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  יצחק רבי�

  
  .ה�א ָלַמד ְ�ְיר�ָשַלִי	 ְו�ַחר ָ�ְ� ָלַמד ְ�ֵתל �ִביב .  נ�ָלד ְ�ְיר�ָשַלִי	

  .ה�א ָעָשֹה ַהְרֶ�ה דָבִרי	 טובי	  ִלְפֵני ֶשָהְייָתה ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל

 ח ָהָיה כמו ָצָבא לפני שהייתה" ַהָ(ְלַמ%ח" ה�א ָהָיה ָחָייל ָ�ָ(ְלַמ1941 %ְ�

  .מדינת ִיְשָרֵאל

  .ְ�ִמְלָחָמה ַהזֹאת ה�א ִנְפָצע.   ה�א ָהָיה ְמַפֵקד ָ�ִמְלָחָמה ְ�ְיר�ָשַלִי	1948 %ְ�

  . ֶשל ָצפ�� ְמִדיַנת ִיְשָרֵאל)  גנרל( ה�א ָהָיה  אלו0 1956 %ְ�

  ). הגנרל ַהִכי גדול ְ�ָצָבא( ל "  הוא ָהָיה רמטכ1967– 1964 %ְ�

  .ישָרֵאל ְ��ְרצ�ת ַהְ�ִרית) אמבסדור(א ָהָיה ָשְגִריר  ה�1968 %ְ�

ה�א ָהָיה ראש .  ָהָיה ָ(ַע	 ִראש�ָנה רֹאש ֶמְמָשָלה ְ�ִיְשָרֵאל1974ְ�יוני 

  וראש הֶמְמָשָלה הראשו� שנ�ָלד ְ�ִיְשָרֵאל . הֶמְמָשָלה הכי ָהָצִעיר ְ�ִיְשָרֵאל

ָרִ�י� ָרָצה ְמא�ד ַלֲעש�ת ָשל�	  .  ַע	 ָהְשִנָיה ָהָיה ראש ֶמְמָשָלה ְ�ָ(1992 %ְ�

  .ע	 ָהַעָרִבי	

  )עראפת(0 " ָחַת	 על ֶהְסֵ�	 ִע	 אש1993 %ְ�

  .ָהֶמֶל� של ָיְרֵד�,  ָחַת	  ָשל�	 ע	 ַהֶמֶלְ� ח�ִסיי�1994 %ְ�

  . ִקֵ�ל ְ(ָרס נ�ֵ�ל ְלָשל�	 1994 %ְ�

ֲעס� ַעל ִיְצָחק ָרִ�י� ִ�י ֵה	 לא ר�ִצי	 ָשל�	 ע	 ַהְרֶ�ה אנשי	 ְ�ִיְשָרֵאל ָ�

   . עראפת

ָהִייִתי ְ�ַהְרֶ�ה ִמְלָחמ�ת , ָהִייִתי ְמָפֵקד ַהְרֶ�ה ָשִני	: "�ַבל ִיְצָחק ָרִ�י� �ַמר

  ).אי� ְ�רירה" (ֵאי� ֶדֶרְ� �ֵחֶרת,  אני מִבי� ֶשָצִריְ� ְלָדֵ�ר ְוַלֲעש�ת ָשל�	

ה�א ָרַצח א�ת� ִ�י ,ֶרַצח (�ִליִטי.   ָרַצח ְיה�ִדי ֶאת ִיְצָחק ָרִ�י�1995ר  ְ�נוֵבמֵ�

ְשמ� ֶשל . ה�א לא רצה ָשל�	 ע	 עראפת, ה�א לא ָחַשב ְ�מ� ִיְצָחק ָרִ�י�

�א ָרַצח אותו ְ�תל אביב  ֶ�שִיְצָחק ָרִ�י� ָהָיה ה. ַהר�ֵצַח ָהָיה יגאל עמיר

  .ְ�ַהְפָגָנה ִ�ְשִביל ָהָשל�	
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  ביוגרפיה

  ________:ש	 פרטי

  __________:ש	 משפחה

  ________:אר= לידה

  __________:עיר לידה

  ________:תפקידי	 חשובי	 בחיי	

  ______________:תפקיד אחרו� 

  ________:מת בשנת

  ___________:מותסיבת ה

  

  

  

  "נכו� או לא נכו�"קרא את המשפטי	    סמ�       

  לא נכו� או נכו�     .  רבי� היה ראש הממשלה הראשו� של ישראל

  לא נכו� או נכו�     .   ל ישראל במלחמת ששת הימי	"רבי� היה רמטכ

  ו�לא נכאו נכו� .                            רבי� חת	 על הסכ	 שלו	 ע	 ירד�

  לא נכו� או נכו�.                                       רבי� קבל פרס נובל לספרות

  לא נכו� או נכו�ל במלחמת ששת הימי	                   "רבי� היה רמטכ

  רבי� האמי� שאסור לוותר לערבי	 וצרי� להמשי� במלחמה 

  לא נכו� או נכו�                                                                                    

 

 לא נכו� או נכו�                 1992 %רבי� היה ראש ממשלה פע	 אחת ב
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  ._____המדינה היא. סכ	 שלו	 ע	 מדינה ערביתרבי� חת	 על ה .1

 )שתי פעמי	. (__________רבי� היה ראש ממשלה  .2

 .__________הרצח של יצחק רבי� היה רצח .3

 .0"ע	 אש________ רבי� חת	 על  .4

 .בארצות הברית___________ רבי� היה שגריר של   .5

  

   * % א	 פתרת נכו�  תגלה  ב

  . הימי	מה היה התפקיד של רבי� במלחמת ששת

 


