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ראובן (רובי) ריבלין  -הנשיא העשירי של מדינת ישראל
נשא את "נאום השבטים" וקרא ליצור שותפות אמת בין הקבוצות השונות בישראל.
הנשיא הראשון שהשתתף באירוע לזכר טבח כפר קאסם.
כיהן כיושב ראש הכנסת.
כיהן כשר התקשורת.
לשעבר סגן ראש עיריית ירושלים.
חבר מפלגת הליכוד.
בוגר לימודי משפטים .כיהן כיועץ המשפטי של אגודת הספורט בית"ר ירושלים.
השתחרר מהצבא בדרגת רב-סרן.
אינו אוכל מצעירותו בשר בהמה ,ובשנים האחרונות אינו אוכל גם בשר עוף.
אבי אוחיון ,לשכת העיתונות הממשלתית

יצחק רבין  -כיהן כראש ממשלת ישראל
נרצח ב 1995-על ידי מתנקש פוליטי ,יהודי ישראלי ,בעת שכיהן כראש הממשלה.
כיהן כשר הביטחון ,שר העבודה ושר הדתות.
היה יושב ראש מפלגת העבודה.
כיהן כרמטכ"ל צה"ל ועמד בראש הצבא במלחמת ששת הימים.
כיהן כשגריר ישראל בארצות הברית.
חתן פרס נובל לשלום.
חתם על הסכם השלום עם ירדן.
חתם על הסכמי ביניים לקראת הסדר שלום עם הפלסטינים (הסכמי אוסלו).
Sgt. Robert G. Clambus

יעל ארד  -ג'ודאית ישראלית
הישראלית הראשונה שזכתה במדליה אולימפית (מדליית כסף).
סגנית אלופת אירופה בג'ודו.
הקדישה את הזכייה האולימפית לזכרם של  11חללי מינכן.
אשת עסקים.

חגי אדלר ,ויקיפדיה
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ספיידרמן
דמות בדיונית של גיבור-על מחוברות קומיקס וסרטים.
פועל להגן על הציבור מפני פושעים ונבלים.
חי חיים כפולים כצלם עיתונות וכגיבור שאיש אינו יודע את זהותו.
נהפך לגיבור-על לאחר שננשך על ידי עכביש רדיואקטיבי.
לוקח חלק בהתארגנויות של גיבורי-על להגנה על האנושות מפני איומים.

Sgt. Robert G. Clambus

גל גדות  -שחקנית ודוגמנית ישראלית
מגלמת את דמותה הקולנועית של "וונדר וומן" וזוכה לפרסום ולהכרה עולמיים.
מלכת היופי של ישראל לשנת .2004

מתיו ג'נסן ויקיפדיה

עדה יונת  -ביוכימאית ישראלית
פרופסור במכון ויצמן למדע.
שיתפה פעולה עם שתים-עשרה משלחות של סוכנות החלל נאס"א.
כלת פרס נובל לכימיה לשנת .2009
זוכת פרס ישראל למדעים.
נבחרה כחברה זרה באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית.

,)Hareesh N. Nampoothiri (Haree
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