חובר ע"י אביה דמתי ,שבט בזק

פעולת רבין!
ערך :תפעל למען עיצוב תרבות יהודית ישראלית ,המשלבת בין המורשת התרבותית של העם
היהודי לבין התרבות וההוויה הישראלית ,המתגבשת במדינת ישראל.
מטרות - :החניכים יכירו אודות דעותיו וגישתו של יצחק רבין ז"ל ,ונאומו.
-

החניכים יבינו את משמעות הרצח של מנהיג.

מ .פתיחה :בנג בנג חיות.
מהלך הפעולה :במהלך הפעולה החניכים יעברו הפעלות ומשימות אשר יעבירו להם את משמעות
הרצח של יצחק רבין ,ואת כל ההשלכות שמסביב .הם יבינו בדיו ןלמה זה קרה ומה היו המניעים
של זה ,וכמובן יבינו שזה לא טוב.
המשימות:
 .1מסע תעמולה -המדריך בוחר חניך מהפחות דומיננטיים באחווה .וכל הקבוצה צריכים
לתכנן במשך  5דקות ,כיצד הם בוחרים לגרום לו להרגיש חשוב לקבוצה וחלק חשוב
מאוד ובלתי נפרד מהקבוצה )ע"י מורל ,מרימים וסוחבים ,מהללים ,שלטים(

 .2התנגדות לדעות פוליטיות -המדריך מציג לקבוצה סיטואציה מסוימת ,אשר לפני זה הוא
בוחר  2שצריכים לגרום לקבוצה ללכת אחרי אחד מהם ,להאמין בו .הראשון -אומר למה
כן והשני ,מציג למה ללכת נגד הראשון) .לא "למה לא" ,אלא פשוט נגד החניך הראשון!!(

 .3מנהיג של מדינה /קבוצה 2 -חניכים ,צריכים להוכיח שמגיע להם להיות "המנהיג"
החדש של הקבוצה .נותנים להם אפשרויות להעביר :להמציא משחק ולהעביר אותו,
לחשוב על נאום וכו' ,ובינתיים שהם חושבים איך להציג ,כל אחד בנפרד ,הקבוצה עושה
רשימה על דף מיהו המנהיג האידיאלי ,ואחרי שהם מציגים ,רואים מי ענה על כל
הקריטריונים.

 .4רצח -תחרות בין שתי קבוצות ,לוקחים דף ועט ועוברים בין הקבוצות ,החניכים
והמדריכים בשבט .ומשיגים כמה שיותר סיבות "למה לא לרצוח" ,במשך  7-5דקות.
הקבוצה המנצחת צריכה לעמוד מול הקבוצה ולהציג את כל הסיבות ,למה לא לרצוח?!

נקודות לדיון:
הסבר על כל מתודה.מהו רצח וממה הוא נובע? )מניעים פוליטיים ,אישיים ,חברתיים(מה אפשר לעשות עם הרוצחים? )אין עונש מוות ,אז מה בכל זאת(דיון על המשפטים מהנאום האחרון.ניסיון להבין את השקפת חייו של רבין.רשמ"צ:
כרטיסיות עם משפטים מהנאוםדפיםטושיםדף עיתוןעטיםמה צריך לעשות?
להמציא סיטואציה למשימה 2לרשום משפטים על חלקי דפיםמשפטים מנאום רבין:
" .1יש לי רק חלומות :להוריש לדורות הבאים עולם יותר טוב ,מפויס יותר ,עולם שנעים
לחיות בו"
" .2בעבורי ובעבור חבריי הלוחמים ,כל פיסת ברזל קרה בדרך לירושלים הינה זיכרון מר"
" .3וזו המלחמה היחידה שתענוג להשתתף בה -המלחמה על השלום!"
" .4מחר ,אלפי פרחים יחייכו שלום אלינו משלדי המתכות .אלוהים -ברך את השלום!!"

