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 לזכרו של יצחק רבין  אגרת מנהל חינוך 

 
 שנים התרחש רצח פוליטי של ראש ממשלה בישראל, יצחק רבין ז"ל.   27לפני  
 הרצח זעזע את החברה הישראלית כולה וגרם לתחושת כעס אצל חלקים בעם ונרדפות אצל אחרים.  

 
 תה סוערת רווית יצרים ומפלגת. יאלים במערכת בחירות שהיקדם לרצח הנוראי הזה שיח 

 הרצח עצמו החמיר את הפילוג החברתי. 
 

רצח רבין מזווית ממלכתית חברתית״ , בספר יש ניתוח מרתק   -הרב נתנאל אליישיב כתב לאחר הרצח את הספר ״ההחמצה 
 ת כחברה ממלכתית לאחר הרצח. הוא עוסק בהחמצה שלנו כעם להיבנו ומלמד על  המשבר החברתי שקדם לרצח.

 
. יש להמשיך וללמוד מרצח זה כל הרצף הגילאיאת יום רצח רבין בטקסים ומעגלי שיח ב יציינות החינוך ומערכ זהבשבוע 

כיצד לבנות את החברה הישראלית סביב ערכים משותפים וכבוד האדם, ולהוקיע תופעות של גזענות שנאה ואלימות בשל  
 תפיסות ודעות פוליטיות כאלה או אחרות.  

 
ים ואמונות , על חיבורים היום שבו יצחק רבין נרצח ושנים אחרי אנחנו מנהלים שיח בירור פנימי על המהות והזהות , על ערכ

מלמטה , שינוי שנתחיל במעגלים   יםשמגיע ושינוי ומורכבויות וזהו הזמן שלנו , זמן לשהות במרחב הפעולה , להנכיח מציאות
 מקומיים ונרחיב למעגלים חיצוניים. 

 
, חובה עלינו בכוונה מלאהבשנים האחרונות השיח , ההקשבה , ההכלה והקבלה של שונות נאמרה מהפה אל החוץ ולא 

 לשמוע ולהקשיב , אלה פעולות שונות אך מחייבות . 
 

 אנחנו במציאות שבה הסביבה החברתית והערכית רועשת , אין אמת אחת ויש ריבוי דעות ואמונות .  
 חובה עלינו להקשיב לכולן אך גם לקבל את ההכרעה ככל שתהיה נוחה לנו או לא מותאמת לדעות שלנו . 

 
 .רבין הוא יום זיכרון של פצע לאומי, פצע שנחרת בכאב ובבושה בתולדות ימי עמנויום הזיכרון ליצחק 

 .אף שאנחנו עם זוכר, איננו נוטים לזכור את פרטי המחלוקות בין הפלגים השונים בצמתים הגורליים בתולדות עמנו
 .עודין אחר וא מה שיותר נחרת בזכרוננו הלאומי הוא העוצמה הבלתי מתפשרת של הויכוח, של הגישה של אני

 .שם נמצאת סכנת החורבן -במקום שבו אנשים בטוחים שכל הצדק איתם, והדעה האחרת תביא חורבן 
חה". האמת היא תמיד יותר  ו "רק אני רואה נכ –צריך להישמר כמפני האש מן העמדה הנפשית שגורסת "כל הצדק איתי" 

 .מגוונת ותמיד יותר מורכבת. ברוב המצבים לא הכל שחור ולא הכל לבן
 

 . יש לכולנו דעה עצמאית, ייחודית, שכל אחד מאיתנו מאמין שהיא הנכונה ביותר. זה טבעי. איני מצפה שנסכים על הכל
 .זכותו של כל אחד להיאבק בדרכי שלום על עמדתו. כך בדיוק זה צריך להיות. זוהי הדמוקרטיה במיטבה

ה שכל אחת מהדעות היא בעצם אבל אני מאמין שהדרך שלנו חייבת להיבנות על שכנוע הדדי, על דיון תרבותי והגון, על הבנ
 .חלק מהפסיפס הייחודי שנקרא עם ישראל

 
 :1994 -שאמר ב ולכן ראוי לחזור היום לדבריו של יצחק רבין בנאומו בפני הפדרציות היהודיות, דברים

ת זוהי שעה של התחבטויות קשות, גם ויכוחים סוערים. אבל חשוב שכולנו נדע כי תהיינה אשר תהיינה ההחלטות, אהב"
 .כל ישראל ערבים זה לזה -ישראל אמיתית שורה עלינו ולנגד עינינו תמיד המימרה העתיקה

 
 ."כולנו אחים, כולנו יהודים וגורל אחד לכולנו  -אין אנו שוכחים לרגע כי בין שתומכים במהלכים שלנו ובין שמתנגדים להם

 
  ובהדברות ידנו, ואת זה נעשה בשכנוע, בהסכמה סביב הערכים והפעולות שיבטיחו את עת התאחד משימתנו הגדולה היא ל

 . רחבה ככל האפשר
 

בצד זיכרון האדם, אנו מצפים מכם לזכור גם את לקחי הרצח, את הסכנה הנוראה שממנה הזהיר רבין 
בחריגה מגבולות המחלוקת הלגיטימית לעבר  שבשנאה, שהסכנה שבהסתה,   –בחייו וזו שהובילה למותו 

  ואי קבלה של הכרעה או החלטה סמכותית , מביטול האחר ואי הקשבה ופתיחות לדעות שונות האלימות
 . לפנינו בעתיד  . בכל מחלוקת שתהיה

 
 .ברוךרבין  של יצחק  ויהי זכר

 יה יגאל דד
 ך מנהל אגף חינו

 שער הנגב  

 


