
Esta exibição inclui os momentos culminantes

da vida do primeiro-ministro Yitzhak Rabin e

suas muitas conquistas - como soldado, diplomata,

líder político e bomem da paz. Contém 22 painéis

fotográficos de 70 X 100 cm, com legendas.
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Umaexposição fotográfica
sobre a vida e as conquistas do

primeiro-ministro Yitzhak Rabin 



Yitzhak Rabin nasceu em Jerusalém em

1922. Em 1940 filiou-se ao Palmach, a unidade de elite

da Haganá - órgão de defesa judaica anterior à criação do

Estado de Israel. Durante a Guerra de Independência

(1948-49) comandou a Brigada Harel, que abriu caminho

até a sitiada Jerusalém.

Nos20 anos seguintes serviu em posições de comando

nas FDI - Forças de Defesa de Israel - culminando com

sua nomeação para chefe do Estado Maior em 1964.

Três anos depois conduziu à vitória as FDI na Guerra

dos Seis Dias.

Logo após terminar o período de missão militar em

1968, serviu como embaixador em Washington.

Eleito para a Knesser em 1973, Yitzhak Rabin

assumiu o cargo de primeiro-ministro em junho de

1974, desempenhandoesta função até 1977. Durante este

período, foram firmados acordos de separação de forças

com o Egito e a Síria, seguidos de um acordo interino

com o Egito. Em junho de 1976, ordenou a realização

da Operação Entebbe,liberando os passageiros do avião

sequestrado da Air France.

Rabin serviu como ministro da Defesa de 1984 a 1990,

supervisionando retirada das FDI do Libano.

Yitzhak Rabin foi nomeado presidente do partido

trabalhista de Israel nas primeiras primárias nacionais,

levando o partido à vitória nas eleições para a Knesset

em 1992. Em julho daquele ano se converteu no 11º

primeiro-ministro de Israel e ministro da Defesa.

Seu Governo se destacou por importantes conquistas

no processo de paz:

 companheiros no caminho da paz

 

Em 13 de setembro de 1993 assinou a Declaração de

Princípios entre Israel e os palestinosnos jardins da

Casa Branca.

Em 26 de outubro de 1994, na fronteira entre Israel e

Jordânia, assinou o acordo de paz entre os dois países.

Em 28 de setembro de 1995, foi um dossignatários

do acordo interino entre Israel e os palestinos paraa

margem ocidental.

Rabin foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em

dezembro de 1994, junto com o chanceler Shimon Peres

e o presidente da OLP, Yasser Arafat.

Yitzhak Rabin foi assassinado em 4 de novembro de

1995, pouco depois de proferir um discurso numa

manifestação pela paz em Tel Aviv.
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Como chefe do Estado Maior, com David Ben

Gurion, 1967

Nas portas de Jerusalém reunificada - com Moshé

Dayan e Uzi Narkis, junho de 1967

Embaixador nos Estados Unidos

Com novos imigrantes

Com sua família

Com líderes da comunidadeetíope

Desfrutando de seus momentoslivres

Com sua esposa, Lea

Companheiros no caminho da paz

Com o chefe do Estado Maior, Barak

- Nocaminho da paz

Marrocos - com o rei Hassan II

Com o primeiro-ministro espanhol Felipe

González

China - vista da Grande Muralha

Nasinagoga de Moscou

Auschwitz - 1994

Laureados com o Prêmio Nobel da paz - 1994

Criando uma nova realidade

Shalom, Chaver - Adeus, Amigo

Debate público na Knesset


