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 מדינת של עשר האחד הממשלה ראש (שיינרמן) שרון אריאל

 ישראל

 (1914בנובמבר  7) ח בחשוון תרע"ה"י :לידה תאריך

 (2012ביוני  30י' בתמוז תשע"ב ) :פטירה תאריך

 

 .בכפר מל"ל נולד   1928

 .14 , בהיותו בןלהגנה הצטרף  1942

 פיקד על פלוגת חיל רגלים בחטיבת אלכסנדרוני.    1948

, שביצעה פעולות תגמול מעבר 101הקים והוביל את יחידת הקומנדו המיוחדת   1953

 לגבול. 

 פיקד על חטיבת הצנחנים ונלחם במבצע סיני.    1956

 .בבריטניה "קמברליי קולג'"למד בבית הספר הצבאי   1957

 שירת כמפקד חטיבה ולאחר מכן כמפקד בית הספר לחי"ר.  1962-1958

  .התמנה לאלוף פיקוד צפון   1964

 התמנה לתפקיד ראש מה"ד.   1966

 (. 38אוגדה משוריינת )אוגדה  על קדיפ   1967

 .התמנה לאלוף פיקוד דרום   1969

מלחמת יום  באוקטובר, עם פרוץ אך נקרא חזרה לשירות פעיל ,פרש מהצבא  1973

 – הוביל את חציית תעלת סואץו פיקד על אוגדה משוריינת . במלחמההכיפורים

 .עם מצריםמהלך שהביא לניצחון במלחמה ובסופו של דבר לחתימת הסכם השלום 

אך התפטר כעבור שנה ושימש יועץ ביטחון לראש הממשלה יצחק  ,נבחר לכנסת  1973

 . רבין

בממשלתו הראשונה כשר החקלאות כיהן לכנסת כראש מפלגת שלומציון.  נבחר 1977

 .( וחתר לשיתוף פעולה חקלאי עם מצרים1981-1977של מנחם בגין )

במהלך מלחמת לבנון, שהביאה להרס  התמנה לשר ביטחון וכיהן בתפקיד זה  1981

ראשון הביא לחתימת חוזה באותה שנה  תשתיות הטרור של אש"פ בלבנון.

שיתוף פעולה אסטרטגי עם ארה"ב והרחיב את הקשרים הביטחוניים בין ישראל ל

 .לבין מדינות רבות נוספות. בנוסף, סייע בהעלאת אלפי יהודים מאתיופיה דרך סודן

 .בלי תיקכיהן כשר  1984-1983

שר המסחר והתעשייה. בתפקידו זה חתם על הסכם הסחר החופשי עם כיהן כ 1990-1984

 .ארה"ב

 מתוך: אתר משרד החוץ:

http://mfa.gov.il/MFAHEB

/AboutUs/ForeignMinister

s/Pages/Ariel_Sharon.aspx 

http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/sharon.aspx


 1992נת כיהן כשר הבינוי והשיכון וכיו"ר ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה. בש 1992-1990

 .1996ושימש בתפקיד זה עד  הן כחבר בוועדת הכנסת לענייני חוץ וביטחוןכי

דת השרים לקידום מעמד עהתשתיות הלאומיות. בנוסף, כיהן כיו"ר ו התמנה לשר  1996

 .הבדואים

על מעמד  עם הרשות הפלסטיניתהתמנה לשר החוץ ועמד בראש המשא ומתן   1998

  של הרשות. הקבע

 .נבחר לתפקיד יו"ר הליכוד. כיהן כחבר בוועדה לענייני חוץ וביטחון   1999

 .דות לאומיתבממשלת אח נבחר לראש הממשלה   2001

  בהרסשבא אחריו סייעו  מבצע דרך נחושהמבצע זה ו .מבצע חומת מגןעל  כריזה 2002

והצליחו להוריד במידה משמעותית את מספר  שומרוןביהודה ותשתיות הטרור ב

 .ההרוגים בפיגועים

 .החרדים ללאו "שינוי"ממשלה עם  רכיבהו הממשלה לראשות שוב נבחר   2003

עלינו ליצור מחדש שותפות באומרו ש", מסע פרויקטיזם והקים עם הסוכנות את "   2004

 צעירי העם היהודי. בין 

 .מעזה ההתנתקות את להוביל כדי"קדימה"  את והקים מהליכוד פרש 2005-2004

תושבי ההתנחלויות  אתפינתה ישראל  במהלכהש ,ההתנתקות תכניתביצע את   2005

 .הקו הירוקהמדויקים של  לגבולות תחד צדדימרצועת עזה וכוחות צה"ל נסוגו 

 ושקע בתרדמת. מוחי בשבץ לקה   2006 

   .נפטרלאחר ששקע בתרדמת,  כשמונה שנים  2014

 

  הייחודית תרומתו

במלחמת יום ואחד ממנהיגיה הבולטים של מדינת ישראל. גיבור מלחמות ישראל  ,מדינאי, לוחםהיה 

ואבי תכנית  אבי ההתנחלויותלטובת ישראל בחזית המצרית.  במלחמה הביא למפנהכיפור, 

"עלינו למצוא את השורש המאחה אותנו ולעשות את מעשינו בתבונה  :אמר עליהש ,ההתנתקות

 .ובאחריות המאפשרות את חיינו כאן כעם בוגר ושבע ניסיון"

  

  

  

 

צילום: אברהם  ,שרון במלחמת יום כיפור

  – במחנה :מתוך, ורד

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,

L-4475785,00.html 

                                                                                

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%95_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7
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