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  חופש הביטוי ורצח רבין
 

 בתקופה שבה אירע רצח רבין שררה במדינה אווירה קשה מאוד. 
לתקופה זו קדמו החתימה על הסכמי אוסלו וגל של פיגועי התאבדות שבהם נרצחו עשרות אנשים. 

הממשלה בראשות יצחק  תאירועים אלה עוררו קרע חריף בין הימין לשמאל. הימין האשים כי מדיניו
רבין ז"ל היא המובילה לפיגועי הטרור ונוהל מסע ציבורי רחב נגד הממשלה ונגד רבין שעמד 

בראשה. נערכו הפגנות רבות בהן נשמעו קריאות: "רבין בוגד", "רבין רוצח", "ישראל בסכנה", "מוות 
עראפת ורבין במדי אס אס. לרבין". בהפגנות הונפו כרזות בהן מוצג רבין עוטה כאפייה, מחובק עם 

בכיכר מלכי ישראל )היום , עצרת כנגד הפגנות הימין ארגנו תנועות שמאל הפגנת תמיכה גדולה
. הכותרת היתה "כן לשלום, לא לאלימות". העצרת הסתיימה בביצוע "שיר לשלום" כיכר רבין(

וני. הרצח היכה וכשרבין ירד מהבמה לעבר מכוניתו הוא נרצח ע"י יגאל עמיר, פעיל ימין קיצ
בתדהמה את הציבור כולו ולאחריו נשמעו טענות כי הקריאות שנשמעו בהפגנות היו בגדר "הסתה" 

 והן אלה שדחפו את הרוצח לבצע את זממו.

בתקופת  "נולדו"שעדיין לא )ברשתות החברתיות  שקיימתכיום, אנו עדים לתופעה מדאיגה 
 ר להתבטא ולהגיב על אירועים שונים ותופעות(. ישנו צד חיובי וחשוב ביכולת של הציבוהרצח

במדינה אך השאלה היא היכן עובר הגבול בין תגובה לגיטימית שהיינו רוצים שתישמע  שמתרחשות
לבין תגובה אלימה שאין לה מקום. הרצח הפוליטי שחווינו כעם לימד אותנו שעלינו להיות זהירים 

 השאלה איך מבטאים את חוסר ההסכמה.בהבעת עמדה שונה. מותר לחשוב אחרת, לא להסכים 

 :הפעילות מטרות

 עיסוק במקרה הרצח של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל 
 ובגבולות זכות זו היכרות ודיון בזכות לחופש הביטוי 
 גובות )טוקבקים( ברשתות החברתיות והצעת חלופותבחינת ת 

 :לקראת הפעילות

נאסוף תגובות שונות מהרשתות החברתיות על עניינים אקטואליים. במידת האפשר כדאי גם לבקש 
 מהחניכים שיביאו תגובות שהם נתקלים בהם בגלישתם ברשת. 

 :הפעילות מהלך

  https://www.youtube.com/watch?v=gXD3qEv_HDw&t=86s נקרין את הסרטון או חלק ממנו:

 תגובות שאספנו:הצעות שונות לשימוש ב

מהחניכים לבחור תגובה אחת שנראית להם ונבקש או נפזר כתערוכה נתלה את התגובות  .1
לגיטימית ותגובה שנראית להם פוגענית מדי/מסוכנת. נערוך סבב ונבקש שישתפו 

 בתובנות.
)או נקרין במצגת( בכל פעם  מערימת התגובות . נשלוףקבוצות 2-נחלק את הקבוצה ל  .2

אבל משימת הקבוצות היא להעביר את המסר בצורה כמה שיותר מדויקת תגובה אחרת. 
 להשתמש בשפה שאינה אלימה ופוגענית.

https://www.youtube.com/watch?v=gXD3qEv_HDw&t=86s
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נשלוף כל פעם תגובה. נקריא או נקרין וניתן לחניכים להחליט האם זה עובר את הגבול או  .3
מי שחושב     ו        לא עובר את הגבול. מי שחושב שהתגובה עברה את הגבול יצביע 

 שהתגובה לא עברה את הגבול יצביע
 המדריך יפנה לחניכים בכל סבב וישאל למה הצביעו כך או אחרת.

 

 מומלץ לקיים דיון על הנקודות הבאות:לסיכום הפעילות 

 " :כל אדם זכאי לחירות הדעה  אחת מזכויות האדם המשמעותיות היא חופש הביטוי
והביטוי, לרבות החירות להחזיק בדעות ללא כל הפרעה, ולבקש ידיעות ודעות, ולקבלן 

 עד כמה לדעתכם יש לאפשר חופש ביטוי? – ולמסרן בכל הדרכים וללא סייגי גבולות."
 ?האם ישנם מקרים בהם נכון להגביל את חופש הביטוי 
 ?מה מביא אנשים להביע את דעתם בצורה בוטה ופוגעת 
 ?מה ביכולתנו לעשות כדי למנוע שיח אלים ופוגעני 
 הגבתם בצורה מסוימת והצטערתם על כך מאוחר יותר :בהם תנו דוגמאות למקרים ,

, לא איפשרו לכם מישהו אחרהעדפתם להבליג ולא להגיב, נפגעתם מתגובה של 
 ספרו כיצד הרגשתם? – להגיב/מנעו מכם את חופש הביטוי

  .היום, בעידן הרשתות החברתיות כל אחד יכול לכתוב ולהגיב באנונימיות על כל דבר ועניין
( האם 1995מה דעתכם? אילו הרשתות החברתיות היו קיימות בתקופה של רצח רבין )

 לטובה? לרעה?הדבר היה משפיע על האווירה. 

לסיום אפשר להקרין את הסרטון הבא שמראה מה קורה כשנותנים לאנשים לקרוא בפעם הראשונה 
  b61R5Gc-https://youtu.be/Kzk את הדברים שכתבו עליהם ברשת: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Kzk-b61R5Gc
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מנתניהו בביקורה, מרקל החליטה להתעלם 
 יש לזה סיבה

 

דוקא בביקור שכולו מחווה ידידות למדינה אהובה במיוחד על הקנצלרית, היא 
יציה, מי שכיהן החליטה להתעלם באופן מוצהר ומופגן מפגישה עם יו"ר האופוז

 כראש הממשלה שנה 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה שאין לאף מנהיג ישראלי אחר, סתם בכיינים, לנתניהו יש תכונ
ישר מזהה את המנהיגים הדיקטטורים הפסיכופטים  אהו

רק  לטור הזה.ומי כן סובל את השקרן מניפ והמושחתים ומייצר איתם ידידות נפלאה.
 הכת המסוממת חסרת המח שלו

פרצופו אוי נתניהו שכולם רואים את 
מהביבים והחרדים הנצלנים , העצלנים . וכמה חוץ  האמיתי חוץ מטפשי ארצינו.

מנהיגים שגובלים בראשי הפשע המאורגן, אין אף אדם 
 שתומך בנתניהו -הגיוני , הגון , מסודר 

ידוע גם ידוע שסגול השיער אינו אהוד בעולם וירד 
ב"נכסיו החברתיים" ...רק כאן בארץ הוא "נחשב" 

 הזהב....לעגל 
קל לא רוצה להפגש עם המושחת נאשם רשמ הנרא

בשוחד מרמה והפרת אמונים הנשוי לעברינית 
מורשעת!! תודה ללפיד ובנט על הצלת מדינת 

 ישראל מכת השחיתות!!
וחלקם  מרבית מנהיגי העולם לא סובלים את תחמניהו

מראים את זה בגלוי, בטח אפילו אלה שמדברים איתו 
טוב עשתה, לא ראוי שמנהיג/ה זרים, ועוד חשובה  לא סובלים אותו בסתר

חמורים. כמוה, תיפגש עם נאשם בפלילים כל כך 
 כאשר אין חובה לעשות זאת.

רק למרקל יש סלידה על ביבי כל מנהגי העולם סולדים 
ממנו ולא בגלל עמדותיו אלה פשוט הוא שחצן ונהנתן 

 מהעם סולדים ממנו לא רק המנהיגים. 70%חינמי. אגב 
לא סובלים  חוץ מכמה ביביסטים הזויים כוווולם

 את נתניהו ולא מאמינים לאף מילה שלו

הביבי והביביסטים! הלך זרזיר אצל עורב למצא את בני מינו! מי 
צריך הייטק כשיש את התופעה הזו. מכל רחבי תבל נוהרים 

 חוקרים במיליונים להבין את התופעה!

 דוגמאות לטוקבקים מהרשת:
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מיליון עולים תוך עשור חצי  -בנט: היעד שלנו  
  מקהילות חזקות

 

בדבריו  :ynet-שידור חי מוועידת "עולים מכל הלב" של "ידיעות אחרונות" ו
בפתח הוועידה אמר ראש הממשלה כי "עלינו להביא ארצה במהלך העשור 
הקרוב חצי מיליון עולים מהקהילות בארה"ב, בדרום אמריקה ובצרפת". הנשיא 

דבר על עלייה, אבל לא תמיד יודעים לפרגן הרצוג: "בישראל אוהבים ל
 ...לעולים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנט בושה יהודי הוא יהודי ולא  שישברו רגל כמו שאומרים
 לשחזק או חמשנה אם 

יש אפגנים רבים שטוענים שהם צאצאי 
 עשרת השבטים. להעלות גם אותם

שביל מי שכבר תושב מר מחורבנט האם יש לך עבודה ב
 ישראל?

 

שאומרים מספיק עם  קהילות חזקות!!! כאליו
 הזבל מארצות ערב, ואפריקה

להעלות יהודים לפי ההלכה, לא רפורמי/יהודי לפי 
 .דעתי מצד אבא

 ?מה רע במדינת כל אזרחיה

 ?בנט, פתרת כבר בעיית הדיור לאלה שכבר פה עלייה ולהגביל ילודהלהפך. להגביל . צפוף פה

מקווה שהוא לא לא . פיצוץ אוכלוסין
 רציני. צפוף פה מוות

עוד צעד בדרך לפיצוץ אוכלוסין... גם ככה ישראל מדינה 
 .מהצפופות בעולם

לפני שאתה דואג לעולים, תדאג  הלהביא אוכלוסיה חזק
 מהיורדים

 הרסתם את המדינה

מי ירצה לבוא לג׳יפה כאן? להגיע לכאן זו … חחחח
 !!ירידה ולא עליה

למה לעזאזל צריך עוד עולים?! ישראל אחת 
 המדינות הצפופות בעולם

 


