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  שניפרק 
  

  .וענו על כל השאלות שאחריו, לפניכםקראו את המאמר ש
  כרו של דוד בן גוריוןלזִ 

  ד"כסלו תשלבו "ט, הממשלה גולדה מאיר תאַש נאום רֹ פי -מעובד על

 www.kneset.gov.il אתר הכנסת: מתוך                                                                
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  ,חברי הכנסת, כבוד היושב  ראש, כבוד הנשיא
גוריון ועל פועלו האדיר בתולדות עמנו מאז ־אין גבול למה שאפשר להגיד על דוד בן

גוריון בחרתי רק מעטים ־בבואי לסקור את מעשיו של בן. 1906שנת עלותו ארצה ב
ינו אמנם היו נושאים שגם מנהיגים אחרים האמ. אך את המכריעים ביותר, מהם
גוריון הפך את המחשבה למעשה אדיר ועשה זאת בכל כוח השכנוע ־אך בן, בהם

  .ויכולת ההכרעה שאפיינו אותו
  

גוריון היה היכולת המופלאה ־אחד הקווים הבולטים ביותר באופיו ובדמותו של בן
את הדבר , לבחור מתוך מכלול של בעיות רבות שעמדו על סדר יומו של העם היהודי

שנתיים , 1946 בשנתהיה  , למשל, כך. זי ביותר והמכריע באותה עתהמרכ, העיקרי
בתקופה זו  .ראש הנהלת הסוכנות היהודית יושבכ כיהןכאשר , לפני קום המדינה

וכי הכנותינו הצבאיות הן , ישראל־החליט כי יש להתכונן לפעולות הגנה בארץ
רצות הברית כינס עשרות יהודים מכל רחבי א, הוא נסע לארצות הברית. העיקר

הוא הסביר את הצורך בנשק ובתעשיית . ותיאר להם את המצב בארץ באותה עת
גוריון יש חשיבות ־ליוזמה זו של בן. והכין אותם לעזרה שנהיה זקוקים לה, נשק

מכרעת ביכולת ההגנה והלחימה כעבור פחות משלוש שנים לאחר מכן במלחמת 
  .1948 שנתב, העצמאות

  
הייתה לו היכולת המופלאה להסיק את , מרכזו הוא עמדבעיצומו של כל מאבק שב

בעת שכבר כיהן כראש  ,1949 שנתב. המסקנות הנדרשות ולקבל החלטות קשות
להעביר  ,ם"בניגוד להחלטת האו, הוא החליט ,הממשלה הראשון של מדינת ישראל

במעשה זה ". ירושלים יש רק אחת" ,לדבריו. את הכנסת ואת הממשלה לירושלים
  .כי ירושלים תהיה בירת ישראלהוכרע 

  
 הוא. כלוסוגוריון להתרכז ביישוב היהודי בנגב ובִא ־זכורה לכולנו הנחישות של בן

הוא קרא לבני הנוער לבוא . אישית דוגמה שמשול בנגב ההתיישבות את להגביר רצה
הוא בעצמו עלה להתיישב , פרש מכהונתו כראש ממשלהלאחר שו, ולהתיישב בנגב

, כאשר אנו רואים עתה את הברכה הרבה בהתיישבות זו. בשדה בוקר שבנגב
בהפיכת אנשים שלא ידעו עבודת אדמה בחייהם להיותם , בהפרחת חלקים של הנגב

גוריון ואת פועלו -אנו יודעים להעריך את גודל חזונו של בן –עובדי אדמה מצליחים 
  .אדיר במפעל התיישבותי זהה
  

. מחזונו ניכרישראל הייתה חלק ־גוריון במדינה יהודית בארץ־גם האמונה של בן
במטרה להבטיח את עתיד המדינה ואת קיום העם היהודי הוא דרש בראש 

ציונות פירושה , בשבילו. ישראל־ובראשונה ממנהיגים ציוניים מהגולה שיעלו לארץ
אך הוא לא , יגים הציוניים בגולה הסכימו עם דעותיולא תמיד המנה, נכון. עלייה

  .נרתע לחזור ולשנן אותן
  
  
  
  
   

  
  



 
7 

י הכנסת אני רוצה לומר כמה מילים  ברשותך וברשות חבר, כבוד היושב ראש
ב לאורך רו. גוריון לאורך שנים ארוכות־נפל בחלקי לעבוד במחיצתו של בן. אישיות

אני מודה לאל . בינינו גם תקופה מרה אך הייתה, השנים הייתה בינינו ידידות רבה
ושאחרי יריבות מרה זכינו ,  שבשנים האחרונות הייתה התפייסות מוחלטת ושלמה

  . שנינו  לידידות מחודשת וטובה
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  גוריון -בן צריף

 www/sde.boker.org.il אתר קיבוץ שדה בוקר מעובד על פי

 בוקר בשנים שדה בקיבוץ פולה אשתואת ו גוריון־בן דוד את שימש אשר המגורים צריף הוא גוריון־בן צריף
  .גוריון־בן למורשת המכון במסגרת הציבור לרשות ומדהע אוןילמוז מותו לאחר הפך הצריף .1973 - 1953

  בוקר לשדה גוריון־בן של עלייתו

, הרכב את עצר הוא. אוהלים ומספר צריף גוריון־בן ראה, בנגב ל"צה של מתמרון חזרה בדרכו, 1952 בשנת 
 תבמלחמ המקום על נלחמו אשר צעירים של קבוצה הם כי לו סיפרו הם. המקום תושבי עם ושוחח ירד

מאוד מהמקום  התרשם גוריון־בן. בו להתיישב יש אלא עליו להילחם די לא כי סבורים והם, העצמאות
  :כתבנ ובו הממשלה מראש מכתב בוקר בשדה התקבלמספר  ימים לאחר. ומתושביו

 החלוציים המפעלים ובזכות בזכותכם שרק, יודע ואני, חלוציים מפעלים כמה ראיתי בארץ שנותיי 47 במשך"
 חלוצי מפעל יימימ ראיתי שלא, אומר אם לי ותסלחו[...]  עשינו אשר החיל מעט עשינו לארץ לבואי ושקדמ
[...]  לאנשים שיש ובסגולות ובתואר ברכוש לא, אנשים בקיבוץ או באיש מעולם קינאתי לא[...]  בוקר כשדה
 זה מעין במעשה להשתתף יזכית לא למה: קנאה של רגש מעין ביבלִ  לדכא לי קשה היה אצלכם בביקורי אולם
  "!ותצליחו ברוכים היו[...] 

התפטר מתפקידיו הוא , ראש ממשלה ושר ביטחוןכ גוריון־כיהן בןבהן שלאחר כארבע שנים , 1953בסוף שנת 
חברי הקיבוץ התלבטו אם לקבל אדם מבוגר ומפורסם לקיבוצם . בוקר שבנגב בשדהעם רעייתו ועבר לגור 
  .אותו כחבר אבל לבסוף קיבלו, המבודד

 מהמתח להשתחרר הצורך: שהועלו הסיבות בין. בוקר שדהלהתיישבותו ב הסיבות את רטיפ לא גוריון־בן
 ההתיישבות את לקדם הרצון ,של המדינה הראשונות בשנותיה ממשלה כראש בתפקידו כרוך שהיה העצום
, תקווה- פתחות החקלאיות לתקופה שבה שימש בצעירותו פועל במושב וגעגועיו אישית דוגמה ידי על בנגב
  .רה'סגו לציון- ראשון, סבא-כפר
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  .ענו על כל השאלות שלפניכם
  

השלימו את הנתונים . גוריון־בתולדות חייו של דוד בןלפניכם ציוני דרך מרכזיים  .10
 )'נק 4( " צריף בן גוריון"הקטע הנלווה על פי על פי המאמר ו חסריםה
  

    

  

  _____________    _____ ______________     

1906                 1946                  1948                 1949                            1973                
                   

ציינו לצד כל אחת מן התכונות את . גוריון־לפניכם כמה תכונות שאפיינו את בן .11
 )'נק 6( .על פי המאמר תכונה זו שמדגים  המעשה

 

 לקבל החלטותבעל יכולת   .א
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 דוגמה אישיתנותן   .ב
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 חזוןאיש   .ג
________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

  .   גולדה מאיר, ת הממשלהאשַ של רֹ  נאוםגוריון הוא ־המאמר לזכרו של דוד בן. א .12
   )'נק 4( .לכל אחד ממאפייני הנאום הבאיםאחת דוגמה המאמר הביאו מ

  ________________________________________ פניה לנמענים .1

  _____________________________________ דיבור בגוף ראשון .2

  

 צירופי מילים המעידים על הערכתה הרבה של גולדה שניהעתיקו מתוך הנאום   .ב

  )'נק 4( .גוריון־מאיר  לבן

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

  
  
  

גוריון עובר ־בן
 -לגור בשדה
 בוקר

שנת פטירתו של   
   גוריון־בן

בן גוריון ראש   
 הממשלה
 הראשון
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הציעו המורים באחד מבתי " גותמנהיגים ומנהי"במסגרת לימוד הנושא השנתי  .13
ההצעה הובאה לדיון בפני ". גוריון-צריף בן"הספר לשלב בטיול השנתי ביקור ב

 )'נק 8( .נמקו את דבריכם? מה דעתכם על הצעה זו. התלמידים

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

כראש גוריון מתפקידו ־כתוב כי כאשר התפטר בן "גוריון־צריף בן"בקטע הנלווה  .14
 .תו בקיבוץ שדה בוקר שבנגבממשלה הוא עבר לגור עם רעיי

  )'נק 4(   .גוריון להיקלט בקיבוץ־שתתפתם בוועדה שדנה בבקשתו של בןה
  

 .ריון בקיבוץגו־קליטתו של בן בעדנימוק אחד הנלווה על פי הקטע העלו 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  
  .גוריון בקיבוץ־קליטתו של בן נגדנימוק אחד הנלווה העלו על פי הקטע 

___________________________________________________________
___________________________________________________________  

  
 אך, לא תמיד המנהיגים הציוניים בגולה הסכימו עם דעותיו"כתוב  33 – 32 בשורה .15

 "הוא לא נרתע לחזור ולשנן אותן
  )'נק 3(   ?אךבאיזו מילת קישור ניתן להמיר את מילת הקישור 

 לכן  .א

 למרות זאת  .ב

 לאחר מכן  .ג

 כמו כן  .ד

 

          גוריון לאורך שנים ־נפל בחלקי לעבוד במחיצתו של בן: "כתוב 35בשורה   .א  .16
      )'נק 3( :           היא נפל בחלקימשמעות הביטוי   ."ארוכות
 העדפתי .1

 בחרתי .2

 נאלצתי .3

 זכיתי .4

 
על פי הפסקה  שלפניכםלכל אחת מן המילים המנוגדת תבו את המילה כ. ב

 )'נק 4(     ) 38 – 34שורות (של המאמר  האחרונה

 
  ____________________ טובה 

  
  ___________________ ידידות 

בכתיבתכם הקפידו 
על סימני , על הניסוח
על כתיב , הפיסוק

נכון ועל כתב יד 
 .ברור


