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)SECTION A (Pre-Modern Jewish Literature
1. Translate the following passage into English (13 marks), then parse
and comment on the words indicated (12 marks):

ֽ ַ 4ו יְ דַ בְּ ֧רוּ הַ כּ ְַשׂ ִ ֛דּים ל ֶ ַ֖מּלֶ� אֲ ָר ִ ֑מית מַ לְ כָּא֙ לְ ָﬠלְ ִ ֣מין ח ֔ ֱִיי ֱא ַ ֥מר חֶ לְ ָ ֛מא לעבדיך
לְ ַﬠבְ ָ ֖ד� וּפִ ְשׁ ָ ֥רא נְ חַ ֵוּֽא׃ ָ 5ﬠנֵ ֤ה מַ לְ כָּא֙ וְ אָ ַ ֣מר לכשדיא לְ כ ְַשׂדָּ ֔ ֵאי ִמלְּ ָ ֖תא ִמ ִנּ֣י אַ ז ָ ְ֑דּא
ֵה֣ן לָ ֤א ְת ֽה ְוֹדעוּ ַ֙נּנִ י֙ חֶ לְ ָ ֣מא וּפִ ְשׁ ֵ ֔רהּ הַ דָּ ִמין֙ ִתּ ְת ַﬠ ְבד֔ וּן וּבָ תֵּ יכ֖ וֹן נְ ו ִ ָ֥לי יִ ְתּשָׂ ֽמוּן׃ 6וְ ֨ ֵהן
יקר שַׂ ִ֔גּיא ְתּקַ בְּ ל֖ וּן ִמן־קֳ דָ ָ ֑מי ל ֕ ֵָהן חֶ לְ ָ ֥מא
חֶ לְ ָ ֤מא וּפִ ְשׁ ֵרהּ֙ ְ ֽתּהַ ֲח ֹ֔ון מַ ְתּנָ ֤ ן וּנְ בִ זְבָּ ה֙ וִ ָ ֣
ֵאמר לְ ַﬠבְ ֖דוֹהִ י וּפִ ְשׁ ָ ֥רה
וּפִ ְשׁ ֵ ֖רהּ הַ ח ֽ ֲֹונִ י׃ 7ﬠֲנ֥ וֹ ִתנְ יָנ֖ וּת וְ אָ ְמ ִ ֑רין מַ לְ ָ֕כּא חֶ לְ ָ ֛מא י ַ ֥
נְ הַ ח ֲֵוֽה׃ ָ 8ﬠנֵ ֤ה מַ לְ כָּא֙ וְ אָ ֔ ַמר ִמן־יַצִּ יב֙ י ַ ָ֣דע ֲא ָ֔נה ִ ֥דּי ﬠִ דָּ נָ ֖א אַ נְ ֣תּוּן זָבְ ִנ֑ין כָּל־קֳ בֵ ֙ל ִ ֣דּי
ֲחז ֔
ה־היא ָ ֽד ְתכ֗ וֹן
ֵיתוֹן ִ ֥דּי אַ ז ָ ְ֖דּא ִמ ִנּ֥י ִמלְּ ָ ֽתא׃ ֣ ִ 9דּי הֵ ן־חֶ לְ מָ ֩א ָ֨לא ְת ֽה ְוֹד ֻﬠ ַ֜נּנִ י חֲדָ ִ ֣
אמר ָ ֽקדָ ֔ ַמי ﬠַ ֛ד ִ ֥דּי ﬠִ דָּ נָ ֖א יִ ְשׁתַּ נֵּ ֑א
וּשׁחִ יתָ ה֙ הזמנתון הִ ז ְְדּ ִמנְ תּוּן֙ לְ מֵ ַ ֣
וּמ ָ֨לּה כִ ְד ָב֤ה ְ
ִ
ל ֗ ֵָהן חֶ לְ מָ א֙ ֱא ַ ֣מרוּ לִ֔ י ֽ ְו ִאנְ ֕ ַדּע ִ ֥דּי פִ ְשׁ ֵ ֖רהּ ְתּהַ ֲחו ַֻנּֽנִ י׃
)(Daniel 2:4–2:9
,לכשדיא  (ketivלְ כ ְַשׂדָּ ֔ ֵאי ;), verse 2:4לעבדיך  (ketivלְ ﬠַבְ ָ ֖ד� Parse and comment on:
;) (verse 2:8כָּל־קֳ בֵ ֙ל ;) (verse 2:7ﬠֲנ֥ וֹ ִתנְ יָנ֖ וּת וְ אָ ְמ ִ ֑רין ;)ְ (verse 2:5ת ֽה ְ
וֹדעוּ ַ֙נּנִ י֙ ;)verse 2:5
), verse 2:9הזמנתון  (ketivהִ ז ְְדּ ִמנְ תּוּן֙
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2. Translate the following passage into English (13 marks), then parse
and comment on the words indicated (12 marks):

י־ד ֔ ַהב רוּמֵ הּ֙ אַ ִ ֣מּין ִשׁ ֔ ִתּין פְּ תָ יֵ ֖הּ אַ ִ ֣מּין ִ ֑שׁת ֲאקִ ימֵ הּ֙
1נְ בוּכ ְַדנ ֶַצּ֣ר מַ לְ ָ֗כּא ﬠֲבַ ד֙ צְ ֵל֣ם ִ ֽדּ ְ
בְּ בִ קְ ﬠַ ֣ת ָ ֔
דּוּרא בִּ ְמ ִדינַ ֖ת בָּ ֶ ֽבל׃ 2וּנְ בוּכ ְַדנ ֶַצּ֣ר מַ לְ ָ֡כּא ְשׁ ַ֡לח לְ ִמכְ נַ ֣שׁ ׀ ַ ֽל ֲאחַ ְשׁדַּ ְרפְּ ַנ ָ֡יּא ִסגְ נַיָּ ֣א
וּֽ ַפ ֲחו ֡ ָָתא ֲאדַ ְר ָגּז ְַר ָיּ ֩א גְ ֨ ָדבְ ַריָּ ֤א ְדּתָ בְ ַריָּא֙ ִתּפְ תָּ ֵ֔יא וְ ֖ ֹכל ִשׁלְ טֹ נֵ ֣י ְמ ִ ֽדינ ָ ָ֑תא לְ מֵ תֵ א֙ ַל ֲחנֻכַּ ֣ת
אדיִ ן ִ ֽמ ְתכַּנְּ ֡ ִשׁין אֲ חַ ְשׁדַּ ְרפְּ ַנ ָ֡יּא ִסגְ נַיָּ ֣א וּֽ ַפ ֲחו ֡ ָָתא
צַ לְ ֔ ָמא ִ ֥דּי ה ֵ ֲ֖קים נְ בוּכ ְַדנ ֶַצּ֥ר מַ לְ ָ ֽכּא׃ 3בֵּ ֡ ַ
אֲדַ ְר ָגּז ְַריָּ ֣א גְ דָ בְ ַר ָיּ ֩א ְדּ ֨ ָתבְ ַר ָ֜יּא ִתּפְ תָּ ֵ֗יא וְ כֹ ֙ל ִשׁלְ טֹ נֵ ֣י ְמ ִ ֽדינ ֔ ָָתא ַל ֲחנֻכַּ ֣ת צַ לְ ֔ ָמא ִ ֥דּי ה ֵ ֲ֖קים
נְ בוּכ ְַדנ ֶַצּ֣ר מַ לְ כָּ ֑א וקאמין וְ ָ ֽקיְ ִמין֙ לָקֳ ֵב֣ל צַ לְ ֔ ָמא ִ ֥דּי ה ֵ ֲ֖קים נְ בוּכ ְַדנ ַ ֶֽצּר׃ 4וְ כָרוֹזָ ֖א קָ ֵ ֣רא
י־ת ְשׁ ְמ ֡עוּן ָ ֣קל קַ ְרנָ ֣א ֠מַ ְשׁרוֹקִ יתָ א
בְ ָח֑יִ ל לְ כ֤ וֹן ָ ֽא ְמ ִרין֙ ַ ֽﬠ ְממַ ָ֔יּא ֻאמַּ יָּ ֖א וְ לִ שָּׁ נ ַָיּֽא׃ 5בְּ ﬠִ דָּ ָ֡נא ִ ֽדּ ִ
סוּמ ֣ ֹפּנְ ָ֔יה וְ ֖ ֹכל זְנֵ ֣י זְמָ ָ ֑רא ִתּפְּ ל֤ וּן וְ ִת ְסגְּ דוּן֙ לְ ֶ ֣צלֶם
ְ
קיתרוס קַ ְת ֨רוֹס סַ בְּ כָ ֤א פְּ סַ נְ תֵּ ִרין֙
דַּ ה ֔ ֲָבא ִ ֥דּי ה ֵ ֲ֖קים נְ בוּכ ְַדנ ֶַצּ֥ר מַ לְ ָ ֽכּא׃
)(Daniel 3:1–3:5
וְ ָ ֽקיְ ִמין֙ ;) (verse 2ה ֵ ֲ֖קים ;) (verse 2לְ מֵ תֵ א֙ ;) (verse 1צְ לֵ ֣ם Parse and comment on:
 (verse 5).קַ ְת ֨רוֹס סַ ְבּכָ ֤א פְּ סַ נְ תֵּ ִרין֙ ֽ ַ (verse 4),ﬠ ְממַ ָ֔יּא , verse 3),וקאמין (ketiv

)(TURN OVER
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3. Translate the following passage into English (13 marks), then parse
and comment on the words indicated (12 marks):

יתי וְ ַרﬠְ נַ ֖ ן בְּ הֵ יכְ ִ ֽלי׃ ֥ ֵ 2חלֶם חֲזֵ ֖ית ִ ֽוידַ חֲלִ נַּ ֑נִי
ֲ 1אנָ ֣ה נְ בוּכ ְַדנ ֗ ֶַצּר ְשׁלֵ ֤ה ֲהוֵית֙ בְּ בֵ ֔ ִ
ל־מ ְשׁכְּ ִ֔בי וְ חֶ זְוֵ ֥י ֵר ִ ֖
וְ הַ ְרהֹ ִרין֙ ַ ֽﬠ ִ
וּמנִּ י֙ ִ ֣שׂים ְטﬠֵ֔ ם לְ הַ נְ ָﬠ ָל֣ה ָ ֽקדָ ֔ ַמי
אשׁי יְ בַ ֲהל ַֻנּֽנִ י׃ ִ 3
4
לְ ֖ ֹכל חַ כִּ ֵ ֣
אדיִ ן עללין ﬠָ לִּ֗ ין חַ ְרטֻמַ יָּא֙
ימי בָ ֶב֑ל ִ ֽדּי־פְ ַ ֥שׁר חֶ לְ ָ ֖מא יְ ֽה ְוֹדﬠ ַֻנּֽנִ י׃ בֵּ ַ ֣
יהוֹן וּפִ ְשׁ ֵ ֖רהּ לָא־
ָ ֽא ְשׁ ַפ ָ֔יּא כשדיא כּ ְַשׂדָּ ֵ ֖אי וְ ָגז ְַריָּ ֑א וְ חֶ לְ ֗ ָמא אָ ַ ֤מר ֲאנָה֙ קֳ ָ ֣דמֵ ֔
ְמ ְ
י־שׁ ֵ ֤מהּ בֵּ לְ ְטשַׁ אצַּ ר֙ כְּ ֻשׁ֣ם אֱ ל ִָ֔הי וְ ִ ֛די
הוֹד ִ ֥ﬠין ִ ֽלי׃ 5וְ ﬠַ ֣ד אָ ח ֵ ֳ֡רין ַﬠל ֩ ָ ֽקדָ ֨ ַמי דָּ נִ ֵ֜יּאל ִ ֽדּ ְ
6
ֽרוּחַ ־ ֱאל ִ ָ֥הין קַ ִדּ ִ ֖
ישׁין ֵ ֑בּהּ וְ חֶ לְ ָ ֖מא ָ ֽקדָ ֥מוֹהִ י אַ ְמ ֵ ֽרת׃ בֵּ לְ ְטשַׁ אצַּ ר֮ ַ ֣רב חַ ְרטֻמַ ָיּ ֒א ִ ֣דּי ׀
ָל־רז ָלא־אָ נֵ ֣ס לָ ֑� חֶ ְז ֨ ֵוי חֶ לְ ִ ֧מי ִ ֽדי־חֲזֵ ֛ית
ישׁין֙ ֔ ָבּ� וְ כ ָ ֖
ֲאנָ ֣ה יִ ְד ֵ֗ﬠת ִ֠דּי ֣רוּחַ ֱאל ִ ָ֤הין קַ ִדּ ִ
יל֛ן בְּ ג֥ וֹא אַ ְרﬠָ ֖א
ל־מ ְשׁכְּ ִ ֑בי חָ זֵ ֣ה ֲה ֔ ֵוית וַאֲ ל֥ וּ ִא ָ
אשׁי ַ ֽﬠ ִ
וּפִ ְשׁ ֵ ֖רהּ ֱא ַ ֽמר׃ 7וְ חֶ זְוֵ ֥י ֵר ִ ֖
רוּמהּ שַׂ ִ ֽגּיא׃
וְ ֵ ֥
)(Daniel 4:1–4:7
וּמנִּ י֙ ִ ֣שׂים ְט ֵ֔ﬠם ;)֥ ֵ (verse 2חלֶם חֲזֵ ֖ית ִ ֽוידַ חֲלִ נַּ ֑נִי Parse and comment on:
;)ִ (verse 3
ַ (verse 7).ואֲל֥ וּ ִאילָ ֛ן בְּ ג֥ וֹא אַ ְרﬠָ ֖א ;), verse 4עללין  (ketivﬠָלִּ֗ ין ;) (verse 3לְ הַ נְ ﬠָלָ ֣ה

4. Discuss the position of Biblical Aramaic within the history of the
Aramaic language (25 marks).
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)SECTION B (Modern Hebrew Culture

1 Translate the following seen passage into English and comment as indicated
)below (25 marks
כך יושבת מרים הצנועה ומשחלת חוט אחר חוט וחוט של חסד נמשך והולך מלמעלה ומלאכים
טובים מעלים לפניה כמה מיני דמיונות ,כגון שהיא מתקינה בגד לבנה שיושב ולומד תורה
בחדר .ומדי פעם בפעם היא מגביהה שתי עיניה הכשרות כלפי רפאל אלף נעוריה שיושב לו
מעבר למחיצה אצל החלון על השולחן הטהור המכוסה טלית של מצווה .מעבר למחיצה עומד
גם ארון ומיטה .המיטה מכוסה במפה צבעונית נקיה ובארון מונחים יריעות ותשמישי קדושה.
שם תלויה שמלת חופתה הלבנה ,שם עפר ארץ ישראל ספון .ובאמצע החדר קורה שחרחרה
נמשכת והולכת מסוף הבית ועד סופו .ועל הקורה מונחים כמה ספרי קודש חדשים וגם ישנים
עבים ודקים מהם עטופים עורות אילים מאדמים ומהם מכורכים כריכה פשוטה .ועל יד הקורה
מימין על הכותל המזרחי מזרח מעשה ריקמה אשר עשתה מרים בנעוריה בית אביה ,וצורת גן
שזור בו מחוטי משי מלא עצי כל פרי מאכל ,וארמון בתוך הגן ושני אריות שומרים את הגן .ופני
האחד מוסבים אל פני השני ,אריה מול אריה ולשון מול לשון ,ולשון אל לשון נמשך והולך כתב
זהב באותיות גדולות לה׳ הארץ ומלואה כשאגה אחת גדולה.
Sh.Y. Agnon, “Tale of the Scribe” (Elu ve'Elu, Jerusaelm & Tel-Aviv: Schocken,
.קלד 1978), p.
Q: Use feminist theory to explain how Agnon creates irony in this passage.

2 Translate the following seen passage into English and comment as indicated
)below (25 marks
אילו הגיעה גאולה אל הישיבה ,אילו הביאה עמה את הקפה המהולל שלה ,אולי היו הרוחות
נרגעות .וייתכן שתבונתה הייתה מחוללת איזו פשרה בין הדעות השונות .אבל הקפה כבר
הצטנן על השולחן בחדרה של גאולה .והיא עדיין רבצה ונחה בין השיחים מאחורי חדר הזיכרון
והביטה באורות המטוסים והקשיבה לקולות הלילה .מה מאוד רצתה להתפייס ולסלוח .לא
לשנוא אותו ולא לרצות במותו .אם לקום וללכת אליו ולמצוא אותו בין הוואדיות לסלוח לו ולא
לחזור אף פעם .אפילו לשיר לו שיר .הרסיסים החדים האלה הפוצעים את עורה עד זוב דם הם
שרידי הבקבוק שהיא פיצחה כאן באבן גדולה בתחילת הערב .והדבר החי הרוחש בין רסיסי
הזכוכית בין הרגבים הוא נחש ואולי נחש ארסי ואולי צפע .הוא משרבב לשון מסועפת וראשו
המשולש קר וזקוף .עיניו זכוכית כהה .לעולם לא יוכל לעצום אותן מפני שאין לו שמורות עיניים.
קוץ בבשרה ואולי רסיס זכוכית .היא עייפה מאוד .והכאב הוא עמום ,כמעט ענוג ענבלים
רחוקים באוזניה .לישון עכשיו .במבט עייף ,מבעד לדוק המצטבר ,היא מבחינה בחבורת
הנערים החוצים את הדשא בדרכם אל השדה ואל הוואדי לעשות שפטים בנוודים .בידינו אנחנו
נושאים מקלות קצרים ועבים .ההתרגשות מרחיבה את אישוני עינינו .והדם מכה ברקות.
Amos Oz, “Nomads and Viper” (Artsot hatan, Tel-Aviv, 1962), p. 41.
Q: How can Freud's theory of psychoanalysis help explain Oz’s critique in this
?passage
)(TURN OVER
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3 Translate the following seen passage into English and comment as indicated
)below (25 marks
טוב ,את האמת צריך לומר ,שבהתחלה מומיק חשב שבלה מתכוונת באמת לאיזה מפלצת
דמיונית או דינוזאור ענק שהיה פעם בעולם וכולם פחדו ממנו .אבל הוא לא כל כך העיז לשאול
מה ומי .והנה ,כשבא הסבא החדש ,וההורים של מומיק נהיו עוד יותר מסכנים וסובלים וצועקים
בלילה ,וכבר אי אפשר היה לסבול את זה ,מומיק החליט לשאול את בלה שוב פעם ,ובלה
ענתה לו בקול חמוץ ,שיש כמה דברים שהוא ברוך-השם עוד לא מוכרח לדעת בגיל
תשע ,ובאצבעות מרוגזות היא פתחה לו את הכפתור העליון בחולצה ,ואמרה שהיא נחנקת רק
מלראות אותו ככה ,אבל מומיק החליט להתעקש ,ושאל אותה במילים ברורות איזה חיה היא
בדיוק החיה הנאצית )הרי הוא ידע טוב מאוד שכבר אין בעולם חיות דמיוניות ובטח לא
דינוזאורים( ,ובלה הוציאה עשן ארוך מהסיגריה שלה ואחר כך מעכה אותה חזק חזק למאפרה,
ועשתה קרעכץ ,והסתכלה בוא ואחר כך עיקמה את השפתיים ולא רצתה לומר ,ובכל זאת יצא
לה ,והיא אמרה שהחיה הנאצית יכולה לצאת בעצם מכל חיה ,אם רק יתנו לה את הטיפול
המתאים ואת האוכל המתאים ,ואז היא תכף הדליקה עוד סיגריה ,והאצבעות רעדו לה קצת
ומומיק ראה שיותר הוא לא יוציא ממנה הפעם ,ויצא אל הרחוב מלא במחשבות ,וגורר את
הילקוט שלו על המדרכה הרטובה ,ומכפתר בלי להרגיש את הכפתור העליון שלו ,ואז עמד
והסתכל בסבא אנשל הזה ,שכמו תמיד ישב על הספסל הירוק בצד השני של הכביש הצר ,והיה
שקוע בעצמו ומתווכח בידיים עם ההוא שאי אפשר בכלל לראות אותו ושלא נתן לו מנוחה אף
רגע ,אבל הכי מעניין היה ,שסבא כבר לא ישב לבד על הספסל.
David Grossman, from “Momik” (See Under Love, Tel-Aviv: Hakibutz
Hameuchad, 1986), p. 17.

Q: Use de Saussure's theory of linguistics and his concept of signified-signifier
to explain some of what Grossman attempts to achieve in this passage by using
this register.
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4 Translate the following seen poem into English and comment as indicated
)below (25 marks
חלמתי בלילה שעם אורז לא מתווכחים .חלמתי שאני בורחת מהבית לקיבוץ בית השיטה,
בורחת ,לוקחת טרמפ ,לא יודעת איך ,מגיעה למקום ירוק ושזה קיבוץ ,קיבוץ בית השיטה .אני
עומדת נפעמת מול משטחים רחבי ידיים של ירוק ,אני מכניסה רגל לשדה הזה ,וזה הכול מים,
ולכן זה שדה של אורז ,אני אומרת לעצמי ,ועם אורז לא מתווכחים.
ברחתי מהבית–ככה חלמתי ,לשדות האורז של קיבוץ בית השיטה .בחיים שלי לא הייתי בקיבוץ
בית השיטה ,אבל חלמתי שנכנסתי לקיבוץ דרך שדות האורז שלו ,ושעם אורז לא מתווכחים.
רציתי בחלום להיות חברה בקיבוץ בית השיטה ,אף על פי שאין לי מושג מה זה ,ושאני לא כל
כך בטוחה שאני יודעת איפה זה .אבל רציתי.
Orly Castel-Bloom, “Im orez lo mitvakchim” (Lo rachok mimerkaz hair, Tel-Aviv,
1987), p. 167.

Q: How can structuralism help explain some of what the author is trying to
?convey in this passage

END OF PAPER
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