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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לפרק ז
לכמה שנים היה הארון בקרית יערים? מה היתה האוירה הדתית בתוך עם ישראל
?כשארון הקודש היה בבית אבינדב? האם שמואל היה קשור לתהליך זו
?מה היתה מטרת האסיפה במצפה
?מה קרה במלחמה עם הפלשתים
?מה היתה התוצאה של המלחמה המידית ומה נמשך לטווח ארוך
 מדוע התנ"ך מספר לנו על, מה עשה שמואל מידי שנה בשנה? לפי דעתך,לפי הטקסט
?זה
Questions for Perek 'ז:

.1
.2
.3
.4
.5

1. For how long was the Aron in Kiryat Ye’arim? What was the spiritual atmosphere
among Bnei Yisrael during those years? Does it seem that Shmuel was connected
to that development?
2. What was the purpose of the gathering at Mitzpah?
3. What happened in the war against the Plishtim?
4. What was the immediate result of the war and what was the long-term result?
5. What does the text tell us Shmuel did each year? Why do you think the Navi tells
us this - why is it significant?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לדינה נול שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Dena Knoll for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim04.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuela.doc
Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_3_shmuel-a_sm.pdf
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http://nach-yomi.blogspot.com/2006_05_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.htm
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_i_samuel_chapters_1_7

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

הרב דוד אברהם בן פייגא

ניסן בן יטקע רחל

