דוד בן גוריון
דוד בן גוריון היה המנהיג שהכריז על הקמת מדינת ישראל
בשנת  .1948לאחר קום המדינה הוא היה ראש הממשלה
הראשון של מדינת ישראל.
בן גוריון נולד בפולין בשנת  ,1886ועלה לארץ כשהיה בן
 .20בשנים הראשונות בארץ הוא עסק בעבודה חקלאית
במושבות בשרון ובגליל .אחר כך פנה לפעילות למען
הציבור – הוא היה פעיל בתנועה הציונית ,והוא עמד בראש
מפלגה גדולה שהקים.
בן גוריון התחתן עם פולה ,ונולדו להם  3ילדים .הם גרו
בבית צנוע בתל אביב .כיום אפשר לבקר בבית הזה :אפשר
לראות את חדר העבודה,שבו בן גוריון קיבל את אורחיו ,כתב
מכתבים והתייעץ עם אנשים .אפשר לראות גם את הספרייה
העצומה שהייתה לו ) כ 20,000-ספרים( ולהבין עד כמה הוא
אהב ספרים והתעניין בתחומים שונים .בן גוריון פרסם
עשרות מאמרים וספרים ,קיים בביתו חוג ללימודי תנ"ך,
נפגש עם בני נוער ועוד.
בשנת  ,1963כאשר בן גוריון פרש מהחיים הציבוריים ,הוא
עבר לגור בנגב ,בקיבוץ שדה בוקר .הוא האמין שהרבה
אנשים צריכים לבוא לגור בנגב ולהפוך את המדבר לגן
פורח .הוא חי ועבד שם עד מותו בשנת  ,1973בגיל  .87הוא
נקבר בנגב ,באזור שכל כך אהב.
מתוך :אופירה גל ,שירה גודמן ,לחיות יחד בישראל ג ,תשס"ה ) © .(2005כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית
)מטח( ,תל-אביב.

גוּריוֹן
ָדוִד ֶבּן ְ
שה ְכ ִריז על הקמת מדינת ישראל
המנ ְִהיג ִ
גוּריוֹן היה ַ
ָדוִד ֶבּן ְ
ִבּ ְשׁנַת  .1948לאחר קום המדינה הוא היה ראש הממשלה
הראשון של מדינת ישראל.
בפּוֹלין בשנת  ,1886ועלה ָלאָרֶץ כשהיה בן
ִ
בן גוריון נולד
 .20בשנים הראשונות באָרֶץ הוא ָע ַסק בעבודה חקלאית
לפּ ִעילוּת למען
ָליל .אחר כך פנה ְ
מוֹשׁבוֹת ַבּ ָשׁרוֹן ובג ִ
ְבּ ָ
הציוֹ ִנית ,והוא ָע ַמד בראש
נוּעה ִ
בת ָ
הציבור – הוא היה ָפּ ִעיל ְ
שה ִקים.
ִמ ְפ ָלגָה גדולה ֵ
פּוֹלה ,ונולדו להם  3ילדים .הם גרו
בן גוריון התחתן עם ָ
אָביב .כיום אפשר לבקר בבית הזה :אפשר
בתל ִ
נוּע ֵ
בבית ָצ ַ
ֲבוֹדה,שבו בן גוריון קיבל את אורחיוָ ,כּ ַתב
ֲדר ָהע ָ
לראות את ח ַ
הס ְפ ִרייָה
והתייעץ עם אנשים .אפשר לראות גם את ִ
מכתבים ִ
ול ָה ִבין עד כמה הוא
ֲצוּמה שהייתה לו ) כ 20,000-ספרים( ְ
הע ָ
חוּמים שונים .בן גוריון ִפּ ְר ֵסם
בת ִ
והתעניין ְ
אהב ספרים ִ
ֲמ ִרים וספריםִ ,קייֵם בביתו חוג ללימודי ָת ָנ" ְך,
ַע ְשׂרוֹת ַמא ָ
נפגש עם בני נוער ועוד.
יבּוּריִים ,הוא
הצ ִ
מהחיִים ִ
בשנת  ,1963כאשר בן גוריון ָפּרַשׁ ַ
ֱמין שהרבה
ֹוקר .הוא ֶהא ִ
עבר לגור ַבּ ֶנגֶב ,בקיבוץ ְשׂ ֵדה בּ ֵ
המ ְד ָבּר לגַן
אנשים צריכים לבוא לגור ַבּ ֶנגֶב ולהפוך את ִ
ֵח .הוא חי ועבד ָשׁם עד מותו ִבּ ְשׁנַת  ,1973בגיל  .87הוא
פּוֹר ַ
נִ ְק ַבּר בנגב ,באזור שכל כך אהב.
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