המרכז להדרכה ולימודים חלופיים

רצח רבין והדמוקרטיה
על הסמינר:
רצח רבין אינו רק רצח של אדם ,זהו רצח אשר זעזע מדינה שלמה
ואת אושיות הדמוקרטיה שלה .עלינו כחברה ,להבין את מהות
הרצח ואת משמעויותיו .בסמינר נתחקה אחרי דמותו של רבין
כמנהיג ,התופעות החברתיות שהובילו לרצח ,בעיית האלימות
והאתגרים העומדים בפני חברה שסועה .בייחוד לאחר הקיץ
האחרון ורצח ארבעת הנערים עלינו לשאול :מהם הלקחים
המוסריים והאקטואליים הנובעים מהרצח הנתעב שעלינו להפיק,
על מנת לקדם חיים בחברה מתוקנת?

תמיד האמנתי שמרבית העם

מטרות הפעילות:

רוצה בשלום .מוכן ליטול סיכון

 .1העמקה במושגים :דמוקרטיה ,חברה וזכויות אדם.

לשלום .ואתם כאן,
בהתייצבותכם בעצרת הזו,
מוכיחים עם רבים אחרים שלא
הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה

 .2מתן כלים ערכיים ומחשבתיים לבחינה ביקורתית של
המציאות.
 .3הכרת התהליכים שהובילו להירצחו של רבין ז"ל והבנה כיצד
משפיע הרצח על החברה הישראלית כיום.
 .4קריאה לאקטיביות ומעורבות
הדמוקרטיה וזכויות האדם.

חברתית

בשמירה

על

מהלך הפעילות המוצעת:

סדנה מקדימה עם המחנכים
מתוך תפישה הרואה במחנך אדם האמון על תהליך עיצוב עולמו
הערכי של החניך ,ומתוך כך תפקידם החשוב עד מאד של מחנכי
השכבה בתהליך החינוכי שיעבור השנה ,נקיים מפגש מקדים של
מחנכי הכיתות .במפגש נשוחח על מהותה של הדמוקרטיה ,מהם
הצמתים בהם נבחנת החברה הישראלית על קיומה וכיצד מהות זו
נתפסת בקרב הנוער .נעמיק בתפקידו של המחנך בתהליך זה,
בתפקידו של ביה"ס כמחנך לתרבות דמוקרטית ,נעמוד על
הרציונאל החינוכי של הסמינר השכבתי ומטרותיו ונעניק כלים
להמשך התהליך החינוכי בכיתות.

בשלום ומתנגד לאלימות.
אלימות היא כרסום יסוד
הדמוקרטיה הישראלית .יש
לגנות אותה ,להוקיע אותה,
לבודד אותה .זו לא דרכה של
מדינת ישראל.
יצחק רבין,
מתוך הנאום האחרון

לאמר :שאל בן אדם ,לנתיבות עולם .שאל אי הדרך ,אי?
לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא ,להעלותה ולהרחיבה
ולחזקה למען לא תאבד בחיפושיה הקשים".
י.ח .ברנר
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רצח רבין והדמוקרטיה
יום הסמינר
בסיסי הדמוקרטיה – בין שיטת משטר לאורח חיים
הבנת מהותה ומטרתה של הדמוקרטיה .במשבצת זו נעמוד על ההבדל בין השיטה
הדמוקרטית כצורת משטר לבין מהות הדמוקרטיה כתרבות המבוססת על מוכנות
לחיות יחד עם השונים ממני .נעשה זאת באמצעות דמויות המוכרות לבני הנוער ונציף
את המתחים שעולים מתוך חיים משותפים.
תערוכת "רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית"
נלמד על תחנות בחייו ,הגורמים לרצח ותהליך ההסתה ,תקופת האבל ו"נוער
הנרות" ,השפעות הרצח על החברה עד היום .נסמן את האלימות וההסתה כתופעות
חברתית נרחבת הפוגעת קשות בדמוקרטיה ,אז והיום.
להיות אזרח מעורב
האם עדיין מתרחשת פגיעה בדמוקרטיה? לאלו תופעות שסביבנו יש להתנגד? מהם
הביטויים של הדמוקרטיה בחיינו מעבר למפגש עם הקלפי אחת לארבע שנים? מה
תפקידנו כאזרחים? אילו דברים ניתן לעשות כדי לחזק את הדמוקרטיה? מה
תפקידו וכוחו של הנוער?
תערוכת "רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית" הינו תערוכה ניידת העוסקת בתכנית
המוזכרים לעיל ומשלבת בתוכה קוליסות צבעוניות ,קטעי מוסיקה והקרנת סרטונים.
אופני פעילות אלו נבנו בכדי ליצור גירוי חינוכי גבוה של התלמידים לנושא .במידה
והסמינר יועבר במתודת התערוכה ,יש להעמיד לרשותנו חדר פעילות קבוע ,בנוסף לחדרי
הפעילות של הקבוצות .השימוש במתודת התערוכה מביא לכך ,שיש לדרג את הפעילות
של הקבוצות כך שכולן יוכלו לעבור את הסדנאות ברצף.

לאמר :שאל בן אדם ,לנתיבות עולם .שאל אי הדרך ,אי?
לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא ,להעלותה ולהרחיבה
ולחזקה למען לא תאבד בחיפושיה הקשים".
י.ח .ברנר

