דוד ב גוריו
דוד ב גוריו היה ראש הממשלה הראשו של מדינת ישראל.
הוא נולד בשנת  1886בעיר פלונסק בפולי.
הוא גדל בבית ציוני ולכ כבר בגיל  14התחיל את הפעילות הציונית שלו.
בשנת  , 1904כשהיה ב  18עבר דוד ב גוריו לורשה .ש עבד כמורה בבית הספר היהודי
בעיר.
בשנת  1906הגיע ב גוריו בפע הראשונה לאר ! ליפו .באר היה אז שלטו תורכי.
לדוד ב גוריו היה חלו לבנות את אר ישראל ולעבוד את האדמה ,לכ לא רצה להישאר
ביפו .הוא עבר לפתח תקווה ,ש עבד בבני תקופה קצרה ועבר לגור בגליל ,כדי לעבוד
בחקלאות.
ק&ש ָטא
אחרי מספר שני הוא נסע לתורכיה כדי ללמוד משפטי באוניברסיטה של ְ
אבל מלחמת העול הראשונה התחילה בדיוק כשהוא בא לחופשה בישראל ,לכ הוא
הפסיק את הלימודי ונשאר באר .
התורכי לא אהבו את הפעילות שלו באר ובקשו ממנו לעזוב את האר  ,הוא נסע למצרי
ומש המשי' לארצות הברית.
ב!  1917התחת דוד ב גוריו ע פולה ,והמשי' את הפעילות הציונית שלו מארצות
הברית.
כשהתורכי עזבו את אר ישראל והאנגלי באו לאר  ,חזר דוד ב גוריו לאר .
בשנת  ,1935בקונגרס הציוני ה!  ,19הוא נבחר לראש ההנהלה הציונית וראש הסוכנות
היהודית.
ב!  14במאי  1948נגמר המנדט הבריטי )האנגלי( באר ישראל.
דוד ב גוריו היה ראש הממשלה הראשו ,הוא הכריז על הקמת מדינת ישראל .הוא היה
ראש ממשלה עד .1953
בשנת  1953הוא עזב את תל אביב ועבר לגור בנגב  ,בקיבו "שדה בוקר" ,הוא האמי
שצרי' שהרבה אנשי יבואו לגור בנגב  .הוא רצה לתת דוגמא לאחרי.
אחרי הבחירות לכנסת השלישית הוא חזר להיות ראש הממשלה.
בשנת –  1963הוא עזב את התפקיד.הוא מת ב!  1בדצמבר  1973בקבו "שדה בוקר",
בקיבו נמצא הקבר שלו ושל אשתו.

ביוגרפיה
ש פרטי____________:
ש משפחה__________:
שנת לידה_______________:
אר לידה___________:
שנת עליה______________:
תארי נישואי __________:.
ש האישה_____________:
תפקיד במדינת ישראל____________:
מקומות מגורי בישראל___________________:
כמה שני חי___________:
באיזה סדר קרו הדברי ?
קרא את המשפטי  .סדר אות לפי סדר .רשו מספרי על יד כל דוגמא.
_____ נפטר ב 1בדצמבר .1973
_____ ב  1917התחת.$
_____ עלה בפע הראשונה לאר ישראל ,ליפו.
_____ הכריז על הקמת מדינת ישראל.
__ ___1דוד ב $גוריו $נולד בפולי.$
_____נסע לתורכיה כדי ללמוד משפטי .
_____ כשהבריטי שלטו בישראל הוא חזר לישראל.
_____ ראש הממשלה הראשו $של מדינת ישראל.
_____ בגיל  14התחיל בפעילות ציונית.
_____ הפסיק את הלימודי בגלל מלחמת העול הראשונה ונשאר בישראל.
_____ עזב את תל אביב ועבר לגור בנגב ב"שדה בוקר".
_____ הטורקי לא אהבו את הפעילות הציונית שלו וביקשו ממנו לעזוב את
האר.
_____ נבחר לראש הסוכנות היהודית.

א היית יכול לדבר אתו מה היית שואל אותו?____________
___________________________________________________________________

*
.1
.2
3

.4
.5

.6
.7

 .1דוד ב $גוריו $היה ____________________ הראשו $של מדינת ישראל.
 .2כשעלה לישראל חל ורצה להיות חקלאי ,עובד ____________.
 .3בוורשה עבד ___________.
 .4כשהפסיק להיות ראש ממשלה עבר לגור ב______ .
 .5כשב $גוריו $הגיע לישראל ,הוא הגיע לעיר___________.
 .6ב $גוריו $נולד ב_________ שבפולי.$
 .7ב  1904עבר לגור ב____________.

א פתרת נכו גילית ב* איפה גר ב גוריו
אחרי שהיה ראש ממשלה.
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