
פתח דבר

הם היו משוכנעים בכל לבם שלהם זה פשוט לא יכול לקרות. עשרת השבטים, 
שהרכיבו יחד את ממלכת ישראל, גלו כבר זמן רב לפני כן, אבל תושבי ממלכת 
יהודה הקדומה חשבו שהם בטוחים, שהאל לא יחריב את העיר ואת המקדש שכל 
כך מזוהים עמו, אולם זה קרה. הממלכה נפלה, ירושלים נכבשה, בית המקדש נחרב 
והעם הוגלה. המלך האחרון של יהודה, צדקיהו, ניסה להימלט, אך הוא נלכד על־
ידי הכובשים הבבלים בערבות יריחו והוגלה אף הוא לבבל, לא לפני שילדיו נשחטו 

לנגד עיניו, עיניים שנוקרו מיד לאחר מכן על־ידי הבבלים.

באותם ימים של אופל, נראה היה שרק תקווה אחת נותרה לעם היהודי השבור. 
הוא  ביהודה.  להישאר  חקלאים  אלפי  לכמה  איפשר  בבל,  מלך  השני,  נבוכדנצר 
יהודי מטעמו, גדליה בן אחיקם. איש הרוח החשוב ביותר באותו  אף מינה נציב 
הדור, ירמיהו הנביא, הצטרף אל המושל החדש, שקבע את מקומו ביישוב מצפה 
שבבנימין. משם קרא גדליה ליהודים נוספים לשוב לארץ ולהתיישב בה. יהודים 
שהתגוררו בארצות הסמוכות נענו לקריאה זו והחלו להתלקט לארץ יהודה החרבה, 

ניצוץ קטן האיר את האפילה.

בשלב מסוים הוזהר גדליה שישמעאל בן נתניה מתכנן להתנקש בו. ישמעאל 
היה מזרע המלוכה, וכנראה חשב שראוי שהוא, ולא גדליה, יהיה השליט. גדליה 
סירב להאמין לדיווח ומנע מאנשיו להקדים ולפגוע בישמעאל. טעות זו עלתה לו 
בחייו. בתחילת חודש תשרי בא ישמעאל בן נתניה ורצח את גדליה ואת עוזריו. 
התוצאה לא הייתה מינויו תחת גדליה, כפי שקיווה, אלא מנוסה של מעט היהודים 
שעוד התגוררו ביהודה למצרים, מחשש שהבבלים ינקמו את רצח המנהיג מטעמם. 

בכך כבתה הגחלת האחרונה, והגלות הפכה לעובדה מרה ומוגמרת.

מאז רצח פוליטי זה ועד היום, נוהגים יהודים לצום בג' בתשרי. הצום קרוי על 
שמו של גדליה. מן הסתם בימי גדליה היו לו תומכים, שראו בו מנהיג פרגמטי, 
החבול,  היהודי  העם  של  האינטרסים  לבין  מבבל  התכתיבים  בין  לתמרן  שיוכל 
כשם שהיו לו מתנגדים, שראו בו מנהיג פשרן מדי, עושה דברו של הכובש הבבלי 



השנוא; אולם בראי הדורות אין לוויכוח זה כל זכר, מה שנותר הוא רק המשמעות 
ההרסנית של רצח מנהיג בישראל.

קשה לראות בהתנקשות בגדליה דבר יוצא דופן בתולדות העם היהודי בתקופה 
הקדומה. מבין עשרים המלכים שמלכו ביהודה, חייהם של שישה הסתיימו ברצח 
פוליטי, ומבין מספר דומה של מלכים שמלכו בישראל נרצחו שמונה. אם מחברים 
את תוצאות שתי הממלכות יחד, מגיעים לנתון העגום של 35% מן המלכים שחייהם 
הסתיימו באמצעות רצח. גם בימי הבית השני רבו הרציחות הפוליטיות, כמתואר 
בהרחבה בספריו של יוסף בן מתתיהו. בשתי התקופות הללו, שבהן זכה עם ישראל 
היוו הרציחות הפוליטיות ושנאת החינם מנבא מובהק של  ולעצמאות,  לריבונות 

הידרדרות לקראת חורבן וגלות.

במסגרת עבודתי על ספר זה עלעלתי ביומניי משנות ה-90'. אין אלו יומנים של 
סיפור דברים מפורט אלא של תיעוד אירועים ופגישות, אבל מדי פעם יש בהם איזו 
הערה שיכולה לשפוך אור על האופן שבו חוויתי את הדברים בזמן אמת. בתאריך 
ג' בתשרי תשנ"ז, צום גדליה הראשון שהתקיים לאחר רצח רבין, מצאתי מתחת 

לכיתוב 'צום גדליה' מילה אחת בכתב יִדי: "רבין".

בזמן הרצח, חניכה שלי מתנועת הנוער הדתית בני־עקיבא הייתה בשירות לאומי 
באזור לוס־אנג'לס. לימים סיפרה לי שבאחד הימים הסמוכים לאירוע, רכב עצר 
לידּה והחלון הקדמי נפתח. הנהגת, שלא הייתה מבני־עֵמנו, הבחינה שהיא יהודית 
וישראלית. "תתביישו לכם," היא אמרה לה בכעס ובאכזבה, "שאצלכם יקרה דבר 
כזה?!" אמרה ונסעה. העובדה שהידרדרנו במורד של רצח המנהיג הנבחר שלנו על 
רקע אידיאולוגי הוא חילול השם במובן העמוק של המילה, חילול כבודו של העם 

היהודי, שלא הצליח לנהל ויכוח פנימי חריף בלי להידרדר לאלימות.

אני אדם אופטימי מטבעי, ומשתייך לבית מדרש שאחד מסימני ההיכר הרוחניים־
אידיאולוגיים שלו הוא האמונה בכך שלא תהיה עוד גלות אחר תקומתנו הלאומית 
המופלאה. עם זאת, אם צד אפל זה של ההיסטוריה שלנו שב ודפק על דלתנו, אין 
לנו את הרשות להתעלם מכך. אדרבה, אם הנסיבות החזירו אותנו בדיוק לנקודת 
- שלמדנו משהו,  כול לעצמנו  קודם   - עלינו להראות  הכשל ההיסטורית שלנו, 

שהפקנו לקחים, ושנצליח ליישמם בטרם פורענות.

זאת הסיבה העיקרית שהניעה אותי לכתוב ספר זה, אף שבתור איש חינוך דתי־
רחוקה מלהיות  והשלכותיו  רבין  רצח  הנושא הטעון של  לאומי, כתיבת ספר על 



בחלוף  שגם  זה,  לנושא  להניח  לי  ייעצו  רבים  למעשה,  מאליה.  מובנת  משימה 
שנים ארוכות נותר רגיש ושנוי במחלוקת, שנוגע בעצבים החשופים של החברה 

הישראלית בכלל ושל הציבור הדתי־לאומי בפרט.

אף שמבחינה כמותית ניתן להגדיר את רוב הספר הזה כתיעוד היסטורי, רצח 
רבין אינו עניין היסטורי בלבד, אלא הוא היה קו השבר של החברה הישראלית בדור 
הנוכחי, ומכיוון שהפצע עדיין לא הגליד, מכיוון שעדיין לא עברנו תהליך אמיתי 
של ריפוי ופיוס, הרי שהשלכות האירוע הטראגי ממשיכות להשפיע על חיינו גם 
עכשיו, כך שזה עניין אקטואלי ביותר. סיפור רצח רבין והשלכותיו הוא סיפור של 
ובין רבין  יחסים רעילה והדדית, שהתפתחה בין החברה הדתית־לאומית  מערכת 
וציבור תומכיו, מערכת יחסים שיכלה להיראות הרבה יותר טוב אלמלא טעויות 

רבות שנעשו על־ידי שני הצדדים. 

רצח רבין, יותר מכל אירוע בודד אחר, תרם לפרימת התפרים העדינים שמחברים 
ככותב  מי שחפץ,  והמחנאות.  ולהעמקת השבטיות  הישראלית  החברה  חלקי  בין 
שורות אלו, באחדות עם ישראל ורואה בשלמות החברה הישראלית אידיאל וערך, 
צריך לפעול כדי לגשר על־פני תהומות של איבה והעדר אמון, שהרצח והשלכותיו 

תרמו רבות להעמקתן.

רצח  בעקבות  גרידא.  אהבת־אמת  היא  בכתיבתי  אותי  שהניעה  נוספת  סיבה 
רבין צמחו שני נרטיבים, משמאל ומימין. בשניהם ניתן למצוא חלקים של האמת, 
בעיקר  השלמה,  התמונה  מן  שחסרים  רבים  חלקים  גם  יש  מהם  אחד  בכל  אבל 
בשל הטיות, שנועדו לשרת את האג'נדה הפוליטית והאידיאולוגית של כל מחנה. 
העלמת חלק מן התמונה ועיוות חלקים אחרים שלה פוגמות במהימנות החלקים 
האמיתיים שיש בשני הנרטיבים. במשך חצי היובל שחלף מאז הרצח, בעיקר סביב 
יום השנה לציון הרצח, אני קורא ושומע משני הצדדים דברים שאני יודע בבירור 
שאינם נכונים, ובדרך כלל אין מי שטורח להבדיל בין מה שהוא אמיתי לגמרי, מה 

שהוא אמיתי למחצה, ומה שכלל אינו אמיתי.

מלבד ניתוח ופרשנות, שהם עיקר החידוש בספר זה, השתדלתי לכלול גם תיאור 
שרוב  הנחה  מתוך  לרצח,  שקדמו  והמאורעות  התהליכים  של  ועובדתי  מפורט 
הספיקו  כבר  אז,  חיו  מי שכן  ושגם  בספר,  בתקופה שמתוארת  חיו  לא  הקוראים 

לשכוח את פרטי הדברים.

חשוב לי להבהיר כבר בפתחו של ספר זה: אין כל מקום ליצירת סימטריה מזויפת 



בין הרוצח לנרצח. בכל מה שנוגע לרצח הנפשע עצמו, אין כאן שני צדדים שיש 
שנוגע  מה  זאת,  עם  ברור.  וקורבן  ומתועב,  ברור, שפל  תוקפן  יש  אלא  להבינם, 
לחיינו הלאומיים הוא בעיקר הקונפליקט העמוק, שהגיע לנקודת רתיחה בשנים 
שקדמו לרצח. הייתה זו התנגשות חזיתית בין שני חלקים גדולים של העם בישראל, 
בין שתי תפיסות עולם, ולמעשה, בין שתי זהויות. כשמרחיבים את המבט לשתי 
הקבוצות הללו, חיוני לנסות להבין את שתיהן, ולבחון מה הטעויות שנעשו על־ידי 

כל צד, כדי להפיק לקחים ולמנוע חזרה על אותן הטעויות.

זה  עיסוק  ויישומם.  אוסלו  הסכמי  גיבוש  בתהליך  עוסק  הספר  מן  גדול  חלק 
נתפסו  כיצד  לקורא  להמחיש  כדי  אלא  עמדותיי,  של  בצדקתן  לשכנע  נועד  לא 

האירועים באותן שנים בעיני מחנה הימין והציבור הדתי־לאומי.

להבין  בדעותיו  שמאלה  שנוטה  למי  יאפשר  זה  ספר  במלאכתי,  הצלחתי  אם 
מה עבר על בני מחנה הימין בשנים שבהן כיהנה בישראל ממשלת רבין. הלוואי 
את  להבין  בלי  מקרה,  בכל  והזדהות.  אמפתיה  מידה של  לפחות  יעורר  גם  והוא 
הפרספקטיבה של מחנה הימין, לא ניתן להבין את הסיפור הגדול של רצח רבין. 
למי שנוטה ימינה נועד הספר לעודד את הישרת המבט אל המציאות הקשה, להבין 
כיצד בוצע הרצח, מה היה פסול באווירה הציבורית שהתגבשה בימין לפניו, ומה 

היה שגוי - לפחות בעיני כותב שורות אלו - בתגובה הציבורית אחריו.

הואיל והייתי שותף פעיל, גם אם זוטר, להתרחשויות המתוארות בספר זה, בחרתי 
במה  הקורא  שיתוף  תוך  שלי,  והסובייקטיבית  האישית  הזווית  את  גם  בו  לשלב 
לאובייקטיביות  ומחקרית, ששואפת  אקדמית  כתיבה  הימים.  באותם  עליי  שעבר 
גמורה, אינה זרה לי, אבל אני מאמין שבמקרה זה דווקא שילוב הזווית האישית 
עשוי לא רק לחדור יותר ללבו של הקורא, אלא גם לתת תיאור מדויק יותר של 
הסיפור כולו. במקומות שבהם לא מדובר רק במשפט בודד אלא בתיאור ארוך יותר, 

הדברים מובאים בגופן שונה ובכתב נטוי.

תקוותי שספר זה יוכל לתת מענה חד־משמעי לחלק מן השאלות שהציבוריות 
הייתה רחבת  הישראלית לא הפסיקה לדוש בהן מאז הרצח: האם השנאה לרבין 
היקף או שמא מדובר רק בתופעה שאפיינה את השוליים הקיצוניים? כיצד התפתחה 
מערכת ההסתה נגד ראש הממשלה? מה היה חלקּה של מפלגת הליכוד ומנהיגּה 
בנימין נתניהו בתהליכים הללו? האם רציחתו של ראש ממשלת ישראל בידי אחד 
מבני עמו הייתה אירוע מפתיע, שלא היה ניתן להעלות על הדעת שיתרחש, או שמא 
"הכתובת הייתה על הקיר"? כיצד התפתחו תיאוריות הקונספירציה סביב הרצח, 



ומדוע הן נעשו כל כך פופולריות בקבוצות מסוימות? האם המניע של הרוצח היה 
הנרטיבים  שני  התפתחו  כיצד  משולב?  היה  הוא  ושמא  בעיקרו,  דתי  או  לאומני 

השונים ביחס לרצח, ומה חסר בכל אחד מהם כדי להבין את התמונה השלמה?

***

מספר הערות לגבי שיטת הכתיבה.

שלא 	  בחרתי  רבים,  ומקורות  אסמכתאות  הספר  בסוף  להביא  שהקפדתי  אף 
ומתועדים  מפורסמים  אירועים  של  לתיאורים  בהפניות  הקורא  את  להלאות 

היטב, שאין כל ויכוח אודותם.

גם במקום שהבאתי מקור, הסתפקתי בדרך כלל בהפניה אחת, כדי לא להעמיס 	 
על הקורא, אלא אם כן מצאתי שהתוכן של כמה מקורות הוא שונה זה ומזה 

ובכך המקורות משלימים אחד את השני.

והערות 	  הערות־שוליים מופיעות בתחתית העמוד, בעוד שהפניות למקורות 
טכניות מופיעות בסוף הספר, כדי לא לגרום לקטיעת רצף הקריאה.

כחלק מן הרצון לפנות לקהל רחב, בחרתי לעשות שימוש בתאריך הלועזי, תוך 	 
הסתמכות הלכתית על היתרו של הרב עובדיה יוסף לנהוג כן בשעת הצורך. 

בתאריכון שבתחילת הספר מופיע גם התאריך העברי.

מאותה סיבה אימצתי את הטרמינולוגיה המקובלת היום לתיאור ערביי ארץ 	 
ישראל - 'פלסטינים', אף שמקורו של שם זה הוא בכיבוש הרומאי וברצונם 
הולם  שם  זה  אין  האמת  מצד  ועל־כן  היהודים,  את  להשפיל  הרומאים  של 

לערביי הארץ.

בספר יש לא מעט ציטטות מדברים ששמעתי מרבותיי בשנים המתוארות בו, 	 
בייחוד ממורי ורבי הרב צבי טאו. משנתו של הרב טאו עמוקה ורחבה. הדברים 
שמובאים בספר זה מבטאים רק צד אחד שלה, כך שאין בהם כדי לשקף את 
מורכבותה ואת האיזונים העדינים בין מרכיביה השונים. ואפילו לצד שמתואר 
ביטוי  כאל  ולא  אצלי,  התפרשו  הדברים  שבו  כאופן  להתייחס  מוטב  בספר, 

מייצג של משנתו.

מובן שאיש בימין הדתי לא הסמיך אותי לשמש כדובר ומייצג של כלל המחנה, 	 
ומה גם שלפחות בחלק מן הנקודות ידוע לי שדעתי היא - לעת עתה לפחות 



- דעת מיעוט. עם זאת, הרשיתי לעצמי לעשות שימוש בלשון רבים כשחשתי 
שהדברים מייצגים את המחשבות והתחושות של כלל המחנה.

"הציונות 	  הימין",  "מחנה  כמו  מונחים  בין  מלאה  חפיפה  אין  האמת,  מצד 
פעם  בכל  שימוש  לעשות  ניסיתי  וכדומה.  האידיאולוגי"  "הימין  הדתית", 

במונח שהיה נראה לי המתאים ביותר, אולם לא תמיד זה מדויק.

***

אחת הדילמות שעומדות בפני כל מי שמבקש לעסוק ברצח רבין היא השאלה 
איזו מידה של חשיפה ראוי להעניק לרוצח. מצד אחד עומד הרצון שלא לחטוא 
בהאדרתו, באמצעות הענקת תשומת לב רבה אליו, מצד שני, כשמבקשים להבין 
לעומק אירוע של רצח, זה דבר אלמנטרי למדי לנסות להבין מה היה במוחו ובלבו 
היא להסתמך על דברים שהוא אמר במשך  של הרוצח. ההחלטה שהגעתי אליה 
השנים, ועל עדויות של אנשים קרובים לו, או שהרבו לשוחח עמו. הסתמכות זו 

איפשרה לי להימנע מקיום תקשורת ישירה עם הרוצח עצמו.

במהלך החקר שהתבצע לקראת כתיבת ספר זה, גיליתי שלחלק מן המחשבות 
שהגעתי אליהן בעצמי ביחס לרצח ולהשלכותיו, הגיעו גם אחרים. בכל מקום שבו 

מצאתי מקור מפורש כזה, הפניתי אליו.

כבר מעת שהתחלתי את תהליך הכתיבה, היה בכוונתי לקרוא לספר זה ההחמצה, 
של  הנורא  לאסון  להגיב  בפנינו,  שנקרתה  ההיסטורית  ההזדמנות  החמצת  בשל 
יותר. עם זאת, בתהליך  רצח ראש הממשלה כך שנצא ממנו מלוכדים ומחוזקים 
הכתיבה התפתחה אצלי סיבה נוספת שמצדיקה שם זה: ההחמצה ההדדית של ראש 
יותר במשותף מששני  הרבה  להם  הדתי־לאומי, שהיה  והציבור  המנוח  הממשלה 
הצדדים שיערו. ככל שהעמקתי כך גברה בי התובנה שהדברים יכלו להיות אחרת, 
לגמרי אחרת, אלמלא טעויות שנעשו על־ידי שני הצדדים, טעויות שרק הזינו זו 

את זו.

להבהרת  יתרום  זה  שספר  התמימות,  מן  בה  יש  אם  גם  כנה,  בתקווה  אסיים 
העובדות שנוגעות לרצח רבין, להבנת מה שדרוש תיקון בחברה שלנו גם היום, 

ולחיזוק הלכידות החברתית והממלכתיות במדינת ישראל.



הימים  זיכרון  שבירושלים.  בגבעת־רם  הלאומית  הספרייה  לצוות  נתונה  תודתי 
הארוכים שביליתי במוסד נהדר זה, בייחוד בעיצומה של מגפת הקורונה על ההגבלות 

שנגזרו ממנה, יישאר חרוט בי לעד.

תודה גם למרכז־רבין, אשר פתח בפניי את שעריו לרווחה, אף שהיה ידוע למנהליו 
שספר זה יכלול גם מידה לא מבוטלת של ביקורת על יצחק רבין. תודה מיוחדת לדורית 
בן־עמי, מנהלת הארכיון, לד"ר נורית כהן־לוינובסקי, מנהלת מחלקת החינוך, ולאיריס 
מגן, מנהלת משאבי אנוש )ומזכירתו של רבין בעת שכיהן כשר ביטחון ואחר כך בהיותו 

ראש הממשלה(.

תודה לכל האנשים שניאותו לפתוח את סגור לבם ולהתראיין לספר זה, שמותיהם 
מפורטים בסוף הספר. מובן שהסכמה להתראיין אינה בהכרח הסכמה לתוכנו של הספר 

ולניתוח שלי את המאורעות.

תודה לאנשים שטרחו לקרוא את הטקסט ולהעיר את הערותיהם. הערות אלו העשירו 
מאוד את הספר ותרמו לרמת הדיוק שלו. גם שמותיהם מפורטים בסוף הספר.

כפי  ואחרות,  לשוניות  בשאלות  לי  ייעץ  אשר  גוטליב,  ליאור  ד"ר  לאחי,  תודה 
מומחיותו.

מעל לכול - תודה לרעייתי נעה ולילדינו, שהתמודדו עם היעדרויות רבות שלי מן 
הבית כדי להעמיק את החקר, ועם עיסוק בלתי־פוסק ברצח רבין לפרטיו ולפרטי־פרטיו 

סביב שולחן השבת כמו גם סתם כך בימי החול במשך תקופה ממושכת.

נתנאל אלישיב,
עֵלִי.

י"ב במרחשוון תשפ"ב,
במלאת 26 שנים להירצחו של ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין ז"ל.




