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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק י"א
? על איזה ברית מדובר."בתחילת פרקינו הנביא מתייחס ל"ברית
) מהן ולמה השינויים? (העזר(י.ב דומים מאד לפסוק ו אם שינויים בולטים-פסוקים א
)ברד"ק
?" מה זה "קשר:עיין פסוק ט
.....א:עיין פסוק טז וקרא והסבר את המדרש משמות רבה לו
 אלא כל המשקין מתערבים זה בזה, מה ראה ירמיה למשול אבותינו כזית...
 כך ישראל אינם מתערבים עם העובדי כוכבים,והשמן אינו מתערב אלא עומד
 כל המשקים אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון...שנאמר ולא תתחתן בם
 אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון,ואיזה עליון
 כך אבותינו בשעה שהיו עושין רצונו של מקום נצבים למעלה מן,למעלה מהם
" הוי זית רענן יפה פרי תואר,העובדי כוכבים שנאמר ונתנך ה' אלקיך עליון
 מה עשו. ענתות:בתחילת הספר (פרק א' פסוק א') אנחנו לומדים מאיזה עיר בא ירמיהו
?אנשי ענתות לירמיהו בפרקינו? למה? מה ה' הבטיח להם כעונש
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Questions for Yirmiya Perek י"א:
1. Our Perek open with the Navi discussing a covenant. Which covenant?
2. Pesukim ב- אare very similar to pasuk ' וwith major differences. What are the
differences and why?
3. See Pasuk 'ט. What is "?"קשר
4. See Pasuk  ט"זand see the explanation from א:שמות רבה לו
 Why did Yirmiya compare our forefathers to an olive? All liquids mix with
each other, but oil does not. So too, Israel does not mix with Idolaters….
All liquids when mixed you can never know which will rise to the top, but
oil will always rise to the top. So too our forefathers, when they perform
G-d’s wishes they rule over idolaters….”
5. The first Pasuk of the sefer tells us that Yirmiya is from Anatot. What did the
residents of Anatot do to Yirmiya in our Perek? Why? What punishment did G-d
promise?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לרב ימין גולדשמידט שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Yamin Goldsmith for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-irmiauavraam.htm
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http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/ahronim/yirmiyahu/prakim/aiz-shimubrit.htm

Questions – שאלות לעיון
http://www.daat.ac.il/daat/dapey/dapim.asp?text1=62

Worksheets – דפי עבודה
http://www.amalnet.k12.il/sites/tanah/sargel_right.asp?url=yermiyahu2.htm

Summaries – סיכומים
http://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_11/

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.
רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

יצחק אייזיק בן איתקע

