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יום הזיכרון לרצח יצחק רבין תשפ"א
מלאו במקום המתאים את המידע שלמדתם על יצחק רבין
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ילדות ומשפחה

יונתן לוין
 .יצחק רבין נולד ב1 במארס ב1922 בירושלים
ונרצח ב4 בנובמבר 1995 בגיל 73

נעה יעקב
.יצחק רבין נולד בשנת 1922 בירושלים
.הוריו הם רוזה כהן ונחמיה רבין והם היו מחלוצי העלייה השלישית
.ב1923 רבין ומשפחתו עברו לתל אביב ובשנת 1925 נולדה רחל אחותו
.כשרבין היה בן 15  אמו נפטרה ממחלה
.הוא למד מהמשפחה על המון ערכים שהוא לקח אותם איתו להמשך החיים
."בשנת 1928 רבין התחיל ללמוד ב"בית החינוך לילדי עובדים
."הוא היה פעיל בתנועת "הנוער העובד
."בשנת 1937 רבין התחיל ללמוד בבית הספר "כדורי

גלי ליפרמן
כאשר יצחק רבין היה בן שמונה עשרה נסע לארצות הברית ושם הצטרף לתנועת "פועלי
."ציון". שם גם שינה את שם משפחתו ל"רבין
לאחר סיום לימודיו בבית החינוך, ולאחר שנתיים בבית הספר המחוזי בקיבוץ גבעת
השלושה, החל יצחק רבין ללמוד במחזור רביעי של בית הספר החקלאי "כדורי", השוכן
.לרגלי התבור
בית הספר "כדורי" היה מוקף כפרים ערביים, ושיגרת הלימודים בו הייתה כרוכה באימונים
.ובשמירות אביב אוחנה

.יצחק רבין נולד ב-1 במארס 1922 בירושלים
השם של הוריו הוא רוזה כהן ונחמיה רבין
אחותו של רבין נולדה ב 1925 בתל אביב
 כשרבין היה בן 15 אמא שלו נפתרה ממחלה
רבין למד בבית ספר החאקלאי כדורי
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הפלמ"ח

אלירן צדוק
רבין היה מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי
של צה"ל עליו פיקד בעת מלחמת ששת הימים. לאחר פרישתו מצה"ל היה שגריר ישראל
בארצות הברית וראש ממשלת ישראל מטעם מפלגת העבודה בשתי קדנציות: הראשונה
בשנים 1974–1977, במהלכה יצא אל הפועל מבצע יונתן, והשנייה בשנים 1992–1995,
שבמהלכה נחתמו הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן. בנוסף כיהן כשר הביטחון במשך
.כתשע שנים

אלירן צדוק
רבין היה מפקד גדוד בפלמ"ח, מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות, הרמטכ"ל השביעי
של צה"ל עליו פיקד בעת מלחמת ששת הימים. לאחר פרישתו מצה"ל היה שגריר ישראל
בארצות הברית וראש ממשלת ישראל מטעם מפלגת העבודה בשתי קדנציות: הראשונה
בשנים 1974–1977, במהלכה יצא אל הפועל מבצע יונתן, והשנייה בשנים 1992–1995,
שבמהלכה נחתמו הסכמי אוסלו והסכם השלום עם ירדן. בנוסף כיהן כשר הביטחון במשך
.כתשע שנים

איתי לוי
 .במסגרת תפקידו עסק בתכנון המבצעים הגדולים מול הצבא המצרי
.יצחק רבין היה מראשוני המצטרפים לשורותיו של הפלמ״ח

יובל כפיר
.יצחק רבין הצטרף לפלמ"ח בגיל 19, בשנת 1941
.רבין היה מראשוני המצטרפים לפלמ"ח, וסיים שם קורס קצינים בשנת 1943
.כאשר היה רבין בן 23 הוא התמנה לסגן מפקד הגדוד הראשון של הפלמ"ח
.בשנת 1946 נעצר על ידי הבריטים נשלח למחנה מעצר, ושוחרר כעבור 5 חודשים
.בשנת 1946 מונה רבין למפקד הגדוד השני גל הפלמ"ח
."בתקופה שבה רבין היה בפלמ"ח הוא נקרא בשם הקוד "עמירם

נגה יודפת
.בקיץ 1941 הוקם הפלמ"ח, ויצחק רבין היה מראשוני המצטרפים לשורותיו•
לאחר שנתיים הסתיים שיתוף הפעולה בין "ההגנה" והצבא הבריטי, והפלמ"ח נדרש לממן•
 .את פעילותו בעבודה בקיבוצים
רבין נמנה עם הנשארים בפלמ"ח, וראה בהקמת כוח יהודי עצמאי בארץ ישראל את•
 .המשימה העיקרית של בני דורו
 .כאשר הפלמ"ח גדל התמנה רבין לסגן מפקד הגדוד הראשון•
ב-1945, במבצע לשחרור המעפילים שיזמה "ההגנה", פיקד רבין על הכוח שפרץ למחנה•
עתלית. המבצע צלח, והמעפילים שוחררו. במבצע זה פגש רבין לראשונה פנים אל פנים את
 .ניצולי השואה
ב- 29 ביוני 1946, במבצע צבאי בריטי מתוכנן ורב היקף, בשם "השבת השחורה",•
נעצרו מנהיגי היישוב והוחרם נשק רב. רבין נעצר עם אביו ונשלח למעצר ממנו שוחרר
כעבור כחמישה חודשים. מיד לאחר שחרורו מונה למפקד הגדוד השני של הפלמ"ח,
.ובאוקטובר 1947, לקצין המבצעים של הפלמ"ח
כקצין המבצעים של הפלמ"ח והממונה על התיאום בינו למטה הכללי, עסק רבין בעיקר•
בתגבור כוח הפלמ"ח בנשק ובכוח אדם ובאבטחת הדרך לירושלים, שהיתה נתונה להתקפות
 .בלתי פוסקות מתוך הכפרים הערביים שהיו פזורים לאורכה
."בראשית אפריל 1948 צורף לכוח "הראל", ותוך זמן קצר מונה למפקד מטה "הראל•
ביולי 1949, עם החתימה על הסכמי שביתת הנשק עם סוריה, הסתיימה מלחמת•
 .העצמאות
לרבין מלאו 27 שנים והיה עליו להכריע על עתידו. אף שזכה במלגת לימודים וביקש לפנות
 .ללימודים גבוהים החליט להמשיך בשירות הצבאי
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רותם נבו
הפלמ״ח
.יצחק רבין היה מראשוני המצטרפים לשורותיו ב-1943 -
עם התרחבותו של הפלמ"ח וארגון הפלוגות במסגרת של גדודים, התמנה רבין לסגן מפקד -
 .הגדוד הראשון
ב-1945, במבצע לשחרור המעפילים שיזמה "ההגנה", פיקד רבין על הכוח שפרץ למחנה -
עתלית. המבצע צלח, והמעפילים שוחררו. במבצע זה פגש רבין לראשונה פנים אל פנים את
 .ניצולי השואה
במהלך ההפוגה השנייה במלחמה פורק מטה הפלמ"ח, תוך ויכוח קשה, וחטיבותיו שולבו -
 .ביחידות צה"ל. עתה, כחלק מצבא ההגנה לישראל, נערך הפלמ"ח לשחרור הנגב
 .רבין ניצל את ההפוגה, וב-19 ביולי נשא לאשה את חברתו לאה שלוסברג

שירות צבאי

בועז קיף

ב-25 בדצמבר 1963 מונה רבין לרמטכ"ל השביעי בידי ראש הממשלה לוי אשכול. רבין
כיהן בתפקיד בין השנים 1964–1968, שבמהלכן התחוללה מלחמת ששת הימים. ברוב
תקופת כהונתו, עד יוני 1967, שימש בתפקיד שר הביטחון לוי אשכול, שנעדר ניסיון
.ביטחוני, במקביל לכהונתו כראש הממשלה. מצב זה איפשר לרבין חופש פעולה גדול
השנים הראשונות לכהונתו כרמטכ"ל היו שנים שקטות יחסית, ובמהלכן התעצם צה"ל
 .באופן ניכר ובהן גובשו ושופרו תוכניות מבצעיות למקרה של מלחמה

רומי אמר
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ב-1949 מנה יצחק רבין למפקד בית הספר למפקדי גדודים, הצלחתו של רבין בתפקידו
.פתחה בפניו את מסלול הקידום בצה"ל

 .ב-1951 התמנה לראש מחלקת מבצעים באגף המטה הכללי

ב-1956 מונה לאלוף פיקוד צפון והיה אחראי בין היתר, על ביצור השליטה הישראלית
.בשטחים המפוזרים בין ישראל לסוריה

רותם טל
 .בנובמבר 1949 מונה יצחק רבין למפקד בית הספר למפקדי גדודים
.בראשית 1951 התמנה לראש מחלקת מבצעים באגף המטה הכללי
כמועמד לתפקידי פיקוד בכירים נשלח בנובמבר 1952 לאנגליה, ללימודים בבית הספר
לקציני מטה של הצבא הבריטי. ב-1953, זמן קצר לאחר שחזר ארצה, מונה על-ידי
הרמטכ"ל החדש, משה דיין, לראש אגף ההדרכה. בתפקיד זה פעל לשילוב הניסיון שנצבר
בפלמ"ח ובצבא הבריטי כאחד, הקים את תשתית ההדרכה בצה"ל, היה ממקימי בית הספר
.לפיקוד ולמטה (פו"ם) וקבע סטנדרטים חדשים לחינוך המפקדים

שגרירות ארצות הברית

זהר בק
כיהן בתור שגריר ישראל בארצות הברית 5 שנים. לאחר סיומו בתור שגריר בשנת 1973
.שב לארץ
.בתקופה בה הוא כיהן הפכה ארצות הברית לספק הנשק העיקרי של ישראל

דנידניאל לוי
הוא מונה ב1968 לשגריר ישראל בארצות הברית

אריאל
עם פרישתו מצה"ל, ולפי בקשתו, מונה רבין, בפברואר 1968, לשגריר ישראל בארצות
הברית, וכיהן בתפקיד זה חמש שנים. בתקופה זו הפכה ארצות הברית לספק הנשק העיקרי
פנטום F-4 של ישראל. בפרט, הצליח רבין להביא לביטול האמרגן על משלוח מטוסי
לישראל, ובמהלך כהונתו גדלה נכונותה של ארצות הברית לסייע לישראל. רבין נחשב
.מקורב לרפובליקנים וליועץ לביטחון לאומי, הנרי קיסינג'ר

כהונה ראשונה כראש ממשלה

איילת שרון
ממשלת רבין סבלה מאי יציבות בגלל סכסוכים בין רבין לשר הביטחון שמעון פרס
(שהתמודד על תפקידו של רבין - מפקד מפלגת העבודה). בעקבות זאת רבין חולל שינויים
.משמעותיים בכלכלה, בניקיון הכפיים ובחופש הביטוי

עילאי דחבש
כהונתו הראשונה של רבין נמשחה במשך 3 שנים ו17 ימים

עילאי אלחנטי
 רבין החל את תפקידו כראש ממשלה ב-3 ביוני 1974
בחידוש היוזמה המדינית. ובהתקדמות לשלום ראה משימה הכרחית ופתח במשא ומתן עם
.מצרים על הסכם ביניים, בתיווכו של מזכיר המדינה האמריקני, הנרי קיסינג'ר
ב-30 במארס 1976 התחולל בגליל "יום האדמה" במהלכו הפגינו ערביי הגליל נגד הפקעת
אדמותיהם. במהלך ההפגנות הסוערות הגיבו כוחות הביטחון באש חיה ושישה מפגינים
.נהרגו
בתקווה כי הקדמת הבחירות תביא להגדלת כוחה של מפלגתו הגיש רבין ב-21 בדצמבר את
.התפטרותו לנשיא
.כהונתו הראשונה של רבין נמשחה במשך 3 שנים ו17 ימים
בעקבות החתימה על הסכם הביניים הושג "הסכם-הבנות" עם הממשל האמריקני בראשותו
של הנשיא ג'ראלד פורד, בו קיבלה ארה"ב על עצמה התחייבויות מרחיקות לכת לביטחון
ישראל ולכלכלתה
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איתן זליגר
.רבין החל את תפקידו בראש ממשלה ב-3 ביוני 1974

.רבין היה כשלוש שנים בתפקידו בתור ראש הממשלה

במסגרת ניסיונותיו של רבין לקדם קשרים עם המדינות השכנות ערך מפגשים חשאיים עם
 .המלך חוסיין וביקור חשאי ראשון של ראש ממשלה ישראלי אצל מלך מרוקו

למען קידום השלום רבין ראה משימה הכרחית למשא ומתן על הסכם ביינים ולאחר נסיונות
.רבים נחתם הסכם הביינים ב 1 בספטמבר 1975

.ב-10 בדצמבר 1976 הגיעו לארץ מטוסי האף-15 הראשונים מארצות הברית

בעודו נערך לבחירות התגלה חשבון בנק של אשתו בארצות הברית, מעשה שהיה באותה
עת לא חוקי. בעקבות העמדתה לדין החליט רבין, לאחר שלוש שנות כהונה, להתפטר
 .מתפקידו. שמעון פרס התמנה לממלא מקומו

שר הביטחון

אביגיל צירינסקי
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לאחר הבחירות שהתקיימו ב-23 ביולי 1984 לא זכתה אף אחת מהמפלגות הגדולות
במספר מנדטים מספיק להקמת ממשלה והוקמה ממשלת האחדות הלאומית. על פי ההסכם
בין הליכוד ומפלגת העבודה כיהן שמעון פרס כראש הממשלה הראשון ובתום שנתיים
.העביר את התפקיד ליצחק שמיר

פרס מינה את רבין לשר ביטחון, והוא נבחר מחדש לתפקיד גם על ידי שמיר - עד תום
.כהונת ממשלת האחדות השלישית בראשות שמיר ב-1990
אופיר ראובני

אופיר לנקרי
פרס מינה את רבין לשר ביטחון, והוא נבחר מחדש לתפקיד גם על ידי שמיר.עד תום כהונת
ממשלת האחדות השלישית בראשות שמיר ב-1990 לאחר הבחירות שהתקיימו ב-23
ביולי 1984 לא זכתה אף אחת מהמפלגות הגדולות במספר מנדטים מספיק להקמת ממשלה
והוקמה ממשלת האחדות הלאומית. על פי ההסכם בין הליכוד ומפלגת העבודה כיהן שמעון
.פרס כראש הממשלה הראשון ובתום שנתיים העביר את התפקיד ליצחק שמיר

רועי ברמי
לאחר הבחירות שהתקיימו ב23 ביולי 1984 לא זכתה אף אחת מהמפלגות הגדולות במספר
 מנדטים מספיק להקמת ממשלה ןהוקמה ממשלת אחדות לאומית
פרס מינה את רבין לשר ביטחון והוא נבחר מחדש לתפקיד גם על ידי שמי עד תום כהונת
ראש ממשלת האחדות השלישית בראשות שמיר ב1990

כהונה שניה כראש הממשלה

יובל סגל
:שרבין נבחר כראש ממשלה בפעם השנייה הוא נקט בכמה פעולות חשובות
.הוא גירש 415 אנשי חמאס מהארץ
.הוא חתם על הסכם אוסלו
והוא חתם על הסכם השלום עם ירדן

עומר זליכה
ב-13 בספטמבר 1993, נחתם "הסכם אוסלו", בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית ביל
.קלינטון
.ההסכם היה בין רבין לערפאת
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שי קינמון
בקריסת ברית המועצות, שהייתה מוקד הפעילות האנטי ישראלית באזור, ראה הזדמנות
.היסטורית להתקדמות לשלום

נעמה קרונפלד
:הסכם השלום עם ירדן
היחסים עם ירדן נבנו במשך שנים בחשאיות דרך מנהיגים ישראלים וביניהם רבין, ירדן
הייתה זאת שלא הייתה בטוחה לגבי ההסכם שלום, אבל לבסוף ארה"ב נתנה לירדן את
.הדחיפה האחרונה למהלך, ונקבעו הגבולות בין שתי מדינותינו

רמטכ"ל

רון צאושו
כהונתו של רבין הייתה בזמן שמדינות ערב קיבלו ציוד סובייטי והכוח הצבאי שלהם גדל
.במהירות
רוב הפעילות שלו בצהל היו התכוננות למלחמה אפשרית, הוא פעל לצייד את צהל עם נשק
.אמריקאי ועם טכנולוגיות חדשות
.והיא ערכה ארבע שנים
דוגמא אחת למערכה שהוא היה בו היא הממערכה נגד הזרועכ הצבאית של פתח , אשף
 פתח שלחו פיגועים בישראל מהבסיסים מסוריה
רבין ראה את זה הצדקה לפגוע בסורים ונובמבר 1996 שלח פעולות תגמול בה פגע בכפר
סמוע והרג אזרחים וחיילים רבים

יובל קויש
רבין היה הרמטכ"ל בין השנים 1963- 1967
כהונתו של רבין כרמטכ"ל עמדה בסימן התעצמות צבאית מהירה של מדינות ערב
והצטיידותן בנשק סובייטי. עיקר עיסוקו היה בהכנת צה"ל לקראת אפשרות של מלחמה
כוללת. הוא פעל לצייד את צה"ל בנשק אמריקני ובטכנולוגיות חדישות, והכינו לפעולה
רב-חיילית מתואמת. בתוך כך, שקד על הכנת תכניות מבצעיות, שיעמדו לרשות צה"ל בכל
עת. כל אלה עמדו לצה"ל במבחן מלחמת ששת הימים ומילאו תפקיד מכריע בהשגת
.הניצחון המהיר של ישראל במלחמה
אחד ממוקדי המתיחות היה בצפון, בעקבות ניסיונותיהן של לבנון וסוריה להטות את
.מקורות המים של ישראל הנמצאים בשטחן

מערכה נוספת לה נדרש רבין היתה מול הפת"ח, הזרוע הצבאית של אש"ף, שהוקם
ב-1964. מאחר שאת בסיסיו הקים הפת"ח בסוריה וממנה יצא לפיגועים בישראל, ראה
בכך רבין הצדקה לפעול כנגד הסורים. דברים שאמר רבין בראיון עיתונאי נגד המשטר
הסורי עוררו תגובה חריפה, ולימים נתפסו כגורם שהאיץ את ההכנות למלחמה בישראל. אל
מול פגיעות באוכלוסיה אזרחית ישראלית תמך בתגובה נגד מיתקנים אזרחיים אצל האויב.
עם זאת, בנובמבר 1966 אישר פעולת תגמול נגד הכפר סמוע בירדן, במהלכה נהרגו
.ירדנים רבים, אזרחים וחיילים

בסוף שנת 1966, בתום שלוש שנות כהונה, החליט ראש הממשלה להאריך את כהונתו של
.רבין בשנה נוספת

גל קוגן
כהונתו של רבין כרמטכ"ל עמדה בסימן התעצמות צבאית מהירה של מדינות ערב
והצטיידותן בנשק סובייטי.    אחד ממוקדי המתיחות היה בצפון, בעקבות ניסיונותיהן של
לבנון וסוריה להטות את מקורות המים של ישראל הנמצאים בשטחן. רבין התנגד לכל יוזמה
שכללה כיבוש שטחים בסוריה וכיוון את תגובת צה"ל לפגיעה בציוד המכני שהפעילה על
  .מנת להטות את המים
מערכה נוספת לה נדרש רבין היתה מול הפת"ח, הזרוע הצבאית של אש"ף, שהוקם
ב-1964. מאחר שאת בסיסיו הקים הפת"ח בסוריה וממנה יצא לפיגועים בישראל, ראה
בכך רבין הצדקה לפעול כנגד הסורים. בנובמבר 1966 אישר פעולת תגמול נגד הכפר
סמוע בירדן, במהלכה נהרגו ירדנים רבים, אזרחים וחיילים.    בסוף שנת 1966, בתום
.שלוש שנות כהונה, החליט ראש הממשלה להאריך את כהונתו של רבין בשנה נוספת
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