
"אני מאמין שהתנהגותם של בני אדם מתעצבת במידה רבה על פי 

הציפיות שיש לאחרים מהם, ואלו, בתורן, מעצבות את אמונתם בכוחם 

 (322 'עמ ,, כתרכל הדרך, אוטוביוגרפיה – יצחק נבון, [2015] יצחק נבון) וביכולתם"

 של מדינת ישראל החמישינשיא ה – יצחק נבון

 (1921 באפריל 9) בניסן תרפ"א א' תאריך לידה:

 (2015 נובמברב 7) ב בחשוון תשנ"ו"י תאריך פטירה:

 

 נולד בירושלים. למד בבית המדרש המסורתי "דורש  1921

ציון" ובבית הספר "תחכמוני". את לימודיו התיכוניים 

סיים בבית הספר "ליד האוניברסיטה" )ליד"ה(, ולימים 

אף שימש מורה ומחנך בבית ספר זה. באוניברסיטה 

העברית בירושלים למד פדגוגיה, ספרות עברית 

 .וערבית ואסלאם

בשבועון של "קול  ,"הולך ברקידה" ,פרסם סיפור קצר  1944

זכה  . סיפור זה"הגלגל" וכן את הסיפור ישראל",

 .בפרס הסיפור הטוב מהווי ארץ ישראל

בתפקידו האחרון  .נקרא להצטרף לשורות ההגנה  1946

בארגון עמד בראש המחלקה הערבית של הש"י )שירות ידיעות( בירושלים 

 .סביבותיהו

צטרף לשירות הדיפלומטי במשרד החוץ ונשלח לנציגויות ישראל בארגנטינה ה  1949

 .ובאורוגוואי

 .תמנה למזכירו של שר החוץ משה שרתה        1951

 בימים שבהם כיהן כמזכירו של שרת, נקרא ללמד את דוד בן גוריון ספרדית. זמן קצר        1952

מזכירו של ראש הממשלה. בברכתו של שרת, החל אחר כך התבקש להחליף את 

 .נבון את עבודתו במחיצת בן גוריון

 לאחר התפטרותו של בן גוריון, עמד בראש אגף התרבות והאומנות במשרד החינוך.       1963

יושב ראש הוועד הפועל כו 1978עד שנת מטעם מפלגת רפ"י חבר כנסת כיהן כ   1965  

מש סגן יושב ראש הכנסת ויושב ראש ועדת חוץ יש כנסתתפקידיו ב הציוני. בין יתר

 .וביטחון

 ."ששת הימים ושבעה השערים" פרסם את האגדה המומחזת  1967 

ליווה  ,נמנה עם מקימי השמורה ומייסדיהיצחק נבון  ,נאות קדומיםהוקמה השמורה   1968

  .עד יומו האחרון השמורה כיהן כיו"רואותה מאז הקמתה 

  ."בוסתן ספרדי" כתב את המחזה  1970

קונגרס הציוני הכ"ח. קשר קשרים עם לנבחר ליושב ראש הוועד הפועל הציוני   1972

 .קהילות יהודיות בעולםעם מנהיגים יהודים ו

הלכידות שקד על הגברת . בתפקידו זה, נבחר לנשיאה החמישי של מדינת ישראל  1978

 קידום ערבות הדדית בין עדות ודתות במדינה. על החברתית ו

 .נבון יצא לביקור ממלכתי היסטורי במצרים, והסכם השלום עם מצרים נחתם  1979

מתוך: 

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

Lexicon/Pages/navon_yi.aspx 
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סגן הנשיא מובארק ונאם בפני עם נשיא סאדאת ונפגש עם ה ,םביקר במצרי  1980 

 .הנהגת מפלגת השלטון

 .תבע להקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי סברה ושתילה שבלבנון    1982

עם תום כהונתו כנשיא, חזר לחיים הפוליטיים ונבחר לכנסת מטעם מפלגת     1984

כשר  .ישנה-ויצא לדרך חדשהבל לידיו את תיק החינוך והתרבות יהעבודה. הוא ק

 .לדו קיום בין כל תושבי ישראלוקש להטמיע את החינוך לדמוקרטיה יב ,חינוך

ים שנועד לעזור לחייל ,םחוק חיילים משוחררילהתחלת יישום מלא של  פעל  1988

בתמיכתו  ,תקבל בכנסתבאותה שנה, ה .משוחררים להתקבל ללימודים אקדמיים

מעגן את זכותו של הילד , החוק חינוך מיוחד תשמ"ח ,משרד החינוךשל של נבון ו

 .החריג לחינוך מיוחד חינם מטעם המדינה

בקנה אחד עם  ועלשלא בהתנדבות תפקידים ציבוריים יפרש מהחיים הפוליטיים ומ     1990

 .נטיות ליבו

 .ירושליםבונקבר בחלקת גדולי האומה בהר הרצל  2015בנובמבר  6-נבון נפטר ב 2015

 

 

 תרומתו הייחודית

וביל לצמצום ה ,טכנולוגי ותגבר את לימודי השפה הערבית-חינוך המדעיהדגיש את חשיבות ה נבון

 קרוא וכתוב ללימודמערך של מורות חיילות : הקמת ת"ביעור הבערו"יזם את מבצע ופערים בחברה 

נהיג את מסעות התלמידים ה ,יזם את מפעל "סל תרבות". מדינהההאוכלוסייה הבוגרת ברחבי את 

בירושלים. כשר  "למחנות ההשמדה בפולין ופעל להקמת בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה "סם שפיגל

שילוב בין בפעל לתגבור החינוך לערכים בהם האמין ושאף ליישם את הערכים ש ,החינוך והתרבות

אמת, יושר, כיבוד הזולת, אהבת הארץ, הכרת המסורת היהודית  :ערכים יהודיים לערכים כלליים

  .לדות עם ישראלותו

ששת הימים ושבעת כדוגמת "סיפורים קצרים,  היתר כתב גםסופר ומחזאי. בין היה הנשיא נבון 

מופע קונצרטנטי ". כן כתב הולך ברקידה" ",מגילת הזקנים אשר בכותל המערבי", "השערים

שפת את ס המעלה על נ –" בוסתן ספרדיהמחזה " בולט במיוחד". בין יצירותיו רומנסרו ספרדי" בשם

 .הלדינו ואת תרבות יהדות ספרד

 

 

 

, 20-ארבעים של המאה הספר התיכון בית הכרם, תחילת שנות ההצחק נבון עם תלמידיו בבית י
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מפעל "ביעור הבערות", במסגרת בכיתה של עולים חדשים הלומדים עברית בביקור יצחק נבון 

 / timeline-http://www.archives.gov.il/chapter/navonתוך:, מלם: יהודה אייזנשטרקיצ ,1964

 

 : יוטיובמתוך ,נאות קדומים – יצחק נבון

 

 

 יוטיוב :מתוך ,יצחק נבון – חדשות מהעבר
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