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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לפרק כ"ד
? מי עוד התהדר בתואר זו? מה זה אומר לגבי יהושע."'בפסוק כ"ט נקרא יהושע "עבד ה
? במהלך הספר,באיזה אופן צמחו יהושע ועם ישראל
?למה בחר יהושע בעיר שכם להעביר נאום עוצמתי זו
?איזה אתגר מעמיד יהושע לפני העם? איך הם מגיבים והאם יהושע מאמין להם
?)'ד-'ג:איך חותם יהושע את הברית? למה בדרך זו (עיין שמות כ"ד
?למה ספר יהושע מסתיים עם קבורת יוסף
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.2
.3
.4
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Questions for Perek כ"ד:
1. In pasuk 29, Yehoshua is referred to as an Eved Hashem. Who else is referred to
in this way? What does this tell us about Yehoshua? How has Yehoshua grown
throughout the sefer? How has Bnei Yisrael grown throughout the sefer?
2. Why did Yehoshua choose Shechem for this moving and important speech?
3. What challenge does Yehoshua give the people in this perek? How do the people
respond? Does yehoshua believe them?
4. How does Yehoshua seal the brit with Bnei Yisrael? Why this way? (See Sefer
Shmot, 24:3-4).
5. Why does Sefer Yehoshua end with the burial of Yosef?
הוקרה
.אנו רוצים להודות למיכל גלאט שהכינה את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Michal Glatt for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles - מאמרים
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/alitsor-1.htm
http://www.daat.ac.il/daat/vl/betmikra/betmikra035.pdf
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/sikum-2.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/vl/yakovsonneviim/yakovsonneviim02.pdf
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Worksheets – דפי עבודה
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim/nisim_yehoshua.doc

Summaries – סיכומים
http://www.ou.org/pdf/nach_1_yehoshua_sm.pdf
http://nach-yomi.blogspot.com/2006_04_01_archive.html

Shiurim – שיעורים
http://www.ou.org/torah/article/joshua_chapter_241
http://www.ou.org/torah/article/in_depth_joshua_chapters_24

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.

שרה בת ביילה

