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  91 -לנובמבר צוין יום הזיכרון ה 5-ב
 זכרונו לברכה. ,ליצחק רבין

דברים שנכתבו על ידי חבורת מרחיבי היכולות )ו'( לטקס, עבודות קבוצתיות   –בגליון זה 
 חבורת מגלי דרך ארץ )ג'( לאחר הטקס, ופלקט מסכם של חבורת מאמצי הכבוד )ד'( של

 
 

( 'כמדי שנה, חבורת מרחיבי היכולות )כיתה ו
 .יצחק רבין ערכה טקס לזכר

לפני שהתחלנו בהכנות לטקס, למדה החבורה 
על תחנות בחייו של יצחק רבין וכן עסקה 

בשאלות הנוגעות לדמוקרטיה, חופש הביטוי 
 רכים לפתרון אי הסכמות.וד

במסגרת זו התבקשו ילדי החבורה לכתוב קטע 
המביע את מחשבותיהם ותחושותיהם בנושאים 

של שלום, רצח פוליטי, הזכות להביע דעה, 
 נקיטת עמדה כנגד אלימות וכן הלאה.

מרבית הקטעים הוקראו בטקס ונראה היה כי 
בני נוער, צוות המחנכים  ,ילדים –הקהל המגוון 

 היה מרותק ונרגש. -רים והו
 

שמחה לשתף גם אתכם בקטעים שנכתבו ע"י 
  ילדי החבורה.

 רונית, מחנכת החבורה.
 

 

 

 

 

 אלימות היא לרוב מפלטם האחרון של חסרי יכולת. 
ולא תמיד  היא במידות קטנות -בהתחלה  ובמקרים מסויימים

  נראות.
מסתכלים ושופטים  -כי תמיד יש את האנשים שפותחים עין עליך 

אך האם אלימות היא  אותך לרעה או לטובה או מורידים אותך.
 ?די לומר לךמישהו דרך נכונה ל

. זה וההרס הוא עצום במידות גדולות זה סיפור שונה לגמרי כי
 בהרג אחד עד מאות ומיליונים. להגמר  יכול
 בוחניק שלו

 
 

  / אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית 
 אבידן-יובל בנטוב

את המשפט הזה אמר ראש הממשלה יצחק רבין 
 .האחרון בעצרת השלום מובנאו

 .משפטים המשמעותיים בנאוםההמשפט הזה היה אחד 
הדמוקרטיה הישראלית. יסוד אלימות היא כרסום 

ת אנחנו המשפט הזה אומר שאם משתמשים באלימו
בעצם פוגעים במדינה שלנו, בדמוקרטיה הישראלית 

 .ורק אנחנו נפגעים מזה. אנחנו וכל מי שמסביבנו
לאט לאט  -זה בעצם כמו לכרסם לעצמנו את הרגליים

לא נוכל לעמוד וכך גם מדינת ישראל והדמוקרטיה 
 .הישראלית

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 אסף זהר / זכותי לחשוב אחרת
 .זכותי לחשוב אחרת

 .ע דעהזכותי להבי
 "לא נכון" :אבל הם אומרים לי

 .מבחינתם זו רק מחשבה
 

 .אני עוד אגיד מה שיש לי
 .בטח תהיה להם תגובה

 ,אבל אני אגיד והם יקשיבו
 .רבים לפניי קרהלכך 
 

 ,רבים לפניי שינו כבר
 ,רבים ורבים ורבים

 ,לרובם בסוף הקשיבו
 .לרובם הסבירו פנים

 
 ,אני עוד אמצא את הדרך

 .להקשיב גרום להםא
 בתקווה שבסוף הם יבינו,

 ויחול פה שינוי מסביב.

 אלימות משתיקה לא פותרת. 
אלימות היא גורם שלילי שלא נותן לי להתקדם ולפתוח 

 דלתות חדשות.
אלימות אינה הדרך לפיתרון סכסוכים במדינה 

 .דמוקרטית
 .נראה-אלימות זה מעצור בלתי

 .אלימות לא מקדמת רק מחזירה לאחור
 ימות זה כמו סם שאתה לוקח כל הזמן. אל

אנו נכנעים לאלימות  -זו הרגשה טובה של כוח ושליטה 
 בקלות ולא נלחמים על השלום.

 שצ'ופק בן
 

 זכותי לחשוב אחרת מכל אחד אחר.
 זכותי לחשוב אחרת על השלום וכל דבר אחר.

 שלום בשבילי זה לא סתם לנפנף, 
 בשבילי זאת דרך טובה ללכת בה.

 ופקשצ' בן
 

 
 
 
 

 אלימות אינה יכולה ליישב דבר
אלימות לא מפייסת רק הורסת את יחסי האנוש והמדינות אחת 
עם השנייה ואף אחד לא יוצא מרוצה. אם אתה לא חושב שדעה 

 זו עדיין לא סיבה לאלימות. ,של אחר טובה או נכונה
לדעתי צריך להפסיק את היחס  -בעקבות מה שקרה ליצחק רבין 

שים ולהתחיל יחס של שלום וחמלה. מה שקרה זה הזה בין אנ
 זה נורא! -ממש עצוב 

 
 

 

 פלג ןמעיי/  שלום ואלימות 
 אלימות אינה יכולה ליישב דבר.

 אלימות היא רק כלי שמשמש בשביל לפגוע ולהעליב.
אלימות רק מלבה את המדורה שכבר פגעה בהרבה 

 אנשים.
 אלימות זה פצע שלעולם לא יחלים.

 וצים לפתור זאת זה בעזרת השלום.אך אם אנו ר
 שלום זה מה שיכול ליישב את הדברים.

 שלום זה כלי שמאפשר לפתור דברים ולפייס.
 שאיימהשלום יכול לכבות את המדורה ההרסנית 

 לפרוץ ולהכות.
שלום זו הדרך לחבוש את הפצעים ולטפל בהם עד 

 שיחלימו.
שלום זה הדרך ליישב מלחמה הרסנית שפוגעת בלבבות 

 אנשים ומכה בהם כמו שוט כל יום.
הקליעים  שלושתאני חושבת לעצמי מה היה קורה אם 

מה היה קורה אם הוא היה ? לא היו נורים מהאקדח
האם היה שלום או שהאלימות הייתה מציפה ? עדין חי

 ?ם מי היינו בשלוםע ,ומה אם היה שלום ?את הרחובות
 ?האם היה יכול לקרות שכן תפרוץ מלחמה

שלושת הקליעים נורו וחבל שזה הסתיים  ,קרהאך זה 
ני רק יבע - לא הדרך לפתור מריבותהיא כי אלימות  ,כך

 .שלום יכול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 / מעיין מסס שיר לשלום
 שלום

 אל תמשיכו לחכות הוא מחכה לכם, 
 הוא לא יבוא לבד הוא צריך את עזרתכם.

 אל תאבדו תקווה תמשיכו לנסות
 המשך הוא לעשות.להאמין זה התחלה ה

 
 אל תוותרו כל פעם שקשה

 תעצרו ותזכרו 
 עד כמה אתם באמת רוצים את זה.

 
 תהיו מוכנים זה לא הולך להיות קל,

 הדרך לשלום לא פשוטה בכלל. 
 יש בה ויתורים, ויכוחים וחילוקי דעות. 

 אבל אם נצליח להביא אותו נוכל באמת סוף סוף להנות.
 

 אל תוותרו כל פעם שקשה
 תעצרו ותזכרו

 עד כמה אתם באמת רוצים את זה.
 

 שיגיע השלום 
 זה יהיה כמו הגשמה של חלום

 לא יהיה יותר פחד וגם לא פיגועים 
 .לא יהיו מלחמות וגם לא הרוגים

 אל תוותרו כל פעם שקשה 
 תעצרו ותזכרו

 זה. עד כמה אתם באמת רוצים את

 
 אבידן-בנטוב איתי/ סמל לשלום  -יצחק רבין 

האמנתי ששלום זו הדרך הנכונה לפעול בה,  תמיד
ואלימות היא לא פיתרון לשום דבר. אלו גם היו דעותיו 

 של יצחק רבין.
יצחק רבין הדהים אותי, בכך שבן אדם שהיה רמטכ"ל, 

שנה איש צבא, יכול לחשוב על שלום, לרצות  72-ו
שלום, וגם אם אומרים לו שהוא טועה, הוא עדיין רואה 

מלאה, שיש אנשים שמאמינים לו, והוא את חצי הכוס ה
הולך אחרי האמת של עצמו. אמת שנראית לי מאוד 

 מאוד נכונה, ואני מצטער שלא זכיתי לפגוש אותו.
יצחק רבין גדל במשפחה שהיתה מעורבת בהקמת 

כך רצה את טובתה  היישוב בארץ ישראל ולכן הוא כל
 של ישראל. הוא נהיה חייל, והגיע עד רמת רמטכ"ל, כי

רצה להגן על מדינת ישראל ורצה בטובתה של מדינת 
למרות שלדעתי, אם אתה חייל, זה לא בטוח )ישראל 

. (אומר שאתה עושה דברים לטובתה של מדינת ישראל
היה יכול להיות שמלחמת העצמאות, מלחמת סיני, 
מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום 

כולות לא הכיפורים, ומלחמת לבנון הראשונה, היו י
להיות, וגם מלחמות שהיו אחרי מותו, מלחמת לבנון 
השנייה, מבצע עופרת יצוקה ואפילו מבצע צוק איתן 

 שקרה רק לפני חודשיים, היו יכולות לא להיות. 
אך כמו שהוא כתב בנאומו: "נלחמתי, כל עוד לא היה 
סיכוי לשלום. היום אני מאמין שיש סיכוי לשלום, 

 סיכוי גדול". 
, גם אם אין כלל סיכוי לשלום, זו לא סיבה לדעתי

 למלחמה, עדיין אפשר למצוא דרך, כל דרך. זה אפשרי.
 

 / אבינועם גלעד  זכותי
 זכותי, זכותי לחשוב אחרת 

 זכותי להביע דעה 
 אבל אני לא יכול לפגוע, לפצוע או לרצוח 

 אלימות לא פתרון 
 אלימות פוגעת בכולם, לא רק בקורבן 

 מסויימים היא המוצא האחרון  לצערי במקרים
 עם אנשים שכבר לא יכולים לשתנות 

 עם אנשים שכל מטרתם היא לפגוע.
 אני מקווה שיום אחד לא תהיה אלימות 

 ושלא יהיו מקרים שנהיה חייבים לשתמש בה
 אבל כמו שאומרים:

 אל תגידו יום יבוא תביאו את היום.
 
 

  
עשות אני חושבת שאפשר לעשות שלום, ואין בעיה ל

 שלום רק צריך לרצות לעשות שלום.
 חייםכי כולם  םנורמליחיים בלי שלום אי אפשר לחיות 

בפחד, בשנאה אחד לשני, בקנאה אחד בשני ופשוט לא 
כיף לחיות שני עמים במקום אחד. אני חושבת שלא 

צריך לחלק את המדינה לשטח של יהודים ושטח של 
 אפשר לחיות ביחד בלי פחד. - ערבים

א מבינה למה בכלל אומרים: הוא יהודי הוא אני ל
ערבי. אף אחד לא באמת החליט מה הוא רוצה להיות 

 ובסוף כולנו בני אדם.
 ואפילו אנשים שלא רוצים שלום הם צריכים אותו. 

אפילו שהם לא מראים כי זה לא באמת כיף לאף אחד 
 לחיות במלחמה או בפחד.

 יסמין נסרה

 כדורים נורו ממרחק קצר,  3
 צר מאוד.ק

 הוא פונה משם. הם חשבו שאפשר להציל אותו 
  –אך תוך שעה קצרה כל מדינת ישראל ידעה 

 שאין לנו את ראש הממשלה.
 הלם עבר בבתים. שתיקה.

 בכי פרץ, יאוש
 ותקווה שאולי זה רק חלום רע 

 וכל זה לא קרה.
 אני אומרת לעצמי

 אולי הוא במקום טוב עכשיו 
 ימות מקום בלי מלחמות, בלי אל

 מקום שיש בו שלום כמו שהוא רצה 
 אולי זה ככה אבל אצלנו הכל הפוך 

 אלימות ברחובות, 
 כל יום הודעה ברדיו שמישהו נרצח 

 ואז ישר אני חושבת על המשפחות שיש להם חלל ריק בבית 
 אוריה אגוזי

  
שלושה כדורים. ממרחק קצר. זה קרה בחלקיק 

ננו. זה נגמר. אחרי שעה קלה הודיעו: הוא אי שנייה.
אלימות ברחובות, ואבל בבתים. בוכים על האיש שהיה 

נפילה עצומה באווירה. אלפי נרות הודלקו.  ואיננו עוד.
ושם הכיכר השתנה לכיכר יצחק רבין.   אלפי נרות.

מאות באים לבכות עליו כל  גופתו שוכבת בהר הרצל.
ואני כל כך מצטער שלא יצא לי להכיר אישיות   שנה.

 .בהכה חשו
 שוהם בנטוויץ'

 



 / דן חלמסקי  אמיתהלאמת ה
אלימות משתיקה, לא פותרת. זה משפט חכם עם מוסר 

המשפט מדבר על זה שהאלימות לא עוזרת בשום דבר היא  השכל.
רק גורמת פחד, היא משתיקה אנשים. היא לא פותרת מריבות, 

אלימות לא פותרת כלום: לא עבודות , לא   היא מעצימה אותן.
 .לכן אני מסכם לא לאלימות, כן לשלום  ולא כלום. ממשל

 

  

 לו היה פה שלום / קבוצה מחבורת מגלי דרך ארץ )ג'(
 אם יצחק רבין עוד היה קיים

 היה פה שלום בכל העולם
 ואז לא היו מלחמות

 וזה היה פותר את כל הבעיות.
 אם יצחק רבין היה עוד חי

 היה פה שלום גם בסיני
 גלי דרך ארץשלום, לנו קוראים מ

 אנחנו רוצים ללמוד ממך איך עשית כל כך הרבה בדרך.
 היית ראש הממשלה וגם חייל

 ואפילו גם היית רמטכ"ל.
 אנחנו רוצים שיהיה פה שלום
 כי זו ממש הגשמה של חלום.

 כולם עם הכפיים
 כולם מתרוצצים

 כי זה ראש הממשלה
 שאנחנו רוצים.

 
 
 

 )ד'( לסיכום העבודה סביב יום הזכרון ליצחק רבין עבודה משותפת של חבורת מאמצי הכבוד
 

 


