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

 בית שמש,42 רח' השושן

שאלות ליחזקאל פרק ל"ו
?מדוע יחזקאל נותן דברי נחמה במיוחד מהר
?מה הקשר בין פסוק ח ובין השמונה עשרה שלנו
?) תשובות אפשריות4( בקשר לאיזה תקופה התיחס פסוק יא
 למה כתוב בנוגע לא"י "אוכלת.המילה "לכם" בפסוק יג יכול להתייחס לארץ ישראל עצמה
"?אדם את
באיזה שבת אנו קוראים את החצי השני של הפרק? מה הקשר בין ההפטרה זו ובין השבת
?שאנו קוראים את זה

.1
.4
.3
.2
.5

Questions for Yechezkel Perek  ל"ו:
1.
2.
3.
4.

Why does Yechekel give words of comfort specifically from a hill?
What connection does pasuk 8 have to our shemonei esrei?
What period of time is Pasuk 11 referring to (2 possible answers)?
In pasuk 13 the word "lachem" could be referring to the land itself. Why is the
land refered to as a "Devourer of men"?
5. When is the second half of this perek read during the year? What is the
connection to this haftorah and the shabbat it is read?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב מיכאל ברמסון שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Michael Bramson 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-lolemaanchem.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

Summaries – סיכומים
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0006_0_06197.html
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/ezekiel_chapter_36/

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

