
הישראלית. יש לגנות אותה, להוקיע  "האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה

 אותה, לבודד אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל"

  (בה נרצחשבעצרת השלום  ,נאומו האחרון :מתוך)

 

של מדינת  חמישיהממשלה הראש  – יצחק רבין

  ישראל

 (1922ס מרב 1) תרפ"ב באדר תאריך לידה: א' 

 (1995נובמבר ב 4) ב בחשוון תשנ"ו"תאריך פטירה: י 

 

נולד בירושלים. בגיל צעיר עבר עם משפחתו לתל   1922

ספר  בית –" בית חינוך לילדי עובדים"למד באביב. 

 ם.של תנועת הפועלי

  .ר "כדורי" כחניך מצטייןסיים את בית הספ   1939

 .ניתוק חוטי טלפון בלבנוןלשתתף בפעילות הצטרף להגנה וה   1941

 .של הפלמ"ח 'המחלקה המסייעת של פלוגה ו על קדיפ   1943

 .סגן מפקד הגדוד הראשון של הפלמ"חכיהן כ   1945

 .גדוד בפלמ"חעל קד יפ   1946

 .קצין מבצעים של הפלמ"חשימש    1947

               .מפקד מטה הראל וסגנו של יגאל אלון במבצע דני בגזרת לטרוןשימש    1948

 .אלוף פיקוד צפוןכיהן כ   1956

 .מלחמת ששת הימים הבתקופת כהונתו כרמטכ"ל פרצ ,תמנה לרמטכ"לה    1964

 .ב"שגריר ישראל בארהמונה ל   1968

 .ראש ממשלה מטעם המערךאחר כך כשר העבודה בממשלת גולדה מאיר וכיהן כ   1974

 .מבצע אנטבה לחילוץ בני ערובה באוגנדההורה על    1976

  .תפטר מראשות הממשלה בעקבות גילוי חשבון בלתי חוקי של רעייתוה   1977

 .שר ביטחון בממשלת אחדות לאומיתכיהן כ   1984

 .ממשלה בפעם השנייהות הראשהתמנה ל   1992

  בבית הלבןחתם על הצהרת עקרונות עם יאסר ערפאת    1993

עם אש"ף וחתם על חוזה שלום עם חוסיין מלך  תחילה" עזה יריחו"חתם על הסכם    1994

 .זכה בפרס נובל לשלום .ב ביל קלינטון"ירדן  בטקס בערבה בהשתתפות נשיא ארה

 המערבית. שטחי האוטונומיה הפלסטינית בגדה להרחבת חתם על הסכם אוסלו   1995

י"ב בחשוון תשנ"ו, נרצח מיריות מתנקש יהודי בתום עצרת למען השלום בכיכר מלכי  ,1995בנובמבר  4

 "כיכר רבין"היום  , הנקראתישראל בתל אביב

 

https://m.motke.co.il/index.

php?idr=672&v=42                 

                                                   

                                                   

            

 

https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/RabinCV.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Occasion/Pages/RabinCV.aspx
https://m.motke.co.il/index.php?idr=672&v=42
https://m.motke.co.il/index.php?idr=672&v=42


 הייחודיתתרומתו 

היה ראש הממשלה  .מנהיג ומפקד, שבמעשיו ובדמותו סימל את ישראל המתחדשת והעצמאית

של  הצבאי הכוח תכמדינאי תרם לבניי .זה הראשון שהגיע לתפקיד "הצבר"הראשון שנולד בארץ, 

 הצליח להגיע לפסגת שלום עם ממלכת ירדן .להגנת המדינה ולשיפור מעמדה הבינלאומי ,ישראל

 .בחייו ,כעם ,חתירתו האמיצה לשלום עלתה לנו ת הנגב.ובערבולחתום עמה על הסכם שלום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוקטובר , אילתירדן, סמוך ל-במסוף הערבה בגבול ישראלעל הסכם שלום עם ירדן  טקס החתימה

1994 

 
 יוטיוב :מתןך ,חייו ומותו, יצחק רבין                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U          

                            

http://www.hamichlol.org.il/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U
https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U

