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כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב  – בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה 

וישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות 
"המין האנושי  

              (17.1.1955, "נאום "משמעות הנגב :מתוך)  
                                                             

                                                             
     

 

 הראשון ישראלת ממשלראש  – (גרין)גוריון -דוד בן

 (1886 אוקטוברב 16) בתשרי תרמ"זז "י :תאריך לידה

 (1973 דצמברב 1)תשל"ד  כסלוב 'ו :תאריך פטירה           

 

 לעלייהשנעשו  מהכנותכחלק  ",אגודת עזראהקים עם חבריו  את "  1900

       לארץ.

. עם הגיעו לארץ עבד כפועל חקלאי במושבות יהודה והשרון ,לארץ ישראל להע   1906

 ."ציוןפועלי '"בתקופה זו כתב עם חבריו את המצע של מפלגת 

 .למושבה סג'רה עבר 1907

אחדות "הקים עם ברל כצנלסון ועם חברים נוספים את מפלגת   1919

           '"העבודה

    .הסתדרות העובדים ים אתהק  1920

זה  ובתפקידנבחר לתפקיד יושב ראש ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית.   1935

פעל  ,העולם השנייה במלחמתפעל להעלאת יהודים לארץ ישראל ולהקמת יישובים. 

להקמת חטיבה יהודית בצבא הבריטי, הבריגדה היהודית, ולהצלת יהודים מידי 

קיבל לידיו את תיק הביטחון בסוכנות היהודית  ,לאחר מלחמת העולם השנייה .םהנאצי

 ונערך לתפקידו זה.

ארץ ישראל  על חלוקת החלטהבכ"ט בנובמבר התקבלה בעצרת האומות המאוחדות   1947

גוריון בראשה קיבלו את החלטת  יהודית וערבית. הנהגת היישוב ובן – י מדינותלשת

 האו"ם והתחייבו לבצעה

אביב, הכריז  במאי, בשעה ארבע אחר הצהריים, במוזיאון תל 14בה' באייר תש"ח,   1948

 .על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

ולמשוך צעירים ללהיות דוגמה  ועלה לקיבוץ שדה בוקר מראשות הממשלה התפטר 1953

 .ולהפריח את השממה להתיישב בנגב אותם

לקסיקון   :, מתוךגוריון-דוד בן
  הכנסת

http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/BenGurion.aspx
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/BenGurion.aspx
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ממשלה ות הנבחר לראש , בבחירות באותה שנהביטחוןחזר לממשלה בתפקיד שר   1955

  ביטחון. שרכיהן גם כו

 החליט להתפטר מהממשלה. ,77כשהיה בן   1963

 .הוהקדיש את זמנו לכתיב , התפטר מחברותו בכנסת85כשהיה בן  1971

 

 תרומתו הייחודית

גוריון היה ממנהיגיהן הבולטים של התנועה הציונית ותנועת הפועלים, ראש ההנהגה של "המדינה  בן

נחשב האדריכל המייסד של המדינה ושל צה"ל וזה  .שבדרך" והמוביל ודוחף להקמת מדינת ישראל

 הראשונות. את דמותה בשנותיה עיצבשושביסס את עוצמתה הביטחונית והכלכלית של המדינה 

ראה ביישוב הנגב ובהפרחתו משימה לאומית, ביטחונית וכלכלית חשובה ביותר: "בלי  גוריון דוד בן

)מתוך: חזון ישוב ." יישוב הדרום והנגב לא ייתכן ביטחון המדינה ולא נגיע לעצמאות כלכלית

מן הספר הראשון בתורה, ספר  – התנ"ך גוריון בספרי לחשיבותו של הנגב מצא בן ביסוסהנגב(

גוריון כי  ציין בן ,"ודברי הימים. בפתח מאמרו "דרומה לספרי הנביאים האחרונים בראשית, ועד

  "."בדרום ובנגב עמדה עריסת אומתנו

 

.  

 

 פורצי דרך מט"ח מנהיגים https://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemIDמתוך:

                                                          
  יוטיוב, מתוך: גוריון-בן                                                                                                      

https://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemIDמנהיגים
https://geo.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemIDמנהיגים
https://www.youtube.com/watch?v=xM4GkFMRaAU
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 http://actualic.co.il :   , מתוךבוקר שדהב גוריון בן דודשל  תמונות


