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

 בית שמש,24 רח' השושן

:שאלות לירמיה פרק ל"ה
 מהי המשימה ואיפה.)י-בפרק שלנו אנחנו שומעים על משימה שנותן ה' לירמיהו (פסוקים א
?בדיוק נצטווה ירמיהו ללכת
.) (עיין ספר מלכים ב' פרק י. ֵרכָב נזכר לראשונה בהקשר של מרד יהוא נגד אחאב-יְ ה ֹונ ָָדב בֶּ ן
?מה הקשר של יהונדב שם למשפחתו בימי ירמיהו יותר ממאתים שנה לאחר מכן
?מה המסר שהנביא מפיק ומלמד מבית הרכבים
?מה הקשר בין פרק לד לפרק לה
טז וענה למה חז"ל קשרו את בני רכב:נה ועיין ספר שופטים א:עיין ספר דברי הימים א' ב
.מפרקינו עם יתרו מספר שמות

.1
.2
.3
.4
.5

Questions for Yirmiya Perek ל"ה:
1. What was the mission that G-d sent Yirmiya, and where was the mission
supposed to take place?
2. Yehonadav ben Rechav is first mentioned during Yehu’s revolt against Achav.
What is his connection to our Perek, nearly 200 years later?
3. What message does Yirmiya learn from Beit HaRechavim?
4. What is the connection between our Perek and the previous Perek?
5. See נה: דברי הימים א' בand טז: ספר שופטים אand explain why Chazal associate the
children of Rechav to Yitro
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/abramskibney-rachavim.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
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http://media.ou.org/content/files/nach2_2_yirmiyahu.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_35/

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

