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

 בית שמש,24 רח' השושן

:'שאלות לזכריה פרק ד
?מה רואה זכריה
.)' ד- ' מה הקשר? (פסוקים ג.קוראים את חלק מהפרק שלנו בשבת חנוכה
ו') איך זה קשור למה שזכריה. " (פס:רּוחי ָאמַ ר יְ הֹוָ ה ְצבָ אוֹת
ִ ְב-" ֹלא בְ חַ יִ ל וְ ֹלא בְ כֹחַ כִ י ִאם
?ראה
?מה מסמל המנורה? הזיתים
? מה לומדים על התפקיד של זרובבל,לפי הפרק
?מה אפשר ללמוד על נבואה מפסוק י"ג
?למי הכוונה לשני בני יצהר בפסוק י"ד
?למה מנורה עם עלי זית נבחר כסמל של מדינת ישראל
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Questions for Zecharia Perek 'ד:
1. What does Zecharia see?
2. Part of our Perek is read on Shabbat Chanukah. What is the connection?
3. “Not by might, nor by power, but by my spirirt says Hashem.” How is this
connected to what Zecharia sees?
4. What does the menorah signify? The olives?
5. What does this Perek teach us about Zecharia’s role?
6. What does pasuk  י"גteach us about prophecy?
7. To whom does pasuk  י"דrefer – ?בני יצהר
8. What was the menorah with the olive branches picked as the symbol of the State
of Israel?
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/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/zharya/prakim/roz-raitivhine.htm
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/menorat-2.htm

Questions – שאלות לעיון
.לדאבוני לא מצאתי שאלות לספר זכריה
Unfortunately I was unable to find question to Sefer Zecharia.
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Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/zechariah_chapter_4/

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.
גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

