תוכן העניינים
						
פתח דבר
							
תאריכון
					
פרולוג  :1יצחק רבין עד 1990
					
פרולוג  :2קונפליקט זהותי
				
פרולוג  :3ישראל  - 1992תמונת מצב

9
17
19
23
33

						
 .1ישראל מחכה לרבין
פוליטיקה בעורקים | "התרגיל המסריח" וכיבוש ראשות העבודה |
הפלת ממשלת שמיר | הפיצול בימין | קמפיין העבודה בראשות רבין
| עמדות מוצא ביחס לאש"ף

37

				
" .2אני אנווט"  -הקמת ממשלת רבין
תוצאות הבחירות | נאום הניצחון | הרכבת הממשלה | עמדת המוצא
של רבין ביחס להתנחלויות | תגובת מחנה הימין למהפך

51

			
 .3שנה ראשונה :מאבק בחמאס ומו"מ עם סוריה
"ייבוש" ההתנחלויות | מאבקו של רבין בחמאס | "מי שיעלה על
הדעת" | בין ממלכתיות (במלרע) לממלכתיות (במלעיל) | תחילת
המחלוקת בימין על אופי המחאה

65

 .4התרקמות הסכמי אוסלו					
משא ומתן חשאי באוסלו | רתימתו של פרס והכשלת השיחות
בוושינגטון | רבין מתלבט ,ומכריע | עמדתה של מפלגת ש"ס | טקס
החתימה בבית הלבן | אישור ההסכם בכנסת

87

		
 .5עמדות המוצא של הימין האידיאולוגי כלפי הסכם אוסלו
שלושת מעגלי ה"בייס" הימני | המחלוקת על אוסלו כוויכוח זהותי
| המחלוקת על אוסלו כוויכוח בין שמרנות לפרוגרסיביות | הוויכוח

107

על הרטוריקה הפלסטינית והתעלמות ממודיעין | דיסוננס קוגניטיבי
וחשיבה משיחית | "טביעות עין" ו"סימנים" בהתנגדות לאוסלו |
תחילת המחאה
						
 .6אנדרלמוסיה וכאוס
ימים אדומים ,לילות שחורים ותחושת הפקרות | הטבח במערת
המכפלה | הסכם קהיר והתפשטות הטרור | הכול יכול לקרות -
התרחבות והידרדרות המחאה

129

 .7השנה האחרונה
פיגועים קשים :קו  5ובית־ליד | פרס נובל לשלום והקונצרט לכבוד
האו"ם | התגבשות הסכם אוסלו ב' | קיץ  :'95הסלמה נוספת | אישור
אוסלו ב' והפגנת הימין בכיכר־ציון | התגברות ההסתה

   151

 .8ניתן היה אחרת
זיהום התהליך הדמוקרטי | הסתרת ספקות | התעלמות מבעלי עניין |
השתלחויות ושימוש בשפה בוטה | רבין ונתניהו

   173

" .9וְֹלא יָכְלּו ּדַ ּבְרֹו לְׁשָֹלם"  -רצח האופי שקדם לרצח
'תיק רבין' והזלזול בפועלו במלחמת העצמאות | פסיכולוגיה בגרוש
ושנאה פתולוגית | "הרוצח מאלטלנה" | תפקודו של רבין במלחמת
ששת הימים | "רבין שיכור" | מערכת יחסים רעילה והדדית

   197

 .10יצחק רבין שהימין לא הכיר
היענות לפניות | הצלת קבר רחל | מגעים וקשרים עם מנהיגי
ההתיישבות | מגעים וקשרים עם רבנים והיחס למסורת | מניעת פינוי
חברון ונצרים | סלילת הכבישים העוקפים ביהודה ושומרון

   231

 .11הפרופיל של הרוצח
רקע והשתייכות מגזרית | פעילותו הפוליטית והמחתרתית | מדוע
דווקא הוא? | השראה והשפעה | דין 'רודף' | ניסיונות ההתנקשות
הראשונים | מה ידע עליו השב"כ?

   253

 .12הרצח
ימיו האחרונים של יצחק רבין | עצרת 'כן לשלום ולא לאלימות' |
שלושה כדורים | הרגעים שאחרי הירי | ניסיון הצלה נואש | "ממשלת
ישראל מודיעה בתדהמה"

   277

 .13היום שאחרי
תהליך ריפוי לאומי | היממות הראשונות | החקירה והשפעתה |
תגובת השמאל :זעם קדוש והאשמה קולקטיבית | תגובת הימין :מגננה,
הכחשה וציפוף שורות | תגובת הרבנים הממלכתיים | ההשלכות
הפוליטיות של הרצח

   297

 .14תיאוריות הקונספירציה והתפשטותן
מהן תיאוריות קונספירציה? | מניעים פסיכולוגיים לדבוק בתיאוריות
קונספירציה | מקורן של תיאוריות הקונספירציה אודות רצח רבין |
מופרכותן העקרונית של התיאוריות | התייחסות לטענות פרטניות

   323

 .15ההשלכות ארוכות הטווח של הרצח
"במותו ציווה לנו את השלום" | מבוכה והימנעות | שבטיות ומעבר
מפונקציונליזם לקונפליקט | מאפייני ההקצנה בכלל החברה הישראלית
| מחיר ההקצנה של השמאל | מחיר ההקצנה של הימין

   355

אחרית דבר
ביבליוגרפיה
מקורות
מפתח שמות
תודות

      

   383
   387
   393
   407
   416

