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2 AET1/ MES.16 

 

 

1 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 
 ַּיֲעמֹד֙ 18:28 ר ַוֽ ית ַוְיַדֵּב֣ א ְבקֹול־ָּג֖דֹול ְיהּוִד֑ ה ַוִּיְקָר֥ ֶל) ַהָּג֖דֹול  ַרב־ָׁשֵק֔ אֶמר ִׁשְמ֛עּו ְּדַבר־ַהֶּמ֥ ֹ֔ ַוּי

ֶל) ַאּֽׁשּור׃ ם ִמָּיֽדֹו18:29 ֶמ֥ יל ֶאְתֶכ֖ ל ְלַהִּצ֥ א יּוַכ֔ ֹ֣ ם ִחְזִקָּי֑הּו ִּכי־ל יא ָלֶכ֖ ֶל) ַאל־ַיִּׁש֥ ר ַהֶּמ֔ ה ָאַמ֣  ׃ּכֹ֚
ם18:30 ח ֶאְתֶכ֤ א ְוַאל־ַיְבַט֨ ֹ֤ נּו ְיהָו֑ה ְול ל ַיִּציֵל֖ ר ַהֵּצ֥ הּ֙ו ֶאל־ְיהָו֣ה ֵלאֹמ֔ יר  ִחְזִקָּי֙ ִתָּנֵתן֙ ֶאת־ָהִע֣

ֶל) ַאּֽׁשּור׃ את ְּבַי֖ד ֶמ֥ ֹ֔ ל־ִּתְׁשְמ֖עּו18:31 ַהּז י ַאֽ ֶל) ַאּׁ֗שּור ֲעֽׂשּו־ִאִּת֤ ר ֶמ֣ ה ָאַמ֜  ֶאל־ִחְזִקָּי֑הּו ִּכ֩י כֹ֨

יׁשְבָר  י ְוִאְכ֤לּו ִאיׁש־ַּגְפנֹ֙ו ְוִא֣ י־בֹוֽרֹו׃ ָכ֙ה ּוְצ֣אּו ֵאַל֔ יׁש ֵמֽ ָנ֔תֹו ּוְׁש֖תּו ִא֥ ַעד־ּבִֹא֩י 18:32 ְּתֵאֽ

י ֶרץ ְוָלַקְחִּת֨ ן ְוִתי֜רֹוׁש ֶא֧ ם ֶאֶר֩ץ ָּדָג֨ ֶרץ ְּכַאְרְצֶכ֗ ם ֶאל־ֶא֣ ֶרץ ֵז֤ית ִיְצָה֙ר  ֶאְתֶכ֜ ים ֶא֣ ֶלֶ֣חם ּוְכָרִמ֗

ְח  ׁש ִוֽ אּוְדַב֔ ֹ֣ ית ֶאְתֶכ֙ם  ֖יּו ְול י־ַיִּס֤ הּו ִּכֽ ל־ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל־ִחְזִקָּי֔ תּו ְוַאֽ נּו׃ ָתֻמ֑ ה ַיִּציֵלֽ ר ְיהָו֖  ֵלאֹמ֔
ֶל) ַאּֽׁשּור׃18:33 יׁש ֶאת־ַאְר֑צֹו ִמַּי֖ד ֶמ֥ י ַהּגֹוִי֖ם ִא֣ ילּו ֱאMֵה֥ ל ִהִּצ֛ ת 18:34 ַהַהֵּצ֥ י ֲחָמ֜ ַאֵּי֩ה ֱאMֵה֨

ד ַאֵּי֛ה  י׃ְוַאְרָּפ֗ ילּו ֶאת־ׁשְֹמ֖רֹון ִמָּיִדֽ י־ִהִּצ֥  ִים ֵהַנ֣ע ְוִעָּו֑ה ִּכֽ י ְסַפְרַו֖ י 18:35 ֱאMֵה֥ י ְּבָכל־ֱאMֵה֣ ִמ֚

י׃ S ִמָּיִדֽ יל ְיהָו֛ה ֶאת־ְירּוָׁשַל֖ י ִּכי־ַיִּצ֧ ם ִמָּיִד֑ ילּו ֶאת־ַאְרָצ֖ ֲאָר֔צֹות ֲאֶׁשר־ִהִּצ֥  ָהֽ
 

2 Kings 18:28-35 

  

Comment on the depiction of the king of Assyria in 2 Kings 18-19. 

 

 

2 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 

 
ה׃1:10 ם ֲעֹמָרֽ ינּו ַע֥ ת ֱאMֵה֖ ינּו ּתֹוַר֥ ם ַהֲאִז֛ י 1:11 ִׁשְמ֥עּו ְדַבר־ְיהָו֖ה ְקִציֵנ֣י ְסדֹ֑ ָלָּמה־ִּל֤

ה ָׂש  רֹב־ִזְבֵחיֶכ֙ם  ר ְיהָו֔ םיֹאַמ֣ ים ְוַד֨ ֶלב ְמִריִא֑ ים ְוֵח֣ ְעִּתי עֹ֥לֹות ֵאיִל֖ ים  ַב֛ ים ְוַעּתּוִד֖ ים ּוְכָבִׂש֛ ָּפִר֧

ְצִּתי׃ א ָחָפֽ ֹ֥ י׃1:12 ל ס ֲחֵצָרֽ ם ְרֹמ֥ את ִמֶּיְדֶכ֖ ֹ֛ ׁש ז אּו ֵלָר֖אֹות ָּפָנ֑י ִמי־ִבֵּק֥ י ָתבֹ֔ יפּו 1:13 ִּכ֣ א תֹוִס֗ ֹ֣ ל

ה ָהִבי֙א  ֶרת ּתֹוֵעָב֛ ְוא ְקטֹ֧ אִמְנַחת־ָׁש֔ ֹ֣ ֶדׁש ְוַׁשָּב֙ת ְקר י חֹ֤ יא ִל֑ ה׃  ִה֖ ֶון ַוֲעָצָרֽ ל ָא֖ א לֹא־אּוַכ֥  ִמְקָר֔
א׃1:14 ֹֽ יִתי ְנׂש ַרח ִנְלֵא֖ י ָלטֹ֑ י ָה֥יּו ָעַל֖ ה ַנְפִׁש֔ ם ּומֹוֲעֵדיֶכ֙ם ָׂשְנָא֣ ם1:15 ָחְדֵׁשיֶכ֤  ּוְבָפִרְׂשֶכ֣ם ַּכֵּפיֶכ֗

י־ַתְרּ֥בּו ְת  ם ַּג֛ם ִּכֽ ים ֵעיַנ֙י ִמֶּכ֔ ה ֵאיֶנִּ֣ניַאְעִל֤ אּו׃ ִפָּל֖ ים ָמֵלֽ ם ָּדִמ֥ ַע ְיֵדיֶכ֖ ַרֲחצּ֙ו ִהַּזּ֔כּו 1:16 ׁשֵֹמ֑

ַע׃ ם ִמֶּנ֣ ֶגד ֵעיָנ֑י ִחְד֖לּו ָהֵרֽ ַע ַמַעְלֵליֶכ֖ ירּו רֹ֥ ט ַאְּׁש֣רּו ָח֑מֹוץ 1:17 ָהִס֛ ב ִּדְרׁ֥שּו ִמְׁשָּפ֖ ִלְמ֥דּו ֵהיֵט֛

ה׃ יבּו ַאְלָמָנֽ רְלכ1:18 ס ִׁשְפ֣טּו ָי֔תֹום ִר֖ ה יֹאַמ֣ ְכָח֖ ם ַּכָּׁשִני֙ם  ּו־ָנ֛א ְוִנָּוֽ ְה֨יּו ֲחָטֵאיֶכ֤ ְיהָו֑ה ִאם־ִיֽ

ינּו ֶלג ַיְלִּב֔ ֶמר ִיְהֽיּו׃ ַּכֶּׁש֣ ע ַּכֶּצ֥ ימּו ַכּתֹוָל֖ ֶרץ 1:19 ִאם־ַיְאִּד֥ ם ֥טּוב ָהָא֖ ִאם־ּתֹא֖בּו ּוְׁשַמְעֶּת֑

לּו׃ ֶרב ְּתֻא 1:20 ּתֹאֵכֽ ם ֶח֣ ר׃ְוִאם־ְּתָמֲא֖נּו ּוְמִריֶת֑ י ְיהָו֖ה ִּדֵּבֽ י ִּפ֥  ְּכ֔לּו ִּכ֛
 

Isaiah 1:10-20 

 

Why are the people of Jerusalem addressed as citizens of Sodom and Gomorrah in 

verse 10? 
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3 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 
הּוא 14:4 יו ַּבּיֹום־ַה֠ יםְוָעְמ֣דּו ַרְגָל֣ ר ַהֵּזִת֜ ר    ַעל־ַה֨ ר ַעל־ְּפֵנ֥י ְירּוָׁשַלS֮ ִמֶּקֶד֒ם ְוִנְבַק֩ע ַה֨ ֲאֶׁש֨

ים ׁש ַהֵּזיִת֤ ד ּוָמ֨ ה ְמֹא֑ ָּמה ֵּג֖יא ְּגדֹוָל֣ ָחה ָוָי֔ ֶחְציֹו֙ ִמְזָר֣  ְגָּבה׃ ֵמֽ ר ָצ֖פֹוָנה ְוֶחְציֹו־ֶנֽ י ָהָה֛  ֲחִצ֥
י14:5 ם ֵּגֽיא־ָהַר֗ י־ַיִּג֣יַע ֵּגי־ ְוַנְסֶּת֣ ר ַנְסֶּת֙ם ִּכֽ ם ַּכֲאֶׁש֤ ֒ ְוַנְסֶּת֗ י  ָהִרי֮ם ֶאל־ָאַצל ַעׁש ִּביֵמ֖ ִמְּפֵנ֣י ָהַר֔

ה ּוָב֙א  ֶל)־ְיהּוָד֑ )׃ ֻעִּזָּי֣ה ֶמֽ ים ִעָּמֽ י ָּכל־ְקדִֹׁש֖ א־ִיְהֶי֣ה ֔אֹור 14:6 ְיהָו֣ה ֱאMַה֔ ֹֽ ְוָהָי֖ה ַּבּ֣יֹום ַה֑הּוא ל

ֶרב ְוָהָי֣ה יֹום־ֶאָח֗ 14:7 ְוִקָּפֽאֹון׃ ְיָק֖רֹות ת־ֶע֖ ְיָלה ְוָהָי֥ה ְלֵעֽ יהָו֖ה לֹא־֣יֹום ְולֹא־ָל֑ ע ַלֽ ד ֛הּוא ִיָּוַד֥

ְהֶיה־ֽאֹור׃ ם ֶאל־ַהָּי֙ם  ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא14:8 ִיֽ ם ֶחְצָי֗ ִ֔ ִים־ַחִּיי֙ם ִמי֣רּוָׁשַל י  ֵיְצ֤אּו ַמֽ ַהַּקְדמֹוִנ֔

ִיץ ּוָבחֹ֖  ְהֶיֽה׃ ֶרףְוֶחְצָי֖ם ֶאל־ַהָּי֣ם ָהַאֲח֑רֹון ַּבַּק֥ ֶרץ ַּבּ֣יֹום 14:9 ִיֽ ֶל) ַעל־ָּכל־ָהָא֑ ְוָהָי֧ה ְיהָו֛ה ְלֶמ֖

ד׃ ד ּוְׁש֥מֹו ֶאָחֽ ֶרץ14:10 ַה֗הּוא ִיְהֶי֧ה ְיהָו֛ה ֶאָח֖  ֶגב  ִיּ֨סֹוב ָּכל־ָהָא֤ ָּכֲעָרָב֙ה ִמֶּגַ֣בע ְלִרּ֔מֹון ֶנ֖

 ָרֲאָמה֩  S ְוֽ ַער ְיֽרּוָׁשָל֑ ן ַעד־ְמ֞קֹום ַׁש֤ ַער ִּבְנָיִמ֗ יָה ְלִמַּׁש֣ ה ַתְחֶּת֜ ים  ְוָיְׁשָב֨ ַער ַהִּפִּנ֔ ִראׁשֹון֙ ַעד־ַׁש֣ ָהֽ

ד ל ַע֖ ל ֲחַנְנֵא֔ ֶל)׃ ּוִמְגַּד֣ י ַהֶּמֽ  ִיְקֵב֥
 

Zechariah 14:4-10 

 

Discuss the geological upheavals that are described in this passage. 

 

 

4 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 
ִתי1:1 ה ְּכַאְלָמָנ֑ה ַּרָּב֣ ם ָהְיָת֖ ִתי ָע֔ ד ָהִעי֙ר ַרָּב֣ ה ָבָד֗ ה ׀ ָיְׁשָב֣ ִתי֙ ַּבְּמִדי֔נֹות     ֵאיָכ֣ ם ָׂשָר֙ ַבּגֹוִי֗

ס׃ ה ָלַמֽ ְיָלה1:2 ס ָהְיָת֖ ה ַּבַּל֗ ל ֶלֽ  ָּב֨כֹו ִתְבֶּכ֜ יָה ְוִדְמָעָתּ֙ה ַע֣ ם ִמָּכל־ֹאֲהֶב֑ ּה ְמַנֵח֖ ין־ָל֥ ּה ֵאֽ  ֱחָי֔

ים׃ ּה ְלֹאְיִבֽ יּו ָל֖ ּה ָה֥ ְגדּו ָב֔ יָה֙ ָּב֣ ִני֙ 1:3 ס ָּכל־ֵרֶע֙ ֹ֙ ה ֵמע ה ְיהּוָד֤ ְלָת֨ ה  ָּגֽ יא ָיְׁשָב֣ ה ִה֚ ב ֲעבָֹד֔ ּוֵמרֹ֣

ה ָמ֑נֹוַח  א ָמְצָא֖ ֹ֥ ם ל ין ַהְּמָצִרֽ  ַבּגֹוִי֔ יָה ִהִּׂשי֖גּוָה ֵּב֥ י ִצּ֜יֹון ֲאֵב֗לֹות1:4 ס ים׃ָּכל־רְֹדֶפ֥ ִמְּבִל֙י  ַּדְרֵכ֨

ין ּכֲֹהֶנ֖יָה  יָה֙ ֽׁשֹוֵמִמ֔ ד ָּכל־ְׁשָעֶר֙ י מֹוֵע֔ יָה ּנּו֖גֹות ָּבֵא֣ ים ְּבתּוMֶת֥ ּה׃    ֶנֱאָנִח֑ יא ַמר־ָלֽ ָה֨יּו 1:5 ס ְוִה֥

יָה  יָה ְלרֹאׁ֙ש אְֹיֶב֣ ל רֹב־ְּפָׁשֶע֑  ָצֶר֤ ה הֹוָגּ֖ה ַע֣ י־ְיהָו֥ יָה ָׁש֔לּו ִּכֽ ר׃ יָה עֹוָלֶל֛ י ִלְפֵני־ָצֽ   ס ָהְל֥כּו ְׁשִב֖
א1:6 ַח ִמַּבת־ מן־בת־ ַוֵּיֵצ֥ ה ַוֵּיְל֥כּו ְבלֹא־כֹ֖ יָה ְּכַאָּיִלי֙ם לֹא־ָמְצ֣אּו ִמְרֶע֔ ּה ָה֣יּו ָׂשֶר֗ ִצּ֖יֹון ָּכל־ֲהָדָר֑

ף׃ י1:7 ס ִלְפֵנ֥י רֹוֵדֽ ם ְיֵמ֤ ִ֗ ה ְירּוָׁשַל ְכָר֣ יָה ּכֹ֚  ָזֽ ֶדםָעְנָיּ֙ה ּוְמרּוֶד֔ יֵמי ֶק֑ ר ָה֖יּו ִמ֣ יָה ֲאֶׁש֥  ל ַמֲחֻמֶד֔

ים ּה ָר֣אּוָה ָצִר֔ ין עֹוֵז֙ר ָל֔ ר ְוֵא֤ ּה ְּבַיד־ָצ֗ ל ַעָּמ֣ ָה׃ ִּבְנֹפ֧ ל ִמְׁשַּבֶּתֽ  ָׂשֲח֖קּו ַע֥
 

Lamentations 1:1-7 

 

Comment on the use of the acrostic form in the book of Lamentations. 

 

 

 

 (TURN OVER 
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5 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 

 
בקרו� אני שלי : הברזל בזמ� הזה�כי לא הרי הנסיעה בקרו� בימי
 הה
 כהרי הנסיעה ברכב

שני
 כנגד שני
 , שורות של בני אד
�א
 יש לישב בדוחק ש
 שורות.  והבחירה החפשית שלי

 הרי –מלוחי
 בחבית אחת �גליה
 ואיש באחיהו ידובקו כדגי
עד שישתתפו בר, ואחד יוצא זנב


רצו יורדי
 מש� והולכי
 ברגליה
 ואי� , רצו יושבי
 צפופי
 בקרו� ומסגפי
 עצמ
, הברירה ביד


ובשבילה , דיה להפיג צער
, שהברירה היא ברשות
, וזו לבדה.  הלא כל האר� לפניה
, מוחה ביד

הריני , ש
 אני איני שלי והבחירה אינה שלי, הברזל�אי� כ� ברכבמה ש.  יסוריה
 יסורי
 של אהבה

אינו , והוא הדי� בזיעה. האסורי
 ואיני רשאי להפטר מצרת הדחיקה אפילו רגע אחד�כשבוי בבית

אד
 והרי הוא �שהקרו� נפלג מ� הישוב ע
 קצת בני, ולא זו א! זו.  דומה מזיע ברצו� למזיע באונס

הברזל הוא �וכנגדו רכב.  שמקרבת את יושביה עד שנעשי
 כגו! אחד, אמות' קולוניא קטנה של ד

בשנאת
 וקנאת
 , ע
 קהל תושביה למפלגותיה
 ומדרגותיה
, עיר נוסעת בהמונה ושאונה


 הדר הכרמל –למרחבי אר� יסעו וללא יביטו כבוד התולדה .  ומתנ
 וריב
�ותחרות
 ומשא

.והשרו� מעשה אלהינו  

 
 

 

Shalom Yacov Abramovitch, ‘Shem Ve-Yephet Ba-Agalah’, Kol Kitvey Sh. Y. 

Abramovitch,  

 

Discuss the train as a metaphor in the story.  

 
 

6 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 

 

 

 

 

Hirsch David Nomberg, ‘Yitzhak Toybakoff’, Sipurim (Bialik Institute, Jerusalem, 

1969), p. 181. 

 

 

In what way can urban life be related to the phenomenon of auto-Anti-Semitism?  

Discuss, using one or more Hebrew texts as examples. 
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7 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 

 

 

 

Yehuda Amichai, ‘Yoter miday’, Shirim 1948-1962 (Schocken Publishing House, Tel 

Aviv, 1972), p. 220. 

 

What is the ‘binary condition’ of Jerusalem? Discuss, using one or more Hebrew texts 

as examples. 

 

 

8 Translate the following passage and comment as indicated below: 

 

 

Nathan Alterman, ‘Huledet Ha-Rechov’, Kochavim Ba-Khutz (HaKibbutz HaMeuchad, 

Tel Aviv, 1972), p. 109. 

 

In what sense can Tel Aviv be called a city of enacted utopia? 
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