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 הפרחת השממה דוד בן גוריון
את חזון הפרחת השממה ויישוב הנגב של ללמד בבואנו 

דוד בן גוריון , נלמד על דמות המופת / האיש /המנהיג דוד 
בן גוריון. לשם כך ראשית נצפה בסרטון קצר בבריינפופ 

ולאחר מכן נקרא במצגת מזמינה ונציג תמונות מנוף חייו 
 של דוד בן גוריון. 

 
                                   ביוגרפיה של דוד בן גוריון ופועלו -  שוןשיעור רא .1

 ) מצורפת מצגת(
 זהות לדוד בן גוריון ותעודת 

 
  החזון: הנגב –שעור שני 

 
 .איתור אזור הנגב ושדה בוקר במפת ישראלא. 

 
 ) מצורף בקבצים(: שיחה מקדימה לטקסטב. 

 חשיבות הנגב למדינת ישראל.
 קרנית יפה ורהוטה של הטקסט )הנ"ל(סקריאה 

 
 בכיתה : 

 ממדינת ישראל ובו נמצאים אוצרות טבע. 60%הנגב תופס 
                                                ישב בו אנשים רבים.יניתן לפתח אותו ול

 הקשיים בהתיישבות בנגב.
                                     

 : מושגיםג. 
 שממההפרחת ה

 םחלוצי
 חזון 
 םעבודת כפיי 
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 3שיעור 
 

 ישושום מדבר וצייה "("  ) – קריאת הטקסטד. 
 

ר ְוִציָּה שּום ִמְדבָּ  ְישֻׂ
 

ה בָּ ֵגל ֲערָּ  ְותָּ
ֶלת  ְוִתְפַרח ַכֲחַבצָּ

ר ַמִים-ִכי ִנְבְקעּו ַבִמְדבָּ  
ה   ישעיהו לה א בָּ ֲערָּ ִלים בָּ  ּוְנחָּ

 
 עתיד ) כך שגם המדבר ישמח( תקווה להפרחת השממה וגאולה ב

 
 הטקסט קשה ולקוח מספר ישעיהו . –נכוןןןן 

 אפשר לדבר עליו שיעור שלם ובאופן מסקרן ומעמיק 

 ��אני מכינה שיעור 
 
 

על החלטתו להתפטר מהממשלה ולעבור לנגב.                                      
 : משחק תפקידיםג. 

 ים חברי המשק דנ –עבודה בקבוצות 
 ביניהם האם לקבל את בן גוריון כחבר בקיבוץ )בעד ונגד(

 
 
 . החלטת בן גוריון לעבור לנגב; 1
 ן מהממשלה;ו. תגובות אזרחים על התפטרות בן גורי2
 ץ ברוב קולות לקבל את בן גוריון;. החלטת חברי הקיבו3
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 ישוב הנגבי
 

יום אחד, כשחזר בן גוריון מביקור באילת, ראה בדרך כמה אוהלים 

 וצריפים. הוא ביקש מהנהג לעצור. במקום היו כמה בחורים ובחורות. 

 "מי אתם? "   שאל אותם בן גוריון. -

שדה  –אנחנו קבוצה של בחורים ובחורות, והחלטנו להקים פה קיבוץ  -

 בוקר.

 מי שלח אתכם לכאן?   -

 א שלח אותנו. התאהבנו במקום הזה והחלטנו להתיישב פה.אף אחד ל -

 בהצלחה אמר בן גוריון. -

באותו רגע החליט בן גוריון בליבו שבמקום הזה הוא רוצה לעבוד 

 ולחיות בעתיד.

כשסיפר בן גוריון על החלטתו לעזוב את הממשלה ולהתיישב בשדה 

ש בוקר, היו כולם בטוחים שה"זקן" השתגע. אבל הוא לא התרג

 מדבריהם. 

בן גוריון החליט שהוא רוצה לעשות את הדברים שעליהם דיבר  67בגיל 

כפיים. הוא רצה להרגיש את ההרגשה הנהדרת שהייתה -ולעבוד עבודת

תקווה ובסג'רה. הוא קיווה שאחריו יבואו עוד אנשים -לו כפועל בפתח

 ויפריחו את השממה.

והולך לשדה בוקר. בן גוריון הודיע לחבריו בממשלה כי הוא מתפטר 

למחרת הודיעו העיתונים על החלטתו לכל תושבי המדינה. בן גוריון 

 קיבל עשרות מכתבים מאזרחים:

הם רצו לדעת, מדוע עשה זאת וביקשו ממנו לא לעזוב את הממשלה, אך 

 עשה מה שהיה חשוב בעינו. הוא כרגיל,

ה כשסיפר לאשתו פולה על החלטתו, ענתה פולה שהיא באה איתו לשד

 בוקר.
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בן גוריון התרגש מאוד כי גם היא הייתה מבוגרת מאוד ולא כל כך 

בריאה, אך בכל זאת החליטה לעזוב את ביתה, ידידיה, ילדיה ונכדיה, 

 את התנאים הנוחים בעיר,

 וללכת לשדה בוקר ולגור בצריף.

 משרד החינוך(         ןבן גוריו–)מתוך: חוברת עבודה                     
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 המכתבים המצורפים קריאת 
 

 מפה אז והיוםהכנת 


