
 יו...אמרו על
 

 עצרו רגע! מה אתם יודעים על בן גוריון?  -לפני שנתחיל 
 מה אתם חושבים עליו? 

 איך אתם הייתם מכנים אותו? 

 עם סיום הלמידה, תוכלו לבדוק האם צדקתם.
 
 

 

 

                             איך ישראל צומחת מסביבנו"
 חסרונותינוהיא חזקה יותר מכל 

 וגם הנגב עוד יהיה פורח
 ..."!ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

 

 

    . השממהכך אהב. שם פגש בכמה צעירים באמצע -גוריון לנגב שכל-נסע בן 1953באחד הימים בשנת 

לראותם ושאל אותם מה מעשיהם. הצעירים ענו לו כי בכוונתם להקים קיבוץ בנגב.  השתומםגוריון -בן

                                    כך מהרעיון והחליט לעזוב את עבודת הממשלה ולעבור לגור בנגב. -גוריון התלהב כל-בן

ם שאלו אותו מדוע גוריון בעשרות מכתבים מאזרחי המדינה, רבים מה-עם המעבר לשדה בוקר הוצף בן

גוריון ענה להם כי בחר ללכת לשדה בוקר כי רצה לממש בעצמו את החזון של הפרחת -החליט לעזוב. בן

  השממה.

                             אך מעורבותו הפוליטית לא איפשרה לו לנוח בדרום הארץ. חברי מפלגתו ביקשו ממנו שיחזור. 

כך התמנה בשנית לתפקיד -חריו וחזר לממשלה כשר ביטחון, ואחרושת בגוריון לבק-כעבור שנתיים נענה בן

 ראש ממשלה. 

 -גוריון שהגיע הזמן להתפטר, וכי עכשיו רוצה הוא להקדיש זמן לאהבתו האמיתית-החליט בן 85בגיל 

                                         בוקר, והקדיש את זמנו לכתיבת זכרונותיו. -הספרים. הוא חזר לצריפו אשר בשדה

 גוריון'.-בוקר הנושאת את שמו 'מדרשת בן-נפטר ולבקשתו נקבר בקרייה לחינוך ומדע בשדה 87בגיל 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 http://www.youtube.com/watch?v=nnodwctdRUgלהאזנה לשיר: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דוד בן גוריון מדבר על הנגב

ארץ ישראל תיבנה אך ורק בידי עם חרוץ, עשיר בחומר וברוח, אשר יבוא אליה מבחוץ בגזירת צורך 

מצויד במכשירי המדע והטכניקה המודרניים ומוכן בכל מחיר היסטורי חיוני ליצור לעצמו מולדת, כשהוא 

להפוך את השממה והחרבה לנווה פורח עמוס תנובה ועשיר תרבות ורב אוכלוסין, כאשר עשו המהגרים 

וכאשר החלו היהודים לעשות בארץ  -האנגלים בצפון אמריקה והמהגרים ההולנדים בדרום אפריקה 

 ן () מכתב של בן גוריו  ישראל גופה."

 

" להיות ראש ממשלה זה קשה מאוד . יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם . אבל יש עניין שמדאיג אותי 

                                                      המדינה שלנו צעירה מאוד וחלקים גדולים ממנה לא מיושבים .  –במיוחד 

 ת ולתעשייה, כדי שיהיה לנו מה לאכול! אנחנו זקוקים לכל שטח המדינה הקטנה שלנו לחקלאו

 הנגב. -אזור שחשוב לי במיוחדיש 

הנגב גדול יותר ממחצית שטח המדינה . זה אזור מדברי, חם שם ויבש, והוא גם רחוק ממרכז הארץ,                         

 לכן לא רבים רוצים לגור בו. 

 דוד בן גוריון
 מילים ולחן: שלמה גרוניך ומתי כספי

 
יר ְכְתבּו ָעָליו שִּ יִּ יַע לֹו שֶׁ   ַמגִּ
יּור ָהְפָכה צִּ   ַהְדמּות ַהֹזאת שֶׁ

ָער ַהָלָבן יַח ַהשֵּׂ   ָהֹראש ַהַמְקרִּ
יש  ל ָהאִּ ָחתּוְך שֶׁ ּבּור הֶׁ   ַהָקָטןַהדִּ

יר ְכְתבּו ָעָליו שִּ יִּ יַע לֹו שֶׁ   ַמגִּ
  

יש ַהָקָטן ָגדֹול ַהזֶׁה י ָהאִּ   ְּבלִּ
יש ַהָקָטן ָגדֹול ַהזֶׁה י ָהאִּ   ְּבלִּ

ים ירִּ יר שִּ   ֹלא ָיֹכְלנּו ָלשִּ
יש ַהָקָטן ָגדֹול ַהזֶׁה י ָהאִּ   ְּבלִּ
יש ַהָקָטן ָגדֹול ַהזֶׁה י ָהאִּ   ְּבלִּ

יםֹלא  ְהיֹות ֲאָנשִּ   ָיֹכְלנּו לִּ
יר ְכְתבּו ָעָליו שִּ יִּ יַע לֹו שֶׁ  ַעל ַכן ַמגִּ

 

http://www.youtube.com/watch?v=nnodwctdRUg


בו יישובים רבים , ולכן אפשר ליישב בו כל אין  –לנגב יש יתרונות רבים: זה אזור לא מיושב אבל 

העולים שמגיעים עכשיו לארץ. יש בנגב הרבה שמש , לכן קל להשתמש בו באנרגיית שמש.                              

בנגב יש גם הרבה מחצבים כמו ברזל, נחושת וחומרים נוספים המצויים באדמה. אני חושב שאנחנו 

אליו מתיישבים רבים. האתגר בנגב יכול להפוך אותנו למדינה חשובה  חייבים להשקיע בנגב ולהביא

מאוד בעולם, מדינה שמסייעת למדינות אחרות , שהן חמות ומדבריות, לפתח חקלאות וענפים אחרים. 

באמצעות פיתוח אנרגיית השמש נוכל לתרום לכל העולם! דווקא הקשיים בנגב יכולים לעזור לנו לפתח 

 " את המדע שלנו. 

 

 להפרחת השממה / הנגב  ערכים

 חשיבות המדע

 ציונות 

 הארץאהבת 

 השקעה בפיתוח 

 התיישבות

 חיסכון 

 עצמאות כלכלית

 יעילות

 


