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תודות
תודתנו לארכיונים ,לצלמים ,למעצבים ולגופים הבאים:
ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון:
צלמים :אברהם ורד ,מיקי אסטל

כל הזכויות שמורות:
האיש ההוא – מילים :נתן יונתן
הרעות – מילים :חיים גורי ,לחן :סשה ארגוב
אדם צריך בית – מילים ולחן :ישראל ברייט
שיר לשלום – מילים :יענקל'ה רוטבליט ,לחן :יאיר רוזנבלום
הו רב חובל – מילים :וולט ויטמן .תרגום :נעמי שמר
דו"ח רצח – מילים ולחן :שלמה ארצי
שלום חבר  -מילים :יענקל'ה רוטבליט ,לחן :שלום חנוך
ויקיפדיה – מילים :קרן פלס וחנן בן ארי
מה היה אם – מילים :שאנן סטריט ,משה אסרף ,יאיא כהן אהרונוב ,דוד
קלמס ושלומי אלון

לשכת העיתונות הממשלתית:
צלמים :אבי אוחיון ,אילן בראונר ,זיו קורן ,יעקב סער ,מגי אילון,
משה מילנר ,פריץ כהן ,צביקה ישראלי
מעריב:
צלמים :מאיר רג'ואן ,ראובן קסטרו
ישראל סאן:
צלמים :אילן אוסנדייבר ,ישראל סימיונסקי
הספרייה הלאומית:
עיתון דבר ,צלם :י.פ.פ.א.

באדיבות משפחת נעמי שמר:
דברים לזכרו של יצחק רבין והשיר "הו רב חובל"

ארכיון מרכז יצחק רבין

הוצאת שוקן:
המקום שבו אנו צודקים /יהודה עמיחי
חוליקת  -השיר השלישי על דיקי  /יהודה עמיחי

צלמים נוספים :אמיר גלבוע ,ברוך רביב ,דינה גונה ,יוסי רוט ,יצחק הררי,
תמר מצפי ,מיכאל קרפין – מתוך סרטו" :ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה"

הוצאת ידיעות אחרונות/משכל:
"אשר אהבת את יצחק" – יצחק רבין  ,1995-1922משכל  -הוצאה לאור
והפצה בע"מ

עיצוב כרזות לציון רצח ראש הממשלה  :אלה אילת ,סטודיו "בילט",
סנדרה ברטוב-גרין
"מכללת אמונה" ,המכללה האקדמית לאמנות והחינוך בירושלים  -אודיה
ניימן ,הדס צור ,יעל בנג'ו ,עיצוב :סיוון קורן  /צילום :אילנה בר כוכבא ,תרצה
פרס
מכללת "שנקר" ,לימודי הנדסה ,עיצוב ואמנות – אסנת וינשטיין ,לי שלמן,
נטלי קירילוב ,סיון קורן
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הערות
 .14אבי בן בסט ,״עשרים שנה לרצח רבין :מהי המורשת הכלכלית שהשאיר
ומה עשה איתה נתניהו״ ,בתוך דה-מרקר 26 ,באוקטובר.2015 ,

לזכרו
 .1נתן יונתן ,אשר אהבת את יצחק ,משכל ,ידיעות אחרונות ,תל אביב,
 ,1995עמ’ .83-85

חייל בצבא השלום
 .1יצחק רבין ,נאום בקונגרס האמריקאי 26 ,ביולי .1994
 .2יצחק רבין ,נאום בפני מנהיגי המגבית היהודית המאוחדת של בריטניה,
ירושלים 10 ,במרס .1977
 .3יצחק רבין ,הרצאה בסמינר אפעל 27 ,במרס  ,1980ארכיון מרכז יצחק רבין.
 .4יצחק רבין ,נאום הצגת הממשלה בפני הכנסת ,ירושלים 13 ,ביולי .1992
 .5יצחק רבין ,תשובה להצעה לסדר היום ,הכנסת 9 ,בספטמבר .1992
 .6הודעת הממשלה בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי וחילופי האגרות
עם אש”ף 21 ,בספטמבר .1993
 .7יצחק רבין ,נאום בטקס החתימה על “הסכם אוסלו” 13 ,בספטמבר
.1993
 .8יצחק רבין ,נאום בטקס חתימת הסכם השלום עם ירדן 26 ,באוקטובר
.1994
 .9יצחק רבין ,נאום בטקס החתימה על “הסכם קהיר” 4 ,במאי .1994
 .10יצחק רבין ,נאום בטקס קבלת פרס נובל לשלום 10 ,דצמבר .1994
 .11יצחק רבין ,נאום בטקס הענקת דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת חיפה,
 5ביוני .1994
 .12יצחק רבין ,נאום ביום תל-חי 13 ,במרץ .1995
 .13ציפי ליבני ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכר ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 29 ,באוקטובר .2009
 .14עמוס קינן ,אשר אהבת את יצחק ,ידיעות אחרונות ,משכל ,תל אביב,
 ,1995עמ’ .66-68

מר ביטחון
 .1יצחק רבין ,טקס הענקת פרס נובל 10 ,בדצמבר 1994
 .2יצחק רבין ,פנקס שירות ,ספרית מעריב ,תל אביב ,1979
עמ’ .26
 .3יצחק רבין“ ,קרב הראל” ,סרט בהפקת אוהלי פלמ”ח ,בית הפלמ”ח.
 .4יצחק רבין ,ראיון למעריב 13 , ,ביוני .1976
 .5יצחק רבין ,פנקס שירות ,עמ’ 83
 .6ימימה רוזנטל (עורכת) ,יצחק רבין :מבחר תעודות מפרקי חייו ,גנזך
המדינה ,כרך  ,1ירושלים  ,2005עמ’ .522
 .7אתר המכון למורשת בן גוריון2009 ,
.http://bengurionblog.blogspot.co.il/2009/11/1967.html
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אמיר נוימן ומוטי בסוק“ ,רבנים ולא אייטולות” ,דבר 8 ,ביולי  ,1995עמ’ .5
ישראל טל ,דברים לזכרו של יצחק רבין בכנס של עמותת השריון בלטרון,
ארכיון מרכז רבין.
איתמר רבינוביץ ,דרך רבין פינת השלום ,בתוך ידיעות אחרונות (ראיון
עם ענת מידן) 1 ,באוקטובר .2015
ישראל טל ,שם.
חנוך ברטוב ,אשר אהבת את יצחק ,ידיעות אחרונות ,משכל ,תל אביב,
 ,1995עמ’ .112-114
בנימין נתניהו ,ישיבה מיוחדת לציון  14שנים לרצח ראש הממשלה ושר
הביטחון יצחק רבין  29 ,באוקטובר .2009
אהוד ברק ,ישיבה מיוחדת לציון  14שנים לרצח ראש הממשלה ושר
הביטחון יצחק רבין 29 ,באוקטובר .2009
אמנון ליפקין-שחק ,הספד הרמטכ”ל בהר הרצל ,במלאת  30לרצח יצחק
רבין ,מערכות ,מוסף מיוחד לזכרו של יצחק רבין ,עמ’ .2-3

מנהיגות ואחריות
 .1יצחק רבין ,נאום בפני מנהיגי המגבית היהודית המאוחדת של בריטניה,
ירושלים 10 ,במרס .1977
 .2יצחק רבין ,נאום הצגת הממשלה בפני הכנסת ,ירושלים 13 ,ביולי .1992
 .3יצחק רבין ,נאום ראשון לאחר היבחרו לראש ממשלה ,יוני .1992
 .4יצחק רבין ,נאום בטקס קבלת פרס נובל לשלום 10 ,דצמבר .1994
 .5אברהם בורג ,ישיבת הכנסת לציון  7שנים לרצח יצחק רבין.2002 ,
 .6יצחק רבין ,נאום בטקס  25שנה להקמת מפלגת העבודה 25 ,בפברואר
.1993
 .7יוסי שריד ,ישיבת הכנסת לציון  8שנים לרצח יצחק רבין.2003 ,
 .8יצחק רבין ,ריאיון טלוויזיוני לנסים משעל.
 .9יצחק רבין ,נאום בפתיחת שנת המשפט 17 ,בספטמבר .1992
 .10יצחק רבין ,נאום בקונגרס האמריקאי  26 ,ביולי .1994
 .11שבתי שביט ,נאום בעצרת לציון יום הזיכרון לרבין.2017 ,
 .12אהוד ברק“ ,יצחק רבין – מפקדם של מפקדים” ,ידיעות אחרונות ,גיליון
מיוחד לשנת העצמאות ה.2008 ,60-
 .13אמנון ליפקין שחק ,נאום בטקס האזכרה הממלכתית בהר הרצל ,ביום
השלושים לרצח יצחק רבין.
 .14שולמית הר אבן ,אשר אהבת את יצחק ,ידיעות אחרונות ,משכל ,תל
אביב,1995 ,עמ’ .63

שינוי סדר העדיפויות הלאומי
 .1יצחק רבין ,התייצבות הממשלה בפני הכנסת 3 ,ביוני .1974
 .2שם.
 .3יצחק רבין ,ישיבת הנהלת המערך 7 ,במאי  ,1976ארכיון יד טבנקין.
 .4רות שטייניץ“ ,מדיניות חינוכית ופער בין-עדתי” ,מגמות ,כ”ח ,עמ’
.370-386
 .5אהרן ידלין ,ארכיון אישי ,תיק  ,26/6ארכיון התק”ם בחולדה.
 .6פיני גנור ,פערים חברתיים וכלכליים בישראל ,עם עובד ,תל אביב
 ,1983עמ’ .116, 197
 .7יצחק רבין ,הצגת דו”ח השנה הראשונה לממשלה בפני הכנסת 27 ,ביוני
.1993
 .8יצחק רבין ,טקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת חיפה5 ,
ביוני .1994
 .9יצחק רבין ,ישיבה ראשונה של הכנסת ה –  13, 13ביולי .1992
 .10יצחק רבין ,ישיבת הנהלת המערך ,שם.
 .11יצחק רבין ,דבר ראש הממשלה יצחק רבין במעמד כינון הממשלה13 ,
ביולי .1992
 .12יצחק רבין ,נאום בטקס הענקת תואר דוקטור לשם כבוד ,שם.1994 ,
 .13שלמה בן-עמי“ ,רב-שיח :השלכות הרצח על הדמוקרטיה הישראלית”,
בתוך :לב גרינברג (עורך) ,זיכרון במחלוקת :מיתוס ,לאומיות
ודמוקרטיה – עיונים בעקבות רצח רבין ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר
שבע  ,2000עמ’ .160-161

חופש ביטוי והסתה
 .1נגבי משה ,חופש העיתונות בישראל :ערכים בראי המשפט,
עמ’  ,61-66מכון ירושלים לחקר ישראל ,ירושלים1999 ,
 .2כהן אלמגור רפאל ,גבולות הסובלנות והחירות :תיאוריה ליברלית
והמאבק בכהנאות” ,עמ’ 242-243
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מרושק-קלרמן אוקי ,כוחה של מילה ,אדם המדרשה לשלום ודמוקרטיה
והאגודה לזכויות האזרח בישראל ,אוקטובר  ,2016עמ ‘ 31-32
נדלר אריה“ ,הסתה ורצח פוליטי  -היבטים חברתיים ופסיכולוגיים:
המקרה של רצח רבין“ ,בתוך ישעיהו (צ’רלס) ליבמן (עורך),
רצח פוליטי  -רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח-התיכון ,עם עובד
ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל ,תל אביב ,תשנ”ח עמ’ .35-48
מיכאל קרפין ועינה פרידמן ,רצח בשם אלוהים :הקשר נגד יצחק
רבין ,זמורה ביתן והד ארצי ,תל אביב  ,1999עמ’ .119-123
שם ,עמ’ .100–101
נוימן אמיר ובסוק מוטי“ ,לא רבנים אלא אייטולות” ,דבר 8 ,ביולי.1995 ,
משה הלינגר ויצחק הרשקוביץ ,ציות ואי-ציות בציונות הדתית:
מגוש אמונים ועד תג מחיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלים
 ,2015עמ’ .103-106
שלמה בן-עמי ,יהודה לנקרי ,ג’מאל זחאלקה ,שולמית אלוני“ ,רב-שיח:
השלכות הרצח על הדמוקרטיה הישראלית” ,בתוך :לב גרינברג (עורך),
זיכרון במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה – עיונים בעקבות
רצח רבין ,אוניברסיטת בן-גוריון ,באר שבע  ,2000עמ’ .160-161
דו”ח ועדת שמגר ,ועדת החקירה הממלכתית לעניין רצח ראש
הממשלה יצחק רבין ,ירושלים.1996 ,
אהרן ברק ,בג”ץ  01586יצחק לאור נ’ המועצה לביקורת סרטים ומחזות,
 ,1988עמ’ .144-141
מאיר ישראל לאו ,עצרת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין.1996 ,
אמנון ליפקין שחק ,האזכרה הממלכתית ליצחק רבין ,הר הרצל,
ירושלים  1 -בנובמבר  ,1998י”ב חשון תשנ”ט.
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מתוך הודעת הממשלה לאחר רצח הפלסטינים במערת המכפלה,
 28בפברואר .1994
יצחק רבין ,המערכה על הדרך לירושלים ,מערכות ,182 ,מרץ .1967
יצחק רבין ,נאום ביום ירושלים 29 ,במאי .1995
אריה דרעי ,מתוך ראיון רדיופוניhttp://www.93fm.co.il/radio/395555/. :
מאיר ישראל לאו" ,יצחק רבין :איש אשר רוח בו" ,בתוך :שפירא
וכהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על
הפסיפס הישראלי ,עם עובד ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל ,תל אביב
 ,2015עמ' .122-123
הודעת ראש הממשלה יצחק רבין על הסכם עם הפלסטינים למימוש
הסכם עזה-יריחו 2 ,במאי .1994
יצחק רבין ,נאום בטקס חלוקת פרסי היצירה על-שם לוי אשכול6 ,
באוקטובר .1994
שאול יהלום ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון  8שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 6 ,בנובמבר .2003
שמעון פרס ,ישיבה מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 13 ,בנובמבר .1995

ממחלוקת לשיח
 .1ראובן ריבלין" ,שם שנתן לו מותו" .בתוך :שפירא וכהן לוינובסקי
(עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על הפסיפס
הישראלי ,עם עובד ומרכז יצחק רבין לחקר ישראל ,תל אביב  , 2015עמ'
.12-13
 .2עוזי בנזימן" ,האמנם לא עוד? האם הנהגת ישראל עומדת בהתחייבותה
לעקור את שורשי הפורענות שהובילו לרצח רבין" .בתוך :שפירא
וכהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על
הפסיפס הישראלי ,עמ' .53
 .3אניטה שפירא ,הקדמה ,שם ,עמ' .12–13
 .4יובל שרלו" ,הציונות הדתית עדיין מנסה להתמודד עם רצח רבין" ,אתר
האינטרנט כיפה ,י"א חשון תשע"ג.
 .5מיכאל פייגה" ,יצחק רבין :הנצחתו והנצחת הנצחתו" בתוך :לב גרינברג
(עורך) ,זיכרון במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה – עיונים
בעקבות רצח רבין ,אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע ,2000 ,עמ' .160-161
 .6משה הלינגר" ,עשרים שנה לרצח רבין – האם השיג הרוצח את מבוקשו",
אתר האינטרנט פיתה ,י"ג בחשוון תשע"ו 26 ,באוקטובר .2015
 .7יהודה עמיחי ,חוליקת – השיר השלישי על דיקי ,בתוך גם האגרוף היה
פעם יד פתוחה ואצבעות ,שוקן ,ירושלים ותל אביב.1989 ,
 .8שמעון פרס וראובן ריבלין ,קריאה ציבורית משותפת של הנשיאים,
ידיעות אחרונות ,ט' בתמוז תשע"ד 7 ,ביולי .2014
 .9יובל שרלו ,נאום בעצרת בכיכר רבין לציון עשרים שנה לרצח ראש
הממשלה.2015 ,

רצח פוליטי
 .1אריה נדלר" ,הסתה ורצח פוליטי – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים:
המקרה של רצח רבין" ,בתוך :ישעיהו צ'רלס ליבמן (עורך) ,רצח
פוליטי :רצח רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון ,עם עובד ומרכז
רבין לחקר ישראל ,תל אביב  ,1998עמ' .35-48
 .2נגיב מחפוז ,הארץ 10 ,בנובמבר .1995
 .3ראובן ריבלין" ,שם שנתן לו מותו :מתהום פעורה לגשרים של אמון",
בתוך :אניטה שפירא ונורית כהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות
ועשרים שנה :הרהורים על הפסיפס הישראלי ,עם עובד ומרכז יצחק
רבין לחקר ישראל ,תל אביב  ,2015עמ' .12-13
 .4עזר ויצמן ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון שנה לרצח ראש הממשלה
ושר הביטחון יצחק רבין 14 ,באוקטובר .1996
 .5ידידיה שטרן" ,החור השחור ההלכתי מסכן את ישראל" ,בתוך :הארץ,
 29באוקטובר .2015
 .6בנימין נתניהו ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון שנה לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 14 ,באוקטובר .1996
 .7אבי שגיא וידידיה שטרן ,מולדת יחפה :מחשבות ישראליות ,עם עובד
והמכון הישראלי לדמוקרטיה ,תל אביב וירושלים  ,2011עמ' .227-228

מורשת יצחק רבין
 .1אהוד ברק ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון שבע שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 17 ,באוקטובר .2002
 .2אהוד ברק ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון  14שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 29 ,באוקטובר .2009
 .3אפרים סנה ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון עשר שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 14 ,בנובמבר .2005
 .4דימיטרי שומסקי ,אצל דליה קרפל" ,עשרים שנה אחרי הרצח מורשתו
של יצחק רבין עדיין מעורפלת" ,אתר הארץ,

מדינה יהודית ודמוקרטית
 .1יצחק רבין ,נאום הצגת הממשלה בפני הכנסת 3 ,ביוני .1974
 .2שם.
 .3יצחק רבין ,נאום הצגת הממשלה בפני הכנסת 13 , ,ביולי .1992
 .4שם.
 .5שם.
 .6יצחק רבין ,נאום הצגת הממשלה בפני הכנסת 13 ,ביולי .1992
 .7יצחק רבין ,נאום בטקס סיום מחזור של המכללה לביטחון לאומי ,גלילות,
 12באוגוסט 1993

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2757675
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ציפי לבני ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון  14שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 29 ,באוקטובר .2009
יוסי שריד ,ישיבה מיוחדת של הכנסת לציון שמונה שנים לרצח ראש
הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין 6 ,בנובמבר .2003
עמוס עוז ,אשר אהבת את יצחק ,ידיעות אחרונות ,משכל ,תל
אבי1995ב ,1995 ,עמ’ .29
איתן הבר ,הבית הישראלי ניו יורק 4 ,בנובמבר ,2015
https://m.facebook.com/IsraeliHouseNY/posts/1060095604040650

[ נספח ]

רשימת מקורות
בנזימן עוזי" ,האמנם לא עוד? האם הנהגת ישראל עומדת בהתחייבותה לעקור
את שורשי הפורענות שהובילו לרצח רבין" .בתוך :אניטה שפירא ונורית
כהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על
הפסיפס הישראלי ,הוצאת מרכז יצחק רבין ועם עובד ,תל אביב.2015 ,

פייגה מיכאל" ,יצחק רבין :הנצחתו והנצחת הנצחתו" .בתוך :לב גרינברג
(עורך) ,זיכרון במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה – עיונים
בעקבות רצח רבין ,מכון המפרי למחקר חברתי ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,באר שבע.2000 ,

בן-עמי שלמה ,לנקרי יהודה ,זחאלקה ג'מאל ,ואלוני שולמית" ,רב-שיח:
השלכות הרצח על הדמוקרטיה הישראלית" ,בתוך :לב גרינברג (עורך),
זיכרון במחלוקת :מיתוס ,לאומיות ודמוקרטיה – עיונים בעקבות
רצח רבין  ,מכון המפרי למחקר חברתי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר
שבע.2000 ,

קרפין מיכאל ופרידמן עינה ,רצח בשם אלוהים :הקשר נגד יצחק רבין,
זמורה ביתן והד ארצי ,תל אביב.1999 ,
רבין יצחק ,פנקס שירות ,ספרית מעריב ,תל אביב.1979 ,
רבין יצחק "המערכה על הדרך לירושלים" ,מערכות.1967 ,182 ,

גורי חיים" ,לאן הוליכה השנאה" ,בתוך :אניטה שפירא ונורית כהן לוינובסקי
(עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על הפסיפס הישראלי.
הוצאת מרכז יצחק רבין ועם עובד ,תל אביב.2015 ,

רובינשטיין אמנון ,המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל ,שוקן ,תל
אביב.1969 ,

גנור פיני ,פערים חברתיים וכלכליים בישראל ,עם עובד ,תל אביב.1983 ,

רוזנטל ימימה (עורכת) ,יצחק רבין :מבחר תעודות מפרקי חייו ,גנזך
המדינה ,כרך  ,1ירושלים.2005 ,

דיין דני" ,הציונות הטבעית של יצחק רבין" ,בתוך :אניטה שפירא ונורית כהן
לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על הפסיפס
הישראלי  ,הוצאת מרכז יצחק רבין ועם עובד ,תל אביב.2015 ,

ריבלין ראובן" ,שם שנתן לו מותו :מתהום פעורה לגשרים של אמון" .בתוך:
אניטה שפירא ונורית כהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים
שנה :הרהורים על הפסיפס הישראלי ,הוצאת מרכז יצחק רבין
ועם עובד ,תל אביב.2015 ,

דו"ח ועדת שמגר ,המדפיס הממשלתי ,ירושלים.1996 ,

הלינגר ,משה והרשקוביץ יצחק ,ציות ואי-ציות בציונות הדתית :מגוש
אמונים ועד תג מחיר ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ירושלים.2015 ,

שגיא אבי ושטרן ידידיה ,מולדת יחפה :מחשבות ישראליות ,עם עובד
והמכון הישראלי לדמוקרטיה ,תל אביב וירושלים.2011 ,

הר-אבן שולמית ,אשר אהבת את יצחק ,משכל ,ידיעות אחרונות ,תל אביב,
.1995

שטייניץ רות" ,מדיניות חינוכית ופער בין-עדתי" ,מגמות ,כ"ח.1984 ,
שפירא אניטה וכהן לוינובסקי נורית (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה:
הרהורים על הפסיפס הישראלי ,הוצאת מרכז יצחק רבין ועם עובד ,תל
אביב.2015 ,

יונתן נתן ,אשר אהבת את יצחק ,משכל ,ידיעות אחרונות ,תל אביב.1995 ,
כהן-אלמגור רפאל ,גבולות הסבלנות והחירות :תיאוריה ליברלית והמאבק
בקנאות ,נבו ,ירושלים.1994 ,
לאו ישראל מאיר" ,יצחק רבין :איש אשר רוח בו" .בתוך :אניטה שפירא ונורית
כהן לוינובסקי (עורכות) ,שלוש יריות ועשרים שנה :הרהורים על
הפסיפס הישראלי  ,הוצאת מרכז יצחק רבין ועם עובד ,תל אביב.2015 ,

ארכיונים
ארכיון התק"מ בחולדה ,ארכיון אישי אהרון ידלין.
ארכיון יד טבנקין.

נגבי משה " ,כשהחיים והמוות ביד הלשון" ,בתוך :אוקי מרושק-קלארמן,
חופש ביטוי והסתה ,המדרשה לדמוקרטיה ולשלום על שם אמיל
גרינצוויג ,ירושלים.1997 ,

ראיונות ונאומים של יצחק רבין

נגיב מחפוז ,הארץ 10 ,בנובמבר .1995

נאום הרמטכ"ל יצחק רבין ,הר הצופים 28 ,ביוני .1967

נדלר אריה" ,הסתה ורצח פוליטי – היבטים חברתיים ופסיכולוגיים :המקרה
של רצח רבין" ,בתוך :ישעיהו (צ'רלס) ליבמן (עורך) ,רצח פוליטי :רצח
רבין ורציחות פוליטיות במזרח התיכון ,מרכז יצחק רבין לחקר ישראל
ועם עובד ,תל אביב.1998 ,

נאום ראש הממשלה ,יצחק רבין ,התייצבות הממשלה בפני הכנסת 3 ,ביוני
.1974
ריאיון עם יצחק רבין לעיתון מעריב 13 ,ביוני .1976

נוימן אמיר ובסוק מוטי" ,לא רבנים אלא אייטולות" ,דבר 8 ,ביולי.1995 ,
עוז עמוס ,אשר אהבת את יצחק ,משכל ,ידיעות אחרונות ,תל אביב.1995 ,

נאום ראש הממשלה ,יצחק רבין ,בישיבתה הראשונה של הכנסת 13 ,ביולי
.1992

עמיחי יהודה" ,המקום שבו אנו צודקים" ,שירים  ,1948-1962שוקן ,ירושלים
ותל אביב2002 ,

נאום ראש הממשלה ,יצחק רבין ,בטקס סיום המכללה לביטחון לאומי,
 12באוגוסט .1993

עמיחי יהודה" ,חוליקת  -השיר השלישי על דיקי" ,גם האגרוף היה פעם יד
פתוחה ואצבעות ,שוקן ,ירושלים ותל אביב2004 ,

הודעת הממשלה ,יצחק רבין ,לאחר רצח הפלסטינים במערת המכפלה,
 28בפברואר .1994
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אתרים וקישורים אינטרנטיים

הודעת ראש הממשלה ,יצחק רבין ,על הסכם עם הפלסטינים למימוש הסכם
עזה-יריחו 2 ,במאי .1994

ברק אהוד" ,יצחק רבין – מפקדם של מפקדים" ,מצוטט בגיליון מיוחד לשנת
העצמאות ה –  60למדינת ישראל ,ידיעות אחרונות.2008 ,

נאום ראש הממשלה יצחק רבין בטקס חלוקת פרסי היצירה ע"ש לוי אשכול,
 6באוקטובר .1994
נאום ראש הממשלה ,יצחק רבין ,ביום ירושלים 29 ,במאי .1995

הבר איתן ,מצוטט באתר הבית הישראלי ,ניו יורק

נאום ראש הממשלה ,יצחק רבין ,בעצרת בכיכר מלכי ישראל 4 ,בנובמבר .1995

https://m.facebook.com/IsraeliHouseNY/posts/1060095604040650

נאומים של אחרים
דרעי אריה ,ראיון רדיופוני:93FM ,

בורג אברהם ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 17 ,באוקטובר 2002

http://www.93fm.co.il/radio/395555/.

ברק אהוד ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין 20 ,באוקטובר .2009

מכון בן גוריון ,הבלוג של בן גוריון:

ברק אהוד ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין 28 ,באוקטובר .2012

http://bengurionblog.blogspot.co.il/2009/11/1967.html

ויצמן עזר ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין 24 ,באוקטובר .1996

שומסקי דימיטרי מצוטט אצל קרפל דליה" ,עשרים שנה אחרי ,מורשתו של
יצחק רבין עדיין מעורפלת" ,הארץ:

טל ישראל ,דברים לזכרו של יצחק רבין בכנס של עמותת השריון בלטרון.

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2757675

יהלום שאול ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 6 ,בנובמבר.2003 ,
שרלו יובל " ,האם יום הזיכרון לרבין שייך רק לחילונים" ,ישיבת הסדר רעננה,
"אורות שאול":

לבני ציפי ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין 29 ,באוקטובר .2009

http://www.ypt.co.il/beit-hamidrash/view.asp?id=4558

ליפקין-שחק אמנון ,האזכרה הממלכתית ליצחק רבין בהר הרצל 1 ,בנובמבר
.1998
נתניהו בנימין ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 24 ,באוקטובר.1996 ,

http://acum.org.il/

סנה אפרים ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון
יצחק רבין 14 ,בנובמבר .2005

אחר

שביט שבתי ,עצרת זיכרון ליצחק רבין 6 ,בנובמבר .2017

"קרב הראל" ,סרט בהפקת אוהלי פלמ"ח ,בית הפלמ"ח.

שריד יוסי ,ישיבת כנסת מיוחדת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק
רבין 6 ,בנובמבר .2003
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