(בית כנסת פייגנסון בנופי אביב )ע"ר
Bet Knesset Feigenson
Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ח
 מהי המשמעות הן מבחינה היסטורי והן. בפסוק א' מוזכר שבני ישראל הקימו את המשכן בשילה.1
 שבו הוא דן על שינויים המבניים,'מבחינה דתית? נא לשים לב לפירושו של הרד"ק לפסוק א
? מה אמורים השינויים לסמל לעם ישראל.שבמשכן שילה
 מדוע יהושע מעביר בקורת על עם ישראל בפסוק ג '? עיינו במצודת דוד שמסביר איך מעשיהם.2
 למה זה חשוב שעם ישראל יהיה מודע כל הזמן ליחס המשולש בינם.'מראים על חוסר באמונה בה
?לבין ה' ובין הארץ
? באיזה דרך מזרז יהושע את חלוקת הארץ.3
Questions for Perek י"ח:
1.

In pasuk alef we learn that Bnei Yisrael set the Mishkan up in Shiloh. What is the
significance of this act both historically and religiously? Please see the Radak on this
pasuk, noting how he discusses physical changes to the Mishkan as well. What is this
supposed to symbolize to Bnei Yisrael?
2. Why, in pasuk gimmel, is Yehoshua critical of Bnei Yisrael? Please see Metzudat Tzion
who explains how their actions are an expression of a lack of emunah. Why is it critical
that Bnei Yisrael are constantly aware of the triangular relationship between them, G-d
and the land?
3. How does Yehoshua expedite the division of the Land?

הוקרה
.אנו רוצים להודות לקרן הוכהאוזר שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Karen Hochhauser for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/mishkan-2.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/gvulefraim-eli-1.htm

Maps - מפות
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/maps/nisheret.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim02.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_yehoshua.doc

Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_1_yehoshua_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/joshua_chapter_18
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_joshua_chapters_13_19
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_joshua_chapters_18_21

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו מייל ל, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.

צביה בת חוה פריידה
שרה בת ביילה

