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 נעורים

 1922-ם ב-נולד בי" צבר"רבין ה•

שעלו לארץ   3-הוריו נימנו עם חלוצי העליה ה•
 ע הראשונה"לאחר סיום מלה

ס המפורסם לחקלאות "א ולמד בבה"הוא גדל בת•

מטרה  )במטרה להיות מהנדס השקייה ' כדורי'
 (שלא התממשה



ח"תקופת הפלמ  

פלוגות המחץ של ארגון   –ח "רבין הצטרף לפלמ•

 1941-עם הקמתו ב –ההגנה 

נטל חלק בפעולות נגד הכוחות  II-ע ה"במהלך מלה•

הצרפתיים של משטר וישי בלבנון שפעלו בשירות 

 הגרמנים

ובאוקטובר  , הוא התקדם מהר בסולם הפיקוד•

 ח"מונה לקצין המבצעים של הפלמ 1947

 1948-ח הכיר את אישתו לאה והם נישאו ב"בפלמ•



 מלחמת העצמאות

בתחילת המלחמה רבין היה מפקד חטיבת הראל •

 שהסירה את המצור על ירושלים

מבצע מכריע   –' מבצע דני'היה סגן מפקד •

 במלחמה שהבטיח את שליטתנו על מרכז המדינה

לאחר מכן השתתף בכל הקרבות המרכזיים כנגד  •
 המצרים בתפקיד קצין המבצעים של חזית הדרום



ל"שירות בצה  
ל  "לרבין הייתה קריירה ארוכה ומרשימה בצה•

 1968שנמשכה עד 

 1964-ל ב"הוא התמנה לרמטכ•

פסגת הקריירה הצבאית שלו הייתה הניצחון  •

 (1967יוני )ההיסטורי במלחמת ששת הימים 

 משה דיין ועוזי נרקיס, יצחק רבין, "גנדי"-רחבעם זאבי : מימין בחזית

   1967ביוני  7, ם עם כיבושה-נכנסים לעיר העתיקה בי



 תחילת שירות הציבור כאזרח

שנים   5שירת רבין  1968-ל ב"לאחר פרישתו מצה•

 ב"בתפקיד שגרירנו בארה

 השגריר רבין בפגישה עם הנשיא ניקסון



מ"תקופה ראשונה כרה  

והתמנה לשר בממשלת  1973רבין נבחר לכנסת בסוף •

מ ביוני  "הוא החליף את גולדה כרה; גולדה מאיר

לאחר פרישתה בעקבות מחדלי מלחמת יום 1974
 הכיפורים

הישג מרכזי של ממשלתו היה הסכם הביניים של  •

עם מצרים שסלל את הדרך לשלום עם המצרים   1975
 שנים לאחר מכן 4

המאורע הדרמטי ביותר בתקופת ממשלתו היה חילוץ  •
 'מבצע אנטבה'בני הערובה הישראלים מאוגנדה ב

 



כ באופוזיציה ושר ביטחון"ח  

נקלעה הקואליציה של רבין לקשיים   1976בסוף •

בחירות חדשות נקבעו ; עם המפלגות הדתיות
 1977למאי 

נחלה מפלגת העבודה בראשותו  ' 77בבחירות מאי •

של רבין הפסד ומפלגת הליכוד בראשותו של  
 "(המהפך)"מנחם בגין עלתה לשלטון 

כ באופוזציה או "שירת רבין לחילופין כח 1992עד •
 כשר הביטחון בממשלות אחדות לאומית



מ"תקופה שניה כרה  

ר מפלגת העבודה והוביל את  "נבחר רבין ליו 1992-ב•
מ בפעם  "רבין התמנה לרה; המפלגה לניצחון בבחירות

 השניה בחייו

עם  ' הסכמי אוסלו'מ חתם רבין על "בתפקידו כרה•
 (1994)ועל הסכם השלום עם ירדן , (1993)הפלסטינים 

הסכמי   'השגת רבין היה שותף לזכיה בפרס נובל לשלום על •
למרות שהמחלוקת סביב ההסכם ותוצאותיו רק  ', אוסלו

 הלכה והחריפה עם הזמן

" מחנה השלום"מ הוא הפך לגיבור "במהלך שירותו כרה•
ומטרה להתקפות פרועות מצד חוגי הימין הקיצוני , מצד אחד

 בישראל מהצד שמנגד



 ההתנקשות בחייו
י מתנקש בעל "נרצח רבין ע 1995' בנוב 4-בערב ה•

מיד לאחר שסיים  , דתיות קיצוניות-דעות ימניות

א לחיזוק התמיכה  "השתתפותו בעצרת המונים בת

רבין  ; י הסכם אוסלו"הציבורית בתהליך השלום עפ
 ח סמוך שם מת על שולחן הניתוחים"הובהל לבי

;  דבר הרצחו הכה גלים וגרם לזעזוע ברחבי העולם•

המאורע והאיש הפכו לסמל המצוין מדי שנה ושנה  

 ביום השנה לרצח

 ם-הר הרצל י, ל"קברי יצחק ולאה רבין ז


