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

 בית שמש,42 רח' השושן

:שאלות ליחזקאל פרק י"א
 מי הם האנשים האלה? מה ההבדל בין. עיין פרק ח."יחזקאל רואה "עֶ ְׂש ִרים וַ חֲ ִמשָּׁ ה ִאיׁש
.התאור שלהם שם וכאן
 מה משמעותה? האם זה חיובי או.או המושג "בשר" מופיע כמה פעמים בפרקינו/המלה ו
?שלילי
העזר ברש"י ומצודות דוד פסוק ג
. מי מת? איך יחזקאל מגיב למיתתו? למה הוא מגיב כך? עיין רד"ק.עיין פסוק יג
?למרות שיש נבאוה מאד חזקה ועצובה בפרקינו יש גם הבטחה של אופטימיות וחיובוית
?איפה נבואת הגאולה בפרקינו? מה בדיוק הנבואה
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Questions for Yechezkel Perek י"א:
1. Yechezkel sees 25 men. See Perek 'ח. Who are these people? What is the
difference in the way they are described here and in Perek 'ח.
2. The word or concept " "בשרis mentioned multiple times in our Perek. What is the
meaning? Is it positive or negative? See  רש"יand  מצודות דודon Pasuk 'ג.
3. See Pasuk י"ג. Who died? How does Yechezkel react to this? Why? See רד"ק.
4. Though there is a very powerful and sad prophecy in our Perek, there is also an
optimistic and positive promise. Where is the redemption prophecy in this
Perek? What is the prophecy?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldmisth for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/aizmilchemet-jingelim.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yehezkel/prakim/elizur-shnaynevim.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57

Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=57
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Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_11/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצונכם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע נפרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
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.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

