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Rehov Hashoshan 24 Bet Shemesh

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק ט"ו
 השווה למעשי הפוליטיקאים. תארו את מעשי אבשלום המיועדות לכבוש את לב העם.1
.האמריקאים והישראלים במסעות הבחירות הנוכחות
 למה אבשלום בחר ללכת לחברון? איזה משלש התשובות, לפי הפרשנים המסורתיים.2
.הכי משכנעת? נמק
 ולמה הוא בחר לעשות זאת ב"שנת, למה אבשלום בחר למרוד בדוד ולהמליך את עצמו.3
?"הארבעים
Questions for Perek ט"ו:
1. Describe the steps that Avshalom takes to win the hearts of the people. Compare
and contrast these to the steps taken by the leading politicians in the current
American and Israeli elections.
2. Why does Avshalom choose to go to Hebron according to the classical
commentators? Of the three answers, which do you find most convincing?
Provide textual and logical proofs.
3. Using the text or other sources try to figure out why Avshalom chooses to crown
himself, and why he does so in “the fortieth year.”
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rabbi Meshulam Gottlieb for preparing this week’s
questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/david1-2.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/shmub12eli-1.htm
http://daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/sikumey-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim05.pdf
Worksheets – דפי עבודה
http://daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_shmuelb.doc
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Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach_4_shmuel-b.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/ii_samuel_chapter_15
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_12_16
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_ii_samuel_chapter_9_20

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.
גרשון בן שרה איטה

שושנה בת לאה צירל

דברה לאה בת עידית

ניסן בן יטקע רחל

