

.   חלמנו במשך דורות

-   מותו של רבין הוכיח לנו כמה חייבים אנו להתלכד ולעשות יד אחת למען המטרה

.   השלום

. מתקרבת ובאה, אולי עוד נצליח לראות את היונה ,   אם נכאב ביחד ונבכה ביחד 

---------------------------------------------------------------- 

סתכל ותשמור עלינו משם ת
.    כי נדע ונזכור את שמך לעולם

 העם בוכה –   רק תביט ותראה 

. הוא אינו מרפה,    הוא משתוקק למגע 

   תסתכל ותראה את העם אוהב 

   תסתכל ותראה את העם כואב 

    מבקש להתעורר מחלום נורא 

.     שהרעים והבריק כמו בליל סערה

חלום השלום שלפתע נקטע ונדם  -
.    נמצא מרוסק עם כתמים של דם

   מילותיו של שיר שנכתם משכבר 

.    רק הן נשארו מזכרון שעבר

תסתכל ותשמור עלינו משם  -
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.  כי נדע ונזכור   אותך לעולם

 

מתוך טכס באורט קריית ביאליק-לכולנו זה לא קל  

. וכל אחד מביע את הכאב והעצב בדרכו שלו

. אנחנו אותו הנוער שעמד כשנפרדנו ממך

. אנחנו אותו הנוער ששר לך כדי שתשמע

. בכתובות של כאב ואהבה כדי שתדע- אנחנו הנוער שכיסה קירות שלמים 

. אנחנו כאן בשבילך. אנחנו הנוער שהאיר את החושך שנותר מאחוריך בנרות נשמה כדי שתראה

. וזה מעבר לפוליטיקה

. וזה מעבר לקרבות על חיפוש אשמים

! אנחנו כאן כולנו ביחד

! ושותקים! ובוכים! יושבים ושרים! מאוחדים

המדינה באשר הם  -אנחנו בני הנוער הישראלי שקוראים לכל אזרחי

. להתאחד כנגד האלימות

. ולקום ולומר

! לא לאלימות

!! כן לאחדות ולסובלנות
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 (א"התשס, ב בחשון"נכתב בכ), אלון קרפן/ עקידת יצחק 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 וידבר אלוהים אל עמו ישראל

 ,קום וקח את בנך: ויאמר אליו
 אשר כה אהבת, את מנהיגך

 .והקרב אותו על מזבח השלום
 וילך ישראל עם יצחק אהובו

 אל כיכר מלכי ישראל
 במוצאי השבת

 .1995הארבעה בנובמבר 
 וייפרד יצחק מכל עמו אשר אהבו

 וישיר עימו שירים
 ויתפלל עימו למען עתיד טוב יותר

 .ולמען השלום
 וירד יצחק במדרגות השאול

 ויצעד אל עבר רכבו
 יצעד אחריו' ומלאך ה

 .וירה בו שלוש פעמים בגבו
 ביום הכיפורים, ומאז אותה שנה

 יושב האלוהים עם עצמו
 ולא עורך חשבון ולא מודד עוד אף אדם

 כי אם בודק את עצמו ומנסה להבין
 ,אל מלא רחמים, כיצד הוא

 יכול היה לגזור גמול כזה נורא
 ...ליצחק האהוב

 ...תוהה וחושב על מה שעשה, הוא יושב
 ...ועד היום לא מצא תשובה
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.חיפה- ס עלייה"בי  

ראש ,  בסיומה של עצרת למען השלום נורה ונרצח יצחק רבין1995בארבעה בנובמבר ,  ו"ב בחשוון תשנ"בי

 .ממשלת ישראל

 

 . נדליק נר לזכרו.  שנים להרצחו10היום מלאו 

 .(ברקע מוסיקה שקטה)הדלקת נר 

 

ואתם כאן יחד עם רבים . מוכן ליטול סיכון לשלום, תמיד האמנתי כי מרבית העם רוצה בשלום

אלימות היא כרסום הדמוקרטיה . אחרים מוכיחים שהעם באמת רוצה שלום ומתנגד לאלימות

 .לבודד אותה, להוקיע אותה, יש לגנות אותה. הישראלית

 .אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות, בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות

 

 .ל בנאומו האחרון"אלה היו דבריו של יצחק רבין ז

 .שם ארב לו הרוצח הנפשע, בסיום דבריו ירד יצחק רבין מהבמה

 .שלוש יריות שנורות מטווח קצר גרמו למותו

 

 .מפקד ומצביא,  חייל–ל "אנו זוכרים את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז

 

לחם את מלחמת השלום ונפל בדרך , אשר חזה עתיד אחר למדינת ישראל, מדינאי חולם ומגשים

 .להגשמת החלום
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 .אהוד מנור- זה לא יכול להיות

 

 ,זה לא יכול להיות

 -לא יכול להיות שזה קרה, לא

 וזאת רק שמועה רעה

 ,שהתפשטה בחושך

 זאת רק שמועה רעה

 ,שהתקנאה באושר הקרב

 ,בשמש העולה בתוך הלב

 ובחלום המתגשם

 שעוד נושם, שעוד נושם

 מיד אחיו, ומי שמת מיד אדם

 אלוהים מחזיר לו את חייו

 ממרחק, ואז מגבול העדן

 .הוא יחייך והוא יצחק, הוא יתבונן

 

 (...אני הולך לבכות לך)שיר *

 

 .חייו שזורים באירועים מרכזיים בתולדות מדינת ישראל, 1922יצחק רבין נולד בירושלים בשנת 

 

 .אמיץ ודבק במטרתו, לוחם, איש משפחה, אדם ומנהיג, יצחק רבין
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 כאשר מדינות ערב תקפו את מדינת ישראל היה יצחק רבין 1948מיד לאחר הכרזת העצמאות ב

 .מפקד צעיר במלחמת העצמאות

 

ל ועמד בראש צבא הגנה "יצחק רבין היה הרמטכ.  פרצה מלחמת ששת הימים1967בשנת 

 .לישראל

 

 .יצחק רבין מונה לשגריר ישראל בארצות הברית ולאחר מכן נבחר לשמש ראש ממשלת ישראל

 

לאחר מלחמות רבות החליט להוביל את מדינת ישראל לדרך ,  כשהיה ראש הממשלה1922בשנת 

 .דרך של שלום, חדשה 

 

 .רבין הוביל את תהליך השלום עם הפלשתינאים וסלל דרך להסכם השלום עם ירדן

 

 (...איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא )שיר * 

 

 

אביב ונשא נאום מעל - השתתף יצחק רבין בעצרת למען השלום בתל1995במוצאי שבת שנת 

 .הבימה

הוא ארב ליד מכוניתו של ראש הממשלה ובעוד יצחק , הרוצח החליט לעצור את השלום בכל מחיר

 . פעמים בגבו3רבין נפרד מהקהל ירה בו 

 

 .אילן הבר...ממשלת ישראל מודיעה בצער ובתדהמה- קלטת*
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 המקום שבו ירה המתנקש ביצחק רבין הוקם גלעד –למרגלות המדרגות היורדות מבימת הכיכר 

קטעי שירים וסיסמאות בעד  תהליך , על הקירות נכתבו דברי זכרון.אבנים וזרי פרחים הונחו סביבו

 .השלום

 

 .שיר שלום חבר* 

 

 , הוא חייך ושמח–רגע לפני 

 .הוא נפל שותת דם- רגע אחרי

 

 ,הוא שמח ושר- רגע לפני

 .הוא נדם- רגע אחרי

 

 הוא אמר לא לאלימות- רגע אחד

 .נרצח באלימות- רגע אחרי

 ,היה מול אלפים- רגע אחד

 .נרצח באלימות- רגע אחד

 

 ,היה מול אלפים- רגע אחד

 .מול רופאים- רגע אחרי

 

 ,הוא היה חביב ומחייך- רגע אחד

 .הוא בוכה מכאב- רגע אחרי
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 .לא כולם בארץ הסכימו לדרך השלום שבה בחר  ראש הממשלה יצחק רבין

 . עדיין קיימים בקרבנו מחלוקות וחלוקי דעות– שנים אחרי 10והיום 

 .ולהביע התנגדות בדרכי שלום, לכבד יותר את הזולת, נבקש מעצמנו להקשיב יותר לזולת

 

דף ועליו מילות , שהסיומה הוא נרצח, השיר לשלום הושר בפי יצחק רבין בעצרת למען השלום

 .מקופל בכיסו ומוכתם בדמו, השיר נמצא לאחר הרצח

 

 .ל" יצחק רבין ז–תם טקס הזיכרון לראש הממשלה 

 הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה
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 קישורים לחוברות ולהפעלות באתר המינהל 

http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/actu11.htm 

 

http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/actu8.htm 

 
 
 קישור לחוברת קטעי קריאה לטכסים של מרכז רבין 

 
 

 

http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/actu11.htm
http://noar.education.gov.il/main/upload/perut/actu8.htm
http://www.rabincenter.org.il/education/pages/ceremonymaterials.aspx
http://www.rabincenter.org.il/education/pages/ceremonymaterials.aspx

