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עמוד השער

עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי אודות יום הזיכרון ליצחק רבין, מידע 
שצברו ולמדו בשנים הקודמות. 

מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם, לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע 
מסוימים. משום כך, רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.

המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.

רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי )ראו עמ' 5 ו־6 במבוא הכללי(. 
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים. 

בעד

כן לא

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
נגד

דמוקרטיה

מטרות

התלמידים ילמדו מהי דמוקרטיה – מהם המושגים 
והעקרונות המרכזיים שבתשתיתה. 

התלמידים יכירו את המאפיינים של חברה דמוקרטית 
ושל שלטון דמוקרטי. 

התלמידים יכירו בחשיבותה של הדמוקרטיה.
התלמידים ילמדו על רצח יצחק רבין ז"ל ועל נסיבותיו. 

התלמידים יראו ברצח ראש ממשלה נבחר פגיעה 
חמורה בדמוקרטיה. 

התלמידים ידונו בדרכים לגיטימיות ובדרכים 
שאינן לגיטימיות לפתרון מחלוקות וסכסוכים בחברה 

דמוקרטית.
התלמידים יוכלו לפתור קונפליקטים חברתיים 

הנוצרים בכיתה בדרכים דמוקרטיות, ויעמידו לנגד 
עיניהם ערכים דמוקרטיים בעת שהם בעצמם מקבלים 

החלטות.

הזמן הדרוש להוראת כל היחידה: 4 שעות.

ואם הזמן קצר, ולא תוכלו ללמד את כל היחידה, 
מומלץ ללמד את המדור "פותחים ספר" העוסק במקורות 

יהודיים המציגים עקרונות העולים בקנה אחד עם 
עקרונות הדמוקרטיה, ואת המדור "בסימן קריאה", ובו 
סיפור המתאר מצב מחיי הילדים, ובו באים לידי ביטוי 

ערכים דמוקרטיים. 
.

הציוד הנדרש:  
החוברת "לּכֹל זמן" כרך א', עמ' 34–43.

פתקים קטנים זהים ולבנים, אחד לכל תלמיד 
)ראו את פעילות המוצעת במדור "מבעד לחלון"(.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת: יום זיכרון ממלכתי נקבע רק לציון אירוע חשוב מאוד. אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר באיזה אירוע אנו נזכרים 

ביום הזיכרון ליצחק רבין, וכן לשאול אותם: מה היה תפקידו של רבין בזמן ההתנקשות? מי מכהן בתפקיד זה בימינו? 

תת כותרת: רצוי להבהיר שמשמעות המילה "דמוקרטיה" היא "שלטון העם". 
אפשר לשאול את התלמידים מה לדעתם הקשר בין יום הזיכרון ליצחק רבין לדמוקרטיה. 

תאריך יום הזיכרון: י"ב בחשוון. ההתנקשות בראש הממשלה רבין אירעה ב־4 בנובמבר 1995, י"ב בחשוון תשנ"ו.

מודעה 1 – מה בעצם קרה? 
המודעה מזכירה שהסכמי אוסלו הם הסכמי שלום עם הפלסטינים, הסכמים 
שראש ממשלת ישראל יצחק רבין ויאסר ערפאת )ראש אש"ף( חתמו עליהם. 

דברי הילדים בבועות הדיבור מבהירים ששני המחנות שנוצרו בעם לאחר חתימת 
הסכמים אלו רצו בשלום, אך הם חלקו אלו על אלו בשאלת הדרך להגיע להסכם 

שלום וגודל הפשרות שיש להסכים להן תמורת הסכם כזה. 
הוויכוח הלגיטימי הזה הביא לתוצאות קשות – כיצד מסבירה זאת המודעה? )ראו 

הרחבה ב"תעודות זהות", בעמוד הבא(. המודעה מזכירה גם את נסיבות הרצח – 
מתנקש יהודי ירה בראש הממשלה בעת עצרת בתל אביב.

בשורה האחרונה במודעה מצויין שהציבור בישראל החל בחשבון נפש. כדאי לשאול 
את התלמידים אילו לקחים אפשר להפיק מהאירוע הקשה )באילו דרכים מותר 

להביע דעה? באילו דרכים אפשר לשכנע את מי שאינו מסכים אתך?(

מודעה 2 – טקסים לזכר יצחק רבין:
בי"ב בחשוון נערכת אזכרה ממלכתית ליצחק רבין ליד קברו בהר הרצל, ובו בזמן 
נערכים טקסי זיכרון בכל מוסדות הציבור וכן במחנות הצבא. נוסף על כך נערכים 
הרצאות, דיונים, פעילויות ואירועים בנושאים הקשורים בדמוקרטיה. על הקשר 

בין יום הזיכרון ליצחק רבין לדמוקרטיה נעמוד לאחר קריאת מודעה 3.

לוח מודעות
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חשוב לבקש מהתלמידים להסביר בעצמם מדוע רצח של ראש ממשלה נבחר היה לא רק רצח נתעב )כמו רוב מעשי 
הרצח(, אלא גם פגיעה חמורה בדמוקרטיה, וכן חשוב שהם יסבירו מדוע הוחלט שביום הזיכרון ליצחק רבין יעסקו בערכי 

הדמוקרטיה ובחשיבותה.

הידעתם?
עד כה לא נערך משאל עם בישראל. 

עם זאת, בזמן האחרון )ספטמבר 2010( הציע חבר 
הכנסת אופיר אקוניס הצעת חוק שכל הסדר עם 

הפלסטינים יחייב משאל עם. "זה הדבר הדמוקרטי 
ביותר שאפשר להעלות על הדעת", אמר ח"כ אופיר 

אקוניס, והשיב ]לו[ ח"כ נחמן שי מהאופוזיציה 
"הממשלה נבחרת כדי למשול, לא כדי לשאול ]את 

העם בכל פעם[".

שיחה בכיתה: 
כיצד משפיעים האזרחים 

על מדיניות הממשלה?

בדמוקרטיה ייצוגית )צורת שלטון כמו זו הנהוגה 
במדינת ישראל( האזרחים בוחרים נציגים המייצגים 

את הדעות השונות הרווחות בעם )בישראל אלו 
הם חברי הכנסת, הנבחרים פעם בארבע שנים לכל 

היותר(. הממשלה תלויה בתמיכה של רוב חברי 
הכנסת. אם רוב חברי הכנסת מתנגדים למדיניות 

הממשלה, הם יכולים להפיל אותה. כלומר, הממשלה 
תלויה בתמיכת העם, ולכן חייבת להתחשב בדעת 

האזרחים. 
כאשר הממשלה עומדת לקבל החלטה גורלית, היא 

יכולה )אך לא חייבת( להחליט על "משאל עם", 
על משאל שבו כל האזרחים יביעו ישירות )ולא 

באמצעות נציגיהם, חברי הכנסת( את דעתם בסוגיה 
הנדונה, ויחליטו על פי הרוב "כן" או "לא".

מודעה 3 – מהי דמוקרטיה? 
להבדיל מהמודעות ביחידות האחרות בתכנית, מודעה זו נועדה לא רק להזכיר לתלמידים מידע שרכשו בשנים באחרונות, 

אלא גם להקנות להם מידע חדש. 
לפני קריאת המודעה, אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר במה שהם יודעים על "דמוקרטיה", ולרשום את דבריהם על 

הלוח, ואחר כך לבדוק אילו עקרונות הזכירו ואילו לא. 
אפשר לצלם את עמוד לוח המודעות לכל התלמידים )לכל תלמיד עותק אחד( ולבקש מהתלמידים לסמן את המשפטים 

העוסקים בענייני בחירות בצבע אחד ובצבע אחר את המשפטים העוסקים בזכויות האדם.

מדינות רבות קוראות לעצמן מדינות דמוקרטיות, אף על 

פי שלא מתקיימות בהן בחירות דמוקרטיות, והשלטון 

שבהן פוגע בזכויות האדם ובחירויות הבסיסיות ששלטון 

דמוקרטי חייב להבטיח, כגון חופש המחשבה וחופש 

הביטוי. כך למשל סין, איראן, ונצואלה ועוד. 

עוד אפשר לשאול את התלמידים כיצד נקרא שלטון 
שאינו דמוקרטי? 

"דיקטטורה" או בעברית "רודנות", היא שלטון 
בלתי מוגבל של אדם ]דיקטטור, רודן[, או קבוצה, 

המדכא את הכוחות החברתיים האחרים ומבטל את 
החירויות הדמוקרטיות. 
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בעמוד הבא, תמצאו תעודת הזהות של יום הזיכרון ליצחק רבין, המסכמת את עיקר ענייני היום. 

מיון המידע וכתיבת מודעה:

• רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור על פי הקטגוריות 
האלה:  "סיפור היום", "מהות היום", "מנהגי היום" ויכינו מעין "תעודת זהות" ליום הזיכרון ליצחק רבין.

• כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־V את הפרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־X  את פרטי המידע שנזכרו בעצמם 
או בעקבות השיחה בכיתה.

• אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב מודעה המזכירה פריט מידע שלא הוזכר כלל בעמוד השער.

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?

רצוי לשאול את התלמידים אילו פרטי מידע על החג אינם נזכרים בעמוד השער )לא בגלוי ולא 
ברמזים(.

למשל, לא הוזכרו בעמוד זה – 
שם המתנקש ביצחק רבין )יגאל עמיר(.    

החוק שעל פיו ביום זה יש להוריד את דגל המדינה לחצי התורן בכל מוסדות המדינה.    

מסורת וחידוש:

רצוי להוסיף שיום הזיכרון ליצחק רבין הוא יום אבל חדש יחסית. הוא נוסף ללוח העברי 
לפני שנים אחדות בלבד.

אפשר לשאול את התלמידים במה דומה יום אבל זה לימי אבל אחרים בלוח העברי:
- במה הוא שונה מימי האבל שקבעו חכמים? )כמו ט' באב, וי"ז בתמוז. בין השאר, נוהגים בימי 

האבל האלה לצום ומנהגי אבלות אחרים(. 
- במה הוא דומה ובמה הוא שונה מימי הזיכרון שנקבעו אחרי קום המדינה )יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה ויום הזכרון לחללי צה"ל(?
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שמות היום:  יום הזיכרון ליצחק רבין 

תאריך: י"ב בחשוון

מהות היום:
במוצאי שבת, אור לי"ב בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 

1995, נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל 
)זיכרונו לברכה(. יצחק רבין נרצח בידי מתנקש יהודי 
שהתנגד למדיניותו ולמדיניות ממשלתו. י"ב בחשוון 
הוא אפוא יום הזיכרון ליצחק רבין, כלומר יום השנה 
למותו .מדי שנה בשנה מעלים ביום זה את זכרו. רצח 

ראש ממשלה שנבחר על ידי העם ועל פי עיקרון "הרוב 
קובע" הוא פגיעה חמורה בדמוקרטיה )כלומר בשלטון 

העם(, ונקבע שיום הזיכרון ליצחק רבין יהיה יום 
זיכרון ממלכתי, ובו תחלוק החברה הישראלית כבוד 
לפועלו של יצחק רבין למען המדינה ותעסוק בערכי 

הדמוקרטיה ובסכנות האלימות.

הרקע לרצח:
שנתיים לפני הרצח חתם יצחק רבין הסכמים עם 

מנהיגי הפלסטינים, הסכמים שכונו הסכֵמי אֹוְסלֹו. 
בהסכמים אלו התחייבה מדינת ישראל למסור 

לפלסטינים שטחים שנמצאו בשליטתה, בניסיון 
להביא לשלום בין שני העמים. הציבור בישראל 

התפלג אז לשני מחנות: מהצד האחד, עמדו התומכים 
בהסכמים. הם האמינו שבזכות הסכמים אלה יושג 

שלום, ושבלעדיהם יימשך הסכסוך עם הפלסטינים, 
ָבה קורבנות רבים משני הצדדים.  סכסוך שכבר ּגָ

מהצד האחר, עמדו המתנגדים להסכמים. הם טענו 
שהוויתורים רחבים מדי ומחלישים את המדינה, ושאם 

המדינה תהיה חלשה צפויות לה מלחמות ולא שלום. 
מתח רב שרר בארץ – אלה ואלה הפגינו בחוצות 

הערים, השמיעו קריאות גנאי רבות. בהפגנות שערכו 
המתנגדים להסכמים כוונו קריאות השמצה חריפות 

במיוחד כלפי ראש הממשלה יצחק רבין, ואלו הסיתו 
את הרוחות נגדו. דברי הסתה אלו יצרו אווירה אלימה 

בחברה הישראלית, ואווירה זו יצרה את התשתית 
)הבסיס( לרצח ראש הממשלה.

ערב הרצח:
בערב הגורלי התקיימה בתל אביב עצרת תמיכה 

בהסכמים. יצחק רבין נכח בעצרת, הוא נשא נאום 
מרגש ושר עם הקהל כולו את "שיר לשלום". לאחר 
שירד רבין מהבמה, ירה בו אדם קיצוני וקנאי ושמו 

יגאל עמיר. יצחק רבין נפגע. הוא הובהל לבית החולים 
איכילוב בתל אביב וכעבור זמן קצר מת מפצעיו.

מה עושים ביום זה? 
בכל רחבי המדינה מורידים את דגלי המדינה לחצי 

התורן. 
ליד קברו של יצחק רבין בר הרצל שבירושלים ובכל 

מוסדות המדינה )משרדי ממשלה, מחנות צה"ל ובתי 
ספר( מתקיימים טקסי זיכרון, ברובם אומרים את 

התפילות "קדיש" ו"אל מלא רחמים", וקוראים קטעים 
על חייו של רבין ועל פעולותיו .

בבתי הספר לומדים על יצחק רבין — דמותו ופועלו, 
וכן על חשיבות הדמוקרטיה ועל סכנת האלימות 

לחברה.
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מה על פרק?
המדור מציג בפנינו את נושא היחידה: ערכי הדמוקרטיה ומאפייניהם של חברה ושלטון דמוקרטיים. רצוי להתמקד 

בשאלות המופיעות בסוף המדור, הן נועדו לעזור לתלמידים לשים לב לסוגיות העולות בהמשך היחידה בכלל, ובדברי ליזי 
הנהגת בפרט.

ב"פתק" כתובות השאלות שנדון בהן ביחידה ועוסקות בחשיבותו ובמשמעותו של הזיכרון ההיסטורי.
קריאת השאלות תעזור לתלמידים להתמקד בסוגיות שיועלו בהמשך היחידה. 

ליזי מספרת...
דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה. 

ליזי הנהגת נמצאת בדרכה לעצרת הנערכת מדי שנה בשנה לציון יום הזיכרון 
ליצחק רבין בכיכר רבין בעיר תל אביב. 

לאחר קריאת הקטע כדאי לדון ברעיונות ובאפשרויות שמעלה ליזי, ולהעלות 
את השאלות האלה:

– מדוע ליזי סבורה שראוי להקדיש את יום הזכרון ליצחק רבין לדיון 
בעקרונות הדמוקרטיה?

– על פי דבריה של ליזי, אילו דרכים עומדות בפני אזרח מן השורה להשפיע 
ולהביע את דעתו?

כדאי לציין שכל הדרכים שליזי מעלה הן דרכים לא אלימות )אפשר להפגין, 
לפרסם מאמרים בעיתון, להתראיין, ואם הנושא חשוב במיוחד אפשר לנסות 

לפעול למען הקדמת הבחירות כדי להחליף את הממשלה המכהנת(.
ליזי השתתפה בהפגנה למען זכויות העובדים זרים. אפשר לשאול את   

התלמידים: 
מדוע אמורה וצריכה חברה דמוקרטית להבטיח גם את זכויותיהם של   

כל בני האדם, גם של מי שאינם אזרחיה?
על פי עדותה של ליזי, עיתונאים תיעדו את ההפגנה. אפשר לשאול את   
התלמידים: מה היא תרומתה של העיתונות לקיום חברה ושלטון דמוקרטיים? 
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פותחים ספר

חלק א: שוויון לפני החוק

• על שאלה 1: 
)א( התורה מנחה את השופטים לשפוט משפט שווה את כל העומדים מולם – את איש 

הציבור המוכר והעשיר, כמו את האזרח האלמוני הפשוט. 
אפשר להוסיף שבמקום אחר ציוותה התורה לשפוט את העומדים למשפט בצדק מבלי להעדיף או להפלות איש מהם 

בגלל מעמדו החברתי או הכלכלי:
ִנים"  יר ּפָ ט לֹא ַתּכִ ּפָ ה ִמׁשְ  "לֹא ַתּטֶ

)דברים, פרק ט"ז פסוק י"ט(

 )ב( מצד אחד, בעלי אמצעים ומעמד חברתי גבוה עשויים לזכות ביחס סלחני יותר משום שביכולתם להשפיע על חיי 
השופטים )על מינוים, על מקומות העבודה של בני משפחתם וכד'(. עשירים עלולים גם לשחד את השופטים, דבר שהתורה 

כמובן אוסרת )בהמשך הפסוק המצוטט בחוברת נאמר: 
יִקם"  ְבֵרי ַצּדִ ף ּדִ ר ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסּלֵ ַֹחד ְיַעּוֵ י ַהּשׁ ח ׁשַֹחד ּכִ "ְולֹא ִתּקַ

)דברים, פרק ט"ז פסוק י"ט(

מצד אחר, בנסיבות אחרות, שופטים עלולים לרחם על נאשמים עניים.
התורה מזהירה מפני עיוותי הדין האלה, ובמקום אחר אומרת במפורש: 

ּפֹט ֲעִמיֶתָך"  ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ֵני ָגדֹול ּבְ ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהּדַ ט, לֹא ִתּשָׂ ּפָ ׁשְ ּמִ "לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ
)ויקרא, פרק י"ט פסוק ט"ו(

מסורת וחידוש:

כבר במאה החמישית לפסה"נ החלה להתפתח באתונה שביוון צורת השלטון הדמוקרטית, 
וכמה ערי־מדינה ביוון אימצו אותה: כל אזרחי העיר היו שותפים לקבלת החלטות הנוגעות 

לניהול עירם ולמדינות חוץ שלה )עם זאת, נשים ועבדים לא נחשבו אזרחים ולא הייתה להם 
זכות הצבעה(.

המושג "דמוקרטיה" לא חדר לעולם היהודי. חז"ל, כלומר חכמי ישראל מתקופת הבית השני 
)המאה השנייה לפסה"נ עד המאה השישית לסה"נ(, לא ביטאו את השאיפה שהחברה היהודית 

תונהג בצורה דמוקרטית, והם כנראה לא צידדו בשיטת ממשל זו. עם זאת, מדברי חז"ל 
)ומהדרך שבה הם בעצמם פסקו הלכות( יכולה הדמוקרטיה הישראלית היום לקבל השראה 

וחיזוק. 
במדור "פותחים ספר", נביא כמה מקורות שהם דוגמאות לעיסוק בשאלות אלו. במהלך 

הלימוד חשוב להבהיר לתלמידים שחז"ל לא חיו בחברה דמוקרטית ולא דיברו על ממשל 
דמוקרטי, אך אנחנו מחדשים את המסורת שלנו בכך שאנו מקבלים 

השראה מדברי חז"ל גם בחיינו האזרחיים והפוליטיים. 

במדור זה מופיעים מקורות מהתנ"ך ומהתלמוד המבטאים עקרונות דמוקרטיים.
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חלק ב: ריבוי דעות

• על שאלה 2: הביטוי "אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן", 
ביטוי שחז"ל ייחסו לבת־קול )כלומר לקול שמימי, אלוהי( 
משמעותו שבכל טיעון מבוסס )כפי שטענו בית הלל ובית 

שמאי( יש אותה מידה של אמת, גם אם הטיעונים סותרים 
זה את זה. ביטוי זה מבטא את תפיסתם של חז"ל שריבוי 

דעות )מבוססות( הוא תופעה חיובית. 

רים )=זרים, תושבי הארץ שאינם מעם ישראל( הם בדרך כלל בעלי מעמד  • על שאלות המחשבה בעמ' 36: משום שּגֵ
חברתי נמוך ואינם יודעים את זכויותיהם, או אינם חזקים מספיק לדרוש אותן, מזהירה התורה: 

י ֲאִני ה ֱאלֵֹהיֶכם"  ֶאְזָרח ִיְהֶיה ּכִ ר ּכָ ּגֵ ט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ּכַ ּפַ "ִמׁשְ
)ויקרא, פרק כ"ד פסוק כ"ב(

רים" שהתורה מדברת עליהם.  בימינו אפשר לראות במהגרי העבודה )"העובדים הזרים"( מקבילים מודרניים ל"ֵגּ

• על איור בעמ' 36: דברי ליזי מדגישים שני עניינים: הראשון,שבמדינת ישראל זכויותיהם של העובדים הזרים שקיבלו 
אישור עבודה חוקי מוגנות בחוק. השני, שלמרות זאת, יש מעסיקים המנצלים את העובדים הזרים מפני שקשה להם 

לעמוד על זכויותיהם. ההפגנה המתוארת דורשת מהמדינה למנוע את הפגיעה בזכויות, משום שעל כל ממשל דמוקרטי 
לשמור על זכויות האדם הבסיסיות של כל בני האדם, גם של המיעוטים המתגוררים בה. 

אפשר לשאול את התלמידים באיזו זכות בסיסית פוגעים המעסיקים המחרימים את דרכוניהם של העובדים שלהם.

על בית שמאי ובית הלל:
הלל ושמאי היו חכמים ארץ־ישראליים שחיו בתקופת 

בית המקדש השני, במאה הראשונה לפסה"נ. הלל 
ושמאי עמדו בראשיהם של שני בתי מדרש גדולים 

"בית הלל" ו"בית שמאי". חילוקי הדעות בין בתי 
המדרש האלה נבעו בעיקר מגישות שונות – באופן 

כללי, נהוג לומר שבית הלל נטו להקל, ואילו בית 
שמאי נטו לפסוק לחומרה. 

כמעט בכל המקרים, נקבעה ההלכה כבית הלל. 
בתלמוד נאמר:

"וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים – 
מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? 

מפני שנוחין ועלובין היו, 
ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. 

ולא עוד שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן."
)תלמוד בבלי, מסכת עירובין, י"ג ע"ב(

האם חשבתם על זה?
ברוב הסוגיות הנידונות במשנה ובתלמוד מובאות 

דעות שונות, אף על פי שרק אחת הדעות נקבעה 
בסופו של דבר להלכה. גם תופעה זו היא הוכחה 
שחז"ל סברו שלפני קבלת החלטות ראוי לבחון 

ברצינות את הדעות השונות בשאלה.

בעד

כן

לא נגד
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פעילות 
כיצד תורמת ההקשבה לדעות שונות, ואף סותרות, להבנה כוללת?

במדרש )בעמ' 37( קובעת בת הקול: "אלו ואלו )דברי בית הלל וגם דברי בית שמאי המנוגדים 
להם( דברי אלוהים חיים הן". לפניכם פעילות המבקשת להבהיר את התפיסה שהצירוף של 

דעות מבוססות, גם אם הן מנוגדות, מאפשר לפעמים להגיע לאמת מורכבת יותר. רק הצירוף 
של "אלו ושל "אלו" יחד הוא דברי אלוהים חיים, רק הצירוף יכול לשקף את האמת את 

המציאות המורכבת של חיינו.

הפעילות :
אפשר לעמוד מול הכיתה ולהחזיק ביד את החוברת "לּכֹל זמן" – 

התלמידים רואים את הכריכה הקדמית של החוברת, והמורה רואה את 
הכריכה מאחור )גב החוברת(. 

תחילה יש לבקש מהתלמידים לתאר את החוברת, כפי שהם רואים 
אותה. למשל – חוברת בצבע תכלת, הכותרת כתובה באותיות לבנות 

גדולות, איור גדול וצבעוני באמצע העמוד )אפשר לפרט מה יש באיור( 
וכדומה. לאחר מכן, תתאר המורה את החוברת מנקודת מבטה. מכיוון שהמורה 

רואה את גב החוברת, התיאור שלה יהיה שונה מאוד מזה של התלמידים, ואפילו סותר אותו: 
התלמידים תיארו כותרת באותיות גדולות, והמורה תתטען שאין כותרת כזאת; התלמידים 

תיארו איור גדול ורב פרטים, והמורה – איור קטן וכו'.
לאחר התרגיל כדאי לשאול את התלמידים: כיצד תרגיל זה עוזר לנו להבין 
שדברים סותרים, לכאורה, יכולים להיות נכונים כולם? )נקודות המבט של 

בני אדם הן בדרך כלל חלקיות, ולכן הקשבה לדעות שונות, להיבטים שונים 
של אותה הסוגיה, מאפשרת להגיע לתיאור מהימן יותר של המציאות או של 

הבעיה(. 
עם זאת, התפיסה שאנו מבקשים להציג אינה טוענת ש"כל הדעות נכונות". 

בתרגיל שעשינו היו כל התיאורים של המורה ותיאורי התלמידים נכונים 
ומבוססים. אילו היה מישהו טוען, למשל, שצבע החוברת הוא ורוד, היה תיאור זה שקרי 

וחסר בסיס, ולא היה תורם לתיאור החוברת. 
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• על שאלה 4: שאלה זו עוסקת בדרכים שונות שבהן יכול כל אזרח בחברה דמוקרטית להביע את דעותיו. כדאי לעודד 
את התלמידים להשתמש בתשובותיהם במילים ובביטויים האלה: הפגנה, עצומה, עלונים )פליירים(, אוהל מחאה, כנסת, 

סיסמאות וכדומה. 
מומלץ לשאול את תלמידים באילו דרכים לגיטימיות אחרות מאלו המופיעות באיור אפשר להביע דעות בחברה 

דמוקרטית, כדי לנסות ולגרום למקבלי ההחלטות לשנות את החלטותיהם? )למשל, להתראיין בתקשורת, לפנות לנבחרי 
הציבור ]חברי כנסת[, ליזום קמפיין ציבורי להקדמת הבחירות ועוד(. 

על מה ההפגנה?

אזרחים במדינה דמוקרטית עשויים למחות, ובכלל זה למחות באמצעות הפגנה, על מדיניות השלטון כמעט בכל נושא – 
סוגיות חברתיות או כלכליות, שאלות פוליטיות, שמירת הסביבה ועוד ועוד. ביחידה הובאה דוגמה להפגנה נגד הפרת 
זכויותיהם של עובדים זרים )ראו במדור "ליזי מספרת", עמ' 35(, ולהפגנה למען סוגיה אקולוגית )ראו איור בעמ' 39(

חלק ד: "הרוב קובע"

חלק זה עוסק בצורך להכריע בסופו של דבר באיזו דרך 
לנקוט במקרה של מחלוקת.

• על שאלות 5 ו 6: 
ככתוב במדרש )בעמ' 39 בחוברת לתלמידים( אלוהים 

הנחה את משה: "אחרי רבים להטות", כלומר לקבל החלטה 
על פי דעת הרוב.

למען הדיוק!
המדרש מוציא את המילים "אחרי רבים להטות" 

מהקשרן המקורי. הפסוק השלם אומר: 
ים ְלָרעֹת,  "לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ

ים ְלַהּטֹת"  ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרּבִ
)שמות, פרק כ"ג פסוק ב'( 

על פי הפשט, פסוק זה דורש שלא לקבוע דעה אישית 
בהתאם לדעת הרוב, וכן לא לחשוש מלהביע דעה 

אישית, גם אם היא אינה פופולרית. 

חלק ג: חופש הביטוי בחברה דמוקרטית 

• על שאלה 3: על פי המדרש המובא בחוברת לתלמידים בעמ' 38, ביקש משה לפני מותו מהקב"ה למנות במקומו מנהיג 
שיהיה סובלני כלפי דעות שונות משלו. 

מנהיגים רבים רואים בארגונים, במפלגות ובאנשים פרטיים, המחזיקים בדעות מנוגדות לשלהם, איום העלול לערער את 
דרכם, ולכן הם עלולים לנסות ולהשתיק את מתנגדיהם בדרכים שונות.

המדרש בסעיף זה מעיד על גדולתו של משה, מנהיג שידע להכיל את דעותיהם של הכול. הגישה שמציג משה במדרש זה 
יכולה להיות דוגמה והשראה למנהיגים אחרים.
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חלק ה: השמירה על זכויות האדם, זכויות האזרח וזכויות המיעוטים

חלק זה עוסק בצורך להכריע בסופו של דבר באיזו דרך לנקוט במקרה של מחלוקת.

ים ְלָרעֹת" )שמות, פרק כ"ג' פסוק ב'(: • על על האמירה: "לֹא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרּבִ
מקור זה הוא, כאמור, תחילתו של הפסוק המצוטט במדרש שבחלק ד' )שבו הופיעה גם האמירה "אחרי רבים להטות"(. 
חלק זה של הפסוק בא לסייג את העיקרון ש"הרוב קובע". כדי שהחלטת רוב תהיה החלטה לגיטימית, לא מספיק שהיא 
התקבלה ברוב קולות, היא צריכה לעמוד גם במבחן נוסף – יש לוודא שההחלטה לא תיפגע בזכויות הבסיסיות של אדם 

או של קבוצה, או בערכים חשובים לחברה.

• על שאלות 7: 
דוגמאות להחלטות פסולות של הרוב מחיי בית הספר יכולות להיות, למשל: התלמידים לא יגיעו בזמן לשיעורים, 

התלמידים יחרימו תלמיד מסוים, התלמידים הרזים ישבו מאחור, ועוד כהנה וכהנה. 

• על שאלות 8: 
בשאלה מובאות דוגמאות להצעות חוק אפשריות. כמה מההצעות פוגעות בזכויות בסיסיות של פרטים או של קבוצות 

בחברה )בעיקר של קבוצות מוחלשות(. 
הצעות החוק הפסולות הן: 

• כל תושבי ארץ ישראל ייאלצו להתגייר )פגיעה בחופש הדת, בזכותו של כל אדם וכל קבוצה להחזיק באמונתם  
ולקיים את פולחנם, ובמקרה זה בזכויותיהם של הלא־יהודים במדינת ישראל(.   

• ייאסר על כל האזרחים לצאת מהמדינה )פגיעה בחופש התנועה(.   
• רק גברים יתקבלו לעבודה במשרדי הממשלה )פגיעה בזכויות הנשים להתמודד על כל משרה(.   

• המשטרה תוכל לעצור מפגינים ]...[ אם הם צועקים סיסמאות נגד הממשלה )פגיעה בחופש הביטוי(.   
• הכניסה למוזאונים תותר רק לבעלי השכלה אקדמית )פגיעה בשוויון האזרחים(.  

לאחר סימון ההצעות הפסולות אפשר לדון בהצעות האחרות, ולשאול מדוע הן הצעות לגיטימיות דווקא. 

לסיכום:
לאחר הוראת המדור "פותחים ספר" רצוי לסכם עם התלמידים את הנלמד. לשם כך, אפשר לחזור לרשימת העקרונות 

המרכזיים בדמוקרטיה )ראו בלוח מודעות, עמ' 34 בחוברת לתלמידים( לרשום אותם על הלוח, ולבקש מהתלמידים 
להיזכר )בלי להסתכל בחוברת( איזה מקור מהתנ"ך או מדברי חז"ל יכול להיות בסיס לחזק לכל אחד מהם:

שוויון לפני החוק – המקורות בעמ' 36, 
ריבוי דעות – המקור בעמ' 37, 

חופש הביטוי – המקורות בעמ' 38, 
"הרוב קובע" – מקורות בעמ' 39, 

זכויות האדם באשר הוא אדם )ובכלל זה הבטחת זכויות המיעוטים( – המקור בעמ' 40.
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הסיפור "שאלה של עקרון" מאת נגה מרון מעלה דילמה – האם הכרעה בסוגיה מסוימת היא בתחום סמכויות מועצת 
התלמידים, או שיש להעבירה להחלטתם של כלל תלמידי בית הספר?

שאלה זו היא דוגמה לשאלה הכללית – באילו סוגיות ראוי לערוך משאל עם, כלומר, להעביר את זכות ההכרעה מן 
הנציגים הנבחרים )היושבים בכנסת, או במועצת התלמידים( לכלל האזרחים )או התלמידים(. 

שאלות על הסיפור ונקודות לדיון: 

 מדוע היה חשוב לתלמידי כיתות ו' לשחק במגרש המרוצף דווקא?  
 האם לדעתכם תלמידי כיתות ו' צדקו?   

 מדוע לא הגיעה מועצת התלמידים להחלטה?   
 סגנית המנהלת הציעה לערוך משאל כללי בקרב כל התלמידים. מה היו נימוקיה?  

 מדוע התנגדו תלמידי כיתות ו' ונציגיהם במועצה לרעיון? מה היו הנימוקים שלהם נגד משאל?   
 כיצד הייתם מציעים לתלמידי כיתות ו' ולנציגיהם במועצה לנהוג?  

 מדוע תמכו תלמידי כיתות ה' ברעיון לערוך משאל בשאלת חלוקת המגרשים?   
 מהם היתרונות והחסרונות של "משאל תלמידים" או של "משאל עם"?  

 איך, לדעתכם, ראוי להכריע בסוגיית חלוקת המגרשים )ובסוגיות אחרות( – במועצת התלמידים או במשאל?   
נמקו את דעתכם.  

 הציעו שם אחר לסיפור והסבירו אותו.  

בסימן קריאה!
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מבעד לחלון
המדור מתאר את הליך הבחירות לכנסת במדינת ישראל, דוגמה להליך בחירות חופשיות במדינה דמוקרטית. בתיאור זה 
ביקשנו להבהיר במיוחד כיצד מנסה הליך הבחירות בחברה דמוקרטית להבטיח את חופש ההצבעה, ובכך לגרום שלדעות 

השונות בעם תהיה נציגות מתאימה בכנסת. 
עוד ביקשנו להבהיר כאן מושגים הקשורים למערכת הבחירות. מושגים אלו כתובים בטקסט באותיות מודגשות. 

 כפי שנכתב בתכנית לחינוך לשוני של משרד החינוך, "ילדים הם צרכנים פעילים של אמצעי תקשורת ההמונים מגיל 
צעיר".

הסיסמה היא אחת הסוגות הנפוצות והמוכרות בעולם השיח של תקשורת ההמונים. במדור זה יעמדו התלמידים על כמה 
מאפיוניהן הלשוניים של סיסמאות ועל הדרכים שבהן הם משרתים את מטרות הסיסמה: "לשכנע את הנמען לעשות דבר 
מה או לחשוב בדרך מסוימת )לקנות, לשנות עמדה, להצטרף( וכן ליידע ולפרסם מידע לקהל רחב ככל האפשר" )ראו עמ' 

36, בתה"ל בחינוך לשוני, על הפרסומת(.
התלמידים יתבקשו גם לחבר סיסמאות בעצמם )בהתאם להישג הנדרש בתה"ל: "הפקת טקסטים כתובים, תקינים 

מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית"(.

משימה ג – חיבור סיסמאות:
בדוגמאות שהבאנו בחוברת לתלמידים נמנענו מלהביא סיסמאות המביעות דעות פוליטיות כאלה או אחרות, וכן 

סיסמאות שיווקיות )כלומר פרסומות( מובהקות למוצרים מסוימים. 
כדאי להנחות את התלמידים להימנע מסיסמאות כאלה כאשר הם נדרשים לבחור נושא לסיסמה. 

לפניכם דוגמאות לסיסמאות שהמציאו כותבות התכנית. תוכלו להקריא כמה מהן לפני התלמידים:
קליק קלאק – חגרתי ונסעתי / דנה שלנו, למועצה שלנו / בראש ובראשונה על ראשנו קסדה / כיתה מטופחת – למידה 

מוצלחת!

קסם הלשון

מחיי התלמידים – פעילות בעקבות קריאת המדור: 

אפשר להדגים כמה מהמושגים והעקרונות המוזכרים במדור בעזרת עריכת בחירות 
ֶמה" בכיתה. למשל, בחירת נציגים למועצת התלמידים,  אמיתיות או "בחירות ּדֶ

בחירת ועדה כיתתית כלשהי וכדומה.
אחרי שכמה מהתלמידים הציגו את מועמדותם אפשר לערוך הצבעה גלויה ואחריה 
הצבעה חשאית, ולהשוות ביניהן: איזו שיטה מאפשרת למצביעים חופש גדול יותר? 

מתי עדיפה הצבעה גלויה דווקא? )למשל, כאשר המצביעים הם נציגים, ושולחיהם 
רוצים לוודא שהם מבטאים את דעתם(. 



14

תמונת היום

במדור "תמונת היום" מובאת כרזה מהקמפיין "דעות קדומות – לא! דעות שונות – למה לא?" שיזם ארגון "צו פיוס". 
בהכרזה נראות שתי נשים – האחת דתייה והשנייה לבושה כ"חילונית" )אם כי, כפי שנראה בהמשך, לבושה של אישה זו 

אינו אומר הרבה על דעותיה ואמונותיה(. בהתבוננות שנייה וזהירה יותר בכרזה אפשר להבחין בקלות שאין מדובר בשתי 
נשים אלא באישה אחת המצולמת פעמיים – בכל תצלום הותאמו בגדיה של האישה, האביזרים שסביבה ותנוחת גופה 

ל"מגזר" שהיא אמורה לייצג. 

הבגדים, האביזרים ותנוחת הגוף נועדו לייצג אורחות חיים שונים זה מזה ותפיסות עולם אחרות. עם זאת, הבחירה 
לצלם את אותה האישה בשתי "הופעות" שונות נועדה לקרוא לצופה שלא להסתפק במבט ראשון, אלא –

• לברר מי הוא האדם העומד לפנינו, ולא להניח הנחות מוקדמות על מנהגיו ותפיסותיו רק לפי המראה החיצוני 
)"דעות קדומות – לא!"(

• לא לראות בכל הבדל ומחלוקת איום )"דעות שונות – למה לא?"(

כדי לעמוד על המסר המורכב של הכרזה, אפשר לערוך פעילות כגון זו:
אנו ממליצות לעסוק קודם באישה הדתייה ולשאול שאלות כגון:

- מה אפשר לומר על אישה זו? )מקום מגורים, עיסוק, מצב משפחתי וכו'(
- באילו דעות היא מחזיקה? )בתחומים כמו דת, פוליטיקה, צבא וכד'(

ִרשמו את הדברים שנאמרים על הלוח, ולאחר מכן בקשו מהתלמידים לסמן בסימן קריאה את 
המאפיינים שאפשר להיות )כמעט( בטוחים בנכונותם )למשל, ש"הדתייה" מאמינה בקיום האל, 

שחיי המשפחה חשובים לה(, ובסימן שאלה את המאפיינים שהם רק השערות שאי אפשר לאשר בלי 
להכיר אותה טוב יותר, כלומר את "הדעות הקדומות" שלנו )דעות פוליטיות, עיסוק, יחס לשירות 

בצבא(. 
לאחר מכן, כדאי לעשות תרגיל זהה על האישה השנייה )ה"חילונית"(. כאן 

ניווכח שכמעט כל מה שנוכל לומר עליה הוא בגדר השערה. 
אפשר לשאול את התלמידים אילו מאפיינים יכולים להיות משותפים לשתי הנשים ומהם, בכל זאת, 

ההבדלים החשובים ביניהן. 
למשל, יכול להיות ששתי נשים מקנות חשיבות לערך הצניעות )מכנה משותף עקרוני(, אך האישה 

הדתייה גורסת שצניעות פירושה חצאית ארוכה ושרולים ארוכים, ואילו השנייה חושבת שאישה יכולה 
ללבוש גם מכנסיים )הבדל בפרטים או בפירוש הערך(. יכול להיות ששתיהן דואגות לשלומה של 

מדינת ישראל, אך חלוקות בדעותיהן כיצד על המדינה לנהוג ובאיזה כיוון עליה להתפתח.
ייתכן מאוד שמצוות הדת היהודית והשקפת עולמה הן חלק חשוב בחייה של האישה "הדתית", ואילו 

מקומה של "היהדות" בחייה של "החילונית" קטן יותר, ואולי אף זעיר...

לסיום ולסיכום:
אפשר לשאול את התלמידים –

- האם הכרזה מביעה את הסיסמה המלווה אותה )"דעות קדומות – לא! דעות שונות, למה לא?"( בצורה ברורה 
ומשכנעת?

- מה היה משתנה במסר אם היו מצולמות בכרזה שתי נשים אחרות? 
- אפשר לבקש מהתלמידים לעצב כרזות אחרות שיתאימו לאותה סיסמה, או לסיסמאות אחרות המביעות מסר דומה. 



 

 

 

 

יום הזיכרון ליצחק רבין 


