יצחק שמיר
Yitzhak Shamir

סיון התשע"ג

יצחק שמיר ,ראש הממשלה השביעי של ישראל ,עמד
בראש ארבע ממשלות בין השנים .1992-1983
הוא נבחר לראשונה באוקטובר  ,1983לאחר פרישתו
של מנחם בגין .מספטמבר  1984כיהן כמ"מ ראש
הממשלה שמעון פרס בממשלת האחדות הלאומית.
בהסכם ה"רוטציה" בין הליכוד למערך ,חזר לכהן כראש
ממשלה מאוקטובר  1986עד דצמבר  ,1988עת הרכיב
את ממשלת האחדות השנייה .מיוני  1990עמד בראש
ממשלתו הרביעית )בלי המערך( עד יולי .1992
יצחק שמיר נולד בשם יצחק יזרניצקי ב-י"ד בחשון התרע"ו
) 22באוקטובר  (1915ברוז'ינוי שבפולין ,עלה ארצה ב,1935-
הצטרף תחילה לאצ"ל ,ועם הפילוג הצטרף ללח"י .היה
זה שמיר" ,מיכאל" בכינויו המחתרתי ,ששיקם את לח"י
לאחר רצח מפקדו אברהם שטרן )יאיר( ,ולאחר שנכלא
במחנה המעצר מזרע ,ממנו ברח .ב 1946-נתפס והוגלה
לאפריקה ,ברח מן המעצר ושב ארצה כמה ימים לאחר
קום המדינה.
בין השנים  1965-1955שירת יצחק שמיר ב"מוסד" ,והקים
את התשתית המבצעית שלו באירופה .ב 1969-הצטרף
לתנועת החרות ,נבחר ליו"ר ההנהלה ופעל למען יהודי
בריה"מ .כעבור ארבע שנים נבחר לכנסת בסיעת הליכוד.
לאחר הבחירות במאי  1977נבחר שמיר לתפקיד יו"ר
הכנסת ,וניהל את הישיבה ההיסטורית שבה נאם נשיא
מצרים אנואר סאדאת בשנת  .1979ב 1980-נבחר לשר
החוץ בממשלת בגין.
שמיר גם כיהן כשר החוץ ,שר הביטחון ,שר העבודה
והרווחה ,שר לאיכות הסביבה ושר לענייני ירושלים
בממשלות שונות.
בתקופתו ובהנהגתו של ראש הממשלה שמיר נרשמו
הישגים מרשימים:
 ‰קליטה של כמיליון עולים חדשים מבריה"מ לשעבר
ומניעת נשירתם למערב.
 ‰ייזום "מבצע שלמה" שבמסגרתו הועלו ביום אחד 14
אלף עולים מאתיופיה.
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 ‰הקמה של יישובים רבים בכל חבלי ארץ-ישראל.
 ‰כינון המסגרת לשיתוף פעולה אסטרטגי בין ארה"ב
לישראל.
 ‰כינון יחסים דיפלומטיים עם כ 30-מדינות ובהן סין
והודו.
 ‰יוזמות מדיניות )ובהן ועידת מדריד( למו"מ ישיר עם
מדינות ערב והפלשתינים.
 ‰מאבק ללא פשרות ב"אינתיפאדה" ובאש"ף.
 ‰ניהול ,בקור-רוח ובשיקול-דעת ,של משבר מלחמת
המפרץ ומתקפת הטילים על ישראל.
 ‰קידום כלכלת ישראל לשיעורי צמיחה של  5-6אחוזים.
 ‰טיפוח ערך האחדות הלאומית.
לאחר הבחירות לכנסת ה 13-בשנת  ,1992כיהן שמיר
כחבר-כנסת באופוזיציה לממשלת רבין ,עד  ,1996עת
פרש מן החיים הפוליטיים.
ביום העצמאות התשס"א הוענק ליצחק שמיר פרס
ישראל על מפעל חיים ,תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
– "על מאבקו הבלתי נלאה למען הקמת מדינת ישראל
ועל פעילותו ארוכת השנים ,שבמרכזה עמדה המדינה,
שלומה ,בטחונה ושלמותה ,ושנעשתה בקנאות ,באהבה
ובמסירות אין קץ לעמו ולמולדתו".
יצחק שמיר הלך לעולמו בשבת ,י' בתמוז התשע"ב )30
ביוני  ,(2012והוא כבן  .97הובא למנוחות בחלקת גדולי
האומה בהר הרצל ,לצד רעייתו שולמית שנפטרה כשנה
קודם לכן.

יוסי אחימאיר
מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי
לשעבר מנהל לשכת רה"מ שמיר
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Yitzhak Shamir
Yitzhak Shamir, the seventh Prime Minister of Israel,
led four governments between 1983 and 1992.
Shamir was first elected in 1983, following the retirement
of Menachem Begin. He served as Vice-Premier to
Shimon Peres in a national unity government from
September 1984 to October 1986 as part of a “rotation
agreement” between the Likud and the Labor Alignment
(Ma’arach) parties. He then served as Prime Minister
until December 1988, when he formed the second
national unity government. Shamir later led his fourth
government (without the Labor Alignment) from June
1990 to July 1992.
Yitzhak Shamir was born Icchak Jeziernicky on October
22, 1915 in the Polish town of Ruzhany. He immigrated
to Eretz Israel in 1935 where he joined the Zionist
paramilitary IZL organization, later joining the Lehi faction
when the organization split. It was Shamir, known by his
underground code name “Michael”, who rehabilitated
Lehi following the murder of its leader Avraham (Yair)
Stern, after he escaped from the Mizra detention camp.
In 1946 he was captured and deported to Africa but
escaped yet again, returning to Israel within days of
the establishment of the State.
Yitzhak Shamir served in the Mossad from 1955-1965,
establishing the organization’s operational infrastructure
in Europe. He joined the Herut party in 1969, where
he was elected Chairman of the Party Directorate and
worked to help Soviet Jewry. Four years later he was
elected to the Knesset as a member of the Likud.
Following the elections in May 1977, Shamir became
the Speaker of the Knesset, presiding over the historic
speech by Egyptian President Anwar Sadat in 1979. In
1980 he was appointed as the Foreign Minister in the
Begin government.
Shamir also served as the Foreign Minister, Minister
of Defense, Minister of Labor and Welfare, Minister of
Environmental Protection and Minister for Jerusalem
Affairs in various governments.
Numerous achievements were made under the
leadership of Prime Minister Shamir:
• Some 1 million new Jewish immigrants were absorbed
from the former Soviet Union.
• Operation Solomon was conducted, airlifting 14,000
Ethiopian Jews in a single day.
• Many new towns and villages were founded throughout
Eretz Israel.
• The framework for strategic cooperation between
the United States and Israel was established.
• Diplomatic relations were established with some 30
countries, including China and India.
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• Political initiatives (including the Madrid Conference)

for direct negotiations with Arab nations and the
Palestinians were undertaken.
• Uncompromising struggle was waged against the
Intifada and the PLO.
• Restrained and calculated management of the Gulf
War crisis and missile attacks against Israel.
• The Israeli economy was furthered to growth rates
of 5-6%.
• National unity was promoted.
Following the elections to the 13th Knesset in 1992,
Shamir served as a member of the Knesset opposition
during the Rabin government, until he retired from
political life in 1996.
On Independence Day 2001, Yitzhak Shamir received
the Israel Prize for his lifetime achievements and special
contribution to society and to the State of Israel – “for
his relentless fight for the establishment of the State of
Israel and his prolonged activity, centering upon the
State, its wellbeing, safety and wholeness, undertaken
with interminable zeal, love and dedication for his people
and his homeland”.
Yitzhak Shamir passed away on June 30, 2012 at the
age of 97. He was buried in the State Leaders’ section
of Mount Herzl alongside his wife Shulamit, who died
the previous year.

Yossi Ahimeir

Director General, Jabotinsky Institute in Israel
Former Director of Prime Minister Shamir’s Bureau
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