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ִי ְצ ָחק ֶ ְצ ִבי ָה ָיה ַה ָנ ִשיא ַה ֵש ִני ֶשל ְמ ִדי ַנת ִי ְש ָר ֵאל.
ִי ְצ ָחק ֶ ְצ ִבי וְ ַה ִמ ְש ָ ָחה ֶשל ָגר ְ ַב ִית ָק ָט ֵמ ֵע! ִ ְרחב ִא ְ גְ ִבירל
ִיר ָש ַליִ "ֶ ְ .מ ֶשַ #ה ָש ִני" ָהי ַ ַ ִית ַה ֶזה ְגִ ישת ְמ ַענְ ְיינת ו ֲחשבת ֶשל
יר
יק ִאי" ַר ִי"ֶ .ש ִד ְ
יט ָ
א ֶר! ִי ְש ָר ֵאלְ ( :נ ֵשי ָצ ָבא פ ִל ִ
ֲא ָנ ִשי" ֶמ ְר ָ&ז ִיי" ֶ
ַעל ְמ ִדי ַנת יִ ְש ָר ֵאל ַה ֲח ָד ָשה.
ִ ְש ַנת ִ ְ ,1948מ ְל ֶח ֶמת ָה ַע ְצ ָמאת ֶנ ֱה ַרג ֵע ִליַ ,ה ֵ ֶשל ָר ֵחל וְ ִי ְצ ָחק ֶ ְצ ִבי.
ָלילָ .ר ֵחל וְ ִי ְצ ָחק ֶ ְצ ִבי ֶה ְח ִליט
ַה ֵ ֵע ִלי ָה ָיה ֲח ֵבר ִקי! ' ֵית ֶק ֶשת' ַג ִ
יקש ֶש ִי ְהֶיה  ֲח ַדר
מ ָתנָה ַל ִקי! ֶאת ַה ַ ִית ַה ָק ָט ֵמ ָה ֵע!ֵ .ה" ִ ְ
ָל ֵתת ַ
י&ר ַל ֵ ֶש ֶנ ֱה ַרג.
זִ ָ
ִ ְש ַנת ֶ 1950ה ֱע ִביר ֶאת ַה ַ ִית ְל ִקי! ' ֵית ֶק ֶשת'ִ ַ ַ .ית ַה ָק ָט ָ ְתח
י&ר ְל ֵע ִלי
ימד ע ִלי" ֲח ָד ִשי" ִע ְב ִריתִ ַ ַ .ית ָהיָה ַג" ֲח ַדר זִ ָ
א ְל ָ  ,ב ִל ְ
ֶ ְצ ִביַ (ְ .חד ַה ֲח ָד ִרי" ַ ַ ִית ֵה ִקימ ) ָנ( ַח ְב ֵרי ַה ִקי! ַת ֲח ַנת ַר ְדי ,וְ ֵה"
יר ִע" ֲח ֵב ִרי" ְ ָכל ָהע ָל"ָ ַ .ש ִני" ָה( ֲחרנת ִה ְפ ִסיק ְל ִה ְש ַת ֵמש
ִד ְ
ַ ַ ִית ,וְ ַה ָמ ָצב ֶשל ַהי" לֹא טבַ .ע ְכ ָשיו ֶה ְח ִליט ְל ַנקת  ְל ַש ֵ! ֶאת
ַה ָמק"ְ :ל ָה ִקי" מ ֵזיא ָק ָט ְ& ֵדי ְל ַס ֵר ֶאת ַה ִסיר ֶשל ִמ ְש ַ ַחת ֶ ְצ ִבי.
ירא( ֶס ֶרט ק ְלנ ַע ַעל ַה ִמ ְש ָ ָחה ,וְ ִי ְה ֶיה ַג" ֶח ֶדר
ְ( ַחד ַה ֲח ָד ִרי" ַי ְק ִרינ ) ְ
ְל ִלימ ִדי"ְ ,ל ִשיחת  ְל ַה ְר ָצאת.
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אֵ .איפֹה ָה ָיה ַה ַ ִית ְ ַה ְת ָח ָלה? _______________________________________
בְ .לֶ :ה ֱע ִביר ֶאת ַה ַ ִית ִ ְש ַנת _________________________________ ?1950
גָ .ל ָמה ֶה ֱע ִביר ֶאת ַה ַ ִית? __________________________________________
___________________________________________________________
יד ִעי" ַעל ֵע ִלי ֶ ְצ ִבי? _________________________________________
ַ .2מה ְ
_______________________________________________________
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אַ .מה ָעש ַ ַיִ ת ַה ָק ָט ( ֲח ֵרי ֶש ֶה ֱע ִביר את ַל ִקי!?
* _________________________________________________________
* _________________________________________________________
* _________________________________________________________
בַ .מה ֶה ְח ִליט ַל ֲעשת ַע ְכ ָשיו ַ ָמק"? _________________________________
____________________________________________________
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יצחק ב צבי היה הנשיא השני של מדינת ישראל.
יצחק ב צבי והמשפחה שלו גרו בבית קט מע! ברחוב אב גבירול בירושלי" .במש#
השני" היו בבית הזה פגישות מעניינות וחשובות של אנשי" מרכזיי" באר! ישראל:
אנשי צבא ופוליטיקאי" רבי" שדיברו על מדינת ישראל החדשה.
בשנת  ,1948במלחמת העצמאות נהרג ֵע ִלי ,הב של יצחק ורחל ב צבי .הב ֵע ִלי היה
חבר קיבו! 'בית קשת' בגליל .רחל ויצחק ב צבי החליטו לתת במתנה לקיבו! את
הבית הקט מהע! .ה" ביקשו שיהיה בו חדר זיכרו לב שנהרג.
בשנת  1950העבירו את הבית לקיבו! 'בית קשת' .בבית הקט פתחו אולפ  ,ובו לימדו
עולי" חדשי" עברית .בבית היה ג" חדר זיכרו לעלי ב צבי .באחד החדרי" בבית
הקימו )בנו( חברי הקיבו! תחנת רדיו ,וה" דיברו ע" חברי" בכל העול" .בשני"
האחרונות הפסיקו להשתמש בבית ,והמצב שלו היו" לא טוב .עכשיו החליטו לנקות
מנט( את המקו" :להקי" מוזיאו קט כדי לספר את הסיפור של
ולשפ! )לעשות ֶר ְ
משפחת ב צבי .באחד החדרי" יקרינו )יראו( סרט קולנוע על המשפחה ,ויהיה ג"
חדר ללימודי" ,לשיחות ולהרצאות.

