
 

 

 

לקראת יום הזיכרון   -קורות חיים יצחק רבין : שם הפעילות

                ליצחק רבין
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ַלִים.  1922ְלַמְרס  1-ִיְצַחק רבין נֹוַלד ב  ִבירּושָׁ

 

ִאי ַכּדּוִרי. ֶפר ַהַחְקלָׁ ית ַהסֵּ ִביב ּוְבבֵּ ל אָׁ י עֹוְבִדים" ְבתֵּ ית ִחּנּוְך ְלַיְלדֵּ ַמד ב"בֵּ  הוא לָׁ

 

ר  13-ב א ְבִשיחֹות ְשִביַתת ַהּנֶ  1949ְליָׁנּואָׁ בָׁ ף רבין ִכְנִציג ַהצָׁ ל ְלִמְצַרִים.ִהְשַתתֵּ אֵּ ין ִיְשרָׁ  ֶשק בֵּ

 

 ֻמּנָׁה לרמטכ"ל ַהְשִביִעי ֶשל צה"ל. 1963ְלֶדֶצְמֶבר  5-ב

 

ר  1967-ב ין ַהְשאָׁ ִביא בֵּ ִאי ַמְרִשים, ֶשהֵּ חֹון ְצבָׁ ד ַרבין ַעל ִנצָׁ ְבִמְלֶחֶמת ששת ַהיִָׁמים ִפקֵּ

ַלִים, ַתַחת ִשְלטֹון ְיהּודִ  נָׁה.ְלִאחּוד ְירּושָׁ ִראשֹונָׁה ִמֶזה ַאְלַפִים שָׁ  י, לָׁ

 

ר  ין  1968ְבֶפְברּואָׁ ַרם ַרבֹות ְלִהּדּוק ַהֶקֶשר בֵּ ל ְבוֹוִשיְנְגטֹון ְותָׁ אֵּ ֻמּנָׁה רבין ְלַשְגִריר ִיְשרָׁ

צֹות ַהְבִרית.  ל ְלֶמְמֶשֶלת ֲארָׁ אֵּ  ֶמְמֶשֶלת ִיְשרָׁ

 

ר  עֲ  1974ְביָׁנּואָׁ ר הָׁ ִאיר ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֻמּנָׁה רבין ְלשָׁ ה מֵּ ה גֹוְלּדָׁ ִקימָׁ ה ֶשהֵּ לָׁ ה ַבֶמְמשָׁ בֹודָׁ

ה.  1974יֹום־ַהִכפּוִרים. ְביּוִני  לָׁ ן ְכרֹאש ֶמְמשָׁ ה ְלַכהֵּ  ֻמּנָׁ

 

כֹו ֻחְלצּו ַעל  1976-ב ע ֶאְנֶטֶבה, ֶשְבַמֲהלָׁ יָׁה ֻשַתף ְוַאֲחַראי ְלִתְכנּון ִמְבצָׁ ה הָׁ לָׁ י  ְכרֹאש ֶמְמשָׁ ְידֵּ

י ְמַחְבִלים.  100ֹכחֹות צה"ל כ־ ה ִבידֵּ ְך ִטיסָׁ ה ְבַמֲהלָׁ ִלים, ֶשֶּנְחְטפּו ְלאּוַגְנּדָׁ  נֹוְסִעים ִיְשְראֵּ

 

ה . לָׁ אשּות ַהֶמְמשָׁ רָׁ ר מֵּ  ִיְצַחק רבין ִהְתַפטֵּ

 

חֹון.  1984-ב ה ִיְצַחק רבין ְלַשר ַהִבטָׁ  ֻמּנָׁ

 

ִנית רבין לָׁ  1992-ב חֹון ִהְתַמּנָׁה שֵּ ה ּוְכַשר ַהִבטָׁ לָׁ ן ְכרֹאש ֶמְמשָׁ ה ְוִכהֵּ לָׁ אשּות ַהֶמְמשָׁ רָׁ

ִקים.  ה ֶשהֵּ לָׁ  ְבִמְסֶגֶרת ַהֶמְמשָׁ

 

ר ערפאת. 1993ְבֶסְפֶטְמֶבר  13-ב סֵּ ם ִעם יֵּאָׁ ן ַעל ֶהְסכֵּ בָׁ ַתם רבין ַבַבִית ַהלָׁ  חָׁ

 

ם ב־ ן, ֶשֶּנְחתָׁ ל ְלַיְרּדֵּ אֵּ ין ִיְשרָׁ לֹום בֵּ ם ַהשָׁ יָׁה ֶהְסכֵּ ג ְמִדיִני נֹוַסף הָׁ  . 1994ְבאֹוְקטֹוֶבר  26ֶהשֵּ

 

ִאים. 1995ְבאֹוְקטֹוֶבר  5-ב  ֶלְסִטינָׁ ל ְלפָׁ אֵּ ין ִיְשרָׁ ם נֹוַסף בֵּ ם ְבוֹוִשיְנְגטֹון ֶהְסכֵּ  ֶנְחתָׁ

יו ַהִהיְסטֹוִרִיי גָׁ לֹום.ֶהשֵּ ל ְלשָׁ ס נֹובֵּ  ם ִהְקנּו לֹו ֶאת ַהַתְפִקיד ֲחַתן ְפרָׁ

ִלי  1995ְבנֹוֶבְמֶבר  4ִיְצַחק רבין ִנְרַצח ב־ ש ִיְשְראֵּ י ִמְתַנקֵּ ִביב ִבידֵּ ל אָׁ ל ְבתֵּ אֵּ י ִיְשרָׁ ר ַמְלכֵּ ְבִככָׁ

לֹום ְך ֲעֶצֶרת ִהְזַּדהּות ִעם ַתֲהִליְך ַהשָׁ  ְבַמֲהלָׁ

 


