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AET1/ MES.13

SECTION A (Classical Hebrew)
1. Translate the following unseen passage into English [15 marks]:

אמר֩ ַא ֲע ֨ ֶלה ֶא ְת ֶ֜כם ִמ ִמּ ְצ ַ ֗ריִ ם
ֶ ֹ ל־הבּ ִ ֹ֑כים וַ יּ
ַ ן־הגִּ ְל ָגּ֖ל ֶא
ַ הו֛ה ִמ
ָ ְ וַ ַיּ ַ֧על ַמ ְל ַאְך־י2:1
יתי
֛ ִ א־א ֵ ֧פר ְבּ ִר
ָ ֹ יכם וָ א ַֹ֕מר ֽל
ֶ֔ תּי ַל ֲא ֣בֹ ֵת
֙ ִ ל־ה ָ֗א ֶרץ ֲא ֶ ֤שׁר נִ ְשׁ ַ֙בּ ְע
ָ וָ ָא ִ ֤ביא ֶא ְת ֶכ ֙ם ֶא
ֽ ָ ִא ְתּ ֶכ֖ם ְל
יהם
֖ ֶ חוֹת
ֵ וֹשׁ ֵ ֙בי ָה ָ ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ִמזְ ְבּ
ְ ֽא־ת ְכ ְר ֤תוּ ְב ִר ֙ית ְלי
ִ ֹ  וְ ַא ֶ֗תּם ֽל2:2 עוֹלם׃
אוֹתם
֖ ָ א־אגָ ֵ ֥רשׁ
ֲ ֹ  וְ ַג֣ם ָא ַ֔מ ְר ִתּי ֽל2:3 יתם׃
ֽ ֶ ה־זּ ֹאת ֲע ִשׂ
֥ א־שׁ ַמ ְע ֶ ֥תּם ְבּק ִ ֹ֖לי ַמ
ְ ֹ ִתּתּ ֹ֑צוּן וְ ֽל
 וַ יְ ִ֗הי ְכּ ַד ֵ֞בּר ַמ ְל ַ ֤אְך2:4 יהם יִ ְהי֥ וּ לָ ֶכ֖ם ְלמוֹ ֵ ֽקשׁ׃
ֶ֔ ִמ ְפּנֵ ֶיכ֑ם וְ ָהי֤ וּ ָל ֶכ ֙ם ְל ִצ ִ ֔דּים וֵ אֹל֣ ֵה
ת־קוֹל֖ם וַ יִּ ְב ֽכּוּ׃
ָ
ל־בּ ֵנ֖י יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל וַ יִּ ְשׂ ֥אוּ ָה ָ ֛עם ֶא
ְ ל־כּ
ָ ת־ה ְדּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ֔א ֶלּה ֶ ֽא
ַ יְ הוָ ֙ה ֶא
יהוה׃
ֽ ָ חוּ־שׁם ַ ֽל
֖ ָ ם־ה ָמּ ֥קוֹם ַה ֖הוּא בּ ִ ֹ֑כים וַ יִּ זְ ְבּ
ַ  ַ ֽו יִּ ְק ְר ֛אוּ ֵ ֽשׁ2:5
Judges 2:1-5
2. Translate into English the following unseen passage [8 marks] and vocalize it on the
extra copy of the paper [7 marks]:

 ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא14:1
 וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל14:2
העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו
 ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב14:3
 ויאמרו14:4 נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה
איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה
Numbers 14:1-4
3. Translate the following passage into vocalized Biblical Hebrew [15 marks]:
3

Now there were four men who were lepers at the entrance to the gate; and they said to
one another, "Why do we sit here till we die? 4 If we say, ‘Let us enter the city,' the
famine is in the city, and we shall die there; and if we sit here, we die also. So now
come, let us go over to the camp of the Syrians; if they spare our lives we shall live,
and if they kill us we shall but die." 5 So they arose at twilight to go to the camp of the
Syrians; but when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was
no one there. 6 For the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of
chariots, and of horses, the sound of a great army."
2 Kings 7:3-6
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4. Write a linguistic commentary on the following unseen passage [15 marks]:

אמרוּ ֣לוֹ
הוּ ַבּ ְבּגָ ִ ֔דים וְ ֥ל ֹא יִ ַ ֖חם ֽלוֹ׃  1:2וַ ֧יּ ֹ ְ
יְכ ֻ֙סּ ֙
 1:1וְ ַה ֶ ֤מּ ֶלְך ָדּוִ ֙ד זָ ֵ ֔קן ָ ֖בּא ַבּיָּ ִ ֑מים וַ ַ
י־לוֹ ס ֶֹכ֑נֶ ת
וּת ִה ֖
תוּלה וְ ָ ֽע ְמ ָד ֙ה ִל ְפ ֵנ֣י ַה ֶ֔מּ ֶלְך ְ
ֲע ָב ָ ֗דיו ַיְב ְק ֞שׁוּ ַלאד ִֹנ֤י ַה ֶ֙מּ ֶל ְ֙ך נַ ֲע ָ ֣רה ְב ֔ ָ
שׁוּ נַ ֲע ָ ֣רה יָ ֔ ָפה ְבּ ֖כֹל גְּ ֣בוּל יִ ְשׂ ָר ֵ ֑אל
יקָך וְ ַ ֖חם ַלאד ִֹנ֥י ַה ֶ ֽמּ ֶלְך׃  1:3וַ ַיְב ְק ֙
וְ ָשׁ ְכ ָ ֣בה ְב ֵח ֶ ֔
אד
ד־מ ֑ ֹ
ישׁ ֙ג ַה ֣שּׁוּנַ ִ֔מּית וַ יָּ ִ ֥באוּ א ָ ֹ֖תהּ ַל ֶ ֽמּ ֶלְך׃  1:4וְ ַ ֽהנַּ ֲע ָ ֖רה יָ ָ ֣פה ַע ְ
ת־א ִב ַ
יִּמ ְצ ֗אוּ ֶא ֲ
ַ ֽו ְ
ן־ח ִגּ֛ית ִמ ְתנַ ֵ ֥שּׂא
וַ ְתּ ִ֨הי ַל ֶ ֤מּ ֶלְך ס ֙ ֶֹכנֶ ֙ת וַ ְתּ ָ ֣שׁ ְר ֵ֔תהוּ וְ ַה ֶ ֖מּ ֶלְך ֥ל ֹא יְ ָד ָ ֽעהּ׃  1:5וַ ֲאד ֹנִ ָיּ֧ה ֶב ַ
וּפ ָר ִ֔שׁים וַ ֲח ִמ ִ ֥שּׁים ִ ֖אישׁ ָר ִ ֥צים ְל ָפ ָנֽיו׃
מר ֲא ִנ֣י ֶא ְמ ֹ֑לְך וַ ַיּ ַ֣עשׂ ֗לוֹ ֶ ֚ר ֶכב ָ ֣
ֵלא ֖ ֹ
אד
ם־הוּא ֽטוֹב־ ֙תּ ֹ ַא ֙ר ְמ ֔ ֹ
ית וְ גַ ֤
מר ַמ ֖דּ ַוּע ָכּ ָ֣כה ָע ִ ֑שׂ ָ
א־ע ָצ ֨בוֹ ָא ִ ֤ביו ִמיָּ ָמ ֙יו ֵלא ֔ ֹ
 1:6וְ ֽל ֹ ֲ
וְ א ֹ֥תוֹ יָ ְל ָ ֖דה ַא ֲח ֵ ֥רי ַא ְב ָשׁ ֽלוֹם׃
5. Translate the following specified passage [10 marks] and comment as requested
]below [10 marks

אה ִת ְר ֶ ֣אה ׀ ָבּ ֳע ִנ֣י ֲא ָמ ֶ֗תָך וּזְ ַכ ְר ֙ ַתּנִ ֙י
ם־ר ֥ ֹ
הוה ְצ ָב ֜אוֹת ִא ָ
אמר יְ ָ֨
 1:11וַ ִתּ ֨דּ ֹר ֶ֜נ ֶדר וַ תּ ֹ ַ֗
ת־א ָמ ֶ֔תָך וְ נָ ַת ָ ֥תּה ַל ֲא ָמ ְתָך֖ ֶ ֣ז ַרע ֲאנָ ִ ֑שׁים וּנְ ַת ִ ֤תּיו ַ ֽליהוָ ֙ה ָכּל־יְ ֵ ֣מי
א־ת ְשׁ ַכּ֣ח ֶא ֲ
וְ ֽל ֹ ִ
הו֑ה
אשׁוֹ׃  1:12וְ ָהיָ ֙ה ִ ֣כּי ִה ְר ְבּ ָ֔תה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּ֖ל ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ
וּמוֹרה לֹא־יַ ֲע ֶ ֥לה ַעל־ר ֹ ֽ
ָ֖
ַח ָ֔יּיו
קוֹל֖הּ
יה נָּ ֔עוֹת וְ ָ
ל־ל ָ֔בּהּ ַ ֚רק ְשׂ ָפ ֶ ֣ת ָ
יה׃  1:13וְ ַח ָ֗נּה ִ ֚היא ְמ ַד ֶבּ ֶ֣רת ַע ִ
ת־פּ ָ
וְ ֵע ִ ֖לי שׁ ֵ ֹ֥מר ֶא ִ ֽ
ד־מ ַ ֖תי ִתּ ְשׁ ַתּ ָכּ ִ ֑רין
יה ֵע ֔ ִלי ַע ָ
אמר ֵא ֶ ֙ל ָ֙
֣ל ֹא יִ ָשּׁ ֵ ֑מ ַע וַ יַּ ְח ְשׁ ֶ ֥ב ָה ֵע ִ ֖לי ְל ִשׁכּ ָ ֹֽרה׃  1:14וַ ֤יּ ֹ ֶ
ָה ִ ֥ס ִירי ֶאת־יֵ ֵ ֖
וּח
ת־ר ַ ֙
אמ ֙ר ֣ל ֹא ֲאד ִֹ֔ני ִא ָ ֤שּׁה ְק ַשׁ ֙
ינ ְך ֵמ ָע ָ ֽליִ ְך׃  1:15וַ ֨ ַתּ ַען ַח ָנּ֤ה וַ ֙תּ ֹ ֶ
תּן
ל־תּ ֵ ֙
הוה׃ ַ 1:16א ִ
יתי וָ ֶא ְשׁ ֥ ֹפְּך ֶאת־נַ ְפ ִ ֖שׁי ִל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ֽ
ָא ֔נ ֹ ִכי וְ ַ ֥י יִ ן וְ ֵשׁ ָ ֖כר ֣ל ֹא ָשׁ ִ ֑ת ִ
יחי וְ ַכ ְע ִ ֖סי ִדּ ַ ֥בּ ְר ִתּי ַע ֵ ֽ
י־מ ֥ר ֹב ִשׂ ִ ֛
ת־בּ ִל ָיּ ַ֑על ִ ֽכּ ֵ
ת־א ָ ֣מ ְת ָ֔ך ִל ְפ ֵנ֖י ַבּ ְ
ֶא ֲ
ד־הנָּ ה׃  1:17וַ ַיּ ַ֧ען
ת־שׁ ָל ֵ֔תְך ֲא ֶ ֥שׁר ָשׁ ַ ֖א ְל ְתּ ֵמ ִע ֽמּוֹ׃
תּן ֶא ֵ ֣
אֹלהי יִ ְשׂ ָר ֵ֗אל יִ ֵ ֙
אמר ְל ִ ֣כי ְל ָשׁ ֑לוֹם וֵ ֵ ֣
ֵע ִ ֛לי וַ ֖יּ ֹ ֶ
֥יה
וּפ ֶנ ָ
אכל ָ
אמר ִתּ ְמ ָ ֧צא ִשׁ ְפ ָח ְתָך֛ ֵ ֖חן ְבּ ֵע ֶינ֑יָך וַ ֨ ֵתּ ֶלְך ָה ִא ָ ֤שּׁה ְל ַד ְר ָכּ ֙הּ וַ תּ ֹ ַ֔
 1:18וַ ֕תּ ֹ ֶ
שׁבוּ וַ יָּ ֥בֹאוּ
הוה וַ יָּ ֻ ֛
יוּ־להּ ֽעוֹד׃  1:19וַ יַּ ְשׁ ִ ֣כּמוּ ַב ֗בֹּ ֶקר וַ ִ ֽיּ ְשׁ ַתּ ֲח ֙ווּ ִל ְפ ֵנ֣י יְ ָ ֔
א־ה ָ ֖
לֹ ָ
הי
הוה׃  1:20וַ יְ ִ ֙
ת־ח ָנּ֣ה ִא ְשׁ ֔תּוֹ וַ ֽיִּזְ ְכּ ֶ ֖ר ָה יְ ָ ֽ
יתם ָה ָר ָ ֑מ ָתה וַ ֵיּ֤ ַדע ֶא ְל ָקנָ ֙ה ֶא ַ
ל־בּ ָ ֖
ֶא ֵ
הו֖ה
מוּאל ִ ֥כּי ֵמיְ ָ
מוֹ ְשׁ ֵ֔
ת־שׁ ֙
ִל ְת ֻק ֣פוֹת ַהיָּ ִ֔מים וַ ַ ֥תּ ַהר ַח ָנּ֖ה וַ ֵ ֣תּ ֶלד ֵ ֑בּן וַ ִתּ ְק ָ ֤רא ֶא ְ
ְשׁ ִא ְל ִ ֽתּיו׃
1 Samuel 1:11-20
Comment on the last clause of verse 18, and on the explanation of the name Samuel in
verse 20.

(TURN OVER
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6. Translate the following specified passage [10 marks] and comment as requested
]below [10 marks

וֹד־לי ָבנִ ֙ים ְ ֽבּ ֵמ ֔ ַעי וְ ָהי֥ וּ
מי ֣שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ ַֹ֔תי ָ ֥ל ָמּה ֵת ַל ְ֖כנָ ה ִע ִ ֑מּי ַ ֽה ֽע ִ ֤
אמר נָ ֳע ִ ֙
 1:11וַ ֤תּ ֹ ֶ
שׁ־לי
תּי יֶ ִ ֣
ֹתי ֔ ֵל ְכן ָ ִ ֥כּי זָ ַ ֖קנְ ִתּי ִמ ְהי֣ וֹת ְל ִ ֑אישׁ ִ ֤כּי ָא ַ֙מ ְר ִ ֙
ָל ֶ ֖כם ַל ֲאנָ ִ ֽשׁים׃ ֤ 1:12שׁ ֹ ְבנָ ה ְבנ ַ ֙
ִת ְק ָ ֔וה ַגּ֣ם ָה ִי ִ
֤יתי ַה ַ ֙לּיְ ָל ֙ה ְל ִ֔אישׁ וְ ַג֖ם יָ ַ ֥ל ְד ִתּי ָב ִ ֽנים׃ ֲ 1:13ה ָל ֵ ֣הן ׀ ְתּ ַשׂ ֵ֗בּ ְרנָ ה ַ ֚עד
ר־לי ְמא ֹ֙ד ִמ ֶ֔כּם
י־מ ִ ֤
הן ֵ ֽתּ ָע ֔ ֵגנָ ה ְל ִב ְל ִ ֖תּי ֱהי֣ וֹת ְל ִ ֑אישׁ ַ ֣אל ְבּנ ַֹ֗תי ִ ֽכּ ַ
ֲא ֶ ֣שׁר יִ גְ ָ ֔דּלוּ ֲה ָל ֵ ֙
מוֹתהּ
קוֹלן וַ ִתּ ְב ֶכּ֖ינָ ה ֑עוֹד וַ ִתּ ַ ֤שּׁק ָע ְר ָפּ ֙ה ַל ֲח ָ֔
הוה׃  1:14וַ ִתּ ֶ ֣שּׂנָ ה ֔ ָ
ִ ֽכּי־יָ ְצ ָ ֥אה ִ ֖בי יַ ד־יְ ָ ֽ
וּבי
יה ֖שׁ ִ
ֹלה ָ
ל־א ֶ ֑
ל־ע ָ ֖מּהּ וְ ֶא ֱ
אמר ִהנֵּ ֙ה ָ ֣שׁ ָבה ִיְב ְמ ֵ֔תְּך ֶא ַ
וְ ֖רוּת ָ ֥דּ ְב ָקה ָ ֽבּהּ׃  1:15וַ ֗תּ ֹ ֶ
י־בי ְל ָעזְ ֵ ֖בְך ָל ֣שׁוּב ֵמ ַא ֲח ָ ֑ריִ ְך ֠ ִכּי
ל־תּ ְפגְּ ִע ִ֔
רוּת ַא ִ
֙
אמר
ַא ֲח ֵ ֥רי ִיְב ְמ ֵ ֽתְּך׃  1:16וַ ֤תּ ֹ ֶ
ֹלהי׃ ַ 1:17בּ ֲא ֶ ֤שׁר
אֹלהיִ ְך ֱא ָ ֽ
וּב ֲא ֶ ֤שׁר ָתּ ִ ֙לינִ ֙י ָא ֔ ִלין ַע ֵ ֣מְּך ַע ִ֔מּי וֵ ַ ֖
ל־א ֶ֨שׁר ֵתּ ְל ִ֜כי ֵא ֗ ֵלְך ַ
ֶא ֲ
הו֥ה ִ ֙לי וְ ֣כֹה י ִֹ֔סיף ִ ֣כּי ַה ָ֔מּוֶ ת יַ ְפ ִ ֖ריד ֵבּ ִינ֥י
וּתי ָא ֔מוּת וְ ָ ֖שׁם ֶא ָקּ ֵ ֑בר כּ ֹ֩ה יַ ֲע ֶ֨שׂה יְ ָ
ָתּ ֙מ ִ ֙
יה׃
י־מ ְת ַא ֶ ֥מּ ֶצת ִ ֖היא ָל ֶל ֶ֣כת ִא ָ ֑תּהּ וַ ֶתּ ְח ַ ֖דּל ְל ַד ֵ ֥בּר ֵא ֶ ֽל ָ
ינ ְך׃  1:18וַ ֵ֕תּ ֶרא ִ ֽכּ ִ
וּב ֵ ֽ
ֵ
הם
יהם ַעד־בּ ָ ֹ֖אנָ ה ֵבּ֣ית ָל ֶ֑חם וַ יְ ִ֗הי ְכּב ָֹ֙אנָ ֙ה ֵ ֣בּית ֔ ֶל ֶחם וַ ֵתּ ֤ ֹ
 1:19וַ ֵתּ ַל ְ֣כנָ ה ְשׁ ֵתּ ֶ֔
ל־תּ ְק ֶ ֥ראנָ ה ִ ֖לי
יהן ַא ִ
אמר ֲא ֵל ֶ֔
אמ ְרנָ ה ֲה ֥ז ֹאת נָ ֳע ִ ֽמי׃  1:20וַ ֣תּ ֹ ֶ
יהן וַ תּ ֹ ַ ֖
יר ֲע ֵל ֶ֔
ל־ה ִע ֙
ָכּ ָ
אד׃
י־ה ַ ֥מר ַשׁ ַ ֛דּי ִ ֖לי ְמ ֽ ֹ
נָ ֳע ִ ֑מי ְק ֶ ֤ראן ָ ִ ֙לי ָמ ָ ֔רא ִכּ ֵ
Ruth 1:11-20
֣ ִ (verseכּי ִ (verse 13),מ ֶ֔כּם ֽ ֵ (verse 13),תּ ָע ֔ ֵגנָ ה ֲ (verse 13),ה ָל ֵ ֣הן Comment on the forms
17).
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)SECTION B (Modern Hebrew
7. From the adjectives given below the lines of the following sentences, select the
correct form for each space indicated and write it on the extra copy of the paper (when
appropriate add the definite article) [15 marks]:

בפולי נמצאי אתרי תיירות _______ ,שכדאי לבקר בה וביניה העיר _______ טורו .
היסטורי

נפלא

טורו היא עיר _______ ו________ ,מצפו  מערב לוורשה .הדר אליה _________
עתיק

מיוחד

ועוברת באזורי _________
כפרי

מעניי

_______ ,ועל כביש ________.
מצוי

מיוחד

האסטרונו __________ ,קופרניקוס נולד בטורו  ,בבית מס'  .17בבית קיי עתה
מפורס

מוזיאו ________ .על שמו קיימת ג אוניברסיטה _________ למדעי __________.
ייחודי

מרשי

מדויק

בטורו אפשר לראות בתי _________ ו _________ _________ באופ אמנותי .
פרטי

(TURN OVER

ציבורי

מקושט
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8. From the list of conjunctions given below the lines in the following sentences, select
the most appropriate one for each space indicated and insert it on the extra copy of the
paper [15 marks]:
 .1תמר היתה עייפה מאוד ____________________ הלכה ע חברי לקולנוע.
לכ  ,א על פי ש ,בכל זאת

 ___________________ .2האישה הייתה רעבה ,היא קנתה פיצה גדולה.
מפני ,בגלל ,מכיוו ש

 .3היינו עסוקי _______________ הטלפו צלצל.
בזמ  ,כאשר ,לפני

 .4כתבתי מכתב למשרד החינו _________________ ,יסדרו לי עבודה בנגב.
כדאי ש ,כדי ש ,אחרי ש

 _________________ .5הקשיי הצליח ב יהודה להחיות את השפה העברית.
בגלל ,א על פי ש ,למרות

 _______________ 6היא למדה לנהוג ________________ ,היא קנתה מכונית.
אחרי ,אחרי כ  ,כאשר

לפני כ  ,קוד ,אחרי כ

 .7הוא גר רחוק מהפקולטה ______________ ,לא הגיע בזמ להרצאה.
בגלל ,מפני ש ,לכ

 .8הכביש נסגר _____________ התאונה.
כדי ,בשל ,למרות

 _______________ .9חיפשת עבודה היית מוצאי.
בגלל ,אילו ,כאשר

 .10הוא הגיע מאוחר לשיעור ___________________ יצא מהבית בשש בבוקר.
על א  ,בכל זאת ,א על פי ש

 _____________________ .11עבדתי כל היו ,אני יוצאת הערב .
למרות ,א על פי כ  ,א על פי ש

 .12דבר ראשו תלמדו לבחינה ,ו___________________ תלכו לבלות.
אחרי ,אחרי ש ,אחר כ

 .13ישראל עושה הרבה _____________ השלו ,א _________________אי שלו.
בגלל ,למע  ,כאשר

ֹ

לכ  ,למרות ,למרות זאת
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9. Write a summary in Hebrew of the following passage. The summary should not
exceed 130 words [15 marks]:

בנימי זאב הרצל
הרצל נולד בשנת  1860בבודאפשט .הוא למד בביתספר יהודי .אחרי שני רבות
כתב ביומנו" :בביתהספר היהודי קיבלתי מכות ,כי לא זכרתי בדיוק את סיפור 'יציאת
–מצרי'.
אחרי שני רצו לתת לי מכות כי זכרתי יותר מדיי את יציאת –מצרי".
בשנת  1878עברה משפחתו לווינה ,ש למד משפטי .א הוא לא עסק במשפטי,
אלא בספרות ובעיתונאות .הוא היה כתב של עיתו וינאי חשוב בפריז.
בעבודתו כעיתונאי הרצל היה צרי לכתוב על משפט דרייפוס .דרייפוס היה קצי
יהודי בצבא הצרפתי ,שהואש בריגול .דרייפוס חזר ואמר שהוא לא אש ,א בית
המשפט קבע ,שהוא אש .כאשר יצא הרצל מאול ביתהמשפט ,שמע את האנשי
בחו" צועקי" :מוות ליהודי !" .אז הבי הרצל שדרייפוס הואש בריגול ,רק
משו שהוא יהודי.
הבעיה היהודית העסיקה את הרצל יותר ויותר .הוא התחיל לחפש פתרו לבעיה
הזאת והבי שהפתרו היחיד הוא ,שהיהודי יעזבו את את הארצות בה ה גרי
ויתרכזו בטריטוריה משלה.
בפריז התחיל הרצל לכתוב את הספר "מדינת היהודי" .בספר כתב" :מדינת
היהודי היא צור השעה ,ועלכ עתידה היא לקו .א רק מעטי יקבלו את
הרעיו  הוא יהיה לצחוק ,אבל א רבי במני עמנו יקבלו את הרעיו  ,לא יהיה קשה
לעשותו ...ההצעה פשוטה מאוד ,והיא צריכה להיות פשוטה  ,כדי שתהיה מובנת
לכול ...ייתנו לנו חלק אר" )טריטוריה( ,אשר יספיק לכל מה שע צרי כדי לשבת
בו ולחיות בחופש והשאר נעשה בעצמנו ...א בכלל יש לע זכות על אר" ,צריכי
העמי המאמיני בתנ" לכיר בזכות היהודי על אר"ישראל...
אנו נעשה דגל חדש של היהדות ,הדגל יהי לב  ,ועליו – שבעה כוכבי זהב .הצבע הלב
מסמל את החיי החדשי והנקיי ,ושבעת הכוכבי ה שבע שעות עבודה".
רבי מבי היהודי לא קיבלו את הרעיו ברצינות ,ואפילו צחקו על הרצל .רבי
חשבו שהוא יצא מדעתו )השתגע(.
לציוני ברוסיה "חובבי ציו " לא היה הרעיו חדש .פינסקר כתב בשנת  1882את
ספרו "אוטואמסיפציה" ,שבו בח את בעית האנטישמיות ,וכתב שיש רק פתרו אחד
לבעיית היהודי והואלהקי מדינה לע היהודי .מסיבה זו קיבלו אנשי "חיבתציו "
ברוסיה את התוכנית של הרצל בהתרגשות רבה.
הרצל החליט שצרי לכנס קונגרס ,שבו יישבו צירי )דליגאטי( של כל הע היהודי,
ובו יוכלו להחליט בעצמ על הענייני שלה .כ נולד הרעיו של הקונגרס הציוני.
הקונגרס הציוני הראשו התקיי בבאזל בשנת  .1897בקונגרס הראשו השתתפו
 197צירי .רוב הצירי באו מרוסיה .הרצל רצה שהקונגרס יהיה חגיגי ומלא כבוד,
וביקש מהצירי ללבוש בגדיחג לכבוד הקונגרס.
(TURN OVER
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כאשר עלה הרצל לבמה ,היה שקט מוחלט באול ,והיתה הרגשה כאילו מל חדש ק
פתאו לע היהודי.
הקונגרס החליט שהציונות רוצה למצוא מקלט בטוח וחוקי לע ישראל באר"
ישראל.
הרצל כתב אז ביומנו" :בבאזל יסדתי את מדינת היהודי .אילו אמרתי זאת היו
בקול גדול היו צוחקי לי ,א בעוד חמש שני ,אולי ,ובטח בעוד חמישי שנה
יכירו בזה כול" 50 .שנה מאוחר יותר קמה מדינתישראל.
הרצל נפטר בשנת  ,1904ב  44שני ,ונקבר בוינה.
כשקמה מדינת ישראל החליטה הממשלה  ,בשנת  ,1949להעביר את עצמותיו
לירושלי .עתה נמצא קברו בהר הרצל בירושלי.

Chapters in Jewish History
)Jerusalem 1997 (pp. 56-59
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]10. Translate the following passage and comment as requested below. [15 marks

מעשה בפרה אדומה ,והמעשה קרה לפני ימי לא רבי בעיר קטנה סמוכה
המס(ר ,לא הייתי ש ולא ראיתי את
ַ
לח&ר  ,מקו מושב רבי אחד; ואמנ אני,
הדברי בעיני ,אבל שמעתי מפי אנשי נאמני .לא אכחד ,המעשה מרגיז
מעט .רגע אמרתי :אכסה על זה ,וכרגע אמרתי :י*תב זה לעינינו.
הנה אנו בני הדור הולכי למות ,וק אחרינו דור אשר לא ידע אבותיו ומהל
חייו בגולה – ,והיה א יקרא בספר ויבקש לדעת מהחיי האלה עלידי קרי וכתיב,
יֵדע מה היו חיינו אז ,ידע ג את האור ג את הצללי .יֵדע כי היינו יהודי ,אבל ג
בני בשר וד ,וע כל מה שמשמע בזה...
בעיר ַדשיה הקטנה היה שו"ב אחד ,שהיתה לו "קבלה" על שחיטות ,וכבר היה
קרוב להשיג משרה של שו"ב שני בעיר אחת; והנה נמצא בו פסול ולא יכול עוד
להיות שו"ב בישראל.
Mica Yosef Berdichevski, ‘Parah Adumah’, Kol Kitvey Bin-Gorion (Berdichevski),
קפא (Dvir, Tel Aviv, 1965), p.

Discuss the complex perspective of the narrator on the events described in the story.
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11. Translate the following passage and comment as requested below.

באותה הרכבת הקטנה ,הבאה "לקחת עצי" ,ה היו צריכי לבוא – מש,
ממקוהבלהות .מאותו המקו ,שאדמתו שממה ,עציו גודעו ומשכנותיו נהרסו;
מאותו המקו ,שארבעתחמשת איכריוכורמיו שילמו לחיילי השוכני בבתיה,
שיקצצו את שרידי עצי השקדי שלה ,של האיכרי ,ויביאו לה ,לאיכרי ,להסקה;
מאותו המקו ,שד,רה בלתי טחונה הוא לחהחוק ,למלא בט  ,לבלתי חוש ברעב;
מאותו המקו ,שסוכות רטובות ומלאות רמשי ,עכברי ורפש וצחנה של חדשי
וירחי נתנו צלקורה לנשי וילדי קפואיקורחור -ואחוזיעויתמחלות; מאותו
המקו ,שארבעחמש נפשות מ המאות היו מובלות מתות יויו אל מחו" למחנה;
מאותו המקו ,שלא היה בו על מה להשכיב את עשרות החולי החדשי יויו
ולא היתה שו כתונת להלביש אות ולא סדי לפרוש תחתיה; מאותו המקו,
שכל גריו לא עשו כלו ,לא נקפו אצבע לרווחת ,וכל מלאכת היתה להאזי ליריות,
להתוַ*ח בתכסיסי מלחמה ולגנוח ולהתאונ " :אוי ,ועדההגירה הוא בעוכרינו! ..הוא
הרגנו!"..
Yoself Chaim Brenner, ‘Ha-Motza’ in Kol Kitvey Brenner (Hakibutz Hameuchad, Tel
Aviv, 1960), p. 450
Discuss ‘HaMotza’ as a text that describes the disillusionment with the new Jewish life
in the Land of Israel.

END OF PAPER

