ִׁשעּור א'
הָ ֲע ִׁלּיֹות ל ְֶא ֶרץ יִׁ ְש ָר ֵאל
יִׁש ָר ֵאל ,אֲ נ ְַחנּו מַ כִׁ ִׁירים כְ בָ ר
ֶאת הַ ִׁמלָה "עֲלִׁ ּיָה" שֶ ִׁממֶ נָה ְמבִׁ ינִׁים לַ עֲלֹות ,לָגּור בְ ֶא ֶרץ ְ
ִׁש ָר ֵאל
יֹורד לָגּור בְ ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם וְ עֹולֶה לָגּור בְ ֶא ֶרץ י ְ
אשית ַאבְ ָרהָ ם ֵ
ּתֹורה .בְ סֵ פֶ ר בְ ֵר ִׁ
מֵ הַ ָ
אֹומ ִׁרים יְהֹושֻׁ עַ וְ כָלֵ ב "עָ ֹלה ַנעֲלֶה".
ּובְ סֵ ֶפר בְ ִׁמ ְדבַ ר ְ
יְהי ָרעָ ב בָ ָא ֶרץַ ,וּי ֵֶרד ַאבְ ָרם ִׁמצְ ַריְמָ ה לָ גּור שָ ם כִׁ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָ ָא ֶרץ.
אשית יב :וַ ִׁ
בְ ֵר ִׁ
אשית יג :וַ ּיַעַ ל ַאבְ ָרם ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁ ם ,הּוא וְ ִׁא ְשּתֹו וְ כָל אֲ שֶ ר לֹו וְ לֹוט עִׁ מֹו הַ נֶגְ בָ ה.
בְ ֵר ִׁ
בְ ִׁמ ְדבַ ר יג :וַ ּי ֹּאמֶ ר עָ ֹלה ַנעֲלֶ ה וְ י ַָר ְשנּו א ָֹּתּה כִׁ י יָכֹול נּוכַל לָ ּה.
כְּ שֶׁ ְּקבּוצֹות ְּקטַ ּנֹות אֹו גְּ דֹולֹות הֶׁ ְּחלִ יטּו לָ בֹוא לָ גּור בְּ ֶׁא ֶׁרץ י ְִּש ָר ֵאל בִ זְּ מַ ּנִים שֹונִים ָק ְּראּו
כָאלֶׁה.
ל ְַּקבּוצֹות "עֲלִ יָה" .בְּ מֶׁ שֶׁ ְך הַ שָ נִ ים הָ יּו כַמָ ה עֲלִ יֹות ֵ
לְמידָ ה:
ְש ֵאלֹות ִׁלפְ נֵי הַ ִׁ
אֹותָך לַ עֲ זֹב אֶ ת מֹונְ ְט ִריאֹולָ ,קנ ָָדה וְאֶ ת ַה ִמ ְשפָ ָחה ֶש ְלָך
ְ
??? ָמה ָהיָה ֵמ ִביא
וְלָ לֶ כֶת לָ גּור ְבאֶ ֶרץ אַ ֶח ֶרת?
ִית מּוכָן לַ עֲ זֹב אֶ ת ָקנ ָָדה
ַה ִאם ָהיִי ָת מּוכָן לַ עֲ לֹות ְלאֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל? ַמּדּועַ ? ַה ִאם ָהי ָ
ְלבַ ד אֹו ַרק ִעם חֲ בֵ ִרים אֹו ְבנֵי ִמ ְשפָ ָחה?
לִפְּ נֵי שֶׁ הַ ְּמ ִדינָה ָקמָ ה הָ יּו שֵ ש עֲלִ יֹות לָ ָא ֶׁרץ .הָ עֲלִ יֹות הָ יּו מֵ אֲ ָרצֹות שֹונֹות וְּ הָ עֹו ִלים הֵ בִ יאּו
ִא ָתם ַת ְּרבּויֹות ( )different culturesשֹונֹות .הַ חַ יִ ים בָ ָא ֶׁרץ בַ זְּ מַ ּנִ ים הָ ֵאלֶׁ ה הָ יּו ָק ִשים בִ גְּ לַל
יקה שֹונָה
אֹותּה שָ פָ ה וְּ הָ יּו לָהֶׁ ם ִמנְּהָ גִ ים שֹונִים ,מַ אֲ כָלִים שֹונִים ,מּוזִ ָ
שֶׁ הָ עֹו ִלים ל ֹא ִדבְּ רּו בְּ ָ
נְּטישֵ ִמיּות וְּ הָ יּו שֶׁ בָ אּו
וַאֲ פִ לּו בְּ ָג ִדים שֹונִים .הָ עֹולִ ים בָ אּו בִ גְּ לַל ִסבֹות שֹונֹות .הָ יּו שֶׁ בָ ְּרחּו מֵ ַא ִ
לִמצ ֹא פַ ְּרנָסָ ה ()a better source of income
כָאלֶׁה שֶׁ בָ אּו ְּ
יְּהּודית .הָ יּו גַם ֵ
ִ
ל ְִּחיֹות בִ ְּמ ִדינָה
יֹותר טֹובָ ה.
ֵ

לָא ֶׁרץ שֵ ש עֲלִ יֹות:
יִש ָר ֵאל ָקמָ ה ִהגִ יעּו ָ
בְּ ַ 70-השָ ִנ ים לִפְּ נֵי שֶׁ ְּמ ִדינַת ְּ
הָ ֲע ִליָה הָ ִראשֹונָה 1881-1904
הָ ֲע ִליָה הַ ְּשנִ יָה 1904-1914
לִישית 1918-1923
הָ ֲע ִליָה הַ ְּש ִ
הָ ֲע ִליָה הָ ְּרבִ יעִ ית 1924-1929
ישית 1930-1939
הָ ֲע ִליָה הַ חֲ ִמ ִ
יִש ָר ֵאל 1939-1948
הָ ֲע ִל ָי ה בִ ימֵ י ִמלְּחֶׁ ֶׁמת הָ עֹולָם ַה ְּשנִ יָה עַ ד הֲ ָקמַ ת ְּמ ִדינַת ְּ
הּודים ַל ֲעזֹב ֶׁאת כָל מָ ה שֶׁ הָ יָה ָלהֶׁ ם וְּ ֶׁאת הַ ִמ ְּש ָפחֹות
בֹואּו ִנלְּמַ ד מָ ה ג ַָרם (ַ )causedל ְּי ִ
יִש ָר ֵאל.
לְּא ֶׁרץ ְּ
וְּ הַ חֲ בֵ ִרים שֶׁ לָהֶׁ ם וְּ לָ בֹוא ֶׁ
מֻׁ שָ גִׁ ים

הֶ ְסבֵ ר

ֲע ִׁלּיָה

יִש ָר ֵאל ָרמַ ת
לְּא ֶׁרץ ְּ
יֹותרֶׁ .
לַ עֲלֹות ִממָ קֹום נָמּוְך לְּמָ קֹום גָבֹוּהַ ֵ
לְּא ֶׁרץ י ְִּש ָר ֵאל"
יֹותרִ .מ ְּש ַת ְּמ ִשים בַ מֻ ּנָח "לַ עֲלֹות ֶׁ
ְּקדֻשָ ה גְּ בֹוהָ ה ֵ
כְּ כִ ּנּוי לַאֲ נ ִָשים שֶׁ בָ ִאים לָ גּור בָ ּה.

