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2 AET1/ MES.13 

SECTION A (Classical Hebrew) 

 

1. Translate the following unseen passage into English [15 marks]: 

 

2:1
ים  ֛ה ִמן־ַהִּגְלָּג֖ל ֶאל־ַהּבִֹכ֑ ִים ַאעֲ  ַוּיֹאֶמר֩   ַוַּיַ֧על ַמְלַא�־ְיהוָ ם ִמִּמְצַר֗ ה ֶאְתֶכ֜ ֶל֨

ר ֶרץ ֲאֶׁש֤ יא ֶאְתֶכ֙ם ֶאל־ָהָא֗ י ָוָאִב֤ ר ְּבִריִת֛ א־ָאֵפ֧ ֹֽ ר ל ם ָוֹאַמ֕ ֵתיֶכ֔ ְעִּתי֙ ַלֲאבֹ֣  ִנְׁשַּב֙

ם׃ ם ְלעֹוָלֽ  ִאְּתֶכ֖
2:2
ם  את ְוַאֶּת֗ ֹ֔ ֶרץ ַהּז א־ִתְכְר֤תּו ְבִרי֙ת ְלֽיֹוְׁשֵבי֙ ָהָא֣ ֹֽ ם  ל ִמְזְּבחֹוֵתיֶה֖

אתִּתֹּת֑צּון וְ  ֹ֥ י ַמה־ּז ם ְּבקִֹל֖ א־ְׁשַמְעֶּת֥ ֹֽ ם׃ ל  ֲעִׂשיֶתֽ
2:3
ם   ׁש אֹוָת֖ א־ֲאָגֵר֥ ֹֽ ְרִּתי ל ְוַג֣ם ָאַמ֔

ׁש׃ ם ְלמֹו ֵקֽ ם ִיְה֥יּו ָלֶכ֖ ים ֵוא֣=ֵהיֶה֔ ם ְוָה֤יּו ָלֶכ֙ם ְלִצִּד֔  ִמְּפֵניֶכ֑
2:4
י  �  ַוְיִה֗ ר ַמְלַא֤ ְּכַדֵּב֞

ֶּלה ים ָהֵא֔ ל־ּכָ  ְיהָו֙ה ֶאת־ַהְּדָבִר֣ םֶאֽ ם ֶאת־קֹוָל֖ ל ַוִּיְׂש֥אּו ָהָע֛  ַוִּיְבּֽכּו׃ ל־ְּבֵנ֖י ִיְׂשָרֵא֑

2:5
ה׃  ֽ יהוָ ם ַלֽ ים ַוִּיְזְּבחּו־ָׁש֖ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ּבִֹכ֑  ִּיְקְר֛אּו ֵׁשֽ   ַוֽ

 

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 ההוא  14:1

וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל   14:2

 העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו

ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב   14:3

ויאמרו   14:4 ז הלוא טוב לנו שוב מצרימהנשינו וטפנו יהיו לב

 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]: 

 

1:1
ם ֽלֹו  א ִיַח֖ ֹ֥ ים ְול הּ֙ו ַּבְּבָגִד֔ ים ַוְיַכֻּס֙ א ַּבָּיִמ֑ ן ָּב֖ ֶל� ָּדִו֙ד ָזֵק֔ 1:2 ׃ְוַהֶּמ֤

אְמרּו  ֹ֧ ֣לֹו  ַוּי

ה ה ְבתּוָל֔ ֶל֙� ַנֲעָר֣ יו ְיַבְקׁ֞שּו ַלאדִֹנ֤י ַהֶּמ֙ ֶנת  ֲעָבָד֗ ֶל� ּוְתִהי־֖לֹו סֶֹכ֑ ְמָד֙ה ִלְפֵנ֣י ַהֶּמ֔ ְוָעֽ

ה ֶל�׃ ְוָׁשְכָב֣ י ַהֶּמֽ ם ַלאדִֹנ֥ J ְוַח֖  ְבֵחיֶק֔
1:3
ל  ַוְיַבְקׁשּו֙   ל ְּג֣בּול ִיְׂשָרֵא֑ ה ְּבכֹ֖ ה ָיָפ֔ ַנֲעָר֣

 ִּיְמְצ֗אּו ֶל�׃ ַוֽ ּה ַלֶּמֽ אּו ֹאָת֖ ית ַוָּיִב֥  ֶאת־ֲאִביַׁש֙ג ַהּׁ֣שּוַנִּמ֔
1:4
ד    ה ַעד־ְמֹא֑ ה ָיָפ֣ ַּנֲעָר֖ ְוַהֽ

ּה׃ א ְיָדָעֽ ֹ֥ ֶל� ל הּו ְוַהֶּמ֖ ְרֵת֔ ֶנ֙ת ַוְּתָׁש֣ ֶל� סֶֹכ֙ י ַלֶּמ֤  ַוְּתִה֨
1:5
א  ַוֲאדִֹנָּי֧ה  ֶבן־ַחִּג֛ית ִמְתַנֵּׂש֥

ר ֲאִנ֣י ֶאְמ  יו׃ ֑=� ַוַּיַ֣עׂש ֗לֹוֵלאֹמ֖ ים ְלָפָנֽ יׁש ָרִצ֥ ים ִא֖ ים ַוֲחִמִּׁש֥ ָרִׁש֔ ֶכב ּוָפ֣  ֶר֚

1:6
א־ֲעָצ֨בֹו  ֹֽ יָת ְוַגם־֤הּוא ְול ָכה ָעִׂש֑ ר ַמּ֖דּוַע ָּכ֣ יו ִמָּיָמי֙ו ֵלאֹמ֔ ד  ָאִב֤ ַא֙ר ְמֹא֔ ֽטֹוב־ּתֹ֙

י ַאְבָׁשֽלֹום׃ ה ַאֲחֵר֥  ְוֹא֥תֹו ָיְלָד֖
 

 

5. Translate the following specified passage [10 marks] and comment as requested 

below [10 marks] 

 
1:11
ר  ה ׀ ָּבֳעִנ֣י ַוִּתּדֹ֨ ה ִתְרֶא֣ ה ְצָב֜אֹות ִאם־ָרֹא֥ ר ְיהָו֨ ֶדר ַוּתֹאַמ֗ ִני֙  ֶנ֜ J ּוְזַכְרַּת֙ ֲאָמֶת֗

ה J ְוָנַתָּת֥ ח ֶאת־ֲאָמֶת֔ א־ִתְׁשַּכ֣ ֹֽ יַלֲאָמְתJ֖ ֶז֣ ַרע ֲאנָ  ְול יהָו֙ה ָּכל־ְיֵמ֣ יו ַלֽ ים ּוְנַתִּת֤  ִׁש֑

ה ַעל־רֹאֽׁשֹו׃ ה לֹא־ַיֲעֶל֥ יו ּומֹוָר֖  ַחָּי֔
1:12
ל ִלְפֵנ֣י ְיהָו֑ה    ה ְלִהְתַּפֵּל֖ י ִהְרְּבָת֔ ְוָהָי֙ה ִּכ֣

יָה׃ ר ֶאת־ִּפֽ י ׁשֵֹמ֥  ְוֵעִל֖
1:13
ה  יָה ָּנ֔עֹות וְ  ְוַחָּנ֗ ק ְׂשָפֶת֣ ּה ַר֚ ֶרת ַעל־ִלָּב֔ יא ְמַדֶּב֣ ּהִה֚  קֹוָל֖

ה׃ י ְלִׁשּכָֹרֽ ָה ֵעִל֖ ַע ַוַּיְחְׁשֶב֥ א ִיָּׁשֵמ֑ ֹ֣  ל
1:14
ין   י ִּתְׁשַּתָּכִר֑ י ַעד־ָמַת֖ יָה֙ ֵעִל֔ אֶמר ֵאֶל֙ ֹ֤ ַוּי

ִי�׃  � ֵמָעָלֽ יִרי ֶאת־ֵייֵנ֖  ָהִס֥
1:15
ַען  ה ְקַׁשת־֙רּוַח֙  ַוַּת֨ י ִאָּׁש֤ א ֲאדִֹנ֔ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙ ַחָּנ֤ה ַוּת

ִכי  ִין ְוֵׁש  ָאנֹ֔ י ִלְפֵנ֥יְוַי֥ � ֶאת־ַנְפִׁש֖ יִתי ָוֶאְׁשֹּפ֥ א ָׁשִת֑ ֹ֣ ר ל ה׃ ָכ֖  ְיהָוֽ
1:16
ַאל־ִּתֵּתן֙  

ָּנה׃ ְרִּתי ַעד־ֵהֽ י ִּדַּב֥ י ְוַכְעִס֖ ב ִׂשיִח֛ י־ֵמרֹ֥ ְתJ֔ ִלְפֵנ֖י ַּבת־ְּבִלָּיַ֑על ִּכֽ  ֶאת־ֲאָמ֣
1:17
ַוַּיַ֧ען  

י ִיְׂשָר  י ְלָׁש֑לֹום ֵוא=ֵה֣ אֶמר ְלִכ֣ ֹ֖ י ַוּי ְלְּת ֵמִעּֽמֹו׃ֵעִל֛ ר ָׁשַא֖ � ֲאֶׁש֥ ָלֵת֔ ל ִיֵּתן֙ ֶאת־ֵׁש֣  ֵא֗

1:18
אֶמר  ֹ֕ ה ַוּת ֶל� ָהִאָּׁש֤ ן ְּבֵעיֶנ֑יJ ַוֵּת֨ א ִׁשְפָחְתJ֛ ֵח֖ ל ּוָפֶנ֥יָה  ִּתְמָצ֧ ְלַדְרָּכּ֙ה ַוּתֹאַכ֔

ּה ֽעֹוד׃  לֹא־ָהיּו־ָל֖
1:19
מּו  ְׁשַּתֲחוּ֙ו ִלְפֵנ֣י ַוַּיְׁשִּכ֣ ֶקר ַוִּיֽ אּוַבּבֹ֗ בּו ַוָּיבֹ֥ ה ַוָּיֻׁש֛   ְיהָו֔

ָתה ַוֵּי֤ ַדע ֶאְלָקָנ֙ה ֶאת־ַחָּנ֣ה ִאְׁשּ֔תֹו ם ָהָרָמ֑ ה׃ ֶאל־ֵּביָת֖ ֽ ָה ְיהוָ ְזְּכֶר֖  ַוּֽיִ
1:20
 ַוְיִהי֙  

א ן ַוִּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה ַוֵּת֣ ים ַוַּת֥ ה  ִלְתֻק֣פֹות ַהָּיִמ֔ י ֵמְיהָו֖ ל ִּכ֥ ֶאת־ְׁשמֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

יו׃ְׁשִאלְ   ִּתֽ
 

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] 

 
1:11
אֶמר  ֹ֤ יָנֳעמִ  ַוּת ֽעֹוד־ִל֤ י ַהֽ ְכָנה ִעִּמ֑ ָּמה ֵתַל֖ י ָל֥ ְבָנה ְבֹנַת֔ י ְוָה֥יּו  י֙ ׁשֹ֣ ֵמַע֔ ָבִני֙ם ְּבֽ

ים׃ ם ַלֲאָנִׁשֽ  ָלֶכ֖
1:12
ְבָנה  י ׁשֹ֤ יׁש ִּכ֤ ְנִּתי ִמְה֣יֹות ְלִא֑ י ָז ַק֖ ְכןָ ִּכ֥ י  ְבֹנַתי֙ ֵל֔ ְרִּתי֙ ֶיׁש־ִל֣ ָאַמ֙

יׁש ְיָל֙ה ְלִא֔ ה ַּג֣ם ָהִי֤יִתי ַהַּל֙ ים׃ ִתְקָו֔ ְדִּתי ָבִנֽ ם ָיַל֥  ְוַג֖
1:13
ן  ד  ֲהָלֵה֣ ְרָנה ַע֚ ׀ ְּתַׂשֵּב֗

ָנה ָעֵג֔ לּו ֲהָלֵהן֙ ֵּתֽ ר ִיְגָּד֔ י ְמאֹד֙  ֲאֶׁש֣ י־ַמר־ִל֤ י ִּכֽ ל ְּבֹנַת֗ יׁש ַא֣ י ֱה֣יֹות ְלִא֑ ם  ְלִבְלִּת֖ ִמֶּכ֔

ה׃ ֽ י ַיד־ְיהוָ ה ִב֖ י־ָיְצָא֥  ִּכֽ
1:14
ינָ   ן ַוִּתְבֶּכ֖ ָנה קֹוָל֔ ּה ַוִּתֶּׂש֣ ק ָעְרָּפ֙ה ַלֲחמֹוָת֔ ה ֑עֹוד ַוִּתַּׁש֤

ּה׃ ְבָקה ָּבֽ  ְו֖רּות ָּד֥
1:15
יָה ׁ֖שּוִבי    ּה ְוֶאל־ֱא=ֶה֑ � ֶאל־ַעָּמ֖ ָבה ְיִבְמֵּת֔ אֶמר ִהֵּנ֙ה ָׁש֣ ֹ֗ ַוּת

�׃ י ְיִבְמֵּתֽ  ַאֲחֵר֥
1:16
אֶמר  ֹ֤ ִי� ּכִ֠  ַוּת � ָלׁ֣שּוב ֵמַאֲחָר֑ י ְלָעְזֵב֖  ירּו֙ת ַאל־ִּתְפְּגִעי־ִב֔

� ין ַעֵּמ֣ יִנ֙י ָאִל֔ ר ָּתִל֙ � ּוַבֲאֶׁש֤ י ֵאֵל֗ ר ֵּתְלִכ֜ י׃ ֶאל־ֲאֶׁש֨ ִי� ֱא=ָהֽ י ֵוא=ַה֖  ַעִּמ֔
1:17
ר   ַּבֲאֶׁש֤

ה ִלי֙  ה ְיהָו֥ ר ּכֹ֩ה ַיֲעֶׂש֨ ם ֶאָּקֵב֑ י  ָּת֙מּוִתי֙ ָא֔מּות ְוָׁש֖ יד ֵּביִנ֥ ֶות ַיְפִר֖ י ַהָּמ֔ יף ִּכ֣ ה יִֹס֔ ְוכֹ֣

 �׃  ּוֵביֵנֽ
1:18
יָה׃  ר ֵאֶלֽ ל ְלַדֵּב֥ ּה ַוֶּתְחַּד֖ יא ָלֶלֶ֣כת ִאָּת֑ ֶצת ִה֖ י־ִמְתַאֶּמ֥ ֶרא ִּכֽ  ַוֵּת֕

1:19
ְכָנה  ית ַוֵּתַל֣ ָנ֙ה ֵּב֣ י ְּכבָֹא֙ ֶחם ַוְיִה֗ ית ָל֑ ָנה ֵּב֣ ם ַעד־ּבָֹא֖ ם  ְׁשֵּתיֶה֔ ֶחם ַוֵּתֹה֤ ֶל֔

את ֹ֥ ְרָנה ֲהז ן ַוּתֹאַמ֖ י׃ ָּכל־ָהִעי֙ר ֲעֵליֶה֔  ָנֳעִמֽ
1:20
י וַ   אָנה ִל֖ ן ַאל־ִּתְקֶר֥ אֶמר ֲאֵליֶה֔ ֹ֣ ּת

ד׃ י ְמֹאֽ י ִל֖ ר ַׁשַּד֛ א ִּכי־ֵהַמ֥ אןָ ִלי֙ ָמָר֔ י ְקֶר֤  ָנֳעִמ֑
 

Ruth 1:11-20 

 

Comment on the forms ן ָנה ,(verse 13) ֲהָלֵה֣ ָעֵג֔ ם ,(verse 13)  ֵּתֽ י ,(verse 13) ִמֶּכ֔  verse) ִּכ֣

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]: 

 
 

 

  .טורו� _______ שכדאי לבקר בה� וביניה� העיר___, ____בפולי�  נמצאי� אתרי תיירות 
  היסטורי                                                         נפלא                                                                      

 
_________הדר� אליה .   מערב לוורשה�מצפו�________, ו_______  היא עיר טורו�   

מעניי�                                                                                       עתיק           מיוחד                                       
 

.________ ועל כביש _________    _______,  ועוברת באזורי�   
  מצוי�             מיוחד                        כפרי                                                          

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

  
. __________�למדעי_________ על שמו קיימת ג� אוניברסיטה .   ________מוזיאו�   

   מדויק                             ייחודי                                                                   מרשי�                
 

.באופ� אמנותי _________   _________ ו _________ בטורו� אפשר לראות בתי�   
  מקושט       פרטי                  ציבורי                                                                            
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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]:  

 
 

.הלכה ע� חברי� לקולנוע_ ___________________תמר היתה עייפה מאוד .  1  
  בכל זאת ,  א  על פי ש ,לכ�                                                 

                                             
 
.היא קנתה פיצה גדולה,  האישה הייתה רעבה___  ________________.  2  

מכיוו� ש   , בגלל , מפני                  
 
 
.הטלפו� צלצל_______________ היינו עסוקי�  .  3  

  לפני ,כאשר , בזמ�                                

                                        
 
.יסדרו לי עבודה בנגב _________________ ,כתבתי מכתב  למשרד החינו�.  4  

ש  יאחר , ש כדי  , כדאי ש                                                           
  
.יהודה להחיות את השפה  העברית�  הקשיי� הצליח ב�_________________.  5  

  למרות  , א  על פי ש ,בגלל       
 
 
.היא קנתה מכונית_ _, ______________דה לנהוג היא למ   _______________6  

  כאשר , אחרי כ� ,אחרי                                 אחרי כ�  , קוד�,  לפני כ�      
 
 
.לא הגיע בזמ� להרצאה, ______________ הוא גר רחוק מהפקולטה.  7  

  לכ� ,ש מפני , בגלל                                                  
 
   .התאונה   _____________  הכביש נסגר.  8

למרות,  בשל,  כדי                               
 
.חיפשת� עבודה היית� מוצאי�_______________ .  9  

כאשר  ,  אילו,             בגלל  
 

     .          יצא מהבית בשש בבוקר_ __________________הוא הגיע מאוחר לשיעור .  10
    א  על פי ש  , בכל זאת ,על א                                                       

 
.אני יוצאת הערב ,    עבדתי כל היו�_____________________.  11  

    ש  א  על פי , א  על פי כ� ,למרות        
 
 

.ותתלכו לבל___________________ ו, דבר ראשו� תלמדו לבחינה. 12  
�אחר כ ,  ש  אחרי ,אחרי                                                           

 
.  אי� שלו�_________________א� , השלו�_____________   ישראל עושה הרבה .13  

למרות זאת,  למרות,  כאשר                               לכ�,  למע�, בגלל                                            
  
ֹ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



7 AET1/ MES.13 

9. Write a summary in Hebrew of the following passage. The summary should not 

exceed 130 words [15 marks]: 
 

 בנימי	 זאב הרצל
 

 

אחרי שני� רבות . ספר יהודי�תהוא למד בבי. בבודאפשט 1860הרצל נולד בשנת 
יציאת 'כי לא זכרתי בדיוק את סיפור , הספר היהודי קיבלתי מכות� בבית: "וכתב ביומנ

. 'מצרי�–  
". מצרי�–אחרי שני� רצו לתת לי מכות כי זכרתי יותר מדיי את יציאת   

, א  הוא לא עסק במשפטי�. ש� למד משפטי�, עברה משפחתו לווינה 1878בשנת 
.נאי חשוב בפריזהוא היה כתב של עיתו	 וי. אלא בספרות ובעיתונאות  

 

 דרייפוס היה קצי	 .  היה צרי  לכתוב על משפט דרייפוסהרצלבעבודתו כעיתונאי 
� א  בית, דרייפוס חזר ואמר שהוא לא אש�. שהואש� בריגול, יהודי בצבא הצרפתי

שמע את האנשי� , המשפט�כאשר יצא הרצל מאול� בית.  שהוא אש�, המשפט קבע
רק  , אז הבי	 הרצל שדרייפוס הואש� בריגול".  !מוות ליהודי� : "בחו"  צועקי�

.משו� שהוא יהודי  
 

הוא התחיל לחפש פתרו	 לבעיה . הבעיה היהודית העסיקה את הרצל יותר ויותר
שהיהודי� יעזבו את את הארצות בה	 ה� גרי� , הזאת והבי	 שהפתרו	 היחיד הוא

.ויתרכזו בטריטוריה משלה�  
 

�מדינת: "בספר כתב".  היהודי� �מדינת" בפריז התחיל הרצל לכתוב את הספר
א� רק מעטי� יקבלו את . כ	  עתידה היא לקו��ועל, היהודי� היא צור  השעה

לא יהיה קשה , אבל א� רבי� במני עמנו יקבלו  את הרעיו	, הוא יהיה לצחוק � הרעיו	
כדי שתהיה מובנת , והיא צריכה להיות פשוטה , ההצעה פשוטה מאוד...  לעשותו
אשר יספיק לכל מה שע� צרי  כדי לשבת , )טריטוריה(ייתנו לנו חלק אר" ... לכול�

צריכי� , א� בכלל יש לע� זכות על אר"... נעשה בעצמנו �בו ולחיות בחופש והשאר
...ישראל�  לכיר בזכות היהודי� על אר""העמי� המאמיני� בתנ  

 הצבע הלב	. בי זהב שבעה כוכ–ועליו , הדגל יהי לב	, אנו נעשה דגל חדש של היהדות
".ושבעת הכוכבי� ה� שבע שעות עבודה, מסמל את החיי� החדשי� והנקיי�  

 
רבי� .  ואפילו צחקו על הרצל, רבי� מבי	 היהודי� לא קיבלו את הרעיו	 ברצינות

).השתגע(חשבו שהוא יצא מדעתו   
 
 

את  1882פינסקר כתב בשנת . לא היה הרעיו	 חדש � "חובבי ציו	 "�לציוני� ברוסיה
וכתב שיש רק פתרו	 אחד , שבו בח	 את בעית האנטישמיות, "אוטואמסיפציה"ספרו 

" ציו	�חיבת"מסיבה זו קיבלו אנשי .  להקי� מדינה לע� היהודי�לבעיית היהודי� והוא
.ברוסיה את התוכנית של הרצל בהתרגשות רבה   

 
 

, כל הע� היהודישל ) דליגאטי�(שבו יישבו צירי� , הרצל החליט שצרי  לכנס קונגרס
.כ  נולד הרעיו	 של הקונגרס הציוני.  ובו יוכלו להחליט בעצמ� על הענייני� שלה�  

בקונגרס הראשו	 השתתפו . 1897 הקונגרס הציוני הראשו	 התקיי� בבאזל בשנת 

, יגי ומלא כבודגהרצל רצה שהקונגרס יהיה ח.  רוב הצירי� באו מרוסיה. צירי� 197
.חג לכבוד הקונגרס�דיוביקש מהצירי� ללבוש בג  

 

(TURN OVER 
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והיתה הרגשה כאילו מל  חדש ק� , היה שקט מוחלט באול�, כאשר עלה הרצל לבמה
.פתאו� לע� היהודי  

 
� הקונגרס החליט שהציונות רוצה למצוא מקלט בטוח וחוקי לע� ישראל באר"

.ישראל  
 

רתי זאת היו� אילו אמ. בבאזל יסדתי את מדינת היהודי�:  "הרצל כתב אז ביומנו
 �ובטח בעוד חמישי� שנה, אולי, א  בעוד חמש שני�, היו צוחקי� לי �בקול גדול

.ישראל�שנה מאוחר יותר קמה מדינת  50". יכירו בזה כול�  
 

.ונקבר בוינה, שני� 44ב	 ,  1904הרצל נפטר בשנת   

להעביר את עצמותיו , 1949בשנת , כשקמה מדינת ישראל החליטה הממשלה 
  .עתה נמצא קברו בהר הרצל בירושלי�. �לירושלי

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
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] 

 

 

� בעיר קטנה סמוכה והמעשה קרה לפני ימי� לא רבי, מעשה בפרה אדומה

לא הייתי ש� ולא ראיתי את , המַס)ר, ואמנ� אני; מקו� מושב רבי אחד, לח&ר	

המעשה מרגיז , לא אכחד   .אבל שמעתי� מפי אנשי� נאמני�, הדברי� בעיני

  .י*תב זה לעינינו: וכרגע אמרתי, אכסה על זה: רגע אמרתי   .מעט

 דור אשר לא ידע אבותיו ומהל  וק� אחרינו, הנה אנו בני הדור הולכי� למות

, ידי קרי וכתיב� והיה א� יקרא בספר ויבקש לדעת מהחיי� האלה על–, חייו בגולה

אבל ג� , ֵידע כי היינו יהודי�   .ידע ג� את האור ג� את הצללי�, ֵידע מה היו חיינו אז

  ...וע� כל מה שמשמע בזה, בני בשר וד�

וכבר היה , על שחיטות" קבלה"לו שהיתה , ב אחד"בעיר ַדשיה הקטנה היה שו

והנה נמצא בו פסול ולא יכול עוד ; ב שני בעיר אחת"קרוב להשיג משרה של שו

  .ב בישראל"להיות שו

 

Mica Yosef Berdichevski, ‘Parah Adumah’, Kol Kitvey Bin-Gorion (Berdichevski), 

(Dvir, Tel Aviv, 1965), p. קפא 

 

 

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. 

 

 

,  מש�–ה� היו צריכי� לבוא , "לקחת עצי�"הבאה , באותה הרכבת הקטנה

; עציו גודעו ומשכנותיו נהרסו, שאדמתו שממה  ,מאותו המקו�   .הבלהות�ממקו�

, כורמיו שילמו לחיילי� השוכני� בבתיה��חמשת איכריו�שארבעת, תו המקו�מאו

; להסקה, לאיכרי�, ויביאו לה�, של האיכרי�, שיקצצו את שרידי עצי השקדי� שלה�

; לבלתי חוש ברעב, למלא בט	, החוק�שד,רה בלתי טחונה הוא לח�, מאותו המקו�

� ורפש וצחנה של חדשי� עכברי, שסוכות רטובות ומלאות רמשי�, מאותו המקו�

מאותו ; מחלות�עוית� חור- ואחוזי� קור�קורה לנשי� וילדי� קפואי�וירחי� נתנו צל

; יו� אל מחו" למחנה�חמש נפשות מ	 המאות היו מובלות מתות יו�� שארבע, המקו�

יו� �שלא היה בו על מה להשכיב את עשרות החולי� החדשי� יו�, מאותו המקו�

, מאותו המקו�; ביש אות� ולא סדי	 לפרוש תחתיה�ולא היתה שו� כתונת להל

, וכל מלאכת� היתה להאזי	 ליריות, לא נקפו אצבע לרווחת�, שכל גריו לא עשו כלו�

הוא    !..ההגירה הוא בעוכרינו� ועד, אוי: "להתַו*ח בתכסיסי מלחמה ולגנוח ולהתאונ	

  !.." 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 
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