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Example 1 



About Maimonides’ Laws of Purim 

 ם כתב במשנה תורה את רקעם ההיסטורי"הרמב
 .של המאורעות הללו

 
Maimonides writes in his Mishneh Torah 
the historical background of these events. 

 



Strategy 1: Play with Syntax 



Flexible Syntax 

 את רקעם ההיסטוריבמשנה תורה ם כתב "הרמב
 .של המאורעות הללו

 
In his Mishneh Torah, Maimonides writes 
the historical backgrounds of these events. 

 

Maimonides writes the historical 
backgrounds of these events in his 

Mishneh Torah. 
 



Strategy 2: Hate Dictionaries 



Oblique Word Translation 

 במשנה תורה את רקעם ההיסטורי כתבם "הרמב
 .של המאורעות הללו

 
 

 
Implied words: Included, incorporated, 

explained, described, provided,  
 



Example 2 



זרות השפה הארמית ועומק תוכנו וסתימותו של 
שעד היום נשאר הזוהר מעבר לאופק  , הספר גרמו

 .ראייתם של בני דורנו

 .הקדמה למשנת הזוהר, ישעיהו תשבי -



Strategy 3: Shift Parts of Speech 

Verb your Nouns and Noun your 

Verbs etc.  



Conjunction your Verbs 

זרות השפה הארמית ועומק תוכנו וסתימותו של 
שעד היום נשאר הזוהר מעבר לאופק  , גרמוהספר 

 .ראייתם של בני דורנו

Because of its strange Aramaic style and 
the depth and obscurity of its contents, the 

Zohar remains beyond the scope of Jews 
today. 

David Goldstein, trans. Wisdom of the Zohar 



Noun your Adjectives 

ועומק תוכנו וסתימותו של זרות השפה הארמית 
שעד היום נשאר הזוהר מעבר לאופק  , הספר גרמו

 .ראייתם של בני דורנו

Because of its strange Aramaic style and 
the depth and obscurity of its contents, the 

Zohar remains beyond the scope of Jews 
today. 



Oblique Word Translation 

זרות השפה הארמית ועומק תוכנו וסתימותו של 
שעד היום נשאר הזוהר מעבר לאופק  , הספר גרמו

 .בני דורנוראייתם של 

Because of its strange Aramaic style and 
the depth and obscurity of its contents, the 

Zohar remains beyond the scope of Jews 
today. 



Example 3 



A very long sentence! 

היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין , הקבלה
זכתה במיוחד הודות לעבודת  , ב"הייחידים בסוף המאה 

גרשם שלום להכרה כבשר  , חלוץ מחקרה בזמן המודרני
שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי  , מבשרה של היהדות

להבין מקומה בתרבותנו ולא לדחקה לשולי המחקר  
 .  כתופעה מוזרה שראשיתה הזיה וסופה תעתועים



Strategy 4: Sentences Were Made to 

Be Broken 



Turn Parentheticals into Full-Fledged 

Sentences 

היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים  , הקבלה
זכתה במיוחד הודות לעבודת חלוץ מחקרה  , ב"היבסוף המאה 

,  גרשם שלום להכרה כבשר מבשרה של היהדות, בזמן המודרני
שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי להבין מקומה בתרבותנו ולא  
לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה שראשיתה הזיה וסופה  

 .  תעתועים
Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews 

at the end of the twelfth century. While long consigned to the 

margins of scholarship as a strange phenomenon originating in 

hallucinations and culminating in illusions, as a result of the 

pioneering scholarship of Gershom Scholem it has come to be 

recognized as an integral part of Judaism which requires thorough 

study if we are to understand its place in Jewish culture. 



Strategy 5: Negative to Positive and 

Vice Versa 

 מתוך לאו אתה שומע הן



 מתוך לאו אתה שומע הן

היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים , הקבלה
זכתה במיוחד הודות לעבודת חלוץ , ב"היבסוף המאה 

גרשם שלום להכרה כבשר מבשרה של , מחקרה בזמן המודרני
שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי להבין מקומה , היהדות

ולא לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה  בתרבותנו 
 .  שראשיתה הזיה וסופה תעתועים

Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews 

at the end of the twelfth century. While long consigned to the 

margins of scholarship as a strange phenomenon originating in 

hallucinations and culminating in illusions, as a result of the 

pioneering scholarship of Gershom Scholem it has come to be 

recognized as an integral part of Judaism which requires thorough 

study if we are to understand its place in Jewish culture. 



Verb your Nouns! 
היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים , הקבלה

זכתה במיוחד הודות לעבודת חלוץ , ב"היבסוף המאה 
גרשם שלום להכרה כבשר מבשרה של , מחקרה בזמן המודרני

שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי להבין מקומה , היהדות
בתרבותנו ולא לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה  

 .  תעתועים וסופההזיה  שראשיתה

Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews 

at the end of the twelfth century. While long consigned to the 

margins of scholarship as a strange phenomenon originating in 

hallucinations and culminating in illusions, as a result of the 

pioneering scholarship of Gershom Scholem it has come to be 

recognized as an integral part of Judaism which requires thorough 

study if we are to understand its place in Jewish culture. 



Strategy 6: Erase! 



Erase! 
היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים , הקבלה

הודות לעבודת חלוץ זכתה במיוחד , ב"היבסוף המאה 
גרשם שלום להכרה כבשר מבשרה של , בזמן המודרנימחקרה 

שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי להבין מקומה , היהדות
בתרבותנו ולא לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה  

 .  שראשיתה הזיה וסופה תעתועים

Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews at 
the end of the twelfth century. While long consigned to the margins of 
scholarship as a strange phenomenon originating in hallucinations and 

culminating in illusions, as a result of the pioneering scholarship of 
Gershom Scholem it has come to be recognized as an integral part of 

Judaism which requires thorough study if we are to understand its place 
in Jewish culture. 



Strategy 7: Just because you can find an 

equivalent idiom doesn’t mean you need 

to! 



Idioms 
היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים , הקבלה

זכתה במיוחד הודות לעבודת חלוץ , ב"היבסוף המאה 
כבשר מבשרה של גרשם שלום להכרה , מחקרה בזמן המודרני

שיש ללמד עניינה ובשורתה כדי להבין מקומה , היהדות
בתרבותנו ולא לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה  

 .  שראשיתה הזיה וסופה תעתועים
Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews 

at the end of the twelfth century. While long consigned to the 

margins of scholarship as a strange phenomenon originating in 

hallucinations and culminating in illusions, as a result of the 

pioneering scholarship of Gershom Scholem it has come to be 

recognized as an integral part of Judaism which requires thorough 

study if we are to understand its place in Jewish culture. 



Further thoughts 
היא המיסטיקה היהודית אשר התגלתה בין יחידים , הקבלה

הודות לעבודת חלוץ זכתה במיוחד , ב"היבסוף המאה 
גרשם שלום להכרה כבשר מבשרה של , מחקרה בזמן המודרני

כדי להבין מקומה שיש ללמד עניינה ובשורתה , היהדות
ולא לדחקה לשולי המחקר כתופעה מוזרה   בתרבותנו

 .  שראשיתה הזיה וסופה תעתועים
Kabbalah is the form of mysticism that developed among the Jews 

at the end of the twelfth century. While long consigned to the 

margins of scholarship as a strange phenomenon originating in 

hallucinations and culminating in illusions, as a result of the 

pioneering scholarship of Gershom Scholem it has come to be 

recognized as an integral part of Judaism which requires thorough 

study if we are to understand its place in Jewish culture. 



The End 


