יצחק רבי
ביב .
חר ָ ְ ָל ַמד ְ ֵתל ִ
רש ַליִ וְ ַ
רש ַליִ  .הא ָל ַמד ְיְ ָ
נלד ְיְ ָ
ָ
דב ִרי טובי
הא ָע ָשֹה ַה ְר ֶה ָ

יתה ְמ ִדינַת יִ ְש ָר ֵאל.
ִל ְפנֵי ֶש ָהיְ ָ

ְ 1941 %הא ָהיָה ָחיָיל ָ ָ) ְל ַמ"חַ %ה ָ) ְל ַמ"ח ָהיָה כמו ָצ ָבא לפני שהייתה
מדינת יִ ְש ָר ֵאל.
רש ַליִ ִ ְ .מ ְל ָח ָמה ַהזֹאת הא נִ ְפ ָצע.
ְ 1948 %הא ָהיָה ְמ ַפ ֵקד ָ ִמ ְל ָח ָמה ְיְ ָ
ְ 1956 %הא ָהיָה אלו) 0גנרל( ֶשל ָצפ ְמ ִדינַת יִ ְש ָר ֵאל.
ְ 1967– 1964 %הוא ָהיָה רמטכ"ל ) הגנרל ַה ִכי גדול ְ ָצ ָבא(.
רצת ַה ְ ִרית.
ישר ֵאל ְ ְ
ְ 1968 %הא ָהיָה ָשגְ ִריר )אמבסדור( ָ
ְיוני ָ 1974היָה ָ) ַע ִראשנָה רֹאש ֶמ ְמ ָש ָלה ְיִ ְש ָר ֵאל .הא ָהיָה ראש
שנלד ְיִ ְש ָר ֵאל
ָ
המ ְמ ָש ָלה הראשו
המ ְמ ָש ָלה הכי ָה ָצ ִעיר ְיִ ְש ָר ֵאל .וראש ֶ
ֶ
ְָ 1992 %היָה ראש ֶמ ְמ ָש ָלה ְ ָ) ַע ָה ְשנִ יָהָ .ר ִי ָר ָצה ְמאד ַלעֲשת ָשל
ע ָה ַע ָר ִבי .
ְָ 1993 %ח ַת על ֶה ְס ֵ ִע אש") 0עראפת(
ְָ 1994 %ח ַת

ָר ֵד.
חסייָ ,ה ֶמ ֶל של י ְ
ָשל ע ַה ֶמ ֶל ְ ִ

נל ְל ָשל .
ְִ 1994 %ק ֵל ְ) ָרס ֵ
רצי ָשל ע
ַה ְר ֶה אנשי ְיִ ְש ָר ֵאל ָעֲס ַעל יִ ְצ ָחק ָר ִי ִי ֵה לא ִ
עראפת.
יתי ְ ַה ְר ֶה ִמ ְל ָחמת
יתי ְמ ָפ ֵקד ַה ְר ֶה ָשנִ י ָ ,היִ ִ
מרָ " :היִ ִ
בל יִ ְצ ָחק ָר ִי ַ
ַ
ח ֶרת" )אי ְרירה(.
י ְל ָד ֵר וְ ַלעֲשת ָשל ֵ ,אי ֶד ֶר ְ ֵ
מבי ֶש ָצ ִר ְ
אני ִ
יטי,הא ָר ַצח את ִי
)ל ִ
הדי ֶאת יִ ְצ ָחק ָר ִיֶ .ר ַצח ִ
מר ָ 1995ר ַצח יְ ִ
נוב ֵ
ְ ֵ
הא לא ָח ַשב ְמ יִ ְצ ָחק ָר ִי ,הא לא רצה ָשל ע עראפתְ .שמ ֶשל
רצ ַח ָהיָה יגאל עמיר .הא ָר ַצח אותו ְתל אביב ֶשיִ ְצ ָחק ָר ִי ָהיָה
ַה ֵ
ְ ַה ְפ ָגנָה ִ ְש ִביל ָה ָשל .
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ביוגרפיה
ש פרטי________:
ש משפחה__________:
אר= לידה________:
עיר לידה__________:
תפקידי חשובי בחיי ________:
תפקיד אחרו ______________:
מת בשנת________:
סיבת המות___________:

קרא את המשפטי

סמ

"נכו או לא נכו"

רבי היה ראש הממשלה הראשו של ישראל.
רבי היה רמטכ"ל ישראל במלחמת ששת הימי .

נכו או לא נכו
נכו או לא נכו

רבי חת על הסכ שלו ע ירד.

נכו או לא נכו

רבי קבל פרס נובל לספרות.

נכו או לא נכו

רבי היה רמטכ"ל במלחמת ששת הימי

נכו או לא נכו

רבי האמי שאסור לוותר לערבי וצרי להמשי במלחמה
נכו או לא נכו
רבי היה ראש ממשלה פע אחת ב1992 %

נכו או לא נכו
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*

 .1רבי חת על הסכ שלו ע מדינה ערבית .המדינה היא_____.
 .2רבי היה ראש ממשלה __________) .שתי פעמי (
 .3הרצח של יצחק רבי היה רצח__________.
 .4רבי חת על ________ ע אש".0
 .5רבי היה שגריר של ___________ בארצות הברית.

א פתרת נכו תגלה ב* %
מה היה התפקיד של רבי במלחמת ששת הימי .
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