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מספר פיבן חטך ממשלה" ראשי עשויים המקסים"ממה בספר למנהיגים? להפוך

כדי בחם היו תכונות ואילו שלנו, הממשלה ראשי היו ילדים מין אילו פעם חשבתם

נתחיל! בואו מקרוב? אותם להכיר רוצים המעניין. חייהם סיפור את ובחפצים במילים

גוריו! בן דוד
 , 1954 עד 1948 בשמם הממשלה ראש

1963 עד 1955
 בפלונסק בלימודיו במיוחד התבלט לא גוריון בן דוד

 גדין. כדוד נולד שבה העיירה פולין), (היום שברוסיה
 הכישרון למשל אחרות, יכולות לדוד היו זאת, לעומת
 לדבר שלו מסבא למד מאוד צעיר בגיל (כבר לשפות
 לטובת חברים עם פעולה לשתף היכולת או עברית)

הקהילה.

 וחבריו הוא קיבצו , 14 בן דוד כשהיה
 כסף ד׳ היה לא שלהוריהם ילדים

 ולימדו הספר, לבית אותם לשלוח

 את בהם לעורר כדי עברית אותם

 זאת ישראל. לארץ לעלות הרצון

 הראשונה הציבורית הפעילות הייתה

 אותה עשה והוא בראשה, עמד שדוד
 הושפע דוד לו. האופיינית בנחישות

הציונות, אבי הרצל, מתיאודור מאוד

כוח הן מנהיג של החשובות שהתכונות מדרכו ולמד

 במיוחד. התבלט דוד ובאלה ונחישות. רצון

 להבין לדוד גרם , 18 בן היה כשדוד הרצל, של מותו

 של החזון את ולממש ישראל לארץ לעלות שעליו

 לאנייה עלה אכן והוא היהודים. מדינת את להקים הרצל

 ,גוריון בן לדוד שמו את שינה יפו, לנמל אותו שהובילה

 וכמו בארץ. היהודי היישוב למנהיג והפך בחקלאות עבד

 לדרך. חברים אליו צירף הפעם גם , 14 בגיל

 לסחוף שלו והיכולת גוריון בן של הזאת הנחישות

 לא - הדרך בהמשך משמעותיות היו תומכים אחריו
 מדינת של הקמתה בסיפור גם אלא עצמו, שלו רק

 המדינה, הקמת על שהכריז הוא גוריון בן ישראל.

 עם עבר ואף שלה הראשון הממשלה לראש היה

 שיש האמין כ׳ השומם, בנגב לחיות פולה אשתו

אותו. גם ליישב

 צריך גדולים חלומות לממש שכדי הבין גוריון בן דוד

 סתם לא חברים. עם פעולה ולשתף מעשה לעשות

 אבנים על נשען גדול סלע "לפעמים אמר, הוא

 הסלע הקטנות, האבנים את תוציא אם קטנות.

׳פול". הגדול
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במתנה? הספר את רוצים
 "ראשי המילים צמד את שלחו

למייל: ממשלה"
yeladim@ozdigital.co.il

 כתובתכם המלא, שמכם בצירוף
 לא או מנויים אתם אם וציינו המלאה
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