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יצחק רבי היה איש צבא ופוליטיקאי חשוב בישראל.
הוא נולד בירושלי ,בשנת  .1922למד בביתספר "בית חינו"
בתלאביב ,ובתיכו החקלאי "כדורי".
יצחק רבי היה חייל בפלמ"ח )אירגו צבאי ישראלי לפני שהמדינה
קמה( .ב  ,1948אחרי קו המדינה ,המשי רבי והתקד בתפקידי
בצה"ל .בשנת  ,1967הוא עמד בראש הצבא במלחמת "ששת הימי".
בשנת  1968סיי רבי את השירות הצבאי ,וקיבל את התפקיד של
שגריר )ִדיְּפל(ַמט( ישראל בארצותהברית .רבי הצליח מאוד בעבודה
הדיפלומטית.
פעמיי היה רבי ראש הממשלה :בפע הראשונה מ ,1977 – 1974
ובפע השנייה מ  .1995 – 1992הוא עשה הרבה כדי שיהיה שלו
בי ישראל לערבי ,והצליח לחתו על הסכמי בי ישראל
לפלסטיני ובי ישראל למדינת ירד.
במוצאי שבת י"א בחשוו תשנ"ו   4בנובמבר  1995קרה אסו
)ְטָרֶגְדָיה( :יגאל עמיר ,סטודנט יהודי ,רצח )הרג( את יצחק רבי
בתלאביב ,כאשר הייתה ַהְפָגָנה גדולה בעד השלו .הֶרַצח השפיע
מאוד על מצב הרוח בישראל .ג כל הידידי )החברי( של מדינת
ישראל בעול הצטערו מאוד .נשיא ארצותהברית ,ביל קלינטו,
דיבר בטלוויזיה על רבי .הוא בכה ואמר בעברית" :שלו ,חבר!"
)עפ"י אנציקלופדיה "אביב"(
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ִיְצַחק ָר ִ5י ָהָיה ִאיָ 7צָבא ִ(86ליִטיַקאי ָח67ב ְִ 5י ְָ4רֵאל.
ה6א נ(ַלד ִ5ירַ7ָ 6ל ִיַ7ְ 5ִ ,נת ָ .1922לַמד ְֵ5ביתָסַפר " ֵ5ית ִח"ְ69
ְֵ5תלָאִביבַ6 ,ב ִ<יכ( ַהַח ְקַלאי " ַ;ִ6:רי".
ִיְצַחק רבי ָהָיה ַחָ?ל בפלמ"ח )ִאְר>ְ 6צָבִאי ִי ְְ4רֵאִלי ִלְפֵני ֶַ7ה ְ=ִדיָנה
ָקָמה( .ב ַ ,1948אֲחֵרי קַ 6ה ְ=ִדיָנהִ ,הְמ ִ7יְ רבי ְוִהְתַקֵַ5ְ :תְפ ִקיִדי
בצה"לַ7ְ 5ִ .נת  ,1967ה6א ָעַמד ְֹ5ראַ 7ה ָָBבא ְִ5מְלֶחֶמת " ֶAֵ 7ת ַהָ?ִמי".
ִַ7ְ 5נת ִ 1968סֵ? רבי ֶאת ַה ֵAר6ת ַה ְָBבִאיְ ,ו ִק ֵ5ל ֶאת ַה ַ<ְפ ִקיד ֶ7ל
ְַ 7גִריר )ִדיְּפל(ַמט( ִי ְָ4רֵאל ְַ5אְרצ(תַה ְִ5רית .רבי ִהְצִליַח ְמא(ד ֲָ5עב(ָדה
ַהִ:י ְ8ל(ָמִטית.
ֲַ8עַמ ִי ָהָיה רבי ֹראַ 7ה ֶ=ְמ ָָ7להַ8ַ 5ַ :ע ָהִראָ(7נה מ ,1977 – 1974
ַ6ב ַַ8ע ַה ְִ Aנָ?ה מ  .1995 – 1992ה6א ָע ָ4ה ַהְר ֵ5ה ְ;ֵדי ְֶ?ִ 7הֶיה ָ7ל( ֵ5י
< ַעל ֶהְס ֵ;ִמי ֵ5י ִי ְָ4רֵאל ַלָפַלְסִטי ִני
ִי ְָ4רֵאל ָלֲעָרִביְ ,וִהְצִליַח ַלְח ֹ
ֵ6בי ִי ְָ4רֵאל ִלְמִדיַנת ַיְרֵ.:
ְ5מ(ָצֵאי ַ5ָ 7ת י"א ְֶ5ח ְָ7ו תשנ"ו  5ְ 4נ(ֶבְמ ֶ5ר ָ 1995קָרה ָאס(
)ְטָרֶגְדָיה(ִ :י ְגַאל ָעִמירְ ,סטֶ6ד ְנט ְיהִ6דיָ ,רַצח )ָהַרג( ֶאת ִיְצַחק רבי
ְֵ5תלָאִביבֲ;ַ ,א ֶ7ר ָה ְיָתה ַהְפָגָנה ְ>ד(ָלה ְַ5עד ַה ָAל(ָ .הֶרַצח ִה ְ8ִ 7יַע
ְמא(ד ַעל ַמ ָBב ָהרַ6ח ְִ 5י ְָ4רֵאל;ֹ >ַ .ל ַה ְ?ִדיִדי ֶ7ל ְמִדיַנת ִי ְָ4רֵאל
ָ5ע(ָל ִהְצַטֲערְ 6מא(דְ .נ ִ4יא ַאְרצ(תַה ְִ5רית ,ביל קלינטו5ֵ :ִ ,ר
ֶַDֶ 5לִויְזָיה ַעל רבי .ה6א ָָ5כה ְוָאַמר ְִ5עְבִרית7ָ " :ל(ָ ,חֵבר!"
)עפ"י אנציקלופדיה "אביב"(
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א(ָצר ִמיִלי
homme, personnalité : 7ִאי
important : ב67ח
ָ
lycée : (ִ<יכ
soldat : חָ?ל
ַ
naissance de l'état : ה ְ=ִדיָנה
ַ 6ק
ְ
ְ
continuer : י7ִ הְמ
ַ  ְל,י7ִ ִהְמ
progresser, avancer : :ֵ ְלִהְתַק,:ִֵהְתַק
rôle, fonction : <ְפ ִקיד
ַ
Guerre des Six Jours : הָ?ִמי
ַ תAֵ 7ֶ ִמְלֶחֶמת
finir, mettre fin : ?ֵס
ַ  ְל,?ִֵס
ambassadeur :  ְגִריר7
ַ
signer : ַלְח<( ַעל
accords, traités : הְס ֵ;ִמי
ֶ ,;ֵ ֶהְס
Premier Ministre : ָלה7
ָ  ֶמְמ7ֹרא
avoir lieu, se passer :  ִל ְקר(ת,ָקָרה
tragédie, catastrophe : (אס
ָ
assassiner :ח
ַ ( ִלְרצ,ֶרַצח
manifestation : הְפָ>ָנה
ַ
avoir de l'influence : יַע8ִ 7ְ ה
ַ  ְל,יַע8ִ 7ְ ִה
l'état d'esprit : ח
ַ 6ב ָהרBָ ַמ
être désolé : טֵער
ַ  ְלִהְצ,6ִהְצַטֲער
pleurer :  ִלְב;(ת,ָכה5ָ

: שאלות
?  איפה למד, איפה נולד רבי.1
____________________________________________________________________

?  איזה תפקידי מילא )עשה( יצחק רבי.2
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

?  על מה חת רבי.3
____________________________________________________________________
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