
  דוד בן גוריון
  

דוד בן גוריון היה המנהיג שהכריז על הקמת מדינת ישראל 
לאחר קום המדינה הוא היה ראש הממשלה . 1948בשנת 

  .הראשון של מדינת ישראל
  

ועלה לארץ כשהיה בן , 1886בן גוריון נולד בפולין בשנת 
בשנים הראשונות בארץ הוא עסק בעבודה חקלאית . 20

אחר כך פנה לפעילות למען . במושבות בשרון ובגליל
והוא עמד בראש , הוא היה פעיל בתנועה הציונית –הציבור 

  .מפלגה גדולה שהקים
  

הם גרו . ילדים 3ונולדו להם , בן גוריון התחתן עם פולה
אפשר  :כיום אפשר לבקר בבית הזה. בבית צנוע בתל אביב

כתב , שבו בן גוריון קיבל את אורחיו,לראות את חדר העבודה
אפשר לראות גם את הספרייה . מכתבים והתייעץ עם אנשים

ולהבין עד כמה הוא ) ספרים 20,000-כ( העצומה שהייתה לו 
בן גוריון פרסם . אהב ספרים והתעניין בתחומים שונים

, ך"תנקיים בביתו חוג ללימודי , עשרות מאמרים וספרים
  .נפגש עם בני נוער ועוד

  
הוא , כאשר בן גוריון פרש מהחיים הציבוריים, 1963בשנת 

הוא האמין שהרבה . בקיבוץ שדה בוקר, עבר לגור בנגב
אנשים צריכים לבוא לגור בנגב ולהפוך את המדבר לגן 

הוא . 87בגיל , 1973הוא חי ועבד שם עד מותו בשנת . פורח
. הבבאזור שכל כך א, נקבר בנגב
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. אביב-תל, )מטח(



  ָדִוד ֶּבן גּוְריֹון
  

ָדִוד ֶּבן גּוְריֹון היה הַמְנִהיג שִהְכִריז על הקמת מדינת ישראל 
לאחר קום המדינה הוא היה ראש הממשלה . 1948ִּבְׁשַנת 

  .הראשון של מדינת ישראל
  

ועלה ָלָאֶרץ כשהיה בן , 1886בן גוריון נולד בּפֹוִלין בשנת 
בשנים הראשונות בָאֶרץ הוא ָעַסק בעבודה חקלאית . 20

אחר כך פנה לְּפִעילּות למען . בֹות ַּבָׁשרֹון ובָגִלילְּבמֹוָׁש 
והוא ָעַמד בראש , הוא היה ָּפִעיל בְתנּוָעה הִציֹוִנית –הציבור 

  .ִמְפָלָגה גדולה שֵהִקים
  

הם גרו . ילדים 3ונולדו להם , בן גוריון התחתן עם ּפֹוָלה
אפשר : כיום אפשר לבקר בבית הזה. בבית ָצנּוַע בֵתל ָאִביב

ָּכַתב , שבו בן גוריון קיבל את אורחיו,ראות את ֲחַדר ָהֲעבֹוָדהל
אפשר לראות גם את הִסְפִריָיה . מכתבים וִהתייעץ עם אנשים

וְלָהִבין עד כמה הוא ) ספרים 20,000-כ( הֲעצּוָמה שהייתה לו 
בן גוריון ִּפְרֵסם . אהב ספרים וִהתעניין בְתחּוִמים שונים

, ךְ "ִקיֵים בביתו חוג ללימודי ָתנָ , פריםַעְׂשרֹות ַמֲאָמִרים וס
  .נפגש עם בני נוער ועוד

  
הוא , כאשר בן גוריון ָּפַרׁש מהַחִיים הִציּבּוִרִיים, 1963בשנת 

הוא ֶהֱאִמין שהרבה . בקיבוץ ְׂשֵדה ּבֹוֵקר, עבר לגור ַּבֶנֶגב
אנשים צריכים לבוא לגור ַּבֶנֶגב ולהפוך את הִמְדָּבר לַגן 

הוא . 87בגיל , 1973וא חי ועבד ָׁשם עד מותו ִּבְׁשַנת ה. ּפֹוֵרחַ 
. באזור שכל כך אהב, ִנְקַּבר בנגב
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