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בךגוריון
למדינתישראל הצעירהמילאה אתימיהאבל את
ליבו
הדאגה
בן־גוריון
גילתה במקרה ספרובו הקדשה אישית שכתב
ספרניתערניתבביה״ח פוריה
לאשתופולה הנכה יריב
בן־אליעזר :״סבא כתב את זה מתוך אהבהגדולהלסבתא״
השאיר בבית

החולים.
אותםלקריאה בין
ביץ
ישראל 17
מדי פעם היא נאלצת לדלל אתמלאי
$DN2$המופיעות $DN2$בהם.
בספרייה הקטנטונת ,שכן בגלל ריבוי התורמים
tnrcכולנו מכירימ אותו במנהיג .כמי
שהדבר
פיעות
בן־אליעזר ,אמר
נכדו שלבן־גוריון ,ד״ר יריב
בית־החולים
כבר אין מקום על המדפים .דוברת
הראשון שעמד מולעיניוומילא את זמנו
שסבא כתב והקדיש
הגילוי :״זה ספר
הקדשה
המתפתחת .אבל
הייתה מדינת ישראל
בעקבות
מיה צבן מספרת שאת הספרים שכבר נקראו מע־
$TS1$מעבירה$TS1$
בהקדשה הוא ציטט מדברי הנביא ירמיהו.
ומשם לסבתי.
בבית־החולים
$DN2$מעבירה $DN2$כהןליריד המתקיים
בירה
שכתב דוד בן-גוריון
לרעייתוטולה,
אבודה
הוא כתב את זה על ספר אחד ויחיד בלבד שאותו
שהוא יכוליםחולים ומבקרים לקחתלעצמם חינם איזה
שנמצאה על ידי ספרנית ערנית ,מגלה
ספר שירצו.
השאיר בבית.
היה גפ רומנטיקן ,ושאת הלב
הקדישלסבתי ,בגלל אהבתו אליה והערכתו על
במשפחה
לפני כמה ימים ערכה כהן מיון בספרייה לק־
$TS1$לקדאת$TS1$
בבית־החולים פוריה יש ספרייההמנוהלת בה־
$TS1$בהתנדבות$TS1$
למענו .תמידידענו
כל מה שהיא עושה
שיש ספר כזה ,אבל אף פעם לאנתקלנו בו ואין
דילול ,ובעודה מעיינת בספר "חזון ודרך
דאת
$DN2$לקדאת$DN2$
) .היא זו
תנדבות
$DNבהתנדבות $DN2$זה שנים על ידי נטע כהן 70
לבית־החולים״.
של דודבךגוריון״ ,שאותו כתב ראש הממשלה לנו מושג כיצדהתגלגל
שנתרמים ,ממיינת אותם
שמקבלת את הספרים
ההתרגשות
הראשון בשנת  1958הבחינה למרבה
ומדי יום יוצאת עםעגלה עמוסה ומחלקת
היא

הספרים

בספר מופיעה

והתדהמה כי

הקדשה,

בכתב ידו,

לרעייתופולה.
בהקדשה נכתב:״לפולה
כלולותייך ,לכתך
נעורייך ,אהבת
בארץ לאזרועה.דוד".
פולה״ ,נתקלה כהן
בספר אחר ,״מכתבים אל
בהקדשה נוספת בכתב ידו של בן־גוריוןלוורה
באהבה,

זכרתילר
אחריי

שומרוני,
כהן

חסד

במדבר

חברת אחד הקיבוצים בעמק הירדן.

הנרגשת מיהרה עם שני

בית־החולים,
מרגש לראות את
ראשהממשלה״,

הספרים אל מנהל

ד״ר יעקב פרבשטיין .״זה היה מאוד

ההקדשה הכל כר
אמר

אישית

של

הרופא הבכיר" .הספרים

יישארו לעד בספריית
בית־החולים״ .ההערכה

היה

שמי

שתרם

את

מודע להקדשות

לבית־החולים לא
הספרים

ההיסטוריות והנדירות המו־
$TS1$המופיעות$TS1$
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