יום הזכרון ליצחק רבי ן

זוכרים את יצחק רבין
חוק יו הזיכרו ליצחק רבי קבע את יו מותו של רבי בתו רצ המועדי וימי
האבל ההיסטוריי .יו הזיכרו ,כיו זיכרו לאומי צרי להתבסס על לימוד ,דיו
ויצירת אוירה של הידברות ,סובלנות וחינו לשלו.
כדי לקרב את הילדי אל התקופה הקרובה  רחוקה ,אנו נשתמש במכתבי ילדי
אשר באמצעות נוכל להתיחס אל התחושות והמחשבות שה חוו לאחר הרצח.
חומרי:
 אוס מכתבי ילדי
 תמונות
 גליונות בריסטול ,נייר ,טושי
מהל הפעילות:
1.

לכל  32ילדי יחולק ד עליו בער  54מכתבי ילדי .ה מתבקשי
לקרא את המכתבי וכל ילד ידגיש ויציי משפט אחד או יותר אשר חשוב
לו ,מכל בחינה ,רגשית מחשבתית או אחרת.

.2

כל תת קבוצה תספר את ההדגשות שלה ,המדרי יכול לכתוב את הערות
הילדי על בריסטול מרכזי שעליו מודבקי המכתבי בהגדלה.

.3

על הבריסטול אפשר להדביק מסביב את התמונות.

.4

הפעילות מיועדת לילדי בכיתות ז'ח'.

.5

לילדי צעירי יותר אפשר לקרא מכתב או שניי ולשוחח אית ולהכי
לוח בריסטול כמו בפעילות לגיל הגבוה יותר.

.6

חשוב כי יהיה בידי המדרי ד מידע ,כדי שיוכל לענות על שאלות
וכ להתיחס לשאלות כמו דמוקרטיה ,סובלנות ,ועוד.
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יצחק רבי  תולדות חיי
ילדות ומשפחה
יצחק רבי נולד ב  1במארס  , 1922בירושלי .הוריו ,נחמיה ורוזה היו חלוצי שעלו לאר'
ישראל מרוסיה .המשפחה עברה לת"א ,ובשנת  1925נולדה אחותו ,רחל .הוריו עסקו בפעילות
התנדבותית וציבורית רבה .אמו חלתה במחלה קשה ,וכשהיה בב  ,15נפטרה.
ההגנה והפלמ"ח
בזמ לימודיו ב"כדורי" הצטר לארגו ה"הגנה" .בעת מלחמת העול השנייה היה ב 19
והצטר לפלמ"ח ,התקד בשירותו ומונה למפקד.
מלחמת העצמאות
בכ"ט בנובמבר  1947החליטה עצרת האו" על חלוקת האר' ועל הקמת שתי מדינות :מדינה
יהודית ומדינה ערבית .למחרת ההחלטה פתחו הערבי במלחמה כדדי למנוע את הקמת
המדינה היהודית .הפלמ"ח הקי את חטיבת "הראל" ויצחק רבי היה למפקדה.
ירושלי הייתה במצור ועל יצחק רבי וחייליו הוטל להבטיח את שלומ של השיירות שהביאו
אליה נשק ,מצרכי מזו ותרופות.
הקרבות היו קשי מאוד ,ורבי מחבריו של יצחק רבי נפלו בקרב.
בזמ המלחמה נישא יצחק רבי ללאה שלוסברג .לזוג נולדו שני ילדי :דליה ויובל.
אחרי מלחמת העצמאות ,ע הקמת צה"ל ,המשי יצחק רבי לשרת בצבא עוד שני רבות
והתקד לתפקידי פיקוד בכירי.
רמטכ"ל במלחמת ששת הימי
בשנת  1964מונה יצחק רבי לרמטכ"ל .הוא פעל רבות כדי לחזק את כוחו של הצבא ,כדי להכי
אותו בצורה הטובה ביותר לסכנה של מלחמה.
מאיש צבא למדינאי
בשנת  119733פרצה מלחמת יו הכיפורי .אחרי המלחמה קמה תסיסה באר' נגד הממשלה
בגלל מחדלה בהכנת הצבא למלחמה .ראש הממשלה דאז ,גולדה מאיר התפטרה מתפקידה.
לאחר התפטרותה ,בחרה מפלגת העבודה ביצחק רבי להיות ראש המפלגה במקומה ,והוא
כיה כראש הממשלה בשני .1974 1977
שוב ראש הממשלה  המטרה :שלו
בשנת  1992ניצחה מפלגת העבודה בבחירות ,ויצחק רבי נבחר לראשות הממשלה .מעתה
הייתה השגת השלו מטרתו המרכזית .ב   93נחת הסכ העקרונות בי מדינת ישראל לבי
אש"  .הסכ זה נת לפלסטיני שלטו עצמי לחמש שני.
ב   94חת יצחק רבי על "הסכ אוסלו" ,שנת לפלסטיני שלטו עצמי משלה בעזה
ויריחו .חיילי צה"ל עזבו את עזה א המשיכו לשמור על הישובי היהודיי ש.
בשנה זו חתמו יצחק רבי ומל ירדד ,המל חוסיי ,על הסכ השלו בי ישראל לירד.
יצחק רבי האמי שכדי להשיג שלו ,מדינת ישראל צריכה לוותר על שטחי.
היי בישראל התנגד לדר שהוביל בשני אלה .הפיגועי הקשי בתו שטח ישראל ,מעששה
ידיה של המוסלמי הקיצוניי ,הקצינו עוד יותר את עמדות המתנגדי בישראל להסכמי
ע אש"  .ההפגנות הלכו והתרבו .רבי ופרס הותקפו קשות על מדיניות והואשמו
כ"בוגדי".
הרצח
במוצאי שבת 4 ,בנובמבר  ,1995י"ב בחשוו תשנ"ו ,נערכה עצרת גדולה בכיכר מלכי ישראל בת"א.
נית לה הש "כ לשלו  לא לאלימות!"
בעצרת ביקשו ישראלי רבי להביע את תמיכת במדיניות הממשלה ועודד את תהלי השלו.
בסו העצרת ,כשהיה בדר למכוניתו ,ירה יגאל עמיר בראש הממשלה ,יצחק רבי ורצח אותו.
תדהמה גדולה ואבל כבד ירדו על כל הע .ילדי ובני נוער התאספו בכיכרות וברחובות כדי להביע
את אבל .ללוויה הממלכתית ששל יצחק רבי ,שהתקיימה בהר הרצל בירושלי ,הגיעו מנהיגי
מכל קצווי תבל ונשאו דברי לזכרו.
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המכתבי:
יעל תמיר ,בת  ,10זכרו יעקב – :11/1995
"שבוע ימים לפני מותו הנורא של יצחק רבין רציתי לכתוב תודה ,תודה
על המאמצים הרבים שעושה למען השלום וכמה אני מצטערת
שאנשים עלובי נפש שקוראים לו בשמות גנאי שהם עצמם בוגדים
ומסתבר שחלקם גם רוצחים .אבל עכשיו מאוחר מדי ולעולם לא
אסלח על דחיה של שבוע ימים .משתתפת באבלכם ובאבל כל ארץ
ישראל...מקוה לשלום"

ניר ויינר ,ב  ,14.5חולו – :11/95
" אני ניר ויינר ,המום ,מזועזע ואבל על הרצחו של ראש הממשלה
ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל ,וכמוני כל עם ישראל...ברגע ששמעתי
את הודעתו של איתן הבר ,באותו רגע חשך עולמי! הכל קרס! הלכה
לנו המדינה!

מעולם לא היה לי רגע קשה יותר .לא האמנתי אז,

ועד לרגע זה איני מעכל את הרצח המתועב של האדם
האהוב...בימים האחרונים בכיתי כפי שלא בכיתי מעולם ,והבכי לא
נפסק...מה קרה לנו?

לאן הגענו?"

" אני שתמיד תמכתי בשלום מאמין שבכולנו האשם על הרצח הנורא.
אנחנו ,שראינו את הפגנות הימין ואת ההסתה ,שראינו את הכתובת
על הקיר ,התנהגנו כסומים ,עיוורים ,חירשים ואילמים .לא עשינו
דבר ,שתקנו ועמדנו מהצד...ראינו ושתקנו"...
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טללית דורי ,בת  .18כפר הורדי – :6/11/1995
" ...החלטתי כי עלי להביע את תנחומיי .יצחק רבין היה אדם אחד
מסוגו ,אשר הדברים שעשה בחייו למען המדינה הם על-
אנושיים...בליבי תחושה קשה על כך ששתקתי ,ורק בבית ,ביני לבין
משפחתי ,תמכתי בתהליך השלום אשר רבין הוביל אותו ,ולא הבעתי
תמיכה מוחשית מספיק...אינני יכולה להתגבר על תחושת
האובדן...מנהיג מסוגו ,נושא את כל המדינה וכל כאבה על כתפיו.
לוקח אחריות על כל דבר .תמיד הערכתי את מעשיו הנועזים
והאמיצים .יצחק רבין הוביל אותנו בדרך רצופת יסורים ,אך מאמציו
נשאו פרי ,ועוד ימשיכו להניב פירות"...

עינב דג ,בת  ,9גבעת שמואל – :4/11/1995
"יצחק זה מילה של צחוק אבל עכשיו זה אבל...יצחק זה מילה של
שמחה ,כיף ושלום ,אבל עכשיו זה רק מצבה.
בעולם

כי עושה השלום היחיד

כבר לא על האדמה ,הוא בשמים רחוק-רחוק; אבל זה לא

אומר שלא נשמע עוד צחוק – כי הוא תמיד יהיה איתנו ,לא משנה
איפה ומתי ,תמיד ,תמיד רוחו תהיה מעלי".

רואי אמו' ,ב  ,14ירושלי – :6/11/1995
"הייתי בהלם ,בשוק ,זה נראה מוזר ,הכל נראה כמו חלום לא אמיתי,
לקוח מסרט מתח .לי זה נראה כמו חלום ,עטוף בצדדים בערפל,
כמו בתכניות מצויירות .לא מוחשי – מנותק לחלוטין מהמציאות .ואז
פתאום אני קולט-זה לא חלום ,זה באמת...ואז בא הצער ,הדמעות
והשאלה הגדולה שנשאלה :למה ,למה זה קרה ,למה זה צריך
לקרות? ואולי אפשר היה אחרת ,אולי אפשר היה למנוע? ולבסוף
הניסיון להתגבר ,לחזור לשגרה"...
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