
עצרת מרכזית
19 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

קול קורא

זוכרים את   הרצח.  נאבקים על  הדמוקרטיה.

בדברי ימינו, קמו ראשי התנועה הציונית, חלוצים וחלוצות, והובילו את העם השב לארצו-מולדתו 
לייסד בה את מדינתנו, בהמשיכם את מורשת האבות והנביאים. במגילת העצמאות הם הצהירו כי 
ארצנו תהיה מושתת על יסודות החירות, השוויון והצדק: " מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות 
החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 

אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין;"

יצחק רבין, סיכמנו בקריאה להפוך  17 לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון  את עצרת הזיכרון ה- 
את הרצח הנורא להתחדשות ההסכמה הבסיסית שלנו כחברה. לפיכך אנו מתחייבים לפעול ללא 

ליאות לחישול וחיזוק הדמוקרטיה הישראלית הצעירה ולעמוד על משמרתה.

במלאות 18 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, אנו יוצאים בקריאה משותפת 
נזכור  אנו  ומצב.  תנאי  בכל  הישראלית  הדמוקרטיה  של  עולה  לקבלת  ישראל  ואזרחיות  לאזרחי 
וגזענות  גילוי של הסתה,  ונוקיע ברבים וללא מורא כל  נגנה  את ההסתה הנוראה שהייתה, אנחנו 

המנוגדים תכלית הניגוד לרוח ולמהות של אורח החיים האנושי, היהודי והדמוקרטי.

אי לכך, אנו החתומים מטה קוראים בזאת לכל שבטי ישראל ולכל חלקיה של החברה הישראלית 
והיסטוריות,  גורל  הרות  קשות  הכרעות  בפני  עומדת  ישראל  כי  בהבנה  דורנו  למשימת  להירתם 
הכרעות אלה יש לקבל אך ורק באמצעות ההליך הדמוקרטי וערכי המוסר. אנו מבקשים להציב 
הישראלית  החברה  בפני  אזהרה  כתמרור  ז"ל  רבין  יצחק  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  רצח  את 
בעומדה בפני ההכרעות המתפקדות על דלתנו ולהתחייב כי בכל מחלוקת שתהיה בתוכנו תכריע 

הדמוקרטיה.

על החתום:

 האיחוד החקלאי
הבונים דרור העולמי

ההסתדרות החדשה 

הפדרציה היהודית של מטרו ווסט

הפדרציה היהודית של פורטלנד

הקיבוץ הדתי

הרב אברהם גיסר

הרב בני לאו

הרב ג'יימס ברנדט, מנכ"ל פדרציית איסט ביי

הרבנית הדסה פרומן

הרבנית עדינה בר שלום
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התאחדות הסטודנטים

כלל-מרכז יהודי ללמידה ומנהיגות

מועצת תנועות הנוער

נאמני תורה ועבודה

נזיר מג'לי

עמינו

פרופסור יולי תמיר

קבוצות עם

רינו צרור

שוויון עכשיו

תנועת בית"ר

תנועת בני עקיבא

תנועת דרור ישראל

תנועת הבוגרים של השומר הצעיר

תנועת המחנות העולים

תנועת הנוער הלאומי

תנועת הנוער העובד והלומד

תנועת הצופים

תנועת השומר הצעיר

תנועת מכבי צעיר

תנועת תרבות


