
"בתור מנהיג, אתה יכול להיות קטן כמו האגו שלך או גדול כמו המטרה 

 (בכנס מנהיגות בכפר הירוק)שמעון פרס בנאום שנשא  שאתה משרת"

 

השמיני של מדינת ישראל וכן ראש  התראש ממשל – (פרסקי) שמעון פרס

   1996-1995בשנים ממשלה מחליף לכמה חודשים 

   

 (1923באוגוסט  2) אב תרע"גב כ' :תאריך לידה

 (2016 בספטמבר 28) ה באלול תשע"ו"כ :תאריך פטירה

 

והתחנך בבית ספר גאולה בתל  שבבלארוס  מווישנבהעלה לארץ   1934

 אביב ובבית הספר החקלאי בבן שמן. 

 נבחר למזכיר תנועת הנוער העובד והלומד.   1943

 בתחומי כוח אדם ורכישת נשק.  בה גויס לשורות ההגנה ועסק  1947

 .ראש משלחת משרד הביטחון לארצות הברית שמשמונה ל  1949

 ,זה ו. בתפקידהביטחון מונה לתפקיד המנהל הכללי של משרד  1953

ביסס קשרים הדוקים עם צרפת וקידם את התפתחותה של 

 התעשייה האווירית הישראלית.

 .1965-ו 1959בשנים  סגן שר הביטחוןושימש  נבחר לכנסת  1959

 להתפתחותם הכלכלית של אזורי יהודה ושומרון.גם מונה לשר הקליטה, וקיבל אחריות   1969

 .מונה לשר התחבורה והתקשור  1970

 .מונה לשר ביטחון בממשלתו של יצחק רבין  1974

שנתיים. בשנים אלו פעל לשיפור וכיהן בתפקיד  21-הממשלה ב נבחר לראש ממשלה   1984

 .ישראל ומצרים ם ביןיחסיה

 .שר חוץ בממשלת האחדות הלאומיתכיהן כ  1987

 .מונה לשר אוצר  1988

 .קיבל פרס נובל לשלום  1994

שאירעו  אירועים מרכזיים .26-ה הממשלב מונה לראש ממשלה ,לאחר רצח יצחק רבין  1995

 .הם מבצע ענבי זעם וחיסולו של יחיא עיאשבתקופת כהונתו זו 

 .נבחר לכהן כנשיא מדינת ישראל  2007

 הרצל בהר האומה גדולי בחלקת ונקבר, 2016 בספטמבר 28, ו"תשע באלול ה"בכ נפטר 2016

 .בירושלים

 

 תרומתו הייחודית

מנהיג אמיץ שייצג את מדינת ישראל , איש ביטחון שחתר לשלום, ומעש איש חזוןשמעון פרס היה 

קידם את התפתחותה של התעשייה האווירית ודחף  ,מצריםוישראל  ם ביןיחסיהפעל לשיפור  .בגאווה

https://main.knesset.gov.il/About/L

exicon/Pages/peres_shimon.aspx 

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/peres_shimon.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/peres_shimon.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%90%D7%97%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%A9


מערכת הביטחון. על על צה״ל ו עד היוםחזונו של פרס משפיע  .הגרעיני בדימונההכור להקמת 

חלק בלתי נפרד מתרבות צה״ל דו לחדשנות מחשבתית וטכנולוגית היא יהדחיפה הבלתי פוסקת מצ

 .היום עד

 

   

 

 

: מתוך, ראש הממשלה שמעון פרס וסגנו יצחק שמיר ליד שולחן הממשלה

http://www.wikiwand.com/he  

 

 

 

 

 

מתוך:   , בדימונה הגרעיני והכור פרס    

https://www.youtube.com/ 

http://www.wikiwand.com/he
http://www.wikiwand.com/he
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

