
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 הסתה או מחאה 

 י'-פעילות לקראת יום הזיכרון לרצח רבין בנושא גבולות הדמוקרטיה לשכבות ח'

 

בתקופה שקדמה לרצח הוביל יצחק רבין מהלכים מדיניים שהיו שנויים במחלוקת. ביקורת רבה הופנתה 

כלפי הממשלה ובעיקר כלפי ראש הממשלה. ההתנגדות למהלכים המדיניים, הסכמי אוסלו, לוותה בהסתה 

ד ראש הממשלה. רבים טוענים שהסתה זו היא שאפשרה, ואף נתנה לגיטימציה לרצח. בעקבות בוטה נג

 הרצח חוקק חוק האוסר על הסתה.

 

אילו ביטויים ומעשים הינם ביטוי למחאה  –מטרת הפעילות לבחון ולברר את גבולות הדמוקרטיה 

 לגיטימית וחשובה, ואילו ביטויים הינם הסתה לרצח או עברה.

 

ותנו לכל קבוצה כרטיסיות ובהן רשימת ביטויים ומעשים,  3-5את המשתתפים לקבוצות של חלקו  .1

 שנאמרו בהפגנות או באמצעי התקשורת בתקופה שקדמה לרצח:

 "רבין רוצח" •

 "מוות לרבין" •

 הרב גורן: "דם יהודי ישפך, לא נעזוב את חברון" •

 את רבין נגרש" "בדם ואש  •

 רוצים נקמה •

 אביגדור אסקין: תפילת "פולסא דנורא" מול ביתו של רבין •

 רבין בתוכנית "מוקד": "כל עוד לממשלה שאני בראשה יש רוב של אחד אמשיך במו"מ" •

 שלט בהפגנה לפני הרצח: "כאן מדליקים נר לזכר רבין" •

 "העם לא חתם" •

 בנימין נתניהו: בבחירות נגיע להכרעה ברורה וחד משמעית •

 אליעזר ורה"מ רבין-במכוניות של שר השיכון בןפגיעה  •

 הפגנות המונים מול הכנסת ובכיכר ציון •

 

 מה שייך למחאה לגיטימית, ומה הוא הסתה. על כל קבוצה לחלק את הכרטיסיות לשתי קטגוריות:  .2

 נחזור לשבת במעגל, ונבקש להשוות בין החלוקות שעשתה כל קבוצה, ולבדוק היכן יש פערים. .3

 שאלות לדיון:

 אילו ביטויים היו ברורים ועל אילו הייתה מחלוקת? .1

 מה המשותף לביטויים/למעשים שהגדרתם כהסתה? .2

 אילו קריטריונים הופכים אמירה או מעשה להסתה?  .3

 )אדם פרטי או אישיות ציבורית,אדם בעל תפקיד מורה/ רב/ מנהיג( האם חשוב מי אומר?  .4

 אמרים )באופן פרטי או בציבור( האם חשוב המקום וההקשר בו דברים נ .5

האם יש תפקיד לאמצעי התקשורת בליבוי או בוויסות התלהמות והסתה? מה הוא תפקידה של  .6

 התקשורת?

 מה עלינו לעשות כאזרחים מעורבים על מנת לעודד ביטוי דמוקרטי אך גם למנוע הסתה? .7

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 "רבין רוצח"

 "מוות לרבין"

 הרב גורן:

דם יהודי ישפך, לא "

 נעזוב את חברון"

 "בדם ואש 

 את רבין נגרש"



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 רוצים נקמה

  אביגדור אסקין:

תפילת "פולסא דנורא" 

 מול ביתו של רבין

  רבין בתוכנית "מוקד":

כל עוד לממשלה שאני "

בראשה יש רוב של אחד 

 אמשיך במו"מ"

  שלט בהפגנה לפני הרצח:



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 "כאן מדליקים נר 

 לזכר רבין"

 "העם לא חתם"

  בנימין נתניהו:

בבחירות נגיע להכרעה 

 ברורה וחד משמעית

פגיעה במכוניות של שר 

אליעזר -השיכון בן

 ורה"מ רבין



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

הפגנות המונים מול 

 הכנסת ובכיכר ציון

 


