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:שאלות ליחזקאל פרק ט"ז
.ידי הקב"ה-ידי הוריה ונאספה על- בחלקו הראשון של המשל מתוארת תינוקת שננטשה על.1
? מי הם ההורים המזניחים,בנמשל
 הופכת לבוגרת ובוגדת במי שהציל אותה וטיפל, בהמשך המשל מתואר כיצד התינוקת גדלה.4
?ישראל מסמל את המעבר מילדות לבגרות- איזה אירוע היסטורי בתולדות עם, בנמשל.בה
." בסוף המשל (פסוק ס') הנביא מבטיח שהקב"ה יזכור את בריתו אתנו ויקים לנו "ברית עולם.3
 מהו (לפי דברי,האם המשך קיום הברית מצד הקב"ה תלוי במעשה כלשהו מצדנו? אם כן
? מהי מטרת התוכחה,הנביא)? אם לא
Questions for Yechezkel Perek ט"ז:
1. In the first part of the mashal, the navi describes an infant who was abandoned
by her parents and 'adopted' by Hashem. In the nimshal, who are the neglectful
parents?
2. Further on in the mashal the navi describes how the child grows up, reaches
maturity, and becomes disloyal to He who saved and took care of her. In the
nimshal, which event in the history of 'am Yisrael is represented by the passage
from childhood to adulthood?
3. At the end of the mashal (pasuk 60) the navi promises that Hashem will
remember His covenant with us and will institute a brit 'olam. Is this continual
loyalty to the covenant on Hashem's part dependent upon an act on our part? If
so, what (according to the navi) are we supposed to do? If not, what is the
purpose of the admonition?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לנווה ויואל פינקלמן שהכינו את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Nava and Yoel Finkelman 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/aiz-vaefrosknafy.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_16/

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

