
מות  וזקניכם חל'ונה אינה מזדקנת. היא מתחדשת כל העת. כדברי יואל: "אמ

 לנשיאות( מתוך נאום ההשבעה)'" נות יראוובחוריכם חזי – יחלמון

 

 של מדינת ישראל תשיעיה הנשיא – שמעון פרס

 (1923באוגוסט  2) באב תרע"ג כ' :תאריך לידה 

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

 

והתחנך בבית ספר בבלארוס ש  ישנבהומועלה לארץ   1934

 גאולה בתל אביב ובבית הספר החקלאי בבן שמן. 

 .הנוער העובד והלומדנבחר למזכיר תנועת    1943

בתחומי כוח אדם ורכישת  בה גויס לשורות ההגנה ועסק  1947

 נשק. 

 .מונה לתפקיד ראש משלחת משרד הביטחון לארצות הברית  1949

. בתפקיד זה ביסס קשרים הדוקים הביטחון מונה לתפקיד המנהל הכללי של משרד  1953

 הישראלית.עם צרפת וקידם את התפתחותה של התעשייה האווירית 

 במשך שנתיים. סגן שר הביטחוןושימש  נבחר לכנסת  1959

להתפתחותם הכלכלית של אזורי יהודה גם חריות עליו א מונה לשר הקליטה וקיבל  1969

 ושומרון.

 .מונה לשר התחבורה והתקשור  1970

 .מונה לשר ביטחון בממשלתו של יצחק רבין  1974

משך שנתיים. בשנים אלו פעל ב וכיהן בתפקיד 21-הבממשלה  נבחר לראש ממשלה   1984

  ישראל ומצרים. ם ביןיחסיהלשיפור 

 .שר החוץ בממשלת האחדות הלאומיתכיהן בתפקיד   1987

 .מונה לשר אוצר  1988

 .קיבל פרס נובל לשלום  1994

אירועים מרכזיים . לאחר רצח יצחק רבין 26-ה בממשלה מונה לראש ממשלה  1995

 .הם מבצע ענבי זעם וחיסולו של יחיא עיאשזו  ממשלהשאירעו בתקופת 

 .2014וכיהן כנשיא עד  מדינת ישראל ותשיאלננבחר   2007

ונקבר בחלקת גדולי האומה בהר  ,2016 בספטמבר 28, ו"תשע באלול ה"כבנפטר  2016

 הרצל בירושלים.

 

 תרומתו הייחודית

ביתר שאת בעבודתו ארוכת המשיך נשיא . בתפקידו כבעל חזוןואיש  מובילשמעון פרס היה מדינאי 

בפיתוח טכנולוגיה גבוהה תמקד . החוץבבית ובהאינטרסים של מדינת ישראל  לקידוםהשנים 

שימוש באנרגיות חלופיות ושמירת נכסי  – הסביבהשמירה על ב, בישראל, במיוחד ננוטכנולוגיה

חוג  עליו וסיףהומשיך בקיום מסורת חוג התנ"ך ה"האקדמיה הצה"לית", את הקמת  הטבע. יזם

https://www.haaretz.co.il/misc/1.

1425322 

https://main.knesset.gov.il/Activity/VipElect/Pages/PresPeres.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


שקד על קידום  ,קיים קשר ישיר עם כל מגזרי החברה הישראלית ,לספרות וחוג למנהיגים צעירים

פח את זיקתן יקהילות יהודיות בתפוצות וט קשר הדוק עםשוויון אזרחי לאוכלוסיות מיעוטים, קיים 

של מדינת הפנה את הזרקור אל הישגיה הגדולים , לישראל. בהופעותיו הציבוריות ובביקוריו בחו"ל

 .כמיהת עמה לשלוםאל ו היפותואל פניה ישראל 

 

 

 

 

                                                      

  מגזרי החברה הישראליתקשר ישיר עם כל 

 

  נכסי הטבע ה עלאנרגיות חלופיות ושמיר

 מתוך:

             http://www.president.gov.il/Presidency_In_Israel/Presidents_Of_Israel/Pages/Shim

           

 

 

 

 

 

 

 :מתוך, פרס שמעון – מהעבר דשותח

https://www.youtube.com/ watch?v=y3fOqJMwUBY  

 

http://www.president.gov.il/Presidency_In_Israel/Presidents_Of_Israel/Pages/Shim
https://www.youtube.com/%20%20watch?v=y3fOqJMwUBY

