
 הטקס השנתי לזכר יצחק רבין ז"ל
 חולון" ת יצחק נבון"גימנסיי

 

 1תשע"ח  י"ב חשוןשנה להירצחו של יצחק רבין,  22במסגרת אירועי יום הזיכרון הממלכתי, במלאת 

מרשים , טקס מכובד חולון" בת יצחק נבוןהשש שנתי "גימנסייהספר -התקיים בבית, 1917בנובמבר 

 לזכרו.ומרגש 

 הספר, הצוות החינוכי-תלמידי ביתכל , שהופיעו בפני שכבה ח'היו כולם תלמידי  המשתתפים בטקס

 ז"ל. נתקבצו ובאו לחלוק כבוד ליצחק רביןאשר  הגמלאים של קריית בן גוריון, – ואורחים

  : "איזו מדינת ישראל היית רוצה?"תכני הטקס נסובו סביב הנושא השנתי 
 

 –דווקא מצד בני הנוער שיבוא, הוא מאמין, תקווה לשינוי מו בנאוהמנהל השש שנתי, הביע  -לס אורי 

תלמידי ביה"ס נבון ואחרים, וכך אמר: "לפני שנהפוך לחברה שאין בה כלום, ולא יהיה כלום, רציתי 

ים. אני לומר לך, יצחק היקר, שאני מקווה שבזכות הנערות והנערים שיושבים כאן, עוד ישתנו כמה דבר

אני  ייקחו איתם הלאה את ערכי השוויון והעזרה לזולת; חברי תנועות הנוערמקווה שעשרות הילדים 

ייקחו דוגמה מדר' עמית גופר,  ,מקווה שהמצטיינים שלנו, אלה שמתמחים בתחומים כמו סייבר ורפואה

שהמציא מכשיר שגורם לנכים עם רגליים משותקות לחלוטין לקום, ללכת ולרוץ מרתון; אני מקווה שכל 

 ."רק אלימות נוספת עמהיזכור שאלימות תביא אחד מאתנו 
 

שיח אודות חלומותינו לקיים , חשבון נפשלעשות  םקרא לכולו בנאומ -רם שקואי, מנהל חטיבת הביניים  

אנו עדים בה " -לאור המציאות הנוכחית  ורתיתבמתרחש סביבנו בעין ביקתוך התבוננות  ותקוותינו

לקורבנות בנפש. בנוסף, אירועים של חוסר סובלנות כלפי  אלימות בכבישים שמביאה לאלימות ברשת,

במהדורות   ם חדשות לבקריםהאחר והשונה, אלימות כלפי חסרי ישע באוכלוסייה עליהם אנו שומעי

יום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין הוא יום של חשבון נפש ושל שיח אודות חלומותינו . החדשות

מהן שאיפותינו, איזו חברה אנו רוצים לבנות במדינתנו ומה אנו  ,ותקוותינו. עלינו לשאול את עצמנו

האחריות משותפת לכולנו : בכיתה, בהפסקה, עוד הוסיף והדגיש כי "רם "? ם כךמוכנים לעשות לש

פיזי  אנו דנים את עצמנו לכיליון  אם לא נשכיל לעשות זאת, אזי ו ברחוב, באינטרנט ובמגרש הספורט.  

   ".ורוחני
 

, שאותו ייעד ח' לחבריו להרים את הכפפה ולהוביל את השינוי הנכסף נציג תלמידי שכבהקרא  סיום,ל

 ."עולם שנעים לחיות בו -ס יותר יעולם טוב יותר, מפו"ליצור , יצחק רביןהם ל
 

מקהלת זמרים וזמרות  מפיבמצגת מרהיבה, קטע מחול, שירים  ולוושהטקס כלל קטעי קריאה מרגשים 

בין השאר, מציורי גרפיטי  ,יתה מורכבתיהשמיוחדת תפאורה לווו בפסנתר, על רקע אשר  משכבות ח' וט'

 איזו מדינת ישראל היית רוצה"?: "ינושא השנתי המרכזיב' סביב ה-שצוירו על ידי נציגי כל הכיתות ז'

 ם בלתי רגילים: תלמידיאנשים מיוחדים בעלי כישוריבין טקס רבין הוא תוצר של שיתוף פעולה מלא 

, שנתי-הרכזת החברתית השש – דונסקיליזי והצוות החינוכי, ח' רכזת שכבה  -טליה פוליטי  ,וט' כיתות ח'

 מושקובסקי. וצביקהמילר  שרה"לה פולג, כוכי
  

 תודות לכל העוסקים במלאכה:

 :רכזת שכבה ח' –טליה פוליטי  בניית הטקס 

 שנתי-השש הרכזת החברתית -ליזי דונסקי  :הפקת הטקס 

 טליה פוליטי ומחנכי שכבה ח'. נות:קריי 

                       , ניסנוב דנה ליטל כהן, מצליח, , אופקכהן שי שלם, , היליחתם , הילהגלזר , עומראילון ליעם קריינים:

עדן קלנטר, אורן יעקובוב, ליאור מעתוק, גפן האוזנר,  ,ינגויאן , קרינהרוזן , איהעידה , הודיהשגיב שני

 '.ינוביץג'סיקה רב

 צביקה מושקובסקי. ופסנתר: שירה 

 מאיה הומי, בני יצחק, אגם לייטנר –שכבה ח'  זמרים:

 אסף די קפואה, נגה דנה, ספיר צהר, יובל פרי, נועה קדמי, יואב קוקו. –שכבה ט'           

 מילר שרה"לה :ומחול תנועה 

 עדי קנזי, הילי שלם, שובל רונן וספיר צהר. רקדניות:



 :פולג.כי כו מצגת 

 ליאור שחר ועמר. :סאונד 

 פולג כוכי :תפאורה 

 :יב-נציגי הכיתות מכל שש השכבות ז - ציירי גרפיטי

 אלייה סודאי, אניטה ניימן, אליקה יעקובוב, מוריה נאורשכבה ז':

 סתי קרמר, קרין בורוכוב, הדר דישי, ג'סיקה רבינוביץ', יעל שרעבי, אור ששונוף, שכבה ח': 

 קנזי יובל קסוטו, דין עציץ, נועה קדמי, דוד מולה, מתן שור, ספיר צהרעדי  שכבה ט':

, אופיר פינטו, שחר עטיה, עילי הדר, גלינה שבנוב, לינוי נבו קמחי, אופל קלעי, אורי בראי, בן קופרשכבה י':

 זאביט, נופית אנקרי, ליאן סבג, סהר שושן.

 דיאנה ליברמן, אופק פרובשטיין, שחר דוד שכבה יא:

טל מלקוב, עידן שוורצברג, רועי נחום, פרפי מונגוזה, איתי נחום, דוד ממיסטלוב, עילי קדמי, שקד  בה יב:שכ

 דניאל, מיכאל נדביילו, ליעד בן מאיר, טל פרחאן, טל עובד, שי אלקיים, טל גולדין.
 

  
 

  הקש כאן–לצפייה בתמונות 


