פעולת רבין
איתי ניר ,שבט צופית ,הנהגת חיפה
מסדר

 5דק'

הקראת נאום ההספד של נועה רבין )הכנסה לאווירה(

 5דק'

"מהו היום הזה בשבילי"  :לשמוע כל מה שהם אומרים ,ואז לשים דגש על כך
שרצח רבין מהווה יותר ממותו של רבין ,אלא גם רצח הדמוקרטיה .כלומר ,סותר
את כל עקרונות הדמוקרטיה )לבדוק אם הם זוכרים משהו מפעולת דמו'( :חופש  15דק'
הביטוי והדיבור ,הכרעת הרוב…
להראות תמונות שמדגימות הסטה ,ולספר קצת ,ואז לדבר איתם קצת על הסטה ? דק'
להראות תמונה לזכרו של רבין… ולשאול אותם האם זה הסטה או חופש דיבור  15דק'
להעלות לדיון את רעיון תיאורית הקשר של השב"כ לרצח רבין ,לתת קצת
פרטים מהמאמר ,ולשאול אותם לדעתם) .להבהיר את דעתי הספקנית בנושא(

 15דק'

חידון נכון/לא נכון על רבין
קווים לדמותו :קורות חיים בקצרה – מתן תשובות לחידון ,וקצת סדר.

 15דק'
 5דק'

ויכוח על נושא מסוים )כל פעם שיש מילה רעה ,אני מנפח בלון עד שיתפוצץ(

 10דק'

תמונות דו משמעיות )ניתן לפרש דברים ביותר מדרך אחת(

 10דק'

הקראת הכרזתו של איתן הבר )ראש לשכת רה"מ( על מותו של רבין ,כפתיחה
ל"איפה הייתי בזמן הרצח" )כששמעתי מילים אלו(

 10דק'

נספחים:
איתן הבר ,ראש לשכת רה"מ המנוח" :ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה ,בצער רב וביגון עמוק,
על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון ,יצחק רבין ,אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל-אביב"
תיאוריית הקשר" :מנהיג לאומי נורה .אדם מניפולטיבי מגיע לשטח סגור ברגע קריטי ,ועוד קודם
יוצר קשר עם אנשי בטחון במקום .ועדה ממשלתית מוסרת תיאוריה על מתנקש יחיד שמסבירה
את הרצח ,וצלם חובב כביכול ,שבמקרה צילם את כל האירוע במצלמה ביתית" .כך נפתח המאמר
המורכב והמפורט ביותר על הקונספירציה לרצח רבין ע"י השב"כ .הקטעים שאני מביא פה אמנם
נשמעים משכנעים למדי ,אבל ברפרוף יותר מעמיק )עד כמה שהעמקתי( ,מגלים הרבה דברים
שנשמעים ממש מגוחכים .מחבר המאמר מביא עובדות בלבד כביכול ,אבל יש הרבה חורים
ופערים בין העובדות ,פערים שהמחבר ממלא לפי הבנתו הפרנואידית .לכן צריך לקחת בחשבון,
שמה שנאמר בהמשך זה רק חלק ממאמר ,וגם זה מסתמך לא רק על עובדות ,אלא גם על השערות
של המחבר .ואלו הנקודות המעטות ביותר שבחרתי להעביר בכלליות מתוך המאמר )המפורט…(:
יגאל אמיר שירת בגולני ,ורכש שם ניסיון צבאי .לקראת שחרורו ,הוא נסע לריגה )?( לשליחות לאברורה .לטענת המחבר ,שם יצר קשר עם השב"כ ,והשליחות הייתה בעצם האימונים שלו.
לטענתו ,בעת הרצח ,ובתקופה שלפניו ,לאמיר היה קשר הדוק עם השב"כ ,ואולי אפילו היה סוכן
שלהם.

הצלם החובב כביכול )לטענת המחבר( – רוני קמסלר ,סיפר שהמצלמה לא הייתה שלו ,והוא שאלאותה מאחותו .הוא צפה ממרפסת על מגרש החניה למעלה משעה ,דבר שלא נבדק מעולם .בנוסף,
הוא סיפר לעיתונות ,שהייתה לו מאין "תחושה מוזרה" בנוגע לאמיר ולכן התמקד בו מספר
פעמים .המחבר גם מתעניין בכך שהצלם עבד במשרד דובר המדינה .בסרט ,רואים את יגאל אמיר
חג לו בסיבובים בחניון זמן רב ,ואף יצר קשר עם המאבטחים .לקראת בואו של רבין ,נראה כאילו
שאיש ביטחון כאילו מסתובב ומפנה לו את הדרך )ניתוח של המחבר(.
הטענה המרכזית היא שיגאל אמיר ירה כדורים ריקים ,ורבין נורה בעצם ,כאשר היה כבר בתוךהרכב שהביא אותו לבית החולים .מספר דברים מביאים את המחבר לחשוב ככה ,וביניהם :הצלם
הפסיק לצלם לאחר שרבין נורה ,והמשיך לצלם ,כשהמכונית כבר יצאה לדרך .הוא סיפר
לעיתונאי ש"הוא ראה די"… בנוסף ,הדו"ח הרפואי קובע שהירי נעשה מקרוב ,צמוד לגוף ,ולא
ממרחק של מספר מטרים .ופרט האחרון הוא ,שעדים שמעו את אחד המאבטחים צועק לאחר
הירי "סרק! סרק!" ,וגם הטכנאים של ערוץ  2אומרים שנראה שניסו להוריד את הצעקות האלו
בעריכה רשלנית .מעניין… דבר אחד שלא הבנתי מכל זה :למה השב"כ רצה לרצוח את רבין???
שאלות על רבין :נכון/לא נכון:
 .1לרבין לא היה ניסיון צבאי כלל ,פרט ל 3שנות הסדיר שלו) .לא נכון(
 .2רבין החל להגן על המדינה כבר בגיל  ,16כשהצטרף לפלמ"ח) .נכון(
 .3במלחמת העצמאות השתתף רבין ,והגן על המעברים לירושלים )נכון(
 .4הדרגה הגבוהה ביותר שאליה הגיע רבין הייתה אלוף )לא נכון(
 .5רבין היה הרמטכ"ל ה 3של צה"ל )לא נכון – הוא היה ה(7
 .6רבין היה הרמטכ"ל במלחמת ששת הימים ,ופיקד על ניצחון מרשים ,שהביא בין השאר
לאיחוד ירושלים תחת שלטון יהודי ,לראשונה מזה  2000שנה) .נכון(
 .7רבין מונה לכהן כראש ממשלה ,חצי שנה לאחר שמונה לשר בממשלת גולדה מאיר
)שהתפטרה בגלל מאורעות מלחמת יום כיפור( )נכון(
 .8תפקיד שר העבודה בממשלת גודלה מאיר ,היה תפקידו הפוליטי הראשון )לא נכון – מ
 1968ועד  1964היה שגריר ישראל בארה"ב(
 .9ב  ,1976היה רבין שותף ואחראי על מבצע אנטבה ,בו חולצו כ 100נוסעים ישראלים
שנחטפו על ידי טרוריסטים) .נכון(
 .10רבין השתתף בפועל במבצע אנטבה ב  ,1976כמפקד כיתה ,ואף נפצע קל במהלך החלפות
האש עם הטרוריסטים .רבין שירת יחד עם יוני נתניהו ,שנהרג במבצע) .לא נכון!!!(
 .11כבר בתקופת כהונתו הראשונה כראש ממשלה ,גילה העם חיבה כלפיו ,ובתום  4שנות
כהונתו ,נבחר שוב ,אך ממשלה זו נפלה מאוחר יותר) .לא נכון – רבין התפטר שנתיים
לאחר מינויו ,בגלל שגילו חשבונות זרים של אשתו בחו"ל ,דבר שלא היה חוקי באותה
תקופה בישראל(
 .12מתום כהונתו הראשונה של רבין כראש ממשלה ,ועד כהונתו השניה ב ,1992רבין לא
התבלט במיוחד בפוליטיקה הישראלית .או :רבין שימש מספר תפקידים ,וביניהם ,שר
הביטחון בממשלתו של שמעון פרס) .השני נכון(.

 .13ב 1992נבחר לראשות הממשלה ,ושימש גם כשר הביטחון .במהלך כהונתו ,היו מגעים
פוליטיים עם הפלשתינאים ,ובכך היה המנהיג הראשון שפותח דרך לשלום עם
הפלשתינאים) .נכון(
 .14הסכם השלום שחתם רבין עם ירדן ב  1994היה הסכם השלום הראשון של ישראל עם
מדינה ערבית) .לא נכון – מצרים(
 .15יצחק רבין נפטר בשנת  1995בשל טעות חמורה במינוני התרופות שניתנו לו ביה"ח,
בתקופה שאושפז לאחר שנורה ע"י מתנקש ,כשיצא ממשכן הכנסת )לא נכון – הוא נרצח
לאחר עצרת הזדהות בכיכר מלכי ישראל – כיום כיכר רבין(

