
 ִמׁשְּפָָחה יְָקָרה, 
ָרֵאל! ָרה – לְַהגִּיַע לְֶאֶרץ יִשְׂ ּטָ ַהּמַ

ָחה נֱֶאָסִפים ִסּפוִּרים ַעל ַהְרּפְַתָקאוֹת  ּפָ ָרֵאל וְּבָכל ִמׁשְ ע לְֶאֶרץ יִשְׂ בְָּכל דּוֹר וָדוֹר, בְָּכל ַמּסָ
ה ָהַרְקָדנִית",  ף וְַהכְִּבשָׂ ֵ ַכּשׁ ּפוּר "ֶהָחלִיל ַהּמְ ָרַאת ַהּסִ ֻהְמָצא בְַּהׁשְ ָחק, ׁשֶ שְׂ ֶרךְ. ַהּמִ וְֶאְתגִָּרים ֵמַהדֶּ

ָכנִים ָהעוֹלִים ֵמֶהם. ּתְ ִּים וְלֲַעסֹק בַּ י ְחּתִ ּפַ עוֹת וֲַעלִיָּה ִמׁשְ ַע לְִסּפוֵּרי ַמּסָ ֵּ נוּת לְִהְתוַד ּמְ ַּ ְמַסּפֵק ִהזְד

ְָׂחק   ֲהכָנוֹת לַּמִש
ינִים.( נֵי ַהּמִ חוֹת בִּלְׁשוֹן זָָכר, ַאךְ ּפוֹנוֹת לִׁשְ )ַהַהנְָחיוֹת ְמנֻּסָ

ָחק. שְׂ  • ַהְדּפִיסוּ ֶאת לוַּח ַהּמִ
ָחק. יַּת ִמשְׂ יִת ֻקבִּ  • ִמְצאוּ בַּבַּ

ָחק. ׁשוּ כְַּחיָּלֵי ִמשְׂ ּמְ ּוִּרים יְׁשַ ִּי ִפים. ַהצ ּתְ ּתַ ׁשְ מוֹת ַהּמִ ים וְכְִתבוּ ֲעלֵיֶהם ֶאת ׁשְ ּוֵּרי ַהכְָּבשִׂ  • גִּזְרוּ ֶאת ִצי
ַדּפִים ֵריִקים וְּבֶעְפרוֹנוֹת. • ִהצְַטיְּדוּ בְּ

ְָׂחק ַמֲהלַךְ ַהּמִש
ם כָּךְ ֲעלֵיֶכם לְָהִטיל  ָרֵאל. לְׁשֵ ע וְלֲַעלוֹת לְֶאֶרץ יִשְׂ ּסָ ה ַהּתוָֹעה לְִצלַֹח ֶאת ַהּמַ ֲעלֵיֶכם לֲַעזֹר לַכְִּבשָׂ
ֶרךְ  דֶּ הוִֹפיַע ָעלֶיָה(, לֲַעצֹר בַּ ְסּפָר ׁשֶ ְָּעִדים כַּּמִ ֶרךְ ַהלְֵּבנִים )ִמְסּפַר ַהצ ם ַעל דֶּ יָּה, לְִהְתַקדֵּ בִּ ֶאת ַהּקֻ

ָרֵאל.  ף וְכַּמוָּבן – לְַהגִּיַע ִראׁשוֹנִים לְֶאֶרץ יִשְׂ ימוֹת לְִפי ַהּפֵרוּט בַּדַּ ֵַּע ְמשִׂ ֲחנוֹת, לְַבצ  לַּתַ

ְָׂחק ְמַהנֶּה! ִמש

יַע ַעם ֵמֶאֶרץ ֶאל  ּוַּכל לְַהּסִ י יר ׁשֶ ❞ ֵאין בָּעוֹלָם ָאָדם ָחזָק אוֹ ָעׁשִ
ךְ  ִדינָה כּוַֹח כָּזֶה. בְֶּמׁשֶ ֶאֶרץ. ַרק ַרְעיוֹן יְחוֹלֵל זֹאת. ָאֵכן לְַרְעיוֹן ַהּמְ

כָּל לֵיל-גָּלוָּתם ָהָארֹךְ לֹא ָחְדלוּ ַהיְּהוִּדים ִמלְַּחלוֹם ֶאת ֲחלוֹם 
לַיִם!' ָקָראנוּ בְָּכל ַהדּוֹרוֹת. ❝             נָה ַהבָָּאה בִּירוּׁשָ ְמלוָּכָתם. 'לְׁשָ

ִדינָה   - בִּנְיִָמין זְֵאב ֵהְרְצל, חוֹזֵה ַהּמְ



ַהיְַדְעּתֶם?

ר בְּנֵי יֲַעקֹב ִהגִּיעוּ  נָ"ךְ. כֲַּאׁשֶ ּתָ ּי כְָּבר בַּ נָּח "ֲעלִיָּה" ָמצו ַהּמֻ
ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם לְֶאֶרץ כְּנַַען כְֵּדי לְִקבֹּר ֶאת ֲאִביֶהם, ֵהם 
ַרגְּלִים  ן יְֻפנֶּה )ַאַחד ַהּמְ נְִקְראוּ עוֹלִים. וְָכךְ אוֵֹמר כָּלֵב בֶּ
נֲַעלֶה  "ָעלֹה  לָָעם:  ָהָאֶרץ(  ֶאת  לָתוּר  לַח  ׁשָ ה  ּמׁשֶ ׁשֶ

ְדבָּר יג, ל(. נוּ אָֹתּה כִּי יָכוֹל נוַּכל לָּה" )בַּּמִ וְיַָרְשׁ

ַהיְַדְעּתֶם?

לָָאֶרץ  ֲעלִיָּה  בָּ ַהכְּרוּכִים  ָהַרבִּים  יִים  ׁשָ ַהּקְ ל  בְּׁשֶ
ָאֶרץ כְּ-5,000 עוֹלִים ִמגַּל ָהֲעלִיָּה  בָּ ֲארוּ  נִׁשְ וִּבְבנִיָָּתּה, 
ֶאלֶף   25 )ִמּתוֹךְ  ַה-19  ָאה  ַהּמֵ בְּסוֹף  ָהִראׁשוֹן  ּוֹנִי  ִּי ַהצ
וְִהְצלִיחוּ  ַרבִּים  ֶאְתגִָּרים  ִעם  ִהְתמוְֹדדוּ  ֵהם  ִהגִּיעוּ(.  ׁשֶ
ָרֵאל – ֵאלּוּ  יִשְׂ ים בְֶּאֶרץ  ִּים ֲחָדׁשִ וִּבים כְַּפִרי יִּשׁ לְָהִקים 
ְקוָה,  ּוֹן, ּפֶַתח ּתִ בוֹת ָהִראׁשוֹנוֹת כְּגוֹן ִראׁשוֹן לְִצי ֵהן ַהּמוֹׁשָ

זִכְרוֹן יֲַעקֹב וְרֹאׁש ּפִנָּה.

ַהיְַדְעּתֶם?

צְַריִם לְלֹא ַהְסכַָּמת  ר בְָּרחוּ ִמּמִ ָרֵאל ֲאׁשֶ בְּדוֶֹמה לְִבנֵי יִשְׂ
ֶרךְ לָָאֶרץ, כָּךְ גַּם  דֶּ ְדבָּר בַּ ע ָארֹךְ בַּּמִ צְִרים וְָעשׂוּ ַמּסָ ַהּמִ
יְָצאוּ  ַה-70  נוֹת  ׁשְ בְּסוֹף  יָה.  ֵמֶאְתיוֹּפְ ָהעוֹלִים  ִראׁשוֹנֵי 
ּתוֹךְ  יָה  בְֶּאְתיוֹּפְ ִמכְָּפֵריֶהם  ֶרגֶל  בָּ יְהוִּדים  עוֹלִים  ַאלְֵפי 
ע ַרגְלִי  ִּים לְִפלִיִטים ֶאְתיוֹּפִים. ֵהם יְָצאוּ לְַמּסָ ֵהם ִמְתַחז ׁשֶ
ִאי  ְדבָּר לְִמִדינַת סוָּדאן וְּבִמְבָצע ֲחׁשָ ה וְּמֻסכָּן ֵמַהּמִ ָקׁשֶ

ָרֵאל. ם לָָאֶרץ ַעל יְֵדי ְמטוֵֹסי ְמִדינַת יִשְׂ ָ הוְּטסוּ ִמּשׁ

ַמצְּפֵן 
ן ּתוֹר. ? ַהְמּתֵ ֶרךְ וְִהְתַעכְַּבּתָ דֶּ ִהְתבַּלְבַּלְּתָ בַּ

ֲחמוֹר
ִקבַּלְּתָ ְטֵרְמּפ? ַקבֵּל ּתוֹר נוָֹסף.

ֲחלִיל רוֹעִים 
את  נָּהוּג לָשֵׂ ָקל ׁשֶ ֶהָחלִיל הוּא כְּלִי נְגִינָה ַקל ִמׁשְ

נוּ וְִהנְִעים ֶאת  בִּנְדוִּדים. ֶהָחלִיל ֶהֱענִיק כּוַֹח לְִבנֵי וְּבנוֹת ַעּמֵ
ַח אוְֹתךָ וַּמֲענִיק לְךָ כּוַֹח. ּמֵ שַׂ ּמְ יר ׁשֶ ַמּסְעוֵֹתיֶהם. ַסּפֵר ַעל ׁשִ

ַהר
יָֻחד וְיוֵֹצא ַהדֶֹּפן  ע ַהּמְ ּסָ עוֹלִים ַרבִּים ְמִעיִדים ַעל ַהּמַ

י  ְחּתִ ּפַ ׁש ֵמהוֶֹריךָ לְַסּפֵר ִסּפוּר ִמׁשְ ּקֵ ָעְברוּ בְַּדְרכָּם ַאְרָצה. בַּ ׁשֶ
ׁשוּר לֲָעלִיָּה לָָאֶרץ. ַהּקָ

ִׂים ֵעֶדר כְּבָש
ַאר  ִמשְַׂחק ִרקּוּד ָהֵעֶדר: ְרקֹד ִרּקוּד ָקָצר. ַעל ׁשְ

ים(. ָחה לְַחּקוֹת אוְֹתךָ )כְּמוֹ ֵעֶדר כְָּבשִׂ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ל זָָהב ַּ ִמגְד
ְקוָה  נוֹת ַהגָּלוּת לֹא ִאבְּדוּ ַהיְּהוִּדים ֶאת ַהּתִ לְאֶֹרךְ ׁשְ
לַיִם  ְמיְנוּ ֶאת יְרוּׁשָ לַיִם. ֵהם דִּ ָרֵאל וּלְַהגִּיַע לִירוּׁשָ לְַחזֹר לְֶאֶרץ יִשְׂ

ִהיא ֵסֶמל לְֶצֶדק וּלְַאְחדוּת.  ּיָה זָָהב, ִעיר ׁשֶ כְִּעיר ֲעשׂו

ם ְמַדְמיְנִים  ַאּתֶ ָבר ָהִראׁשוֹן ׁשֶ ִמשְָׂחק ִמׁשְּפְַחּתִי: ַציְּרוּ ֶאת ַהדָּ
לְָחן  ֻ ּוִּרים בְֶּמְרכַּז ַהּשׁ ִּי מוּ ֶאת ַהצ לַיִם". ַמּקְ ם "יְרוּׁשָ ֵ ַמע ַהּשׁ לְִמׁשְ

ּוּר. ִּי ּוּר וְִאְמרוּ ָמה מוִֹפיַע בַּצ וּלְַאַחר ִמכֵּן נֲַחׁשוּ ִמי ִציֵּר כָּל ִצי

כּוֹכָבִים 
ָרֵאל ָהיוּ כְּרוּכִים  עוֹת לְֶאֶרץ יִשְׂ ּסָ ַרבִּים ֵמַהּמַ

ךְ  בְִּהְתמוְֹדדוּת ִעם ֶאְתגִָּרים, כְּגוֹן ֲהלִיָכה בַּחׁשֶ
בַּלַּיְלָה. ַסּפֵר ָמה עוֹזֵר לְךָ לְִהְתמוֵֹדד בְַּהְצלָָחה ִעם ֶאְתגִָּרים, 

ךְ.  ל ַעל ַהּפַַחד ֵמחׁשֶ לְָמׁשָ

ָחה, לְַמֵעט ַההוֶֹרה,  ּפָ ׁשְ ִׂים: ַעל כָּל בְּנֵי ַהּמִ ִמשְַׂחק ַמְחבּוֵֹאי כְּבָש
ַאר  לְִהְתַחבֵּא בְֶּחֶדר. ַההוֶֹרה יְכַבֶּה ֶאת ָהאוֹר וִיַחּפֵשׂ ֶאת ׁשְ

ְתַחבְִּאים לְִפעוֹת כְּמוֹ  ָחה. כְֵּדי לְַסיֵַּע לוֹ ַעל כָּל ַהּמִ ּפָ ׁשְ בְּנֵי ַהּמִ
ים. כְָּבשִׂ

ל ַמּסָעוֹת ַמּקֵ
ָרֵאל לֵָצאת  ּפְָעִמים ַרבּוֹת נְִדְרׁשוּ ָהעוֹלִים לְֶאֶרץ יִשְׂ
ח בְֵּצאְתךָ  ּקַ ּתִ ּוּד מוָּעט. בְַּחר ַאְרבָָּעה ּפְִריִטים ׁשֶ ֶרךְ ִעם ִצי ֶּ לַד

נְטוִֹמיָמה ֶאת  ָחה בְִּתנוּעוֹת ּפַ ּפָ ׁשְ ֵּג לְִפנֵי ַהּמִ ע ָארֹךְ. ַהצ לְַמּסָ
. ַחְרּתָ בָּ ַהּפְִריִטים ׁשֶ

יָד מוּׁשֶֶטת
ע ָהֲעלִיָּה נְִדְרׁשוּ ַהיְּלִָדים לְַקבֵּל ֲעלֵיֶהם  בִּזְַמן ַמּסַ

ֶרךְ וּלְַאַחר ִמכֵּן  דֶּ ל לְַסיֵַּע לְהוֵֹריֶהם בַּ ְפִקיִדים ׁשוֹנִים, לְָמׁשָ ּתַ
ה  ַאּתָ יִת ׁשֶ ְפִקיד אוֹ ַאְחָריוּת בַּבַּ ָאֶרץ. ַסּפֵר ַעל ּתַ לְִהְתַאְקלֵם בָּ

אוֵֹהב.

ה  מֹאלוֹ ָמה ָהיָה עוֹשֶׂ ּשְׂ ּמִ י: כָּל ֶאָחד יֹאַמר לְִמי ׁשֶ סֶבֶב ִמׁשְּפְַחּתִ
ַח אוֹתוֹ. ּמֵ כְֵּדי לְשַׂ

ְָׂרֵאל ּתֲַחנָה סוֹפִית – ֶאֶרץ יִש
ָרֵאל. ּתוֹךְ כְֵּדי ֲעִמיָדה,  ֲעמֹד בְּצוַּרת ַמּפַת ֶאֶרץ יִשְׂ

ָרֵאל. ה אוֵֹהב בְֶּאֶרץ יִשְׂ ַאּתָ ָבִרים ׁשֶ ה דְּ לוֹׁשָ ף בִּׁשְ ּתֵ ׁשַ

ּתֲַחנוֹת ַהּמַּסָע
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