
"אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל, אני מקווה שאזכר כאיש שאהב את עמו 

  וארצו ועמד על משמרתם כל חייו בכל דרך שהייתה לאל ידו"

      ()יצחק שמיר

 

של מדינת  השביעי ראש הממשלה – )יֶזרניצקי( יצחק שמיר

 ישראל

 (1914בנובמבר  7) ח בחשוון תרע"ה"י :תאריך לידה
 (2012ביוני  30) בתמוז תשע"ב י' :תאריך פטירה

 

 .היה פעיל בבית"ר בפוליןלאחר ש ישראל עלה לארץ    1935

 .הצטרף לאצ"ל    1937

פרש מהאצ"ל והצטרף ללח"י והיה מפקדו. מאז בריחתו ממחנה מעצר     1940

וצע פרס לכל מי וה י הבריטיםל ידמבוקש ע , היה1949בריטי ועד 

  ו.שיעזור לתפס

ארגון במערכת  –ד מוסההיה איש , הצטרף לשירותי הביטחון   1955

 .העוסק באיסוף מידע חשאי מחוץ לגבולות המדינה הביטחון

  .הליכוד מטעםנבחר לכנסת    1973

  .1980כיהן כיו"ר הכנסת עד    1977

 .נתמנה לשר חוץ   1980

 .נבחר לראשות הממשלה לאחר פרישת מנחם בגין   1983

 .התמנה לסגן ראש הממשלה ולשר חוץ בממשלת אחדות לאומית   1984

 נתמנה לראש ממשלה למשך שנתיים בהסכם רוטציה עם מפלגת העבודה.   1986

 .ליכודהשר פנים בממשלת כיהן כ   1987

 .לאומית ללא רוטציה נתמנה לראש ממשלת אחדות   1988

 .הללא מפלגת העבוד ,אך שמיר המשיך לעמוד בראש ממשלה חדשה ,הממשלה נפלה   1990

 ה.רוסימ העלייהיזם את    1990

  .יהודי אתיופיהלהעלאת  מבצע שלמההורה על    1991

מלחמת ב כשסירב להגיב על ירי לישראל עוצמה שבאיפוק ומהי שקטהמנהיגות לימד מהי   1991

 .המפרץ הראשונה

 .פרש מהנהגת הליכוד   1992

 .מהחיים הפוליטייםפרש    1996

 .קיבל את פרס ישראל על מפעל חיים   2001

 לבית עולמו.נפטר   2012
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http://main.knesset.gov.il/mk/pages/MkPersonalDetails.aspx?MKID=175
http://main.knesset.gov.il/mk/pages/MkPersonalDetails.aspx?MKID=175


 

 תרומתו הייחודית

אתיופיה. מלישראל של מאות אלפי עולים מברית המועצות ולהעלאתם , ובכלל זה פעל לעידוד עלייה

כמה , של מאות אלפי עולים נוספים, הן מברית המועצות הן מאתיופיה עליה זו פתחה פתח להבאתם

שנים אחר כך. עליות אלו העלו משמעותית את מספר תושביה היהודיים של מדינת ישראל. דן 

מרידור כתב על התנהלותו של שמיר כראש ממשלה בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה: "יצחק 

שמיר התגלה בהיגיון הברזל שלו, ביכולת העמידה בלחצים ובאיפוק הרב שאפיין אותו כל כך. גם 

אחרי התקפות הטילים שגרמו הרס רב, כאשר שרים דרשו פעולה צבאית מידית, ערך שמיר את 

החשבון הקר ולא אפשר קבלת החלטות שיגררו את ישראל למלחמה, ראיתי את המנהיגות השקטה 

 ואת העוצמה שבאיפוק".

 

 

 :םוציל, 1991-ב ראש הממשלה יצחק שמיר מברך עולים חדשים מאתיופיה במרכז הקליטה בחדרה

  http://yshamir.org.il :צביקה ישראלי, לע"מ

 

 

 

 

 יוטיוב, מתוך: ביוגרפיה ,יצחק שמיר     

 

 

 

 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5
https://www.youtube.com/watch?v=hSjWip8CnDg
https://www.youtube.com/watch?v=hSjWip8CnDg

