
"האמת היא ערך מוחלט. אין היא זקוקה לאישורם של אלה המורדים בה. 
אבל, אם גם המתכחשים לה מודים בה, אות הוא כי ניצחונה השלם הוא 

 בלתי נמנע" 
 (א 'עמ ,אחיאסף: ירושלים "המרד",)מנחם בגין,                                                           

 
 של מדינת ישראל ראש הממשלה השישי – מנחם בגין

   
           (1913אוגוסט ב 16)באב תרע"ג  ג"י תאריך לידה:

 (1992 במרס 9)תשנ"ב  'באדר ב' ד תאריך פטירה:  
 
 
 

 .שבליטא (בריסק) ליטובסק -נולד בברסט   1913
את זאב שמע לראשונה בחייו ו צטרף לתנועת בית"רה   1930

מקים הגדודים העבריים ומנהיג המפלגה  – ז'בוטינסקי
 יזיוניסטית ותנועת בית"ר.ווהר

 .תמנה לנציב בית"ר בפוליןה   1939
 .נחקר על פעילותו הציוניתואסר בכלא הסובייטי נ  1940  
 .תמנה למפקד האצ"לה   1943
בשנה זו התרחשה  ",רותיח"קים את תנועת הצא מהמחתרת ו, יעם קום המדינה  1948 

 ".אלטלנהפרשת "
 .פעל להעלאת עצמות ז'בוטינסקי ארצה  1964  
 ת.ליברליוהמפלגה ה קים את גוש חירותה   1965
לאומי בעקבות התדרדרות במצב  לממשלת ליכודצטרף ה  1967

 הביטחוני.
 ".הליכוד"תנועת ים את הק  1973  
  .ממשלה ותלראשברוב קולות העם נבחר מנחם הגין מדיני וחברתי:  מהפךתרחש ה   1977
 בחינוך, ההשקעושיקום תשתיות פיזיות  שכלל פרויקט שיקום שכונות,הכריז על    1977

שיתופם בימנעות מפינוי תושבים מבתיהם וי, בהובארגון קהילתברווחה, בבריאות 
 בקבלת החלטות.

 .בנובמבר 19-בביקור נשיא מצרים סאדאת בישראל    1977
קיבלו באוסלו את פרס נובל לשלום  סאדאתובגין  .הסכם שלום עם מצריםחתם על   1979

 .ם שלום בין המדינותודיקעל הצלחתם ב
 .הלראש ממשלומונה שוב  הכור העירקי, ניצח בבחירותהפצצת הורה על      1981
  .מבצע שהתפתח למלחמה ,מבצע שלום הגלילהורה על יציאה ל  1982
 .ודיע על התפטרותו מראשות הממשלהה    1983
של  קבריהם הזיתים בירושלים, לבקשתו, נכרה קברו למראשותנקבר בהר נפטר ו   1992

בחלקה לפני הוצאתם להורג, הבריטי ומשה ברזני, שהתאבדו בכלא  מאיר פיינשטיין
 .סמוך לקברה של אשתו האהובההמכונה "חלקת הקדושים", 

 
 

 תרומתו הייחודית
 

ישראל  ביןהסכם שלום ראשון  – חתימת הסכם שלום עם מצרים. הביא לוחברתי מדיני מהפךגרם ל
. השקיע מאמצים ביותר בהיסטוריה הלאומיתאחד ממעשיו הזכורים . הסכם זה היה מדינה ערביתו

בעיירות הפיתוח שכבות חלשות לקידום  ייחס חשיבות רבה .ם שלום במזרח התיכוןודילקרבים 
לחברה חיזוק תחושת השייכות של השכבות החלשות ללצמצום פערים חברתיים ו, ערים הגדולותבו

, שיזם והפעיל ושערך בו שכונות פרויקט שיקוםולמדינה, פעל רבות למען זאת, במיוחד באמצעות 
על הורה , 1981-1980 בשניםשר ביטחון ככראש ממשלה ו בתפקידו שינויים בהתאם לצרכים. 

מאוחר יותר  .לאומית והאו"ם גינו את הפעולהנשהקהילה הבי, על אף הכור האטומי בעירק תהפצצ
 .מנעה סכנה גדולה למדינת ישראל פעולה זוהוכח כי 

 
 

 מתוך: אתר הכנסת:

knesset.gov.il/About/Lexicon/Page

s/begin_men.aspx 

 

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


 
 
 

                                                                                                         

     
 ,1979 סבמר 26 ,שלום עם מצריםההסכם  בטקס חתימת על מדשאת הבית הלבן בוושינגטון

  https://www.begincenter.org.ilם: יעקב סער, באדיבותוליצ

 
 
  

 חדשות מן העבר,בגין,  מנחם

                                                                                                           

 יוטיובבתכנית מהטלוויזיה החינוכית 

https://www.youtube.com/watch?v=n7lOuhiYi-0ח

