
אנשי העלייה הראשונה

משנת 1882 עד שנת 1903 הגיעו לארץ כ-28,000 יהודים 
מרוסיה, מרומניה ומתימן. לקבוצות העולים האלה קראו 
'העלייה הראשונה'. קראו להם בשם הזה, כי בפעם הראשונה 
אחרי כ-2,000 שנה הגיעו לארץ עולים רבים בזמן קצר. עד אז 
גרו בארץ מעט יהודים דתיים שלא עבדו, וקיבלו כסף מיהודים 

עשירים בחוץ לארץ. 
רוב העולים מה'עלייה הראשונה' היו משפחות. האידיאולוגיה 
שלהם הייתה ציונית. הם חלמו לחיות בארץ-ישראל חיים 
חדשים ולעבוד בחקלאות. הם גם רצו שהחיים שלהם יתנהלו 
בעברית: ילדיהם ילמדו בבתי-ספר עבריים יקראו ויכתבו 
עברית. אבל כאשר הם הגיעו לארץ היו להם קשיים רבים: הם 
לא הצליחו בעבודת החקלאות, מפני שבאירופה הם גרו בערים 
ולא היה להם ניסיון חקלאי. האדמות שהם קנו לא התאימו 
לעבודה חקלאית, והכסף לאוכל ולעבודה החקלאית נגמר 
במהירות. הקושי הגדול ביותר בשבילם היה מזג האוויר החם. 

קשה היה להם להתרגל לתנאי האקלים בארץ.
למרות המצב הקשה הצליחו אנשי ה'עלייה הראשונה' לעשות 
דברים חשובים מאוד: חלק מהם גרו ביפו ובירושלים ובנו שם 
שכונות חדשות. הברון רוטשילד נתן להם כסף לקנות אדמות 
טובות, והם בנו ישובים חדשים כמו ראשון-לציון, פתח-תקווה, 
זיכרון-יעקב ועוד. הם גם בנו בתי ספר עבריים בישובים 
החדשים, הוציאו לאור עיתונים עבריים, הקימו את הסתדרות 

המורים ואת ארגוני הפועלים. 

מעובד ע''פ מקורות שונים. סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת
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ֵ ׁשי ָהֲעִלָ ּיה ָהִרא ׁש ֹוָנה ַאְנ

ִ ּגיע ּו ָלָאֶרץ כ-28,000 ְיה ּוִדים  ְ ׁשַנת 1903 ִה ְ ׁשַנת 1882 ַעד  ִמ
ֶ ּלה ָקְרא ּו  ֵ ּתיָמן. ִלְקב ּוצ ֹות ָהע ֹוִלים ָהֵא ֵמר ּוְסָיה, ֵמר ֹוַמְנָיה  ּוִמ
ַ ּפַעם ָהִרא ׁש ֹוָנה  ַ ּב ִ ּכי  ֵ  ּׁשם ַהֶ ּזה,  ַ ּב 'ָהֲעִלָ ּיה ָהִרא ׁש ֹוָנה'. ָקְרא ּו ָלֶהם 
ִ ּבְזַמן ָקָצר. ַעד ָאז  ִ ּבים  ִ ּגיע ּו ָלָאֶרץ ע ֹוִלים ַר ָ ׁשָנה ִה ַאֲחֵרי כ-2,000 
ְ ּיה ּוִדים  ֶ ּכֶסף ִמ ְ ּבל ּו  ֶ ׁש ּלֹא ָעְבד ּו, ְוִק ִ ּיים  ָ ּבָאֶרץ ְמַעט ְיה ּוִדים ָ ּדִת ָ ּגר ּו 

ְ ּבח ּוץ ָלָאֶרץ.  ִ ׁשיִרים  ֲע
ָ ּפח ֹות. ָהִאיֵדא ֹול ֹוְגָיה  ְ ׁש ֹרב ָהע ֹוִלים ֵמַה'ֲעִלָ ּיה ָהִרא ׁש ֹוָנה' ָהי ּו ִמ
ִ ּיים  ְ ׂשָרֵאל ַח ְ ּבֶאֶרץ-ִי ָ ּלֶהם ָהְיָתה ִצ ּי ֹוִנית. ֵהם ָחְלמ ּו ִלְחי ֹות  ֶ ׁש
ָ ּלֶהם ִיְתַנֲהל ּו  ֶ ׁש ִ ּיים  ֶ ׁשַהַח ַ ּבַחְקָלא ּות. ֵהם ַ ּגם ָרצ ּו  ֹבד  ִ ׁשים ְוַלֲע ֲחָד
ְ ּתב ּו  ִ ּיים ִיְקְרא ּו ְוִיְכ ֵ ּתי-ֵסֶפר ִעְבִר ְ ּבָב ְ ּבִעְבִרית: ַיְלֵדיֶהם ִיְלְמד ּו 
ִ ּבים: ֵהם  ָ ׁשִיים ַר ִ ּגיע ּו ָלָאֶרץ ָהי ּו ָלֶהם ְק ֶ ׁשר ֵהם ִה ַ ּכֲא ִעְבִרית. ֲאָבל 
ֶ ּבָעִרים  ָ ּפה ֵהם ָ ּגר ּו  ְ ּבֵאיר ֹו ֶ ׁש ְ ּפֵני  ַ ּבֲעב ֹוַדת ַהַחְקָלא ּות, ִמ לֹא ִהְצִליח ּו 
ֶ ׁשֵהם ָקנ ּו לֹא ִהְתִאימ ּו  ָ ּסי ֹון ַחְקַלאי. ָהֲאָדמ ֹות  ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ִנ
ֹאֶכל ְוָלֲעב ֹוָדה ַהַחְקָלִאית ִנְגַמר  ֶ ּכֶסף ָל ַלֲעב ֹוָדה ַחְקָלִאית, ְוַה
ְ ׁשִביָלם ָהָיה ֶמֶזג ָהֲאִויר ַהַחם.  ִ ּב ְ ּבי ֹוֵתר  ִ ׁשי ַהָ ּגד ֹול  ֹ ּק ִ ּבְמִהיר ּות. ַה

ָ ּבָאֶרץ. ֶ ׁשה ָהָיה ָלֶהם ְלִהְתַרֵ ּגל ִלְתָנֵאי ָהַאְקִלים  ָק
ֵ ׁשי ה'ֲעִלָ ּיה ָהִרא ׁש ֹוָנה' ַלֲע ׂש ֹות  ֶ ׁשה ִהְצִליח ּו ַאְנ ָ ּצב ַהָ ּק ַ ּמ ַלְמר ֹות ַה
ָ ׁשם  ָ ׁשַלִים  ּוָבנ ּו  ְ ּבָיפ ֹו  ּוִביר ּו ְ ּדָבִרים ֲח ׁש ּוִבים ְמא ֹוד: ֵחֶלק ֵמֶהם ָ ּגר ּו 
ֶ ּכֶסף ִלְקנ ֹות ֲאָדמ ֹות  ִ ׁשיְלד ָנַתן ָלֶהם  ָ ּבר ֹון ר ֹוְט ְ ׁשכ ּונ ֹות ֲחָד ׁש ֹות. ַה
ִ ּתְקָוה,  ֶ ּפַתח- ְ ּכמ ֹו ִרא ׁש ֹון-ְלִצ ּי ֹון,  ִ ׁשים  ָ ּבנ ּו ִי  ּׁש ּוִבים ֲחָד ט ֹוב ֹות, ְוֵהם 
ִ ּי  ּׁש ּוִבים  ַ ּב ִ ּיים  ֵ ּתי ֵסֶפר ִעְבִר ָ ּב ָ ּבנ ּו  ֹקב ְוע ֹוד. ֵהם ַ ּגם  ִזְכר ֹון-ַיֲע
ַ ּתְ ּדר ּות  ִ ּיים, ֵהִקימ ּו ֶאת ִהְס ִ ׁשים, ה ֹוִציא ּו ָלא ֹור ִע ּת ֹוִנים ִעְבִר ַהֲחָד

ַה ּמ ֹוִרים ְוֶאת ִאְר ּג ּוֵני ַה ּפ ֹוֲעִלים. 

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים. סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

arriverמגיעהגיעהפעיללהגיע

rêverחולםחלםפעללחלום

s'habituerמתרגלהתרגלהתפעללהתרגל

se terminerנגמרנגמרנפעללהיגמר

se déroulerמתנהלהתנהלהתפעללהתנהל

réussirמצליחהצליחהפעיללהצליח

publierמוציאהוציאהפעיללהוציא לאור 

édifier, créerמקיםהקיםהפעיללהקים

Vocabulaire à compléter

agriculture חקלאות

expérience ניסיון

agricole חקלאי

terre אדמה, אדמות

rapidement במהירות

difficulté קושי

météo מזג האוויר

climat אקלים

quartier שכונה, שכונות

localité(s) ישוב, ישובים

syndicat הסתדרות

organisation, syndicat ארגון

ouvrier, travailleur פועל, פועלים
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שאלות

1. למה קראו ל''עלייה הראשונה'' בשם הזה ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

   (précisez) 2. מה הייתה האידאולוגיה שלהם ? פרטו

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                  
3. מה היו הקשיים שלהם ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. מה היו ההצלחות של אנשי ה''עלייה הראשונה'' ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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