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SECTION A (Classical Hebrew)
1

Translate the following unseen passage into English [15 marks]

אמר לוֹ֙ ְשׁ ֵנ֣י ֲאנָ ִ֗שׁים ָה ֙יוּ ְבּ ִ ֣ﬠיר ֶא ָ֔חת ֶא ָ ֥חד
ֶ ֹ ל־דִּו֑ד וַ יָּ ֣ב ֹא ֵא ֗ ָליו וַ ֤יּ
ָ הו֛ה ֶאת־נָ ָ ֖תן ֶא
ָ ְ וַ יִּ ְשׁ ַ ֧לח י1
ם־כּ ְב ָ ֙שׂה
ִ  וְ ָל ָ ֣רשׁ ֵ ֽאין־ ֗כֹּל ִכּי֩ ִא3 אד׃
ֹ ֽ וּב ָ ֖קר ַה ְר ֵ ֥בּה ְמ
ָ  ְל ָﬠ ִ֗שׁיר ָה ָי֛ה ֥צ ֹאן2 ָﬠ ִ ֖שׁיר וְ ֶא ָ ֥חד ָ ֽראשׁ׃
וּמכּ ֹ֤סוֹ ִת ְשׁ ֶתּ ֙ה
ִ אכל
ַ֜ ֹ ם־בּ ָנ֖יו יַ ְח ָ ֑דּו ִמ ִפּ ֙תּוֹ ת
ָ שׁר ָק ֔ ָנה וַ יְ ַח ֶ֕יּ ָה וַ ִתּגְ ַ ֥דּל ִﬠ ֛מּוֹ וְ ִﬠ
֣ ֶ ַא ַ ֤חת ְק ַטנָּ ֙ה ֲא
4
וּמ ְבּ ָק ֔רוֹ
ִ ֙מל ָל ַ ֤ק ַחת ִמצֹּאנוֹ
ֹ ֗  ְל ִ ֣אישׁ ֶ ֽה ָﬠ ִשׁיר֒ וַ יַּ ְחA֮ י־לוֹ ְכּ ַ ֽבת׃ וַ ָיּ֣בֹא ֵה ֶל
֖ וּב ֵח ֣יקוֹ ִת ְשׁ ָ֔כּב וַ ְתּ ִה
ְ
ת־כּ ְב ַשׂ ֙ת ָה ִ ֣אישׁ ָה ָ ֔ראשׁ ַ ֽו יַּ ֲﬠ ֶ֔שׂ ָה ָל ִ ֖אישׁ ַה ָ ֥בּא ֵא ָ ֽליו׃
ִ א־לוֹ וַ יִּ ַ ֗קּח ֶא
֑ ַל ֲﬠ ֕שׂוֹת ָלא ֵ ֹ֖ר ַח ַה ָבּ
ן־מוֶ ת ָה ִ ֖אישׁ ָהע ֶ ֹ֥שׂה ֽז ֹאת׃
ָ֔ הוה ִ ֣כּי ֶב
֕ ָ ְאמ ֙ר ֶאל־נָ ָ֔תן ַחי־י
ֶ ֹ אד ֙ ַויּ
ֹ ֑ ר־אף ָדִּו֛ד ָבּ ִ ֖אישׁ ְמ
֥ ַ  וַ ִיּ ַֽח5
א־ח ָ ֽמל׃
ָ ֹ ת־ה ָדּ ָ ֣בר ַה ֶ֔זּה וְ ַ ֖ﬠל ֲא ֶ ֥שׁר ֽל
ַ ת־ה ִכּ ְב ָ ֖שׂה יְ ַשׁ ֵלּ֣ם ַא ְר ַבּ ְﬠ ָ ֑תּיִ ם ֗ ֵﬠ ֶקב ֲא ֶ ֤שׁר ָﬠ ָשׂ ֙ה ֶא
ַ  וְ ֶא6
ל־דִּ ֖וד ַא ָ ֣תּה ָה ִ ֑אישׁ
ָ אמר נָ ָ ֛תן ֶא
ֶ ֹ  וַ ֧יּ7
(2 Samuel 12:1–7a)

2
Translate into English the following unseen passage [8 marks] and
vocalize it on the extra copy of the paper [7 marks]

 ויצעק אל־יהוה ויורהו יהוה עץ25  וילנו העם על־משׁה לאמר מה־נשׁתה׃24
 ויאמר26 וישׁלך אל־המים וימתקו המים שׁם שׂם לו חק ומשׁפט ושׁם נסהו׃
אם־שׁמוע תשׁמע לקול יהוה אלהיך והישׁר בעיניו תעשׂה והאזנת למצותיו
ושׁמרת כל־חקיו כל־המחלה אשׁר־שׂמתי במצרים לא־אשׂים עליך כי אני
יהוה רפאך׃
(Exodus 15:24–26)

3
Translate the following unseen passage into pointed Biblical Hebrew
[15 marks]
The messenger who had gone to summon Micaiah said to him, “Look, the
words of the prophets with one accord are favorable to the king; let your word
be like the word of one of them, and speak favorably.” 14 But Micaiah said, “As
the LORD lives, whatever the LORD says to me, that I will speak.” 15 When he
had come to the king, the king said to him, “Micaiah, shall we go to Ramothgilead to battle, or shall we refrain?” He answered him, “Go up and triumph; the
LORD will give it into the hand of the king.”
1 Kings 22:13–15 (NRSV)
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4
Write a linguistic commentary in English on the following unseen
]passage [15 marks

ל־ה ְכּנַ ֲﬠ ִנ֛י
ה־לּנוּ ֶא ַ ֽ
מר ִ ֣מי יַ ֲﬠ ֶל ָ ֧
יהו֖ה ֵלא ֑ ֹ
הוֹשׁ ַﬠ ַ ֽו יִּ ְשׁ ֲא ֙לוּ ְבּ ֵנ֣י יִ ְשׂ ָר ֵ֔אל ַבּ ָ
 1וַ יְ ִ֗הי ַא ֲח ֵר֙י ֣מוֹת יְ ֻ֔
אמר
ת־ה ָ ֖א ֶרץ ְבּיָ ֽדוֹ׃  3וַ ֣יּ ֹ ֶ
הוּדה יַ ֲﬠ ֶל֑ה ִה ֵנּ֛ה נָ ַ ֥ת ִתּי ֶא ָ
הו֖ה יְ ָ ֣
אמר יְ ָ
ַבּ ְתּ ִח ָ ֖לּה ְל ִה ָ ֥לּ ֶחם ֽבּוֹ׃  2וַ ֣יּ ֹ ֶ
גוֹר ֶל֑!
ם־א ִנ֛י ִא ְתְּ ֖$בּ ָ
גוֹר ֗ ִלי וְ ִ ֽנ ָלּ ֲח ָמ ֙ה ַ ֽבּ ְכּנַ ֲﬠ ֔ ִני וְ ָה ַל ְכ ִ ֧תּי גַ ֲ
הוּד ֩ה ְל ִשׁ ְמ ֙עוֹן ָא ִ֜חיו ֲﬠ ֵל֧ה ִא ִ ֣תּי ְב ָ
יְ ָ
4
ת־ה ְכּנַ ֲﬠ ִ ֥ני וְ ַה ְפּ ִר ִ ֖זּי ְבּיָ ָ ֑דם וַ יַּ ֣כּוּם ְבּ ֶ֔בזֶ ק ֲﬠ ֶ ֥שׂ ֶרת
הו֛ה ֶא ַ
הוּדה וַ יִּ ֵ ֧תּן יְ ָ
וַ ֵיּ ֶ֥לִ -א ֖תּוֹ ִשׁ ְמ ֽﬠוֹן׃ וַ ַיּ ַ֣ﬠל יְ ָ ֔
6
ת־ה ְפּ ִר ִ ֽזּי׃
ת־ה ְכּנַ ֲﬠ ִנ֖י וְ ֶא ַ
ת־אד ִ ֹ֥ני ֶ֙בזֶ ֙ק ְבּ ֶ֔בזֶ ק וַ ִיּ ָֽלּ ֲח ֖מוּ ֑בּוֹ וַ יַּ ֕כּוּ ֶא ַ ֽ
ֲא ָל ִ ֖פים ִ ֽאישׁ׃ ֽ ַ 5ו֠יִּ ְמ ְצאוּ ֶא ֲ
אמר
ת־בּהֹנ֥ וֹת יָ ָ ֖דיו וְ ַרגְ ָ ֽליו׃  7וַ ֣יּ ֹ ֶ
אחז֣ וּ א ֹ֔תוֹ ַ ֽו יְ ַק ְצּ ֔צוּ ֶא ְ
וַ יָּ֙ נָ ֙ס ֲא ֣ד ֹנִ י ֶ֔בזֶ ק ַ ֽו יִּ ְר ְדּ ֖פוּ ַא ֲח ָ ֑ריו וַ יּ ֹ ֲ
יהם ְמ ֻק ָצּ ִ֗צים ָהי֤ וּ ְמ ַל ְקּ ִט ֙ים ַ ֣תּ ַחת ֻשׁ ְל ָח ֔ ִני
יהם וְ ַרגְ ֵל ֶ֜
ֹנוֹת יְ ֵד ֶ֙
י־בזֶ ק ִשׁ ְב ִ ֣ﬠים׀ ְמ ָל ִ֡כים ְ ֽבּה ֩
ֲא ֽד ֹנִ ֶ֗
רוּשׁ ַל֖ -וַ ָיּ ָ֥מת ָ ֽשׁם׃ פ
יאהוּ יְ ָ
%הים וַ יְ ִב ֻ ֥
ם־לי ֱא ִ ֑
יתי ֵ ֥כּן ִשׁ ַלּ ִ ֖
שׁר ָﬠ ִ֔שׂ ִ
ַכּ ֲא ֶ ֣
)(Judges 1:1–7
5
Translate the following seen passage into English and comment as
]requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments

)(Ruth 4:1–8
Comment on the following:
שּׁ ָבה (i) the accentuation and syntax of
)ַ (verse 3ה ָ ֖
וּ֠מ ֵאת ֣רוּת )(ii
)ֵ (verse 5
(iii) the ketiv / qere difference in verse 5
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6
Translate the following seen passage into English and comment as
]requested below [10 marks for translation, 10 marks for comments

א־סרוּ
 12וְ גָ ֔עוֹ וְ ל ֹ ָ ֖
ל־דּ ֶר ֵ֙ 1בּ֣ית ֶ֔שׁ ֶמשׁ ִבּ ְמ ִס ָלּ֣ה ַא ַ֗חת ָה ְל ֤כוּ ָה ֙
 12וַ יִ ַ֙שּׁ ְרנָ ה ַה ָפּ ֜רוֹת ַבּ ֶ ֗דּ ֶרַ 1ﬠ ֶ ֙
יהם ַﬠד־גְּ ֖בוּל ֵ ֥בּית ָ ֽשׁ ֶמשׁ׃ ֵ 13וּב֣ית ֶ֔שׁ ֶמשׁ
וּשׂ ֑מ ֹאול וְ ַס ְר ֵנ֤י ְפ ִל ְשׁ ִתּ ֙ים ה ְֹל ִ ֣כים ַא ֲח ֵר ֶ֔
יָ ִ ֣מין ְ
14
ת־ה ָא ֔רוֹן ַ ֽו יִּ ְשׂ ְמ ֖חוּ ִל ְר ֽאוֹת׃
אוּ ֶא ָ ֣
יהם וַ יִּ ְר ֙
ת־ﬠינֵ ֶ֗
יר־ח ִ ֖טּים ָבּ ֵ ֑ﬠ ֶמק וַ יִּ ְשׂ ֣אוּ ֶא ֵ
ק ְֹצ ִ ֥רים ְק ִצ ִ
עוּ
דוֹל֑ה ַ ֽו ַיְב ְקּ ֙
מד ָ֔שׁם וְ ָ ֖שׁם ֶ ֣א ֶבן גְּ ָ
שׁי וַ ַתּ ֲﬠ ֣ ֹ
ית־ה ִשּׁ ְמ ִ ֙
הוֹשׁ ַﬠ ֵ ֽבּ ַ
ל־שׂ ֵ ֙דה יְ ֻ ֤
וְ ָה ֲﬠגָ ֡ ָלה ֠ ָבּ ָאה ֶא ְ
15
הוה
ת־א ֣רוֹן יְ ָ ֗
הוֹרידוּ׀ ֶא ֲ
יהוֽה׃ ס וְ ַה ְלוִ ִ֞יּם ִ ֣
ת־ה ָפּ ֔רוֹת ֶה ֱﬠ ֥לוּ ע ָ ֹ֖לה ַל ָ
ת־ﬠ ֵצ֣י ָה ֲﬠגָ ֔ ָלה וְ ֶא ַ֙
ֶא ֲ
ית־שׁ ֶמשׁ
שׁי ֵ ֽב ֶ֗
דוֹל֑ה וְ ַאנְ ֵ ֣
ל־ה ֶ ֣א ֶבן ַהגְּ ָ
ר־בּוֹ ְכ ֵ ֽלי־זָ ָ֔הב וַ יָּ ִ ֖שׂמוּ ֶא ָ
ר־אתּוֹ֙ ֲא ֶשׁ ֣
ת־ה ַא ְר ַגּ֤ז ֲא ֶשׁ ִ
וְ ֶא ָ
16
ֽי־פ ִל ְשׁ ִ ֖תּים ָר ֑אוּ וַ יָּ ֻ ֥שׁבוּ
יהוֽה׃ וַ ֲח ִמ ָ ֥שּׁה ַס ְר ֵנ ְ
ֶה ֱﬠל֙ וּ ע ֹ֜לוֹת ַ ֽו יִּ זְ ְבּ ֧חוּ זְ ָב ִ ֛חים ַבּיּ֥ וֹם ַה ֖הוּא ַ ֽל ָ
יהו֑ה ְל ַא ְשׁ ֙דּוֹד
ֶﬠ ְק ֖רוֹן ַבּיּ֥ וֹם ַה ֽהוּא׃ ס  17וְ ֵ֙א ֶלּ ֙ה ְטח ֵ ֹ֣רי ַהזָּ ָ֔הב ֲא ֶ֙שׁר ֵה ִ ֧שׁיבוּ ְפ ִל ְשׁ ִ ֛תּים ָא ָ ֖שׁם ַ ֽל ָ
ֶא ָ֜חד ְל ַﬠ ָזּ֤ה ֶא ָח ֙ד ְל ַא ְשׁ ְק ֣לוֹן ֶא ָ֔חד ְל ַג֥ת ֶא ָ ֖חד ְל ֶﬠ ְק ֥רוֹן ֶא ָ ֽחד׃ ס  18וְ ַﬠ ְכ ְבּ ֵ ֣רי ַהזָּ ָ֗הב ִמ ְס ֞ ַפּר
דוֹלה
ל־ﬠ ֵ ֤רי ְפ ִל ְשׁ ִתּ ֙ים ַל ֲח ֵ ֣מ ֶשׁת ַה ְסּ ָר ֔ ִנים ֵמ ִ ֣ﬠיר ִמ ְב ָ֔צר וְ ַ ֖ﬠד ֣כֹּ ֶפר ַה ְפּ ָר ִז֑י וְ ַ ֣ﬠד׀ ָא ֵ ֣בל ַהגְּ ֗ ָ
ָכּ ָ
ית־ה ִשּׁ ְמ ִ ֽשׁי׃
הוֹשׁ ַﬠ ֵ ֽבּ ַ
הוה ַ ֚ﬠד ַהיּ֣ וֹם ַה ֶ֔זּה ִבּ ְשׂ ֵ ֥דה יְ ֻ ֖
יה ֵ ֚את ֲא ֣רוֹן יְ ָ ֔
ֲא ֶ֙שׁר ִה ִנּ֤יחוּ ָﬠ ֶ ֙ל ָ֙
)(1 Samuel 6:12–18
Comment on the following:
) (v. 12וַ יִ ַ֙שּׁ ְרנָ ה (i) the form
)( וְ גָ ֔ע ֹו (ii) the syntax and meaning of
)ָ (v. 12ה ְל ֤כוּ ָה ֙
דוֹלה )(ii
 (v. 18), for which the Septuagint reads ἕως λίθου τοῦוְ ַ ֣ﬠד׀ ָא ֵ ֣בל ַהגְּ ֗ ָ
)µεγάλου (to the large stone
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)SECTION B (Modern Hebrew
1
Translate the following unseen Modern Hebrew passage into English,
and answer the questions in Hebrew below [10 marks for translation, 5 marks
]for the questions

"יום ללא קניות" שצויין ביום שישי בעולם ובקמפוסים ברחבי הארץ הוא הזדמנות מצוינת להשאיר את
הארנק בבית ליום אחד ,ולגרום לנו להרהר בתרבות הצריכה הקפיטליסטית המנהלת את חיינו.
באתר אינטרנט בנושא "יום ללא קניות" ,כתוב" :תרבות הצריכה שלנו יצאה משליטה .בעבר ,קנינו את מה
שהיינו צריכים ,נקודה .כעת ,גם כשאנחנו כבר לא צריכים הרבה ,אנחנו קונים מסיבות אחרות :להרשים
חברים ,בגלל הפרסומות הבלתי פוסקות בטלוויזיה ,ברדיו ובעיתונים ,להרוג זמן".
למעשה ,רוב הזמן אין אנו קונים את מה ש"אנחנו באמת צריכים".
לדעתי ,אין דבר כזה 'צורך אמיתי' ,כי זה שונה בכל חברה ואצל כל אחד ,לכן אני לא יכול להסכים עם
הדעה שהסיבה לא לקנות ב"יום ללא קניות" צריכה להיות קשורה להבחנה בין 'קניות נחוצות' ל'בלתי
נחוצות'.
לדעתי ,הימנעות ליום אחד מכל הוצאה כספית ,מכל קנייה ,הליכה ברחוב ללא ארנק ,תמחיש לנו טוב יותר
את הרעיון כי חיינו מתנהלים ללא הפסקה סביב קניות ורכישות.
מתוך :דעה ,יום ללא קניות
/http://www.student.universities-colleges.org.il/P32204

א

מהו "יום ללא קניות"?

ב

מדוע צוין יום כזה ברחבי העולם?

ג

מה הבעיה עם תרבות הצריכה של ימינו? הסבירו דעתכם.
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2
Write a summary in Modern Hebrew of the following unseen passage.
]The summary should not exceed 120 words [15 marks

במאה העשירית והאחת עשרה התפתחו מרכזים חדשים של תרבות יהודית באירופה המערבית .בחיי היום
יום השתמשו יהודי צרפת וגרמניה )יהדות אשכנז( בצרפתית ובגרמנית ,ובעברית השתמשו רק בתפילות
ובכתיבה .האידאל היה לימוד תורה .כל אב רצה שבנו ילמד תורה ,ומי שיכול היה נוהג להחזיק בביתו מורה
ותלמידים נוספים כדי לחנך את בניו.
באותו זמן התפתחה באירופה פרשנות המקרא .הפרשנים פרשו את המקרא )תנ"ך( בדרכים שונות .היו
הסברים דקדוקיים ,הסברים ברוח האגדה והיו שתרגמו את המילים העבריות לצרפתית וללטינית.
עד המאה העשירית היו פונים בשאלות קשות בענייני הלכה לחכמי הישיבות בבבל ,סורא ופומפדיתא ,אך
מאמצע המאה העשירית ,בגלל סיבות שונות ,נעשו נסיונות באירופה לפסוק בענייני הלכה .רבי גרשום
"מאור הגולה"– שהיה מגדולי חכמי ההלכה– ביסס את לימוד התלמוד באירופה .קהילות גרמניה  ,צרפת
ואיטליה פנו אליו בשאלות קשות והוא היה שולח להן תשובות שנתקבלו כפסקי דין .כך עברה הסמכות
)אוטוריטה( מחכמי בבל לחכמי אירופה.
בשנת  1040נולד בצרפת אחד מגדולי הפרשנים ,רבי שלמה יצחקי ,שנודע בשם רש"י .רש"י למד תורה
במשך שנים רבות .כמו רבי עקיבא ,עזב גם הוא את ביתו ואת אשתו ,והלך ללמוד במקומות רחוקים .הוא
ייסד ישיבה בעירו ,אך לא רצה לקבל משכורת כרב והעדיף להתפרנס מעבודתו כיינן.
רש"י כתב פירושים למקרא ולתלמוד .הוא הסביר את התלמוד בשפה פשוטה וברורה ,כך שגם תלמידים
מתחילים וגם תלמידים מתקדמים יכלו להשתמש בפירושים שלו .ידועים במיוחד פירושיו למקרא .לפעמים
הוא היה כותב פירושים בדרך הפשט )המובן הטקסטואלי האותנטי של הטקסט במקרא( ,ולפעמים כתב
פירושים בדרך האגדה )מדרש אגדה עוסק בעיקר בחלקים הסיפוריים של המקרא ,ויש בו גם תפיסות
פילוסופיות ומיסטיות( .האנשים אהבו מאד את הפירושים של רש"י .אמרו שאפילו תינוקות יכולים להבין
את הפירושים שהוא כתב .כשלא ידע משהו ,לא התבייש לומר :איני יודע.
רש"י לימד בישיבה בעיר מגנצא .התלמידים הטובים ביותר שלו היו חתניו ונכדיו .בנים לא היו לו .היו לו
שלוש בנות ,ואחת מהן ידעה תלמוד .בזמן שאביה היה חולה ,היא היתה קוראת בפניו את השאלות שהגיעו
בענייני הלכה ,אחר כך היתה כותבת את התשובות ששמעה ממנו .שלוש הבנות נישאו לתלמידי חכמים
ונולדו להם ילדים שהיו גדולים בתורה.
מרכז התורה שעבר קודם מבבל לספרד ,עבר בימי רש"י לצרפת .רש"י תרם תרומה חשובה ליצירת מרכז
רוחני ליהדות אשכנז .שנותיו האחרונות היו בתקופת הרדיפות הגדולות של מסעי הצלב .הוא נפטר בשנת
 1105לספירה ונקבר בטרויש .מקום קבורתו המדויק אינו ידוע כיום.
“Reading Chapters in Jewish History” (Jerusalem: Ministry of Education, 1977),
pp. 6-8.
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3
Write a composition of 200 words in Modern Hebrew on one of the three
]topics given below [15 marks
א

האם ציוני הוא רק מי שחי בישראל? הסבירו דעתכם.

ב

בית ספר חד-מיני או בית ספר מעורב ,מה עדיף? הסבירו דעתכם.

ג

תרבות הפייסבוק  -מה היתרונות ומה החסרונות שלה? הסבירו דעתכם.

4
Translate the following seen text into English and answer the
]questions below [8 marks for translation and 7 marks for the questions

דמוקרטיה לאליטות בלבד
בתי הספר הדמוקרטיים נראים בעיני אנשים רבים כדרך הנכונה ללימוד ערכים של רציונליות ,חשיבה
ביקורתית ומוסר ,אבל הקמת בתי ספר כאלה ודרך עבודתם מנוגדות לערכים אלה.
הרעיון להקים בתי ספר בעלי רעיונות דמוקרטיים הוא חיובי ,אבל יש לו מגבלות .הדמוקרטיה מאפשרת
לאנשים בעלי דעות שונות לחיות יחד ולהחליט על חייהם .הדמוקרטיה לא עונה על השאלה מהם החיים
הטובים ומהם האידאלים הנכונים לכל אדם .האם נכון שהתלמידים והמורים יחליטו ביחד על תוכנית
הלימודים של בית הספר?
כאשר התלמידים מחליטים מה ילמדו בבית הספר ,הם מוותרים לפעמים על העושר התרבותי של
האנושות .אולי הם עדיין לא מסוגלים להחליט מה טוב בשבילם.
בעיה נוספת היא שבתי הספר האלה הם פרטיים .רק הורים בעלי יכולת כלכלית יכולים לשלוח את ילדיהם
ללמוד שם ,בגלל שכר הלימוד הגבוה.
“Between the Lines” (Jerusalem: Academon , 2011), p. 57.

א מהן המילים בטקסט המציינות תמיכה בשיטת החינוך הדמוקרטי ,ומהן המילים המציינות התנגדות
לשיטה זו?
ב

מהן הטענות נגד בית הספר הדמוקרטי?

ג

מה דעתכם ? הסבירו.
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5
Translate the following seen passage into English and comment as
]requested below [7 marks for translation, 8 marks for comments
מגדל היה בראש הר ע ֹז מהררי קדם ,והיה המגדל ההוא מבצר אמיץ וחזק ,וגינה על ראשו טובה מאד ,ואיש
אין יבוא בו ,כי כל מבוא לא נמצא לו .ויעבֵר המלך רם בכל מדינות מלכותו קול לאמר :אשר יבוא אל
המגדל ואל גנו יעלה ,ונתתי את שלומית בתי לו לאשה; כי אמר יד אל תהי בו ,כי מעוז לי הוא .ושלומית
היתה יפת תואר ויפת מראה .ויהי היום והנה נער עובר ,שלום בן מלך ענמים ,ויפן אל המגדל ויראהו והנה
אין שער למגדל ,והגינה עליו מלמעלה ,וישקף אליו וי ָבן בכל ההר ,וימצא מערה לירכתים בנקיק סלעים,
ותתכס דשא; ויבוא בה ויתהלך בה ,והנה היא מבוא המגדל .ויעל למגדל ,וימצא שער לו ,ויפתח את דלתות
השער ,ועל פניו כטיט מֻדבק בפתחו ויפול ארצה .ויעל אל הגינה ,וילך בה ויצא ,ואת דבר המלך לא ידע.
Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, “Migdal oz” (Proyekt Ben Yehuda,
http://benyehuda.org/ramxal/migdal_oz.html).
Q: What are some of the linguistic (morphology, syntax, lexicon) and thematic
features in this text that are characteristic of the period known as Haskala in
?Hebrew and what are their cultural-ideological functions in this text

END OF PAPER
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