
רצח רבין 

מצגת במסגרת שבוע צדק חברתי  



מתי הכל התחיל?  

רצח רבין הוא רצח פוליטי שארע ב 4.11.95 
בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. הרצח בוצע בתום 

עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו ע"י יגאל עמיר, 
סטודנט למשפטים באוניברסיטת בר אילן שהתנגד 

למדיניות ממשלתו של יצחק רבין.  



התקופה שקדמה לרצח 
התקופה שלאחר חתימת הסכמי אוסלו הייתה תקופה סוערת במדינה.  

טבח מערת המכפלה וגל של פיגועי התאבדות בישראל עוררו קרע חריף בין ימין ושמאל.  
מסע ציבורי נוהל נגד מדיניות הממשלה ויצחק רבין, שעמד בראשה. 

אנשי הימין טענו כי הממשלה אינה לגיטימית, ומתחו עליה ביקורת חריפה והשוו אותה למשתפי פעולה 
עם גרמניה הנאצית 

הפגנות רבות נערכו בכל רחבי הארץ - מפגינים קראו "רבין בוגד" ו"רבין רוצח", וכרזות המציגות את 
רבין עטוי כאפייה ומחבק את ערפאת נתלו ברחבי הארץ והונפו בהפגנות הימין. 

בעקבות ההתקדמות בתהליך אוסלו וחתימת הסכם ביניים נוסף, שהעניק לפלסטינים שלטון עצמי בערים 
הפלסטיניות הגדולות ובעוד כ-450 כפרים בגדה וברצועה, המדינה שוסעה במחלוקת פנימית עזה. 

ב-2 באוקטובר נערך טקס פולסא דנורא מול ביתו של רבין בירושלים. נשמעו קריאות "בדם ואש את 
רבין נגרש" ו"מוות לרבין" וכן נשרפו תמונותיו של רבין.בתום ההפגנה, כמה מאות מהמפגינים צעדו 

מהכיכר לכנסת ושם השתוללו באלימות. 
 
 
 



תעמולת הרצח  



https://www.youtube.com/watch?v=9MTx8O_1hzU 

תעמולת הרצח 



    תוצאות הרצח 
���

 
היו שטענו שבטווח הרחוק הרצח השיג את מטרתו.  

ביל קלינטון טען שאילולא הרצח היה מושג שלום תוך שלוש שנים. 
יונה יהב, ראש עיריית חיפה טען בשנת 2012: "לא קיים בהיסטוריה רצח פוליטי שהצליח כל 

כך כמו רצח רבין. רוב העם הפך ימני, השיח הפוליטי הפך להיות לגמרי ימין. הפסקנו לחלוטין 
את השיח עם שכנינו ועם הפלסטינים תושבי ישראל. גרמנו להתרחקות של הדור הצעיר 

בארצות הברית ממדינת ישראל. התחלנו להימאס על המועמדים לנשיאות בארצות הברית." 
 

לעומת זאת, בועז העצני מימין טען: "אי אפשר להגזים בחומרת הנזק שגרם רצח רבין לעם 
ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל". לדבריו: "רבין עמד לנחול תבוסה מוחצת בבחירות 

1996, שהייתה מובילה להתמוטטות הלגיטימציה להסכמים, ... הרצח מנע הכרעה בדעת הקהל 
נגד ההסכמים ואיפשר את המשך ההידרדרות". לדברי משה יעלון רבין עמד לעצור את הסכמי 

אוסלו לאחר שהתברר כי ערפאת עומד מאחורי הטרור. 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=o6mmTZKtMns 

ומה אמרה הסאטירה?  


