
פתיחה

לרצח ראש הממשלה  אנו מציינים היום עשרים וארבע שנים 
ידי -ראש הממשלה נורה בגבו על. ושר הביטחון יצחק רבין

ובראשם הסכמי  , מתנקש יהודי שהתנגד למהלכים המדיניים
ב בחשוון  "הוא נרצח ביום שבת י. שאותם ביקש רבין לקדם, אוסלו
בסופה של עצרת המונים שנשאה את  1995בנובמבר 4ו "תשנ

ב בחשוון אנו "מדי שנה בי". לא לאלימות, כן לשלום"הכותרת 
משוחחים במהלכו ומנסים לברר לאן , מציינים את היום הזה

מועדות פניה של החברה הישראלית ומה תפקידנו בעיצוב דמותה 
. ועתידה



.כרזות ושלטים הן חלק בלתי נפרד מהנוף בישראל
בואו נצפה בכרזות שעוצבו בשנים האחרונות לכבוד ימי  

.הזיכרון השונים
?מה אתם רואים בכל כרזה 

?אילו תחושות מעוררות הכרזות 
?מה ניסה להעביר היוצר ואיזה ערכים לבטא 

ניתוח כרזות



מקום לכולם
מפרימה לאיחוי

נפתח בכרזה שעוצבה 
ממש השנה ליום הזיכרון 

.הנוכחי

מה היא המשמעות  
החברתית של הרוכסן ושל 

?אופן רכיסתו 
איזו תמונה חברתית עולה 

?מן האיור 



לא חייבים להסכים
כן חייבים לחיות ביחד

4הכרזה מיום הזיכרון לפני 
.שנים

האם דומה או שונה לכרזה 
?הנוכחית 

?איזה מסר מעבירה 



.לדם צבע אחד
.לשנאה פנים רבות

כרזה מתוחכמת יותר  
.ומעוררת מחשבה

אילו תחושות מעוררות 
?הכרזות 

מה ניסה להעביר היוצר 
?ואילו ערכים לבטא 



כרזה זו עוצבה 
לכבוד יום הזיכרון  

.לרצח רבין23-ה
כיצד היא קשורה 

?לרצח 



בעשור הראשון 
לרצח רבין אופי  

הכרזות היה  
.שונה

מה ההבדל  
המרכזי בין  

הכרזה שכאן  
לכרזות  

הקודמות  
?שראינו 



...יוצאים לדרך
לכבוד יום הזיכרון לרצח  " שנקר"כרזה מתוך תערוכת בוגרים של בית הספר 

?מהו המסר הבא לידי ביטוי בכרזה . רבין



חייו ומותו–יצחק רבין 

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U


גבולות הדמוקרטיה

רצח רבין מעלה בכל שנה מחדש את הדיון על 
.גבולות הדמוקרטיה בכל הקשור לחופש הביטוי

לרצח קדמו ימים סוערים של הסכמי שלום לצד  
ויכוחים פוליטיים מרים לעיתים תוך , פיגועים קשים

.חציית גבולות ולבסוף רצח
בואו נצפה בכרזות מהתקופה ההיא ומתקופות 

.אחרות ברצף ולאחר מכן ננהל דיון בנושא



גבולות הדמוקרטיה

(אופציה)? מה אתם הייתם עושים 
רשמו על  מהכרזותאחתבכלצפייהלאחר

מה הייתם עושים אם , פתק או בטלפון
בכרזה כזו בתחנת  נתקלתיםהייתם 

:האוטובוס בדרך לבית ספר
מצלם ומשתף1.
מתעלם2.
קוזורקורע3.



שימוש בדימויי נאצים 
.למנהיגים פוליטיים

לפני הירצחו של רבין  
פורסמו כרזות רבות כאלו 

בהפגנות ואירועים פוליטיים  
.כנגד הממשלה בראשותו





שימוש בדימויים 
,  מעולם החי

בדוגמא כאן 
בקריקטורה  

מלפני כשנתיים 
כנגד חברי כנסת  

.וראש הממשלה



גבולות הדמוקרטיה

(אופציה)? מה אתם הייתם עושים 
מצלם ומשתף1.
מתעלם2.
קוזורקורע3.



קריאה של ארגון 
להבה שלא לעסקים 
ערבים לאחר פיגוע  

י מחבל "שהתרחש ע
.שעבד בקניון



בתחום הספורט נעשים ניסיונות בכל העולם לחסום  
כניסה של מסרים גזעניים ופוגעניים לאולמות  

.ולאצטדיונים
בדוגמא כאן קריאה נוראית כנגד מנהל של קבוצת 

.הכדורסל מכבי תל אביב



משרדי פרסום מנסים  
להיות יצירתיים ובלתי  

שגרתיים כדי להניע 
.לפעולה צרכנים ולקוחות

האם החשש מפגיעה 
והעלבה מצדיק לפסול  

?פרסומות בסגנון כזה 



גבולות הדמוקרטיה

(אופציה)? מה אתם הייתם עושים 
מצלם ומשתף1.
מתעלם2.
קוזורקורע3.



קריקטורות כנגד יהודים



שארלי"העיתון הצרפתי 
עושה שימוש רב " האבדו

בקריקטורות כנגד מוסלמים 
.כדי לשעשע את קוראיו

2015-ו2011בשנים 
התרחשו פיגועים במערכת  

.העיתון בפריס



.ל שפורסם בעיתון חרדי"קמפיין נגד גיוס לצה
חשוב לציין שלמרות פרסומים אלו מידי שנה ישנו גידול בכמות החרדים  

.המתגייסים לצבא
.כזה שלא לומד תורה אלא מתגייס לצבא" חרדי קל דעת"הוא כינוי לק"חרד* 



מפלגת נעם אתגרה  
את חופש הביטוי  

בבחירות האחרונות  
בקמפיין שכלל קריאות 
כנגד מתן זכויות שוות  

.ב"הלהטלקהילת 

שנאמרושהדבריםחשוב לציין
המפלגה אינם בכיריי"ע

הציבורמרביתאתמייצגים
ולראייה המפלגה  לאומיהדתי

גם לא התקרבה לאחוז  
.החסימה



גבולות הדמוקרטיה

לאחר שצפינו בכרזות ובקריקטורות ננהל דיון על גבולות  
(.אפשר בקבוצות)הדמוקרטיה 

.קו אדום שאותו אסור לחצות בפרסומיםנסחו 
ספרלביתבכניסההזהבסגנוןכרזהתגיבו אם תראואיך
?האוטובוס הקרובה לביתכם בתחנתאו

?מה מבין הכרזות שראינו אפשר לפרסם בעיתון או באתר 



גבולות הדמוקרטיה

:כ הניקוד"סכמו את סה1-2-3אם בחרתם בין האפשרויות 
בין , אתם מאמינים בפרסום וביטוי כמעט ללא גבולות–10-17

.  פרובוקציותאם אתם תומכים במסר או פשוט אוהבים 
זהירות זכרו שמילים ומסרים יכולים . מותרהכלמבחינתכם 

.להרוג
.  שייכים לרוב הדומם, כנראה כמו רוב האנשים, אתם–18-24

חשבו האם כדאי לעיתים . ומתעלם( או שלא)מתעצבן , רואה
.לנקוט עמדה ולעשות מעשה

כאשרלשתוקמוכניםולאדעהבעלי,אקטיבייםאתם–25-30
האם אכן גם בחיים אתם פועלים למען . נפגעמישהולדעתכם

?מטרות טובות או נגד רעיונות שמעוררים בכם התנגדות 



תרגיל לסיום

? צודק מי.כותרתהציעו לו ? מה אנו רואים בציור 
?מה ההבדל בין מה שאנו רואים כעת לבין הכרזות בפעילות הקודמת 



דברי סיום

גם אם יש הבדלים  , גם אם יש חילוקי דעות, גם אם אין רואים כולם עין בעין"
לנשוך שפתיים  , טוב וחשוב להתווכח אבל גם לחרוק שיניים, וניואנסים

...  כדי להגיע למטרה המשותפת, ולהמשיך יחד
אנו צריכים לזכור את מטרת  . כולנו אחים וגורל אחד לכולנו, כולנו ישראלים

על מנת  . חיי קוממיות ערכיים במדינת ישראל: העל שהיא משותפת לכולנו
להכיר , להכיל את השונות: לממשה אנו צריכים ללמוד לקיים כאן מקום לכולם

".בתרומתה ולזכור את מטרתנו המשותפת
25/02/1993, בנייני האומה בירושלים, שנות האיחוד25ועידת , יצחק רבין


