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שם הפעולה :יום הזיכרון ליצחק רבין
קהל יעד :חניכי שכב"ג
משך הפעילות 60 :דק'.
מערך :אוקטובר/נובמבר.
מטרות:
 .1ליצור שיח ענייני בין הפעילים
 .2לעודד שיח פוליטי (לא מפלגתי),שיח אקטואלי בזירה המדינית מערך הפעילות
 .3להנציח את רבין ופועלו

זמן
(דק')

תוכן

1520
דק'

סבב מה נשמע ופוליטיקאי שאני מעריך מהעבר/הווה
מנטימטר מציאותי -כל אחד יכתוב את הקונוטציה
הראשונה שעולה לו שאומרים -רצח רבין.
כל אחד מראה את הדף עם המילה/מושג שהוא כתב
ואז זה כמו מנטימטר מציאותי
"יהיה בסדר"
נציג את הטקסט -יהיה בסדר (נספח  )1שכתב יצחק
רבין ונפתח דיון:
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 על מה מדבר הטקסט?
 איך זה מתקשר לרבין?
 איך מתקשר לימינו?
 מה אתם לוקחים מהטקסט?
 כמה הטקסט רלוונטי למציאות הישראלית?
 איפה ה"יהיה בסדר" פוגש אותי בחיים שלי?
"מה רבין היה רוצה?"

10
10
דק'

עזרי הדרכה

דגשים למדריך
נגישות
בטיחות

דף ועט

אנחנו מאוד טובים
בלדבר אבל מה עם
הת'כלס?
מה אנחנו רוצים וצריכים
לעשות במדינה?
בחברה שלנו?
הבנת משמעות היום
והחשיבות שלו.
לינק

נצפה בסרטון של היהודים באים עד דקה ו 20שניות.
אח"כ נקיים דיון:
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מה אתם חושבים שרבין היה רוצה שנעשה?
מה רבין היה אומר על המצב יום?
מה רבין היה חושב על הקורונה?
האם זה רלוונטי בכלל לשאול מה רבין היה
אומר?
אם זה אכפת לרבין אם נציין את יום הזיכרון
להירצחו?
האם זה חשוב בכלל לזכור כל שנה?

דיון מסכם
מה אנחנו עושים הלאה ? איך אנחנו ממשיכים עם המצב?
אנו כאנשים שחלק מחברה וקהילה מה אנחנו עושים ולא מה האידיאל?
עלינו לפעול באופן עצמאי ולא להסתמך ולחכות שמישהו אחר יעשה את זה.
אנחנו כ-דור העתיד יכולים לשנות אותו -זה לא יהיה מה שרבין היה רוצה אלא מה שאנחנו רוצים!

בונים הדרכה קרמבואית
תוצרים ופעולות של ש"שים ,מדריכים ורכזים

נספח א' – יהיה בסדר

https://www.mako.co.il/news-israel/local-q4_2014/Article-f426f4b754b7941004.htm
" לאחת הבעיות הכואבות שלנו יש שם ,שם פרטי ושם משפחה .זהו צירוף שתי המלים 'יהיה בסדר'",
פתח רבין את נאומו הידוע" .צירוף המלים האלה ,שרבים מאיתנו שומעים בחיי היום יום של מדינת
ישראל ,הוא בלתי נסבל.
"מאחורי שתי המלים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא 'בסדר' :יהירות ותחושת ביטחון עצמי
מופרז ,כוח ושררה ,שאין להם מקום .ה'יהיה בסדר' מלווה אותנו כבר זמן רב ,שנים ,והוא סממן
לאווירה הגובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו.
"יהיה בסדר' ,אותה טפיחת כתף חבר'המנית ,אותה קריצת עין ,אותו 'סמוך עלי' ,הוא סממן לחוסר
סדר ומשמעת ,למקצועיות שאיננה ,לבטלנות שישנה .אווירת ה'חפיף' היא ,לצערי הרב ,נחלת
ציבורים רבים בישראל,

