לְזִ כְ רוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ָר ִבּין
יִצְ חָ ק ָר ִבּין ז"ל הָ יָה ָאדָ ם עֶ ְרכִּ יִ ,אישׁ צָ וּעַ וְ שָׁ ֵקט ,מַ ְִהיג .הוּא הֵ חֵ ל ֶאת שֵׁ רוּתוֹ
יִשׂ ָר ֵאל כְּ ִאישׁ צָ בָ אַ ,אחַ ר-כָּ כְּ ַרמַ ְטכָּ "ל ,וּכְ שֶׁ עָ זַב ֶאת צַ הַ "ל ,הָ פַ לְ ַשׁגְ ִריר
ל ְַמעַ ן ְ
יִשׂ ָר ֵאל בְּ ַא ְרצוֹת הַ בְּ ִרית.
ְ
יִשׂ ָר ֵאל בַּ שָּׁ ִים  1973 – 1972וּבַ שָּׁ ִים .1995 – 1992
לְ י ִָמים הָ יָה ר ֹאשׁ מֶ ְמשֶׁ לֶת ְ
בְּ ַא ְרבָּ עָ ה בְּ וֹבֵ ְמבֶּ ר ָ 1995שָׂ א ָר ִבּין ְאוּם בַּ עֲצֶ ֶרת מֶ ְרכָּזִ ית שֶׁ ִה ְת ַקיְּמָ ה בְּ כִ כַּ ר
יִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵתלָ -אבִ יב .הַ מֶּ ֶסר הָ יָה בָּ רוּר" :יֵשׁ לִפְ עֹל ֶ גֶד ַאלִּימוֹת וּבְ עַ ד
מַ ְלכֵי ְ
הַ שָּׁ לוֹם"ִ .ס ְסמַ ת הָ עֲצֶ ֶרת הָ י ְָתה" :כֵּן לַשָּׁ לוֹם ,ל ֹא לָ ַאלִּימוֹת!"
ָר ִבּין ֶהאֱ ִמין ֶשׁ ֶאפְ שָׁ ר לַ עֲשׂוֹת שָׁ לוֹם ,וְ כִ י זוֹ ְשׁ ִאיפָה אֲ ִמ ִתּית ֶשׁ ֶאפְ שָׁ ר לְהַ גְ ִשׁים.
בְּ אוֹתוֹ הָ עֶ ֶרב שָׁ ר י ְִצחָ ק ָר ִבּין עַ ל הַ בָּ מָ ה ֶאת " ִשׁיר לַשָּׁ לוֹם"ַ .ה ִשּׁיר ִקבֵּ ל
ידי יִגְ ָאל
הוֹדיעוּ עַ ל כָּ ֶשׁ ְנִּרצַ ח בִּ ֵ
ִ
מַ ְשׁמָ עוּת ַאחֶ ֶרת ,כְּ שֶׁ שָּׁ עוֹת ְמעַ טּוֹת ַא ַחר-כָּ
עָ ִמיר.
הַ ְתּגוּבוֹת לְ ֶרצַ ח ָר ִבּין בָּ ָא ֶרץ וּבְ ַרחֲ בֵ י הָ עוֹלָם ָהיוּ שֶׁ ל ַתּ ְדהֵ מָ ה ,כְּ ֵאב וּבוּשָׁ ה.
ֵאהוּד מָ וֹר ִהצְ לִיחַ בְּ ִשׁירוֹ לְהַ ִבּיעַ ַתּ ְדהֵ מָ ה זוֹ.
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