
מר שמעון פרס
נולד בשנת 1923 בעיירה וישנייבה בבלרוס ועלה לישראל בשנת 1934. למד בבתי–הספר "בלפור" 

ו"גאולה" בתל–אביב ואחר–כך בכפר הנוער בבן–שמן.

בגיל 20 נבחר שמעון פרס למזכירות "הנוער העובד", ולאחר מכן נבחר לתפקיד מזכיר התנועה. 

בשנת 1947, כשהוא בן 24, גויס על ידי דוד בן–גוריון ולוי אשכול למטה ההגנה. משנת 1948 החל את 
הפרק הביטחוני בחייו. הוא שימש כראש שירותי ים וכראש משלחת משרד הביטחון בארצות הברית. 
בשנת 1953, כשהוא בן 30 בלבד, מונה פרס למנכ"ל משרד הביטחון. בתפקיד זה היה אחראי פרס 
ליצירת היחסים המיוחדים בין ישראל וצרפת, יזם את הקמת התעשייה האווירית והיה אחראי על 

הקמת הקריה האטומית של ישראל. 

משנת 1959 החלה הקריירה הפרלמנטרית של פרס, קריירה שנמשכה 48 שנים, בארבע מפלגות: מפא"י, 
רפ"י, העבודה וקדימה. הוא מילא כמעט כל תפקיד אפשרי בממשלת ישראל: החל מתפקידו הראשון 
כסגן שר הביטחון, דרך תפקידים כמו שר הקליטה, שר התחבורה, שר התקשורת, שר הביטחון, שר 
האוצר, שר החוץ, שר לשיתוף פעולה אזורי, השר לפיתוח הנגב והגליל וכמובן, ראש הממשלה בין 
השנים 1986-1984 ושוב, לאחר רצח יצחק רבין, בשנים 1996-1995. בשנת 2007 נבחר לכהן כנשיאה 

התשיעי של מדינת ישראל. 

"לא חלמתי להיות נשיא. חלומי כנער היה להיות רועה צאן או משורר של כוכבים", הוא אמר בטקס השבעתו לנשיא, ואכן לאורך השנים לא זנח פרס איש 
הספר את הקריאה והכתיבה. הוא כתב והיה שותף לכתיבת 12 ספרים. 

במהלך כל חייו הציבוריים בלט פרס כאיש של חזון ומעוף, שמביט קדימה לעתיד מבלי לוותר על ההווה. החל משנות ה-80 היה הכוח המניע העיקרי של 
תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים בפרט והעולם הערבי בכלל. היה בין מנסחי הסכמי אוסלו שפרצו את הפתח להסכמים בין ישראל לפלסטינים, ובשנת 

1994 הוענק לו פרס נובל לשלום יחד עם יצחק רבין ז"ל ויאסר ערפאת.

בשנת 1996 החל בהקמת "מרכז פרס לשלום" העוסק בייזום והפעלת פרויקטים משותפים עם שכנינו הפלסטינים, הירדנים והמצרים בנושאי כלכלה, תרבות, 
חינוך, ספורט, מחשבים, חקלאות, תקשורת ורפואה. תפיסתו לאורך כל פעילותו הציבורית היא שיש לרתום את המדע והטכנולוגיה לטובת מדינת ישראל 
וכי הצטיינות בתחומים אלה היא היתרון האיכותי של מדינת ישראל, ולכן יש להשקיע ולהעצים אותו. בשנים האחרונות הוא הפך להיות פעיל בתחומי        

הננו–טכנולוגיה ואיכות הסביבה.



אוניברסיטת חיפה

מעניקה בזאת

לשמעון פרס 

את אות המנהיגות

בהוקרה על שירותו רב השנים את מדינת ישראל, מתוך הקרבה ומסירות אין קץ; על תרומתו הרבה לביטחון ישראל ולמעמדה 
הבינלאומי ועל מאבקו הבלתי מתפשר לשלום בטוח וצודק בין ישראל לשכנותיה; על פועלו רב ההשראה בתחומי החברה והכלכלה; 
על היותו איש חזון, הפועל ללא לאות לרווחתם של אזרחי מדינת ישראל, תוך שהוא מביט אל האופק כשרגליו נטועות בקרקע; על 
העמדתו את המדע והמחקר במקום מרכזי וחיוני למדינת ישראל תוך הבנה כי את פירות ההשקעה בהשכלה הגבוהה היום, נקצור 

כולנו בעתיד. 

ניתן בחיפה, ישראל
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