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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק י"ט
?איך נתקיימה ברכת יעקב לשמעון בחלוקת נחלתו
?איזה מקום מפורסם נמצא בנחלת זבולון המזכיר לנו נס וניצחון נגד אויב
?איזה עיר נמצאת בנחלת נפתלי והיא לא העיר שלנו
באיזה נחלה נמצאת העיר בית שמש )של היום(? לפי פרק ט"ו העיר בית שמש נמצאת בנחלת שבט
_______ ולפי פרקנו הערים צרעה ואשתאול נמצאים בנחלת שבט ________ והם קרובים לבית
.שמש

.1
.2
.3
.4

Questions for Perek י"ט:
1. In what manner did Yaakov’s blessing to Shimon come to fruition (as related to his
inheritance)?
2. What famous place, in Zevulun’s inheritance, reminds us of a miracle and victory over an
enemy?
3. Which city, not Beit Shemesh, is part of Naftali’s inheritance?
4. In which tribe’s inheritance is Beit Shemesh of today? According to Perek 15, Beit
Shemesh is part of _______’s inheritance, while according to our Perek, Tzora and
Eshtaol, cities close to Beit Shemesh, are part of _______’s inheritance.

הוקרה
.אנו רוצים להודות למינדי מרכוס שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Mindy Marcus for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
 עמכם הסליחה.לדאבוני לא הצלחתי למצוא מאמרים לפרק זו
Unfortunately I could not find any articles about this perek.

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_19
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

