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את הרוח 
אי אפשר 
לרצוח...

בשנים הראשונות לאחר הרצח שאלו איפה היית כשרבין נרצח?
כעבור כמה שנים שאלו כיצד לעצב את יום הזיכרון ליצחק רבין?

היום יש ששואלים האם בכלל צריך יום שכזה? האם לקיים 
עצרות?

 
אנחנו לא שואלים! לנו ברור שלא רק חשוב להמשיך ולהזדעזע 

מהרצח הפוליטי האלים; לא רק חשוב להמשיך לגנות את 
האלימות ולהילחם בה; לא רק חשוב להגן על חופש הביטוי; לא 
רק חשוב להמשיך ולזכור את האיש שפעל במסירות נפש ואומץ 

לשנות את מציאות חיינו. לא פחות מכל אלה - חשוב למצוא 
בתוכנו את הרוח, לעורר אותה, לגרום לה לנשוב ברחובות. רוח 

של ישראל דמוקרטית, סובלנית, המכבדת את כל אזרחיה, 
יהודים וערבים; רוח התקווה לשלום עם שכנינו, רוח שמאמינה 

בחברה ישראלית חזקה, רב גונית ומתקדמת; רוח המאמינה 
בשוויון ובצדק חברתי. 

 
להמשיך את הרוח - כי את הרוח אי אפשר לרצוח.

רק בגלל הרוח
מילים מיכה שטרית

לחן לאה שבת 

יהיה מה שיהיה 
אני עוד אשנה 

אני אגשים את חלומי 
נושאי בשורה רעה 
מכות או עוד גזירה 

לא ישנו את מהותי. 

אני את והאל שלצידי 
עוד ננצח 

לא בגלל הכח 
רק בגלל הרוח 
הנושבת בגבי. 

רק בגלל הרוח 
בתוכי, במוחי, בנשמתי 

רק בגלל הרוח 
בתוכי, בדמי, בנשמתי. 

את שיש לי להגיד, 
אני עוד אצרח 

אפילו בירח ישמעו 
מי שיגיד: “לא כך” 

אותו לא אשכח 
יבוא היום אוכיח צדקתי. 

התנועה הרפורמית 
יהדות ישראלית ללא מחיצות

"אין לי נכסים, יש לי רק 
חלומות להוריש לדורות 
הבאים עולם טוב יותר, 

מפויס יותר - עולם שנעים 
לחיות בו. אין זה הרבה מדי."

יצחק רבין מתוך נאום בכינוס חתימת 
השלום עם ירדן )26 ביולי, 1994(

״אל תקבלו מוסכמות קיימות, 
לא בחברה, ולא בתחומים 

אחרים. החברה צריכה לדעת 
להשתנות. חברה או מדינה 

שלא משתנה - מתנוונת. 
המציאות איננה מה שהיה 

לפני חמישים שנה. ואם יש 
משהו שצריך לייחד נוער - זו 

מרדנות נגד מוסכמות. לא 
מרדנות לשם מרדנות, אלא 

מרדנות לשם שינוי. קיימו 
את אשר ראוי לקיים, שנו 

את אשר ראוי לשנות, והרבה 
דברים דורשים שינוי״

יצחק רבין בכנס ה־70 לנוער העובד והלומד 
)19 במרץ 1994(
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"אין לי נכסים, יש לי רק 
חלומות להוריש לדורות 
הבאים עולם טוב יותר, 

מפויס יותר - עולם שנעים 
לחיות בו. אין זה הרבה מדי."

יצחק רבין מתוך נאום בכינוס חתימת 
השלום עם ירדן )26 ביולי, 1994(

כוונה להדלקת נר זיכרון:

יְזּכֹר
ן רֹוָזה ּוְנֶחְמָיה  ַמת ִיְצָחק ּבֶ ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ִנׁשְ

ים,  יא; ְמִדיַנאי חֹוֵלם ּוַמְגׁשִ ין, ַמְנִהיג ּוַמְצּבִ ַרּבִ
נּו. ן ַעּמֵ ַח ּבֶ ַכּדּוֵרי ְמַרּצֵ ר ִנְרַצח ּבְ ֲאׁשֶ

מּות  מּותֹו, ּדְ ָתה ֶאת ּדְ ר ִלּוְ ִנְזּכֹר ֶאת ָהֵרעּות ֲאׁשֶ
ָרֵאל. ר ִצְבאֹות ִיֹשְ ד, ֹשַ ַפּקֵ ל ְוַהּמְ ַהַחּיָ

ר ִיֵחל ְליֹום ּבֹו יּוַכל ַעּמֹו  ִנְזּכֹר ֶאת ַהּלֹוֵחם ֲאׁשֶ
ְפנֹו  ַחת ּגַ ֶבת ּתַ ת ֶאת ַחְרּבֹו ְלַמְזֵמָרה, ָלֶשׁ ְלַכּתֵ

רֹות  ֵאין ַמֲחִריד, ְוֵלָהנֹות ִמּפֵ ֵאָנתֹו ּבְ ְוַתַחת ּתְ
לֹום. קּוָמה ְוַהּשָ ַהּתְ

יו  יׁש ַחּיָ ר ִהְקִדּ ִדיַנאי ֲאׁשֶ ְנִהיג ְוַהּמְ ִנְזּכֹר ֶאת ַהּמַ
רּותֹו. ֵעת ֵשׁ ָרֵאל ְוִלְמִדיָנתֹו ְוִנְרַצח ּבְ ְלַעם ִיֹשְ

ָרֵאל, ַרב  ֶלת ִיֹשְ ָרֵאל ֶאת ֹראש ֶמְמׁשֶ ִיְזּכֹר ַעם ִיֹשְ
ין, ִזְכרֹו ִלְבָרָכה, ְוִיְנֹצר ָלַעד ֶאת  ַאּלּוף ִיְצָחק ַרּבִ

ַבר ֵהָרְצחֹו. ּדְ
ר  ל ַעל ָחזֹון ּוַמַעֹש ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוִיְתַאּבֵ יל ִיֹשְ ּכִ ַיֹשְ

ָאְבדּו. ְיִהי ֵזֶכר ָהִאיׁש אֹות ְוֻדְגָמה, ְוֵזֶכר ָהֶרַצח - 
ֶלַקח ְלדֹורֹות

הרב יהורם מזור

כל עוד הנר 
בליבי הוא 

דולק - 
כאן ועכשיו 
אפשר עוד 

לתקן
ר‘ ישראל מסלאנט

את נר הזיכרון הזה נדליק לא רק כדי לזכור, אלא 
גם כדי להאיר בתוכנו את רוח השלום והתקווה 

ואת האמונה שיש בידנו לשנות. בעודנו מדליקים
את הנר נזכור שאנחנו לא רק מתגעגעים ל"אנשים 
כמו האיש ההוא", אלא מוכנים לומר: אנו כאן כדי 

להמשיך בדרך...
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תפילה לשלום
רבי נחמן מברסלב

אדון השלום
מלך שהשלום שלו עושה שלום

ובורא הכל
יהי רצון מלפניך

שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם
ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם

ולא ישא גוי אל גוי חרב
ולא ילמדו עוד מלחמה.

עזרנו והושיענו כולנו
שניזכה תמיד לאחוז במידת השלום,

ויהיה שלום גדול באמת
בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב
בין כל בני אדם.

ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום
תמיד באמת ובלב שלם,

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם
ואפילו נגד החולקים עלינו

ולא נבייש שום אדם בעולם
מקטן ועד גדול

ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך
בכל לב וגוף ונפש וממון,

ויקויים בנו מקרא שכתוב
ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ
וחרב לא תעבור בארצכם

ה׳ שלום, ברכנו בשלום!

אמונה / שוטי הנבואה
מילים ולחן רואי לוי

בלילות הכי קרים אוחז אדם באמונה 
שימים מאושרים עוד מחכים לו בפינה 

כהשמש מסתתרת ונשארת עננה 
יש סיכוי שהיא חוזרת רק בזכות האמונה 

כל אחד וכל אחת בכל לשון ומדינה 
נפרדים בשם הדת ונפגשים באמונה 

הנוצרי המוסלמי וגם הבן של השכנה 
מקווים לחיות מחר ולהיות באמונה 

כבר אמרו ממזמן שהרצון ניתן בכוונה 
כל הדרך מהלב להשגחה העליונה 

כשלמדנו לדבר את המילה הראשונה 
לא היה דבר אחר הייתה שם רק האמונה

בלילות 
הכי קרים 

מחזיק 
אדם 

באמונה
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 הריני מקבל עלי 
את מצוות הבורא 
ואהבת לרעך כמוך

קדיש
א.  ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
יתגדל ויתקדש שמו הגדול 

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה,  ָעְלָמא ִדּ ְבּ
בעולם שברא כרצונו 

יֵחּה.  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻפּ
וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו 

ָרֵאל,  ית ִיְשׂ ַחֵיּיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּי ְדָכל ֵבּ ְבּ
בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ַבּ
במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן 

א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא,  ֵמּה ַרָבּ יֵהא ְשׁ
יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים 

ֵאר,  ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ
יתברך וישתבח ויתפאר 

ר  א ְוִיְתַהָדּ ׂ ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵשּ
ויתרומם ויתנשא ויתהדר 

ִריְך הּוא.  א ְבּ ֵמּה ְדֻקְדָשׁ ל, ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ְוִיְתַעֶלּ
ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא 

ָחָתא  ְבּ ְשׁ יָרָתא ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ
למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות 

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ֲאִמיָרן ְבּ ְוֶנֱחָמָתא ַדּ
והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן. 

ְמרֹוָמיו  לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
עושה שלום במרומיו 

לֹום ָעֵלינּו  ה ָשׁ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ הּוא ְבּ
ָרֵאל ועל כל יושבי תבל ל ִיְשׂ ְוַעל ָכּ

הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו 
ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל


