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Document n°1 

Au cœur de la nuit 

. הרגשתי שמישהו נוגע בי, וגם אני כבר נרדמתי, לילה אחד אחרי שכל הילדים כבר ישנו
הבנתי מיד שעלילה . וראיתי שאיתן עומד לידי ורומז לי באצבעו לשתוק, פקחתי את עיני

  . גדולה עומדת להתרחש

  ". אבל אל תקים רעש", לחש לי איתן" קום"

היה שרוי כולו והעולם , לא היה ירח. ימי חיי לא נמצאתי בחוץ בשעה כה מאוחרתאף פעם ב
  .אבל לא ידעתי מהו, ידעתי שאנחנו ממהרים למשהו חשוב מאוד. בחושך

  . שאלתי אותו" ?לאן אנחנו הולכים "

  ." וגם נשק"כך הוסיף - אחר." הערב מורידים עולים אל החוף", אמר איתן" אל הים"

  . דיוק מה זה להוריד עולים אל החוףאני לא הבנתי ב

אם . אלא שהאנגלים אינם מרשים להם, הוא סיפר לי שהרבה יהודים רוצים לעלות לארץ
. קפריסין-הם שולחים אותם לאי, האנגלים תופסים יהודים שעולים לארץ בלי רשותם

. יהודים האלה שמעלים אותם הערב אל החוף הם יהודים מאירופה שנשארו בחיים בנסה
, רוצים לעלות לארץ, אלה שנשארו בחיים. הגרמנים רצו להשמיד את כל היהודים באירופה

אנחנו מביאים אותם ? מה אנחנו עושים , ולכן. אינם מרשים להם להיכנסאלא שהאנגלים 
  . אל החוף, הלילה-באמצע, באניות ומורידים אותם בסתר

  . החול-כדי להגיע לגבעות, קיבוץעשינו סיבוב גדול סביב ה

. אבל התחבאתי אחריו, לא ראיתי כלום. והתחבא מאחורי שיח, אמר איתן, "הנה הם"
  . נקנו לעבר הגבעותינתן לי אות ושנינו ז, כעבור זמן מה

על פני הגבעות ומאחורי השיחים רבצו . ראיתי אותם, רק כשהגענו לראש הגבעה הראשונה
  . בחורים עם רובים

. שמא יופיעו פתאום חיילים אנגליים, ים על המקוםהם שומר. "לחש לי איתן" אתה רואה"
המשכנו . הלילה היה מלא קולות אבל יותר מכל נשמע רעש הים. במערה מול היםשכבנו 

בתוך . אנייהזו היתה ה. מה מן החוף צף גוף גדול ושחור-במרחק. לשכב ולצפות לעבר הים
  .  כמו כוכב גדול–נדלק וכבה , החוף נדלק אור וכבה

הוא מראה לה לאן לבוא והיכן להוריד את . "אמר איתן" אנייהה הוא סימן להאור הז"
, לכן שולחים אליה סירות.  לא יכולה כאן להתקרב אל החוף בגלל הסלעיםאנייהה. העולים

  ." והסירות מביאות את העולים אל החוף

  .ובאמת ראיתי סירות קטנות מפליגות לעבר הגוש השחור

  . חשבתי, "'  אל החוףלהוריד עולים'לזה קוראים "

מישהו התנפל על . כמה נשים בכו בשקט. כל האנשים שהורדו אל החוף היו נרגשים נורא
  . והחל מנשק את החול, החוף ברגע שירד

הם הובילו אותם . אבל הבחורים שהורידו אותם לא נתנו להם להישאר זמן רב על החוף
במיני ונרגשים ולבושים ובים העולים החדשים היו רט.  הגדול של הקיבוץהאוכל-חדרל

  . וכולם דיברו יידיש, חליפות אפורות ומקומטות

והלכנו יחד איתם , ואיתן ואני התערבנו ביניהם, אולי חמש מאות איש, הם היו רבים מאוד
רק הספיקו לשתות תה חם . אבל גם שם לא הניחו להם להתרגש זמן רב. האוכל-חדרל

מפני שהאנגלים ? למה ו. זדרז ולנסוע לקיבוץ אחרליהם להומיד הודיעו להם שע, ועוגות
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מסיבה זו . שעולים חדשים ירדו בחוף והם יבואו לכאן לעשות חיפוש, עלולים להיוודע
  . עליהם להסתלק מן המקום עוד לפני עלות השחר

הלילה ראינו -מות וגם את שומרת'ילדים שהתעוררו ובאו בפיגעוד האוכל ראינו כבר - בחדר
כמעט כל אנשי הקיבוץ היו שם וכמעט כולם עמדו והסתכלו בעינים . שם ואת המטפלת

  . דומעות

איך , חברים: "הוא הסתובב וצעק . אבל אברשה עשה עצמו כאילו שאין הוא מתרגש
  ! " יש להחזיר אותם מיד למיטה , מרשים לילדים לעמוד כאן באמצע הלילה

  ."  ויזכרושיראו הילדים; א נורא זה ל. "אמרה לו מינה" אין דבר"

עוזשל ריקי מהרפתקותיו  –על פי דוד שחר  

Document n°2 

.  

Photo tirée du film Kedma (Amos Gitaï – 2002) 
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Document n°3 

27.11.1940 

, אנגלים לא נתנו להם לרדתה. הגיעה לחופי הארץ" ליגליים-בלתי"אנייה עם עולים 
חלק , האנייה טבעה. יםמחשש שמא יש בקרבם מרגל, מטעמים אסטרטגיים כאילו

  . [...]לעתלית חלק ניצל והוחזר. מהאנשים נספה

14.12.1940 

כל היישוב תבע פה אחד . וההפגנות לא עזרו. זילאנד-האנייה עם הפליטים הפליגה לניו
מה יש . את חופי חיפה, בסתר, עזבה בלילה, אבל האנייה הפליגה. להשאיר אותם בארץ

  [...]? עד מתי : ונשאלת השאלה ? אדם וכעם -כבנימה ההרגשה שלנו  ?לזה  להוסיף

  יומנה של חנה סנשמתוך

Total : 3277 signes 
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Travail à faire par le candidat (durée : 3 heures) 

1. Compréhension de l’écrit (sur 10 points) 

1. Selon le cas, cet exercice sera proposé en français ou en hébreu : 

1. Documents N°1-2-3 : 

A quelle catégorie appartient chacun des trois documents ? 

Document N°1 ………………………………………………………………………… 

Document N°2 : ………………………………………………………………………… 

Document N°3 : ……………………………………………………………………… 
2. Documents N°1 et 3 : 

Quelle est la thématique commune de ces deux documents ? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
3. Document N°2 : 

Quelle partie du document N° 1 ce document  illustre-t-il ?  

 

…………………………………………………………………………………………………..

Document N° 1  
 

2. Répondez en hébreu aux questions suivantes : (il s’agit de questions très 
simples, visant à repérer les informations importantes relatives au thème du texte 
ou à sa problématique)   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

   ?מה ידוע לנו על המספר 
 ? מתי מתרחש הסיפור  
  ? הולכים המספר ואיתןלאן  
 ?" הערב מורידים עולים אל החוף: "מתכוון איתן כשהוא אומר למה  
  ? רוביםה התפקיד של הבחורים עם המ 
  ? לאן מובילים הבחורים את העולים 
 ?באיזו שפה מדברים העולים  
  ? למה העולים לא נשארים זמן רב בקיבוץ 

  



3. Complétez le tableau suivant à l’aide d’éléments relevés dans le texte : 

Cet exercice est un relevé d’éléments ou d’informations liés à l’intrigue du texte. Il fait appel à une 
compréhension plus approfondie que le précédent.  

................................................................................................................. 
..................................................................................................................  

.................................................................................................................. 
..................................................................................................................  

..................................................................................................................  

 

סיפורם של 
  העולים

.................................................................................................................  
.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  
.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
..................................................................................................................  

התנהגותם 
רגשותיהם ו

העולים של 
ברגע שהם 
מגיעים אל 

 החוף
.................................................................................................................  

............................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
..................................................................................................................  

.................................................................................................................. 

 

התנהגותם 
רגשותיהם ו

של חברי 
 הקיבוץ

4. Comment l’importance de l’événement vécu par le narrateur est-elle rendue 
perceptible dans le texte ?  

Cette question, portant sur l’implicite du texte est volontairement posée en français. La réponse se 
fera également en français.  

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Documents N°1 et N° 3  

י עליהם מסופר בשנש לבין המאורעות 1מהם ההבדלים בין סוף הסיפור של הטקסט מספר 
 ? הקטעים של יומנה של חנה סנש 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2. Expression écrite (sur 10 points) 

1. Tâche de niveau B1 : (rédaction d’un texte construit prenant appui sur des 
événements ou des faits identifiés dans les documents servant de support à la 
partie compréhension) 

 הנסיעה הארוכה שלהם לפני שהם ספר עלאנייה ובעבר על העולים שנמצאים מה דמיין 
  . לחופי הארץסוף סוף מגיעים 

Imaginez ce qu’ont vécu les immigrants qui se trouvent sur le bateau et racontez leur long voyage 
jusqu’aux rivages de la Terre d’Israël. 

2. Tâche de niveau B2 : (construction d’une argumentation personnelle à partir 
d’un thème en relation avec les documents servant de support à la partie 
compréhension) 

איך אתה מבין את המשפט ". שיראו הילדים ויזכרו: " אומרת מינה 1בסוף הטקסט מספר 
 ?דעתך  לפי, מהי חשיבות הזיכרון? הזה 

A la fin du document N°1, Mina déclare : « Que les enfants voient et se souviennent ». Comment 
comprenez-vous cette phrase ? Pensez-vous qu’il est important de se souvenir ? 
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