התנועה הרפורמית בישראל מגישה:

יום הזיכרון
לרצח ראש הממשלה

יצחק רבין

"

אסופת תפילות ,קטעי קריאה ,מקורות לימוד ושירים

יום הזיכרון הממלכתי לרצח יצחק רבין יקבע כיום תענית בלוח העברי
והישראלי .ביום זה ימנעו חברי מועצת הרבנים המתקדמים וקהילות היהדות
הרפורמית מעריכת טקסי נישואין ואירועי שמחה .במהלך היום ולקראתו
יערכו מעמדי תפילה ויזכור ,תוך הדגשת לקחי הרצח והמאורעות שקדמו לו.

"

מתוך החלטת מועצת הרבנים המתקדמים בישראל בעניין יום הזיכרון ליצחק רבין

פרקי יזכור

בראשית התפילה  /הטקס  /המעמד ניתן להדליק נר זיכרון

"
"

הרב יהורם מזור

לא לסתום הגולל באנו .באנו להצדיע לך ,יצחק ,הצדעה מפורשת
למה שהיית :לוחם עז ,שהנחיל ניצחונות לעמו .חולם גדול ,שיצר
מציאות חדשה באזורנו....

יצחק הצעיר שבאלופי ישראל ויצחק הגדול שבמפלסי נתיבות
השלום ,פתע הליכתך האיר את שפע דרכך .לא דמית לאיש וגם לא
רצית לחקות איש .חלקך לא היה עם ה“עליזים ועם המרוננים“.
היית תובע גדול ,קודם כל מעצמך ועל כן מזולתך .לא התפייסת
עם מחדלים ,ולא נבהלת משיאים .ידעת כל פרט וראית את התמונה
כולה ,והפרטים הוצבו על ידך למהלך גדול ,והיו להכרעה רבתי.
מתוך הספדו של נשיא המדינה שמעון פרס לרה“מ רבין

פרקי לימוד

פרקי חשבון נפש

"

האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה
יש לגנות אותה ,להוקיע אותה ,לבודד
אותה .זו לא דרכה של מדינת ישראל

פרקי תפילה

…

"

פרקי שירה

פרקי שלום ותקווה
שיר לשלום

מילים :יענקל'ה רוטבליט
לחן :יאיר רוזנבלום

תנו לשמש לעלות
לבוקר להאיר,
הזכה שבתפילות
אותנו לא תחזיר.

לפני כמה וכמה שנות אלף
נפרדנו אני ואחי
הוא לכיוון של הקרירים
האלה
אני לדרום מזרחי
יובלות על יובלות לא
התראנו
ופתאום נפגשנו כאן
לא הכרנו כל כך השתננו
טוב שהשארנו סימן

מי אשר כבה נרו
ובעפר נטמן,
בכי מר לא יעירו
לא יחזירו לכאן.

"

אני מספר אישי שלוש-אפס-ארבע-שלוש ,רב
אלוף במילואים ,יצחק רבין ,חיל בצבא הגנה
לישראל וחיל בצבא השלום ,אני ששלחתי
גיסות אל האש וחילים אל מותם ,אומר לכם....:
אנו יוצאים היום למלחמה שאין בה הרוגים
ופצועים ,ולא דם ולא סבל ,וזו המלחמה
היחידה שתענוג להשתתף בה ,המלחמה על
השלום .....בספר הספרים שלנו נזכר השלום
על צרופיו השונים ,מאתים שלושים ושבע
פעמים .מספר זה שאנו שואבים ממנו את
ערכינו וכוחינו ,מספר ירמיהו ,אצטט
מהקינה על רחל אמנו" :מנעי קולך מבכי
ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ,נאום
יי" .לא נחדל לבכות על ההולכים ,אבל אנו
חשים שיש שכר לפעולתנו ,כדבר הנביא.

"

כתונת פסים

מילים :מאיר אריאל
לחן :ארקדי דוכין

איש אותנו לא ישיב
מבור תחתית אפל,
כאן לא יועילו
לא שמחת הניצחון
ולא שירי הלל.
לכן ,רק שירו שיר לשלום
אל תלחשו תפילה
מוטב תשירו שיר לשלום
בצעקה גדולה.
תנו לשמש לחדור
מבעד לפרחים.
אל תביטו לאחור,
הניחו להולכים.
שאו עיניים בתקווה,
לא דרך כוונות
שירו שיר לאהבה
ולא למלחמות.
אל תגידו יום יבוא -
הביאו את היום!
כי לא חלום הוא
ובכל הכיכרות
הריעו לשלום!
לכן ,רק שירו שיר לשלום...

מה הם עשו לך אתה בכלל
לא דומה לי
בבכי צחק לי אחי
אתה לא נראה כל כך ישראלי
בטח שלא תנכ"י
כן ,כל הצבעים עוד יזהירו
לכל הצדדים בעולם
לראות כולם את כולם.
וכל הצדדים עוד יכירו
בגוונים השונים את עצמם
ויותר הצבעים לא יסתירו
אדם מאדם דם מדם.
מי שמדבר צחקתי בכיתי
למראה החיוור של אחי
למבטא המוזר שלו ביטא
ביטא זה יותר תנכי?
הו כתונת פסים שלי כל פס
בי נוגע
כל פס רוצה לקלף לי את
העור
הו פסים פסים פסים שלי
אני לא אשתגע
רק אתן לגוונים מעט אור
כן ,כל הצבעים עוד יזהירו....

אין לי ארץ אחרת

שיר הרעות

אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי

על הנגב יורד ליל הסתיו
ומצית כוכבים חרש חרש
עת הרוח עובר על הסף
עננים מהלכים על הדרך.

מילים :אהוד מנור
לחן :קורין אלאל

לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
להזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי
לא אשתוק ,כי ארצי
שינתה את פניה
לא אוותר לה,
להזכיר לה,
ואשיר כאן באוזניה
עד שתפקח את עיניה
אין לי ארץ אחרת
עד שתחדש ימיה
עד שתפקח את עיניה

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל

w w w. re f o r m . o rg. i l

במקביל לאסופה זו ,אנו מזמינים
אתכם לגלוש לאתר החגים
והמועדים בו תוכלו למצוא מקורות
וטקסים ,מאמרים ומערכי חינוך.
w w w. h a g i m . o r g. i l

מילים :חיים גורי
לחן :סשה ארגוב

כבר שנה לא הרגשנו כמעט
איך עברו הזמנים בשדותינו
כבר שנה ונותרנו מעט
מה רבים שאינם כבר בינינו.

רקמה אנושית אחת
מילים ולחן :מוטי המר

כשאמות ,משהו ממני ,משהו
ממני ימות בך ,ימות בך.
כשתמות ,משהו ממך בי ,משהו
ממך בי ימות איתך ,ימות איתך.
כי כולנו ,כן כולנו
כולנו רקמה אנושית אחת חיה
ואם אחד מאיתנו
הולך מעמנו
משהו מת בנו -
ומשהו ,נשאר איתו

אך נזכור את כולם
את יפי הבלורית והתואר
כי רעות שכזאת לעולם
לא תיתן את ליבנו לשכוח
אהבה מקודשת בדם
את תשובי בינינו לפרוח.

אם נדע ,איך להרגיע ,איך
להרגיע את האיבה ,אם רק נדע.

הרעות נשאנוך בלי מילים
אפורה עקשנית ושותקת
מלילות האימה הגדולים
את נותרת בהירה ודולקת.

אם נדע ,אם נדע להשקיט את
זעמנו )אם נדע להשקיט(
על אף עלבוננו ,לומר סליחה.
אם נדע להתחיל מהתחלה.

הרעות כנערייך כולם
שוב בשמך נחייך ונלכה
כי רעים שנפלו על חרבם
את חייך הותירו לזכר.

כי כולנו...

ונזכור את כולם...

הלוואי

מילים :אריק איינשטיין
לחן :מיקי גבריאלוב

הלוואי ומענן תרד עלינו קשת
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה...

אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את
העולם.

הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה
הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה.

אני ואתה

אני ואתה ננסה מהתחלה,
יהיה לנו רע ,אין דבר זה לא
נורא,
אמרו את זה קודם לפני,
זה לא משנה  -אני ואתה נשנה
את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם,
אני ואתה אז יבואו כבר כולם,
אמרו את זה קודם לפני,
לא משנה  -אני ואתה נשנה את
העולם.

מילים :אהוד מנור
לחן :בועז שרעבי

הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן
הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב
הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם.
הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב
הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה.
הלוואי שלא נכאב..

