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פרס הדיפלומטיה הישראלית לשנת תשע"ו
יוענק למר שמעון פרס ,הנשיא התשיעי של מדינת ישראל
נימוקי וועדת הפרס:
הנשיא לשעבר שמעון פרס הוא אישיות יוצאת דופן ,מוכרת ומוערכת בזירה הבינלאומית .הוא
ניצב בשורה אחת עם המנהיגים הבולטים בעולם ,אשר פעלו באמצעות עבודה דיפלומטית כדי
להפוך את עולמנו למקום טוב יותר.
במשך כשבעה עשורים שמעון פרס פועל וממשיך לפעול לביסוס כוחה ומעמדה של מדינת ישראל
בקרב העמים .כך עשה בכל התפקידים הממלכתיים והציבוריים שבהם כיהן.
בעת שכיהן בתפקיד שר החוץ ,ראש הממשלה ולבסוף נשיא המדינה ,ניצל פרס את המעמד הרם
שאליו הגיע כדי לחזק את יחסי החוץ של ישראל ולפתח את הדיפלומטיה הישראלית על כל
היבטיה .בהובלתו של שמעון פרס חודשו וכוננו קשרים עם עשרות מדינות עמן לא היו לישראל
קודם לכן יחסים דיפלומטיים ונעשו ניסיונות של אמת כדי להגיע לפשרה היסטורית עם שכנינו.
שמעון פרס הבין ,כי כדי לחזק את מעמדה של ישראל בעולם מן ההכרח לחזק את השדרה
המקצועית של הדיפלומטיה הישראלית ,ובראשם אנשי משרד החוץ .בתקופתו כשר חוץ הוביל
פרס את המהלך המשמעותי של הכרה בייחודיות שרות החוץ במטרה להשוות את תנאי השרות
שלהם לאלה של עובדי מערכת הביטחון.
גם בכהונתו כנשיא המדינה ,המשיך הנשיא פרס בשיתוף פעולה הדוק עם עובדי משרד החוץ בדרג
המקצועי והקפיד לשלב אותם במפגשים הדיפלומטיים הרבים אותם קיים .הוא ידע לנצל את
הידע הייחודי ואת ההון האנושי הנדיר של עובדי המשרד לטובת קידום האינטרסים המדיניים של
מדינת ישראל במגוון רחב של תחומים חשובים.
שמעון פרס הציב חזון ייחודי לדיפלומטיה הישראלית .היה זה תמיד חזון של יוזמה ,אומץ וראייה
לטווח ארוך של התהליכים הדיפלומטיים באזורנו ומעבר לו .חזון זה העמיד במרכז את מדינת
ישראל ,את אזרחיה ואת האינטרסים שלה בזירה הבינלאומית .כל זאת מתוך הכרה ,כי שמירה על
הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מחייב את חיזוק הדיפלומטיה הישראלית המקצועית.
בזכות הישגים אלה ועוד רבים אחרים החליטה ועדת הפרס להעניק למר שמעון פרס את פרס
הדיפלומטיה הישראלית לשנת תשע"ו.
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