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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לירמיה פרק ח
 או, האם בלשון הווה-  מי הם הדוברים? ומתי הדברים נאמרו.טז-קראו את פסוקים יד
?שמא מדווח על דבר שמישהו יגיד בעתיד
 מה הפירושים השונים האפשריים למילה "ונדמה"? כיצד הפירוש של הפסוק:בפסוק י"ד
?משתנה לפי המשמעויות השונות של המילה
כ"ג העוזרים לקבוע את פרק הזמן שבו נאמרו-האם ניתן למצוא רמזים בפסוקים י"ט
?הדברים
 מה משרת הסגנון הרטורי. וכ"ג ישנן שאלות רטוריות, כ"ב, י"ח, י"ד,' ח,' ה,'בפסוקים ד
?בכל אחת מן הדוגמאות הללו
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Questions for Yirmiya Perek 'ח:
1. Read psukim 14-16. Who are the speakers? Are they speaking in present tense,
or are we told of something that someone may say in the future?
2. In pasuk 14: What are the possible meanings of the word " ?"ונדמהHow does the
meaning of the pasuk change according to the different explanations?
3. Can hints be found in psukim 19-23 which help point to the time frame in which
it was said?
4. In psukim 4, 5, 8, 14, 22 and 23 there are rhetorical questions. What purpose
does the rhetorical style serve in each of these cases?
הוקרה
.אנו רוצים להודות לנווה ויואל פינקלמן שהכינו את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Nava and Yoel Finkelman 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/aizhatofet.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://program.ouradio.org/content/files/nach2_1_yeshaya_1.pdf

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/jeremiah_chapter_8/

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

