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ְּגֹזר ֶאת ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשְּלַמָּטה
ְוַהְדֵּבק ָּכל ֵּפרּוׁש

ַּבַּמְלֵּבן ַהַּמְתִאים ְלַמְעָלה.

ֶאֵּתן ֶאָחד ִמָּכל ֶעֶׂשר )ִלְצָדָקה(ָׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁשָיַׁשןָׁשַפְך

ְלַמֲעָרבְלִמְזָרחִּתְתַרֶּבה ְוִתְהֶיה ָחָזקִהִּגיַע

ְלָדרֹוםַּבָּמקֹום ֶׁשֵהִניַח ֶאת ֹראׁשֹו

	- ע	)יא(	 ְפּגַ ַויִּ

ַויֶָּלן	)יא(	-	

ֶמׁש	)יא( - ֶ א	ַהּשׁ ּבָ

	- ְמַרֲאׁשָֹתיו	)יא(	

	 	 	)יד( -	 ּוָפַרְצּתָ

ה	)יד(	- ָיּמָ

ֵקְדָמה )יד(		-	

- ה	)יד(	 ֶנְגּבָ

ַוִיּצֹק	)יח( -

ֶרּנּו	)כב( - ר	ֲאַעּשְׂ ֵ ַעּשׂ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל 
ֶּפֶרק כח ְּפסּוִקים י-כב 
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ַעל ִמי אֹו ַעל ָמה ִנְכַּתב ָּכל ִמְׁשָּפט? ְמַתח ַקִּוים 
ֵמַהִּמְׁשָּפִטים ַלְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ֻסָּלם  ָׁשַכב ִליֹׁשן ְּכֶׁשָּׁשְקָעה ַהֶּׁשֶמׁש.      

ַיֲעֹקב ָלַקח ֲאָבִנים ְוָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו.       

ַמְלָאִכים ָעַמד ַעל ָהָאֶרץ ְוֹראׁשֹו ִהִּגיַע ַלָּשַמִים.      

ַיֲעֹקב ָעלּו ְוָיְרדּו.          

ָׁשַכב ָעֶליָה ְוִקֵּבל אֹוָתּה לֹו ּוְלַזְרעֹו.      ה'

ָהֶאֶבן ִיְתַרֶּבה ְּכמֹו ָעָפר.         

ָהָאֶרץ  ִיְהֶיה ִעם ַיֲעֹקב ְוִיְׁשֹמר ָעָליו ַעד ֶׁשַּיְחֹזר ָלָאֶרץ.   

ֶזַרע ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ָׂשם אֹוָתּה ַמֵּצָבה ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן.      

ַהִּמְקָּדׁש ָקָרא ַלָּמקֹום ֵּבית ֵאל.        

ַמֲעֵׁשר ִיָּבֶנה ַּבָּמקֹום ֶׁשּבֹו ִהִּניַח ַיֲעֹקב ֶאת ָהֶאֶבן.    

ַיֲעֹקב ָנַדר ֶׁשְּכֶׁשַּיְחֹזר ָלָאֶרץ ַיֲעֹבד ָׁשם ֶאת ה'.    

ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַיְפִריׁש אֹותֹו ִלְצָדָקה ִמָּכל ָמה ֶׁשה' ִיֵּתן לו.   

ַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵאל 
ֶּפֶרק כח ְּפסּוִקים י-כב 
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ִּדְבֵרי ה' ְלַיֲעֹקב  
ֶּפֶרק כח ְּפסּוִקים יג-טו

ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים.

ְּבָפסּוק יג ִהְבִטיַח ה' ְלַיֲעֹקב ֶׁשִּיֵּתן לֹו 

ְּבָפסּוק יד ִהְבִטיַח ה' ְלַיֲעֹקב ֶׁשַּזְרעֹו  

ְוַגם ֶׁשָּכל ַהּגֹוִיים

ְּבָפסּוק טו ִהְבִטיַח ה'

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


84

ִהְבִטיַח	 ִפי	ׁשֶ דֹולֹות	ַוֲחׁשּובֹות,	ּכְ ה'	ִהְבִטיַח	ְלַיֲעקֹב	ַהְבָטחֹות	ּגְ
ְך? ְלַאְבָרָהם	ּוְלִיְצָחק.	ָמה	לֹוְמִדים	ִמּכָ

ִּדְבֵרי ה' ְלַיֲעֹקב  
- המשך -

ֶׁשה' ָאַהב ֶאת ַיֲעֹקב ְּכמֹו ֶׁשָאַהב ֶאת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק.

ֶׁשה' ַמְבִטיַח ַהְבָטחֹות ַלֲאָנִׁשים ַרִּבים.

ֶׁשַיֲעֹקב ִקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשֻהְבְטחּו ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק.

ֶׁשַהַהְבָטחֹות ִיְתַקְּימּו ִּביֵמי ַיֲעֹקב ְוֹלא ִּביֵמי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק. 

)ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות(. ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות 
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ְקֻדַּׁשת ְמקֹום ֵּבית ה'
ֶּפֶרק כח ְּפסּוִקים טז-יט

לֹוַמר	ֶאל	 קֹום,	ּכְ יַע	ַלּמָ קֹום".	ַיֲעקֹב	ִהּגִ ּמָ ע	ּבַ ְפּגַ תּוב	"ַויִּ ָפסּוק	יא	ּכָ ּבְ
קֹום	ַהָיּדּוַע,	ֶהָחׁשּוב. ַהּמָ

קֹום	ַהזֶּה. ׂש	ָמה	ָאַמר	ַיֲעקֹב	ַעל	ַהּמָ סּוִקים		טז,	יז		ְוַחּפֵ ְקָרא	ֶאת	ּפְ

ְצַבע ֶאת ָהֲעָנִנים ֶׁשָּבֶהם ְּכתּוִבים ְּדָבִרים 
ֶׁשַּיֲעֹקב ָאַמר ַעל ַהָּמקֹום.

ִאּלּו ָיַדְעִּתי 
ֶׁשַהָּמקֹום ַהֶּזה ָקדֹוׁש 

ָהִייִתי ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה.

ִאּלּו ָיַדְעִּתי 
ֶׁשַהָּמקֹום ַהֶּזה ָקדֹוׁש 
ָהִייִתי ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני 

ֶּבֱאֶמת ה' ִנְמָצא ַהֵּׁשָנה.
ַּבָּמקֹום ַהֶּזה.

ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה
ַיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ָלֶרֶגל ָׁשֹלׁש 

ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה.

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַיֲעלּו 
ָּכל ַהְּתִפּלֹות 

ַלָּׁשַמִים ֶאל ה'.
ַהָּמקֹום ַהֶּזה 
נֹוָרא ְמֹאד.

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְיַקְּבלּו
 ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה.

ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ִיָּבֶנה
 ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ִאּלּו ָיַדְעִּתי 
ֶׁשַהָּמקֹום ַהֶּזה ָקדֹוׁש 
ֹלא ָהִייִתי ָיֵׁשן ָּכאן.

ַהָּמקֹום

ֶׁשה' ָאַהב ֶאת ַיֲעֹקב ְּכמֹו ֶׁשָאַהב ֶאת ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק.

ֶׁשה' ַמְבִטיַח ַהְבָטחֹות ַלֲאָנִׁשים ַרִּבים.

ֶׁשַיֲעֹקב ִקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות ֶׁשֻהְבְטחּו ְלַאְבָרָהם ְוִיְצָחק.

ֶׁשַהַהְבָטחֹות ִיְתַקְּימּו ִּביֵמי ַיֲעֹקב ְוֹלא ִּביֵמי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק. 
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ִמְפַּגׁש ַיֲעֹקב ִעם ָהרֹוִעים ְּבָחָרן
ֶּפֶרק כט ְּפסּוִקים א-ח 

ֵאלֹות. ְּכתֹב ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ

1. ֵּכיַצד ִנְקֵראת ֶאֶרץ ְּבֵני ֶקֶדם )ָּפסּוק א'( ַּבָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת? 

2. ַּכָּמה ֲעָדִרים ָרְבצּו ַעל ַיד ַהְּבֵאר?

3. ַמּדּוַע ֹלא ִהְׁשקּו ָהרֹוִעים ֶאת ַהֹּצאן?

ֵאָלה ַלְּתׁשּוָבה. ְמַתח ַקו ֵמַהּׁשְ

ְּתׁשּובֹות ָהרֹוִעים ְׁשֵאלֹות ַיֲעֹקב      

ָׁשלֹום ַאַחי, ֵמַאִין ַאֶּתם?     

ֵמָחָרן ֲאַנְחנּו ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן?     

ָיַדְענּו ֲהָׁשלֹום לֹו?     
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ְּתׁשּובֹות ָהרֹוִעים ְׁשֵאלֹות ַיֲעֹקב      

ָׁשלֹום ַאַחי, ֵמַאִין ַאֶּתם?     

ֵמָחָרן ֲאַנְחנּו ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן?     

ָיַדְענּו ֲהָׁשלֹום לֹו?     

ַּבִּסּפּור ֶׁשְּלָפֶניָך ְּכתּוִבים ְּדָבִרים ְנכֹוִנים 
ּוְדָבִרים ֹלא ְנכֹוִנים.

ְמַתח ַקו ִמַּתַחת ַלְּדָבִרים ַהְּנכֹוִנים.

ַּכֲאֶׁשר ָראּו ָהרֹוִעים ֶאת ַיֲעֹקב ַמִּגיַע ָעֵיף ְוָצֵמא ִמן ַהֶּדֶרְך, 

ֵהם ָרצּו ִלְקָראתֹו, ָׁשֲאלּו ִלְׁשלֹומֹו ְוִהְזִמינּו אֹותֹו ָלֶׁשֶבת 

ִאָּתם. ָהרֹוִעים ִהִּציעּו לֹו ַמִים ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּכִדּים ֶׁשָּלֶהם.

ָלֶהם  ָקָרא  הּוא  ּוְבַהֲעָרָכה.  ְּבָכבֹוד  ָלרֹוִעים  ָּפָנה  ַיֲעֹקב 

ַאַחי ְוָׁשַאל אֹוָתם ָׁשֹלׁש ְׁשֵאלֹות. 

ֵהם ָענּו לֹו ְּבִׂשְמָחה ְוִהְסִּבירּו לֹו ַּבֲאִדיבּות ּוְבֵפרּוט ָמה 

ְׁשלֹום ָלָבן ְוֵהיָכן הּוא ָּגר. 

ִמְפַּגׁש ַיֲעֹקב ִעם ָהרֹוִעים ְּבָחָרן
- המשך -
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ְּגִליַלת ָהֶאֶבן ֵמַעל ַהְּבֵאר
ֶּפֶרק כט ָּפסּוק י' 

ה	רֹוִעים	 ּמָ ֲאִפּלּו	ּכַ ְך	ַעד	ׁשֶ ל	ּכָ דֹוָלה	ּכָ ַלל	ָהְיָתה	ֶאֶבן	ּגְ יֲַּעקֹב	ּגָ ָהֶאֶבן	ׁשֶ
דֹוָלה?	 ל	ֶאת	ָהֶאֶבן	ַהּגְ ל	אֹוָתּה.	ָמה	ָעַזר	ְלַיֲעקֹב	ְלַגְלּגֵ לֹא	ִנּסּו	ְלַגְלּגֵ

ְׁשֹלׁש ַהְּתׁשּובֹות ְּכתּובֹות ְלַמָּטה, ֲאָבל ָהאֹוִתּיֹות 
ֻהְחְלפּו ִּבְסָפרֹות ּוְבִסיָמִנים. ְּבֶעְזַרת ַהִּמְקָרא ְלַמָּטה 

ְּכֹתב ִמַּתַחת ְלָכל ִסיָמן ֶאת ָהאֹות ַהַּמְתִאיָמה, 
ּוְתַגֶּלה ֶאת ַהְּתׁשּובֹות. 
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ְּפִגיַׁשת ַיֲעֹקב ְוָרֵחל ְוָהֲעבֹוָדה ְלַמֲעָנּה
ֶּפֶרק כט ְּפסּוִקים ט-כ

ְמַתח ַקו ִמָּכל ִמָּלה ְלֵפרּוָׁשּה

ֶׁשֶאֵּתן ַוִּיַּׁשק )יא(-     

ַהִאם ִמּׁשּום ֶׁש ַוֵּיְבְּך )יא(-      

ָּבָכה ֲהִכי )טו(-       

ִנֵּׁשק ְיַפת ֹּתַאר )יז(-       

צּוַרת ָּפִנים ָיָפה ִּתִּתי )יט(-       

ֵאלֹות. ְּכֹתב ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ
)ַחֵּפׂש ַּבָּפסּוק ֶׁשַּבּסֹוְגַרִים.(

1. ָלָּמה ָּבָכה ַיֲעֹקב ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ָרֵחל? )יא(

2. ָמה ִסֵּפר ַיֲעֹקב ְלָרֵחל? )יב(
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ְּפִגיַׁשת ַיֲעֹקב ְוָרֵחל ְוָהֲעבֹוָדה ְלַמֲעָנּה
- המשך -

3. ְלִמי ִמֲהָרה ָרֵחל ְלַסֵּפר ֶׁשַּיֲעֹקב ָּבא? )יב(

4. ַמּדּוַע ִהְסִּכים ָלָבן ֶׁשַּיֲעֹקב ָיגּור ֶאְצלֹו? )יד(

5. ַּכָּמה ְזַמן ָעַבד ַיֲעֹקב ְּבִלי ַמְׂשֹּכֶרת? )יד(

6. ֵאיְך ִנְראּו ְׁשנֹות ָהֲעבֹוָדה ָהֲאֻרּכֹות ְּבֵעיֵני ַיֲעֹקב? )כ( 
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ְּתִפָּלָתּה ֶׁשל ֵלָאה
ֶּפֶרק כט ָּפסּוק יז

סּוק "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות" ָאְמרּו ַחַז"ל: ַעל ַהּפָ
ָהיּו	ַהּכֹל	אֹוְמִרים: ו,	ׁשֶ ל	ֵעׂשָ גֹוָרלֹו	ׁשֶ ָהְיָתה	ְסבּוָרה	ַלֲעלֹות	ּבְ "ׁשֶ

ָטן.	 ה	–	ַלּקָ ַטּנָ דֹול,	ְוַהּקְ דֹוָלה	–	ַלּגָ נֹות	ְלָלָבן.	ַהּגְ י	ּבָ ּתֵ ִנים	ְלִרְבָקה	ּוׁשְ ֵני	ּבָ ׁשְ
ע".	 ל	ָרׁשָ גֹוָרלֹו	ׁשֶ ּלֹא	ֶאּפֹל	ּבְ ְוָהְיָתה	ּבֹוָכה	ְואֹוֶמֶרת:	ְיִהי	ָרצֹון	ׁשֶ

ה פרשה ע פסקה טז ( ית ַרּבָ ֵראׁשִ )ּבְ

ו  ל ָלָבן ְוֵעׂשָ דֹוָלה ׁשֶ ת ַהּגְ י ֵלָאה ַהּבַ ו, ּכִ ן ִעם ֵעָשׂ ְתַחּתֵ ָאה ּתִ ּלֵ ם ָהיּו אֹוְמִרים ׁשֶ ּלָ ּכֻ
ו ּוָבְכָתה  ן ִעם ֵעָשׂ ְצָטֵרְך ְלִהְתַחּתֵ ּלֹא ּתִ ָלה ַלה' ׁשֶ ּלְ ל ִרְבָקה. ֵלָאה ִהְתּפַ דֹול ׁשֶ ן ַהּגָ ַהּבֵ

ה, ְוָלֵכן ֵעיֶניָה ַנֲעׂשּו ַרּכֹות. ַהְרּבֵ

ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

1. ַמּדּוַע ָהיּו ֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות?

ִמֶּבִכי    

ִמַּמֲחָלה    

ִּכי ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלּה ָהיּו ֵעיַנִים ַרּכֹות.  

2. ַמּדּוַע ָּבְכָתה ֵלָאה?

ִּכי ַיֲעֹקב ֹלא ָרָצה אֹוָתּה.  

ִּכי ִהיא ֹלא ָרְצָתה ְלִהָּנֵׂשא ְלֵעָׂשו ָהָרָׁשע.  

ִּכי ָלָבן ֹלא ָׁשַלח אֹוָתּה ִלְרעֹות ֶאת ַהֹּצאן.  

ִּכי ֻּכָּלם ִּדְּברּו ָעֶליָה ְוַעל ָרֵחל.  

3. ֵאיֶזה ָּדָבר טֹוב ָלַמְדנּו ַעל ֵלָאה? )2 ְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות(

ֶׁשֵּלָאה ָהְיָתה ֲעצּוָבה ְמֹאד.   

ֶׁשֵּלָאה ָרְצָתה ְלִהָּנֵׂשא ְלָאָדם טֹוב ְוָיָׁשר.   

ֶׁשֵּלָאה ֶהֱאִמיָנה ַּבה' ְוִהְתַּפְּלָלה ּוָבְכָתה ֵאָליו.  
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יֹוְׁשרֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב  
ֶּפֶרק כט ְּפסּוִקים יח-כ

ְיָלה,	 יֹּום	ּוַבּלַ ִנים	ּבַ ַבע	ׁשָ ְך	ׁשֶ ֶמׁשֶ ֶנֱאָמנּות	ּוִבְמִסירּות	ּבְ ר,	ּבְ יֹׁשֶ ַיֲעקֹב	ָעַבד	ּבְ
ים:	הּוא	ֶהֱאִכיל	אֹוָתם,	 ים	ְוָהִעזִּ ָבׂשִ לֹום	ַהּכְ ַאג	ִלׁשְ ִיץ.	ַיֲעקֹב	ּדָ חֶֹרף	ּוַבּקַ ּבַ
ְגעּו.	ַיֲעקֹב	לֹא	ָלַקח	ְלַעְצמֹו	ׁשּום	 ּלֹא	ִיּפָ ַמר	ֲעֵליֶהם	ׁשֶ ָקה	אֹוָתם,	ְוׁשָ ִהׁשְ

ַעם	ַאַחת. ֵהָמה	ִמּצֹאן	ָלָבן	ֲאִפּלּו	ּפַ ּבְ

ָרֵחל	 יַָּדע	ׁשֶ ֵני	ׁשֶ א	ְלָרֵחל	ִמּפְ ׂשֵ ֵדי	ְלִהּנָ ַיֲעקֹב	ָהָיה	מּוָכן	ַלֲעֹבד	ְזַמן	ַרב	ּכְ
ִהְבִטיַח	 ה'	 ׁשֶ ָהָעם	 	– ָרֵאל	 ִיׂשְ ית	 ּבֵ ַלֲהָקַמת	 ְתִאיָמה	 ַהּמַ ה	 ָ ָהִאּשׁ ִהיא	

יֵֵּצא	ֵמַאְבָרָהם. ׁשֶ

ִצְבעּו ֶאת ַהּכֹוָכִבים ֶׁשָּבֶהם ְּכתּוִבים 
ְּדָבִרים ֶׁשְּקָראֶתם ְלַמְעָלה.

ַיֲעֹקב ָרָצה 
ְלָהִקים ֶאת 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַיֲעֹקב ָהָיה ִאיׁש 
ָּתם ְוָיָׁשר

ַיֲעֹקב ָאַהב 
ֶאת ָלָבן

ַיֲעֹקב ָעַבד
ִּבְמִסירּות

ַיֲעֹקב 
ָלַמד ּתֹוָרה

ַיֲעֹקב ָעַבד 
ִּבְתָנִאים ָקִׁשים

ַיֲעֹקב ָהָיה 
ִאיׁש ֶנֱאָמן

ַיֲעֹקב ָאַהב ְמֹאד 
ֶאת ָרֵחל
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ִנּׂשּוֵאי ַיֲעֹקב ִעם ֵלָאה ְוִעם ָרֵחל        
ֶּפֶרק כט ְּפסּוִקים כא-ל

ְלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטים ַהְּמַסְּפִרים ַעל ִנּׂשּוֵאי ַיֲעקֹב ִעם ֵלָאה ְוִעם ָרֵחל .
ְּכתֹב ִמְסָּפִרים ָּבִרּבּוִעים ְלִפי ַהֵּסֶדר ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבּתֹוָרה. ְּכתֹב 1 ְלַיד 

ַהִּמְׁשָּפט ֶׁשְּמַסֵּפר ָמה ֶׁשָּקָרה ִראׁשֹון, ְּכתֹב 2 ְלַיד ָמה ֶׁשָּקָרה ַאֲחָריו, ְוָכְך ָהְלָאה. 

ִׂשים ֵלב: ְּבָכל ֵחֶלק ַהְתֵחל ִמִּמְסָּפר 1.

א.

ַיֲעֹקב ִסֵּים ֶאת ֶׁשַבע ְׁשנֹות ֲעבֹוָדתֹו ְּתמּוַרת ָרֵחל.   

ָלָבן ָאַסף ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְוָעָׂשה ִמְׁשֶּתה.   

ַיֲעֹקב ִּבֵּקׁש ִמָּלָבן ֶׁשָּיִביא לֹו ֶאת ָרֵחל ִאְׁשּתֹו.    

ב.

ָלָבן ָּדַרׁש ֶׁשַּיֲעֹקב ַיֲעֹבד עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּכֵדי ָלֵׂשאת ַּגם ֶאת ָרֵחל.   

ַּבֹּבֶקר ִּגָּלה ַיֲעֹקב ֶׁשָּלָבן ִרָּמה אֹותֹו.   

ָּבֶעֶרב ָלַקח ָלָבן ֶאת ֵלָאה ְוֵהִביא אֹוָתּה ְלַיֲעֹקב.   

ג.

ַיֲעֹקב ָנָׂשא ַּגם ֶאת ָרֵחל ְלִאָּׁשה.   

ַיֲעֹקב ָׂשַמח ִׁשְבָעה ָיִמים ִעם ֵלָאה ִאְׁשּתֹו.   

ַיֲעֹקב ָעַבד ֶׁשַבע ָׁשִנים נֹוָספֹות.   
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ַאֲהַבת ָרֵחל ְלֵלָאה
ֶּפֶרק כט ָּפסּוק כה

ַסר	ַיֲעקֹב	ִסיָמִנים	ְלָרֵחל	 ּמָ ְיָלה	לֹא	ָהְיָתה	ֵלָאה,	ְלִפי	ׁשֶ ּלַ ְוִהּנֵה	ִהיא	ֵלָאה:	ֲאָבל	ּבַ
יֵּׁש(	ֲאחֹוִתי.	ָעְמָדה	 ְתּבַ ֵלם	)ּתִ ּכָ ו	ּתִ ְכִניִסים	לֹו	ֵלָאה	ָאְמָרה	ַעְכׁשָ ּמַ ָרֲאָתה	ָרֵחל	ׁשֶ ּוְכׁשֶ

ּוָמְסָרה	ָלּה	אֹוָתן	ִסיָמִנים.
סּוק כה ֶרק כט ּפָ "י ּפֶ ַרׁשִ

ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמִּלים ַהֲחֵסרֹות.  

ַיֲעֹקב  ָחַׁשׁש ֶׁש                  ְיַרֶּמה אֹותֹו ְוִיֵּתן לֹו ְלִהְתַחֵּתן ִעם                      

ִּבְמקֹום ִעם           .  הּוא ָמַסר ְל                      ִסיָמִנים ֶׁשַרק ִהיא ְוהּוא ָיְדעּו,

ְּכֵדי ֶׁש                      ֹלא ַיְצִליַח ְלַרּמֹות אֹותֹו.

ֶאל  ַלֲהִביָאּה  ְּכֵדי  ַּבַּלְיָלה, ְלַאַחר ַהִּמְׁשֶּתה, ָלַקח            ֶאת      

.                    

ִאם                       ִּתְתַּבֵּיׁש  ֶׁשִהיא  ְוָיְדָעה  ֲאחֹוָתּה  ֶאת            ְמֹאד  ָאֲהָבה  ַהַּצֶּדֶקת  ָרֵחל 

                      ְיַגֶּלה ֶׁשִהיא                    ְוִיְׁשַלח אֹוָתּה ֲחָזָרה ְלֵבית ָלָבן.   

ִוְּתָרה  ַהִּסיָמִנים. ָּבֹזאת ִהיא  ְוִגְּלָתה ָלּה ֶאת                 ִרֲחָמה ַעל    

ַעל ַהִנּׂשּוִאין ִעם            , ֶׁשִחְּכָתה ָלֶהם ֶׁשַבע ָׁשִנים.

ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹות ִׁשֵּלם ָלּה ה' ָׂשָכר ַעל ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא ֶזה ְוִהְבִטיַח ָלּה ֶׁשְּיַרֵחם ַעל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַיְחִזיר אֹוָתם ֵמַהָּגלּות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ֵלָאה ַיֲעֹקבַּתְרִמּלֹון ָלָבןָרֵחל

  

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


95

ַאֲהָבתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה
ֶּפֶרק כט ְּפסּוִקים ל' - לא

סּוק	ל( ָאה"	)ּפָ ם	ֶאת	ָרֵחל	ִמּלֵ "ַויֱֶּאַהב	ּגַ

ֵאלֹות ְּכֹתב ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ

ֶאת ִמי ָאַהב ַיֲעֹקב? 

ְוַגם ֶאת ֶאת    

ֶאת ִמי ָאַהב יֹוֵתר? ֶאת

סּוק	לא( נּוָאה	ֵלָאה"		)ּפָ י	ׂשְ "ַויְַּרא	ה'	ּכִ

ַּבָּפסּוק ַהֶּזה ָּכתּוב ֶׁשה' ָרָאה ֶׁשֵּלָאה            .

ְּבָמה ׁשֹוֶנה ָמה ֶׁשָּכתּוב ְּבָפסּוק לא ִמָּמה ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפָניו?

ֵּכיַצד ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ֶאת ַהּשֹוִני ֶשֵּבין ְׁשֵני ַהְּפסּוִקים?  
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ַהֹיֶּׁשר ְוַהֶּנֱאָמנּות ֶׁשל ַיֲעֹקב
ֶּפֶרק כט ָּפסּוק ל   

ִנים	ֲאֵחרֹות": ַבע	ׁשָ "ַויֲַּעֹבד	ִעּמֹו	עֹוד	ׁשֶ

ִנים[ ִראׁשֹונֹות  ָוה אֹוָתן[ ָלִראׁשֹונֹות. ָמה ]ׁשָ ן ]ִהׁשְ ִנים ֲאֵחרֹות": ֵהִקיׁשָ "ׁשָ
א ]ָלָבן[ ָעָליו: אּות ּבָ ַרּמָ ּבְ י ׁשֶ ֱאמּוָנה, ְוַאף ַעל ּפִ ֱאמּוָנה, ַאף ָהַאֲחרֹונֹות ּבֶ ּבֶ
רש"י	פרק	כט	פסוק	ל

ַּבִּמְׁשָּפט ֶׁשְּלָפֶניָך ִהְתַּבְלֵּבל ֵסֶדר ַהִּמִּלים. 
ְּכתֹב ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ַּבֵּסֶדר ַהָּנכֹון.

ַיֲעֹקב ָעַבד ְּכמֹו ְּבֶׁשַבע ָהַאֲחרֹונֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשָעַבד ְּבֶנֱאָמנּות ַהָּׁשִנים ַּבָּׁשִנים 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


97

ֵליַדת ַאְרַּבַעת ְּבֵני ֵלָאה ָהִראׁשֹוִנים
ֶּפֶרק  כט ְּפסּוִקים לב-לה    

ְלָפֶניָך ֵּפרּוֵׁשי ִמִּלים ַּבֶּפֶרק. ְּכֹתב ְלַיד 
ַהֵּפרּוׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהּתֹוָרה. 

ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו מֹוִפיָעה ַהִּמָּלה ָּכתּוב ְּבסֹוְגַרִים. 

ָהְיָתה ְּבֵהָריֹון: )לב( 

ְּבַצֲעִרי:   

ַּבֲעִלי:  

ִיְהֶיה ִאִּתי:                               ִאיִׁשי )לד(  

)לה(   ִהְפִסיָקה ָלֶלֶדת:

מֹות ֶׁשל  ַּבִּמְׁשָּפִטים ֶׁשְּלָפֶניָך ְּכתּובֹות ַהִּסּבֹות ַלּׁשֵ
ְּבֵני ֵלָאה. ְּכֹתב ְלַיד ָּכל ִמְׁשָּפט ֶאת ֵׁשם ַהֵּבן.

ה' ִהְקִׁשיב ִלְתִפּלֹוַתי ִלְהיֹות ֲאהּוָבה: 

ַּבֲעִלי ַיֲעֹקב ִיְהֶיה ַיַחד ִאִּתי:

ה' ָרָאה ְּבַצֲעִרי ֶׁשֲאִני ֲאהּוָבה ָּפחֹות: 

ֲאִני ֶאֵּתן ּתֹוָדה ַלה' ַעל ָּכל ַאְרָּבַעת ָּבַני: 
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ָרֵחל רֹוָצה ָּבִנים  
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים א-ג 

ֲאחָֹתּה"	)פסוק א( ַקּנֵא	ָרֵחל	ּבַ "ַוּתְ

ֵאלֹות ְּכֹתב ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ

1. ַמּדּוַע ִקְנָאה ָרֵחל?

2. ַהִאם ָׂשְמָחה ָרֵחל ֶׁשָהיּו ְלֵלָאה ְיָלִדים?

3.ִאם ֵּכן, ְּבָמה ִקְנָאה ָרֵחל?

ַהְׁשֵלם ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהֲחֵסרֹות ְבֵּפרּוֵׁשי ַהִּמִּלים:

)א( ָהָבה -  ן        )ב( ָמַנע - ֹלא  ָנ  ן   ,   ְּפִרי ָבֶטן - ֶי  ד
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4. ֶנֱאַמר ַּבָּפסּוק "ָהָבה ִלי ָּבִנים".

א. ִמי ָאְמָרה ְלִמי?                לְ    

ָרֵחל רֹוָצה ָּבִנים  
- המשך -

ב. ָמה ִהיא ִּבְּקָׁשה ְּבִמִּלים ֵאּלּו? ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

ֶׁשִּיֵּתן ָלּה עֹוד ְׁשָפחֹות ֶׁשֵּתֵלְדָנה ָּבִנים.  

ֶׁשִּיְתַאֵּמץ ְוִיְתַּפֵּלל עֹוד ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ָּבִנים.  

5. ֶנֱאַמר ַּבָּפסּוק "ֲהַתַחת ֱאֹלִקים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן"

א. ִמי ָאַמר ְלִמי?                               ְל  

ב. ָמה הּוא ָעָנה ְּבִמִּלים ֵאּלּו? ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.  

ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעֹזר ָלּה, ִּכי ה' הּוא ַהּנֹוֵתן ְיָלִדים.   

ֶׁשַּכִּנְרֶאה ה' ֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשִּיְהיּו ָלּה ָּבִנים.   

ֶׁשהּוא ִיְתַּפֵּלל ְּבָכל ֹּכחֹו ְוה' הּוא ַהּנֹוֵתן ָּבִנים.   

6. ָמה ִהִּציָעה ָרֵחל ְלַיֲעֹקב?

7. ָמה לֹוְמִדים ֵמַהָּצָעָתּה ֶׁשל ָרֵחל? ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.

ֶׁשָרֵחל ָאֲהָבה ְמֹאד ֶאת ִׁשְפָחָתּה ְוִּכְּבָדה אֹוָתּה.  

ֶׁשָרֵחל ָרְצָתה ֶׁשְּלַיֲעֹקב ִיְהיּו ָּבִנים.  

ֶׁשָרֵחל ָחְׁשָבה ֶׁשִהיא ְלעֹוָלם ֹלא ֵּתֵלד.  
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ְּבֵני ִּבְלָהה ְוִזְלָּפה
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים ד-יג

ְקָרא ֶאת ָּפסּוק ו. ֵמֵאּלּו ִמִּלים לֹוְמִדים ֶׁשָרֵחל ָׂשְמָחה ַּבֵּבן ֶׁשִּבְלָהה ָיְלָדה 

ְּכִאּלּו הּוא ַהֵּבן ֶׁשָּלּה?  ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה.  

ַוֹּתאֶמר ָרֵחל  

ָּדַנִּני ֱאֹלִקים  

ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי  

ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן  

ַּבִּמְׁשָּפִטים ֶׁשְּלָפֶניָך ְּכתּובֹות ַהִּסּבֹות 
מֹות ֶׁשל ְּבֵני ִּבְלָהה ְוִזְלָּפה. ַלּׁשֵ

ְּכֹתב ְלַיד ָּכל ִמְׁשָּפט ֶאת ֵׁשם ַהֵּבן.

ה' ָׁשַפט אֹוִתי ְוָרָאה ֶאת ַהְזֻּכּיֹות ֶׁשִּלי -

ָּבא ַמָּזל טֹוב -

ִהְתַחַּנְנִּתי ַהְרֵּבה ַלה' ֶׁשֵאֵלד ְּכמֹו ֲאחֹוִתי -

ָׂשַמְחִּתי ְוַגם ְׁשָאר ַהָּנִׁשים ָׂשְמחּו ִאִּתי -

ִנְפַּתְלִּתי - ִהְתַחַנ  ִּתי   ָּדַנִּני - ָׁשַפט   אֹו  י                     ח  ו 

ְּבָאְׁשִרי - ְּבִׂשְמָח  י ָּגד - ַמָזל   טֹו                            יג  יא 

ַהְׁשֵלם ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהֲחֵסרֹות ְבֵּפרּוֵׁשי ַהִּמִּלים:
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ְראּוֵבן

ד ּגָ

ְמעֹון ׁשִ

ִלי ַנְפּתָ

ְנָיִמין ּבִ

ר ָאׁשֵ

יֹוֵסף ֵלִוי

ְזֻבלּוןְיהּוָדה

שָכר ִיּשָׂ ן ּדָ

ְנׁשֹות ַיֲעֹקב ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבָניו

ְמַתח ַקו ִמָּכל ֵּבן ְלִאּמֹו.

ָרֵחלֵלָאה

ה ְלָההִזְלּפָ ּבִ
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ָרֵחל	ְוֵלָאה	ָהיּו	ְיֵראֹות	ה'.	
לּו	ֵאָליו,	 ּלְ ִמיד,	ִהְתּפַ ם	ה'	ּתָ ירּו	ֶאת	ׁשֵ ֵהן	ִהְזּכִ
ַאֲהָבה. ינֹו	ּבְ לּו	ֶאת	ּדִ הֹודּו	לֹו	ַעל	טֹובֹוָתיו,	ְוִקּבְ

ִיְרַאת ה' ֶׁשל ָרֵחל ְוֵלָאה

1.ְצַבע ֶאת ַהּכֹוָכִבים ֶׁשל ַהָּבִנים ֶׁשָהִאָּמהֹות ִהְזִּכירּו 
ֶאת ֵׁשם ה' ִּבְקִריַאת ְׁשָמם.

ם ֶׁשרֹוֵמז ְלהֹוָדָאה ַלה'. 2.ַהֵּקף ֶאת ַהּׁשֵ
ם ֶׁשרֹוֵמז ְלַבָּקַׁשת ֵּבן נֹוָסף. 3.ְמַתח ַקו ִמַּתַחת ַלּׁשֵ

ִמַּתַחת ְלָכל ֵׁשם ָּכתּוב ַהָּפסּוק ֶׁשּבֹו ֻמְזָּכר ֵׁשם ַהֵּבן. ְלֻדְגָמה: כט/לב: ֶּפֶרק כט ָּפסּוק לב

ְראּוֵבן
)כט/לב(

ְמעֹון ׁשִ
)כט/לג(

ֵלִוי
)כט/לד(

ְיהּוָדה
)כט/לה(

ר ָאׁשֵ
)ל/יג(

ׂשָכר ָ ִיּשׂ
)ל/יח(

ְזֻבלּון
)ל/כ(

יֹוֵסף
)ל/כד(

ן ּדָ
)ל/ו(

ִלי ַנְפּתָ
)ל/ח(

ד ּגָ
)ל/יא(
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ֲחֹזר ַלִּמְׁשָּפִטים ֶׁשְּלַמְעָלה:
ַהֵּקף ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשְּמַלְּמִדים ֶׁשְראּוֵבן ָהָיה ֶיֶלד ָיָׁשר.
ְמַתח ְׁשֵני ַקִּוים ִמַּתַחת ַלִּמְׁשָּפט ֶׁשְּמַלֵּמד ֶׁשַּיֲעֹקב ָהָיה 

ֶנֱאָמן ַּבֲעבֹוָדתֹו.
ְמַתח ַקו ִמַּתַחת ַלִּמְׁשָּפִטים ֶׁשְּמַלְּמִדים ַעל ִּכּבּוד 

ַההֹוִרים ֶׁשל ְראּוֵבן.

ַהּדּוָדִאים ֶׁשְראּוֵבן ָמָצא 
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים יד-טז  

ְראּוֵבן ֹלא ָקַטף ִחִּטים ְּבָׂשדֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ָלַקח דּוָדִאים ִמן ַהֶהְפֵקר.

ְראּוֵבן ָהָיה ֶּבן ֶעְׂשִרים ְּכֶׁשָּיָצא ַלָּׂשֶדה.

ְראּוֵבן ֹלא ָטַעם ֵמַהּדּוָדִאים ִלְפֵני ֶׁשֵהִביא ְלִאּמֹו ִלְטֹעם.

ַלדּוָדִאים ָהָיה ֵריַח טֹוב ְוַטַעם ְמֻׁשָּבח.

ְראּוֵבן ָזַכר ֶאת ָמה ֶׁשָּלַמד ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו ֶׁשֹּלא ָלַקַחת ֵמַהֶּגֶזל.

ָרֵחל ִּבְּקָׁשה ֵמְראּוֵבן ֶׁשָּיִביא ָלּה דּוָדִאים.

ָרֵחל ָרְצָתה דּוָדִאים ִּכי ָיְדָעה ֶׁשֵהם עֹוְזִרים ְלֵהָריֹון.

ֵלָאה ִהְסִּכיָמה ִמָּיד ָלֵתת ֶאת ַהּדּוָדִאים ְלָרֵחל ֲאחֹוָתּה.

ֵלָאה ִהְצָטֲעָרה ְמֹאד ַעל ֶׁשֵאיָנּה זֹוָכה ִלְהיֹות ִעם ַיֲעֹקב  ְזַמן ַרב יֹוֵתר.

ָרֵחל ְוֵלָאה ָרצּו ְמֹאד ִלְהיֹות ִעם ַיֲעֹקב, ֶׁשָהָיה ִאיׁש ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש.

ָרֵחל ֹלא ִהְסִּכיָמה ֶׁשַּיֲעֹקב ִיְהֶיה ִעם ֵלָאה ַּבַּלְיָלה ְּתמּוַרת ַהּדּוָדִאים ֶׁשִּקְּבָלה.

ַיֲעֹקב ָעַבד ַּבֲחִריצּות ַרָּבה ָּכל ַהּיֹום ְוִהִּגיַע ְלֵביתֹו ַרק ָּבֶעֶרב.
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ֵלָאה יֹוֶלֶדת עֹוד ָּבִנים
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים יז-כ

ְלֵאיֶזה ִמְּבֵני ֵלָאה רֹוְמִזים ַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים?

ה' ָנַתן ִלי ָׂשָכר ַעל ֶׁשָּנַתִּתי ְלַיֲעֹקב ְלִהְתַחֵּתן ִעם ִׁשְפָחִתי.

ה' ָנַתן ִלי ֵחֶלק טֹוב, ְוַיֲעֹקב ָיבֹוא ַהְרֵּבה ִלְהיֹות ִאִּתי. 
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ַּדֲאָגָתּה ֶׁשל ֵלָאה ְלָרֵחל
ֶּפֶרק ל ָּפסּוק כא

ָהִאָּמהֹות ָהיּו ְנִביאֹות ְוָיְדעּו ֶׁשְּלַיֲעֹקב ִיָּוְלדּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבִנים ֶׁשֵּמֶהם ֵיְצאּו ַהְּׁשָבִטים.

ְּכֹתב ָּבִרּבּוִעים ַּכָּמה ָּבִנים ָיְלָדה ָּכל ַאַחת 
ִמְּנׁשֹוָתיו ֶׁשל ַיֲעֹקב

ְוַאַחר ָּכְך ְצַבע ֶאת ַהְּפָרִחים ְלִפי ַההֹוָראֹות

ֵלָאה             ְצַבע ַּכּמּות זֹו ֶׁשל ְּפָרִחים ְּבֶצַבע ָּכֹחל.

ִּבְלָהה   ְצַבע ַּכּמּות זֹו ֶׁשל ְּפָרִחים ְּבֶצַבע ָאֹדם.

ִזְלָּפה           ְצַבע ַּכּמּות זֹו ֶׁשל ְּפָרִחים ְּבֶצַבע ָיֹרק.

ַּכָּמה ָּבִנים נֹוְלדּו ְלַיֲעֹקב ִמֵּלָאה, ִמִּזְלָּפה ּוִמִּבְלָהה ַיַחד?

ַּכָּמה ָּבִנים ֹלא נֹוְלדּו ֲעַדִין?




ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֵלָאה ָהְיָתה ׁשּוב ְּבֵהָריֹון, ִהיא ִהְתַּפְּלָלה ֶׁשִּתָּוֵלד ָלּה ַּבת.

ֵלָאה ָרְצָתה ָלֶלֶדת ַהְרֵּבה ָּבִנים ִמַּיֲעֹקב. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע ִהיא ִּבְּקָׁשה ַּבת?
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ְּבֶעְזַרת ַהִּמְקָרא ְלַמָּטה ְּכֹתב ִמַּתַחת ְלָכל ִסיָמן 
ֶאת ָהאֹות ַהַּמְתִאיָמה, ּוְתַגֶּלה ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

ַהּטֹוב ֶׁשל ָרֵחל.

ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִקים ֶאת ָרֵחל 
ֶּפֶרק ל ָּפסּוק כב

ֵאיֶזה ַמֲעֶׂשה טֹוב ה' ָזַכר ֶׁשָרֵחל ָעְׂשָתה?

ִחיָדה:

ה' ָאַסף ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹותֹו. ַמהּו ָּדָבר ֶזה?

ְּתׁשּוָבה:

א =

ג =

ה =

ח =

י =

ל =

מ =

ם =

נ =

ס =

ר =

ת =
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ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ִמָּלָבן
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים כז-מג

ְמַתח ַקו ִמָּכל ִמָּלה ְלֵפרּוָׁשּה.

ִהְתַרָּבה ְמֹאד י )כז( -         ּתִ ִנַחׁשְ

ִדּיּוק ֱאֹמר ִּבְ ָנְקָבה )כח( -        

ָעִׂשיִתי ְקָסִמים ַוִיְפרֹץ )ל( -        

ַהָּזָכר ֶׁשָּבִעִּזים ְלַרְגִלי )ל(  -        

ִּבְגָלִלי לּו )לד( -         

ַהְלַואי ִיׁש -          ּתַ

ָּתַקע ַּבֲאָדָמה ְוֶהֱעִמיד ִלְבֶנה,	לּוז,	ַעְרמֹון  )לז( -     

ִהְתַחְּממּו ַלח )לז( -         

סּוֵגי ֵעִצים  ל )לז( -        ַוְיַפּצֵ

ְּבֵרכֹות ַמִים ְקַטּנֹות ַוֲאֻרּכֹות  ַויֵַּחְמָנה )לח( -        

ָרטּוב ג )לח( -          ַויַּּצֵ

ָׂשם ְרָהִטים )לח( -        

ִקֵּלף ֹנַכח )לח( -         

ִּבְקצֹות ַרְגֵליֶהם ֵיׁש ַּפס ְּבֶצַבע ַאֵחר ים  )לט(  -        ֲעֻקּדִ

ֵיׁש לֹו ְנֻקּדֹות ְקַטּנֹות ת  )מ(  -         ַויָּׁשֶ

מּול רֹות )מא(  -       ָ ַהְמֻקּשׁ

ַהְּבִריאֹות ָטלּוא )לב( -       

ֵיׁש לֹו ְנֻקּדֹות ְּגדֹולֹות ָנקֹד )לב( -        
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ַהָּׂשָכר ֶׁשַּיֲעֹקב ָצִריְך ְלַקֵּבל

ָנה"		)בראשית	ל,	כח( ָכְרָך	ָעַלי	ְוֶאּתֵ "ָנְקָבה	ׂשְ

ַמּדּוַע ַיֲעֹקב ָהָיה ָצִריְך ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַרב ַעל ֲעבֹוָדתֹו?

ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ִּכי ַיֲעֹקב ָעַבד ַּבֲחִריצּות ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום ְּבִלי ְלִהְתַּבֵּטל.

ִּכי ַיֲעֹקב ָעַבד ַּבּיֹום ְוַגם ָׁשַמר ַעל ַהֹּצאן ַּבַּלְיָלה.

ִּכי ַיֲעֹקב ָׁשַמר ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשל ָלָבן ְּכֶׁשָּלָבן ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו.

ִּכי ַיֲעֹקב ָעַבד ְּבָיִמים ַחִּמים ְמֹאד ּוְבֵלילֹות ְּכֹפר.

ִּכי ֹצאנֹו ֶׁשל ָלָבן ִהְתַרָּבה ְמֹאד ִּבְזכּות ַיֲעֹקב. 

ִּכי ַיֲעֹקב ָעַבד ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוֵהֵגן ַעל ַהֹּצאן ֵמַחּיֹות ֶטֶרף.

ִּכי ַיֲעֹקב ִהְכִניס ַהְרֵּבה אֹוְרִחים ְוָנַתן ָלֶהם ֶלֱאֹכל.

ל	 ּצֵ ר	ּפִ ְקלֹות	ֲאׁשֶ ג	ֶאת	ַהּמַ "ַוַיּצֵ
ִים"	ָּפסּוק לח ֲקתֹות	ַהּמָ ׁשִ ְרָהִטים	ּבְ ּבָ
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ַיֲעֹקב ְמַקֵּבל ֶאת ְׂשָכרֹו ְּבָחְכָמה
ֶּפֶרק ל ְּפסּוִקים לז-מא      

ְלַיֲעֹקב ָהְיָתה ַאְחָריּות ַרָּבה ְלַפְרֵנס ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּגדֹוָלה, ְוהּוא ָּדַרׁש 

ֶאת ַהָּׂשָכר ֶׁשַּמִּגיַע לֹו ְּבֶצֶדק ַעל ֲעבֹוָדתֹו. הּוא ָיַדע ֶׁשָּלָבן הּוא ִאיׁש 

ַרַּמאי ְוֹלא ַיְסִּכים ָלֵתת לֹו ֲאִפּלּו ֵחֶלק ִמָּמה ֶׁשַּמִּגיַע לֹו. 

ַיֲעֹקב ִּתְכֵנן ְּבָחְכָמה ֵאיְך ְלַקֵּבל ִמָּלָבן ֶאת ַהָּׂשָכר ֶׁשַּמִּגיַע לֹו: הּוא ִקֵּלף 

ֶאת ַהַּמְקלֹות ְּכֵדי ֶׁשַהֹּצאן ַיְמִליטּו ְטָלִאים ּוְגָדִיים ֲעֻקִּדים ּוְנֻקִּדים.

ַיֲעֹקב ֶהֱעִמיד ֶאת ַהַּמְקלֹות ַהְּמֻקָּלִפים ַּבֹּׁשֶקת. 

צּוַרת ַהַּמְקלֹות ַהּמּוָזָרה ָמְׁשָכה ֶאת ְּתׂשּוַמת ִלָּבן ֶׁשל ַהְּכָבׂשֹות ְוָהִעִּזים, 

ְוֵהן ִהְסַּתְּכלּו ַּבַּמְקלֹות ַּבְּזַמן ֶׁשָּׁשתּו ִמן ַהַּמִים. ָלֵכן ֵהן ִהְמִליטּו ְטָלִאים 

ּוְגָדִיים ְּבצּוַרת ַהַּמְקלֹות. 

ל	 ּצֵ ר	ּפִ ְקלֹות	ֲאׁשֶ ג	ֶאת	ַהּמַ "ַוַיּצֵ
ִים"	ָּפסּוק לח ֲקתֹות	ַהּמָ ׁשִ ְרָהִטים	ּבְ ּבָ

ְלָפֶניָך ְׁשֵאלֹות ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ְלַמְעָלה. 
ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַּבִּמְׁשָּפִטים.

1. ָמה ִקֵּלף ַיֲעֹקב?

2. ֵהיָכן ִהִּניַח ַיֲעֹקב ֶאת ַהַּמְקלֹות?

3. ַמּדּוַע ֶהֱעִמיד ַיֲעֹקב ֶאת ַהַּמְקלֹות ָׁשם?

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


110

ְּכָבִׂשים ֲעקּוִדים ְנֻקִּדים ּוְטלּוִאים

ְלָפֶניָך ִצּיּוִרים ֶׁשל ְּכָבִׁשים.
ְצַבע ֶאת ַהְּכָבִׁשים ָּכְך:

ִליִׁשי ָעֹקד. ִני ָנקֹד וַהּׁשְ ָהִראׁשֹון  ָטלּוא, ַהּׁשֵ
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ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח ִמָּלָבן
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים כ-כה            

ְמַתח ַקו ִמָּכל ָּפסּוק ְלֵפרּוׁשֹו.

ַיֲעֹקב ִהְסִּתיר ִמָּלָבן )ֶׁשָּבַרח(.  ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן )לא, כ(     

ָלָבן ִהְׁשִאיר ֶאת ְקרֹוָביו ְּבַהר ִּגְלָעד. ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד )לא, כא(    

ָלָבן ִהִּׂשיג ֶאת ַיֲעֹקב ְּבַהר ַהִּגְלָעד. ַוַּיְדֵּבק ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד )לא, כג(    

ָהַלְך ְלִכּוּון ַהר ַהִּגְלָעד.  ְוָלָבן ָּתַקע ֶאת ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד )לא, כה(    

ַיֲעֹקב ָלַקח ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו, ֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת            . )יז,יח(    

ָרֵחל ָּגְנָבה ֶאת ַה         ֶׁשל ָלָבן. )יט(

ַיֲעֹקב ָעַבר ֶאת          ְּכֶׁשָּבַרח ִמָּלָבן. )כא(

ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. )כה(   ַיֲעֹקב ִהִּגיַע ְלַהר            

ַּבּיֹום           נֹוַדע ְלָלָבן ֶׁשַיֲּעֹקב ָּבַרח. )כב(

ָלָבן ָלַקח ֶאת                  ְּכֶׁשָּיָצא ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי ַיֲעֹקב. )כג(

    ָיִמים ָעְברּו ִמְּבִריַחת ַיֲעֹקב ַעד ֶׁשָּלָבן ִהִּׂשיג אֹותֹו. )כג(

ה' ִנְגָלה ְלָלָבן           ְוִהְזִהיר אֹותֹו. )כד(

ַהְׁשֵלם ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים.
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ְּבִריַחת ַיֲעֹקב ּוְרִדיַפת ָלָבן ַאֲחָריו
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים ז-מ

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק ז ִׁשֵּקר	-	

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק ז ְּפָעִמים - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק י ַהְּתָיִׁשים  - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק טו ָזרֹות ְוֹלא ֻמָּכרֹות -

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק יח הֹוִליְך - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק יח ָקָנה - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק יט ְּפָסִלים - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק כח ָעַזְבָּת אֹוִתי - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק כח ֹלא ָעִׂשיָת ְּבָחְכָמה )2 מילים( - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק כט ֵיׁש ִלי ַהֹּכַח  )3 מילים( -

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק כט ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק ל ָרִציָת ְמֹאד, ִהְתַּגְעַּגְעָּת - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק לו ָרַדְפָּת - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק לז ַיְראּו ִמי ַהּצֹוֵדק - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק לח ִּכְבׂשֹוֶתיָך )ְנֵקבֹות( - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק לח ְּכָבִׁשים ֶׁשְּלָך )2 מילים( - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק מ ֹיֶבׁש - 

ֵּכיַצד ָּכתּוב ְּבָפסּוק מ ֹלא ִנְרַּדְמִּתי )2 מילים( - 
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ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח ִמָּלָבן ִּבְגַלל ִרְׁשעּות ָלָבן
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים כ-ל     

ַיֲעֹקב ָקָרא ְלָנָׁשיו ַלָּׂשֶדה ְוִהְסִּביר ָלֶהן ַמּדּוַע הּוא רֹוֶצה ִלְבֹרַח ִמָּלָבן. הּוא 

ָעָׂשה ֹזאת ְּכֵדי ֶׁשֵהן ָּתֹבאָנה ִאּתֹו ְּבָרצֹון.

ַיֲעֹקב הֹוִדיַע ְלָלָבן ֶׁשהּוא רֹוֶצה ַלֲחֹזר ְלהֹוָריו, ְוִנְפַרד ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום.

ַיֲעֹקב ֹלא הֹוִדיַע ְלָלָבן ֶׁשהּוא עֹוֵזב.

ְנׁשֹות ַיֲעֹקב ָאְמרּו לֹו ֶׁשֵאיָנן רֹוצֹות ְלִהָּׁשֵאר ִעם ֲאִביֶהן ִּכי ִהְתַנֵּכר ֲאֵליֶהן.

ַיֲעֹקב ָלַקח ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוָבַרח.

ָלָבן ִאְרֵּגן ְלַיֲעֹקב ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו ְמִסַּבת ְּפֵרָדה ְּבִׁשיִרים, ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור.

ַיֲעֹקב ּוָבָניו ֹלא ִנְפְרדּו ְלָׁשלֹום ִמָּלָבן ְּכֶׁשָהְלכּו ֵמִאּתֹו.

ָלָבן ִנֵּׁשק ֶאת ְּבנֹוָתיו ּוְנָכָדיו ִלְפֵני ֶׁשֵהם ָהְלכּו ִמֵּביתֹו.

ָלָבן ָרַדף ִעם ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ַאֲחֵרי ַיֲעֹקב ִּכי ֻּכָּלם ָרצּו ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו ְלָׁשלֹום.

ָלָבן ָרַדף ַאֲחֵרי ַיֲעֹקב ְּכֵדי ִלְפֹּגַע ּבֹו.

ָלָבן ָּגַער ְּבַיֲעֹקב ַעל ֶׁשָּבַרח ְּבִלי ְלהֹוִדיַע לֹו.

ָלָבן ָנַתן ְלַיֲעֹקב ַמָּתנֹות ְיָקרֹות ַרּבֹות ַעל ָּכל ְׁשנֹות ֲעבֹוָדתֹו ַהְּמסּוָרה.

ַצֵּיר ֶּפה ָעצּוב          ְלַיד ִמְׁשָּפט ֶׁשָּקָרה ֶּבֱאֶמת. 
ַצֵּיר ֶּפה ְמַחֵּיְך          ְלַיד ִמְׁשָּפט ֶׁשֹלא ָקָרה ֶּבֱאֶמת 

)ֲאָבל ֲאמּוִרים ְלִהְתַנֵהג ָּכְך(. 
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ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח ִמָּלָבן ִּבְגַלל ִרְׁשעּות ָלָבן
- המשך -

1. ָמה לֹוְמִדים ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ָלָבן ְּכֶׁשַּיֲעֹקב ָרָצה ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ְּכָנַען?

ֶׁשָּלָבן ָהָיה ִאיׁש ַאְכָזר.  

ֶׁשָּלָבן ָהָיה ְּכפּוי טֹוָבה.   

ֶׁשָּלָבן ָהָיה ִאיׁש ָיָׁשר.   

ֶׁשָּלָבן ָאַהב ֶאת ִמְׁשַּפְחּתֹו.   

2. ַמּדּוַע ֶנֱאַלץ ַיֲעֹקב ִלְבֹרַח ִמָּלָבן?

ִּכי ָלָבן ֹלא ָהָיה ַּבַּבִית ְּכֶׁשָרָצה ָלֶלֶכת.  

ִּכי ַיֲעֹקב ִהְתַּבֵּיׁש ְלַהִּגיד ְלָלָבן ֶׁשהּוא ַמְפִסיק ַלֲעֹבד ֶאְצלֹו.  

ִּכי ָלָבן ֹלא ָהָיה נֹוֵתן לֹו ָלֶלֶכת.  

ִּכי ָלָבן ָהָיה ּפֹוֵגַע ּבֹו ְולֹוֵקַח ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו.  

ַהֵּקף ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

ָלָבן הֹוָדה ְלַיֲעֹקב ַעל ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָהְיָתה לֹו ְּבָרָכה ְּבֵביתֹו ִּבְזכּותֹו.

ָלָבן ֶהֱאִׁשים ֶאת ַיֲעֹקב ֶׁשָּגַנב ִמֶּמּנּו ֶאת ֱאֹלָהיו.

ָלָבן ָאַמר ְלַיֲעֹקב ֶׁשהּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ַרע, ֲאָבל ה' ִהְזִהיר אֹותֹו ֶׁשֹּלא

ַלֲעׂשֹות ֵּכן.
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ָלָבן הֹוָדה ְלַיֲעֹקב ַעל ָּכל ַהָּׁשִנים ֶׁשָהְיָתה לֹו ְּבָרָכה ְּבֵביתֹו ִּבְזכּותֹו.

ָלָבן ֶהֱאִׁשים ֶאת ַיֲעֹקב ֶׁשָּגַנב ִמֶּמּנּו ֶאת ֱאֹלָהיו.

ָלָבן ָאַמר ְלַיֲעֹקב ֶׁשהּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות לֹו ַרע, ֲאָבל ה' ִהְזִהיר אֹותֹו ֶׁשֹּלא

ַלֲעׂשֹות ֵּכן.

ַיֲעֹקב מֹוִכיַח ֶאת ָלָבן       
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים לו-מב 

ְמַתח ַקו ִמַּמְלֵּבן ְלַמְלֵּבן ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון.
ַהְתֵחל ֵמַהַּמְלֵּבן ַהֻּמְדָּגׁש.

ַיֲעֹקב הֹוִכיַח ֶאת ָלָבן ַעל ִרְׁשעּותֹו ְוַעל ֶׁשֶהֱאִׁשים אֹותֹו ִּבְגֵנָבה.

ַעל ַאף ֶׁשַּיֲעֹקב ָּכַעס ַעל ָלָבן, הּוא הֹוִכיַח אֹותֹו ְּבֹאֶפן ְמֻכָּבד ְּבִלי ִלְפֹּגַע ּבֹו.

ָלָבן ָהָרָׁשע ָחַׁשד ְּבַיֲעֹקב ֶּׁשָּגַנב ִמֶּמּנּו ֶאת ַהְּתָרִפים.

ַהֲחָׁשד ֶׁשל ָלָבן ִהְכִעיס ְמֹאד ֶאת ַיֲעֹקב 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָעַבד ִּבְׁשִביל ָלָבן ְּבֶנֱאָמנּות ַרָּבה.

ְּדָבָריו ָהֲאִמִּתִּיים ְוַהּצֹוְדִקים ֶׁשל ַיֲעֹקב ִׁשּנּו ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ָהָרעֹות ֶׁשל ָלָבן. 

ַיֲעֹקב ִהְסִּכים ִלְכרֹות ְּבִרית ִעם ָלָבן ִמְּפֵני ֶׁשָרָאה ֶׁשהּוא 

ִמְתָחֵרט ַעל ַּכָּוָנתֹו ָהָרָעה ִלְפֹּגַע ּבֹו. 

ָלָבן ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ְוִהִּציַע ְלַיֲעֹקב ֶׁשִּיְכְרתּו ְּבִרית.
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ֲעבֹוָדתֹו ַהְּמסּוָרה ֶׁשל ַיֲעֹקב
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים לח-מא 

ְצַבע ֶאת ַהְּכָבִׂשים ֶׁשְּלַיד ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.

1.   "ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזָך ֹלא ִׁשֵּכלּו": ָמה לֹוְמִדים ִמָּפסּוק ֶזה ַעל ַיֲעֹקב?

ֶׁשהּוא ֹלא ָאַכל ֵמַהְּכָבִׂשים ֶׁשל ָלָבן.  

ֶׁשֹּלא ֵמתּו ׁשּום ְטָלִאים ּוְגָדִיים ִמְּפֵני ֶׁשַּיֲעֹקב ִטֵּפל ַּבֹּצאן ְּבַרְחָמנּות.  

ֶׁשהּוא ָעַבד ַּגם ְּכֶׁשָהָיה ַחם ְמֹאד.  

2.  "ְוֵאיֵלי ֹצאְנָך ֹלא ָאָכְלִּתי": ָמה ְמַלֵּמד ָּפסּוק ֶזה?

ֶׁשַּיֲעֹקב ֹלא ָאַכל ֲארּוחֹות ַּבְזַּמן ֶׁשָרָעה ֶאת ַהֹּצאן.    

ֶׁשַּיֲעֹקב ֹלא ָאַכל ֵמַהָּפרֹות ֶׁשל ָלָבן.  

ֶׁשַּיֲעֹקב ֹלא ָאַכל ֵמַהֹּצאן ֶׁשל ָלָבן.  

3.  "ְטֵרָפה ֹלא ֵהֵבאִתי ֵאֶליָך": ָמה ְמַלֵּמד ָּפסּוק ֶזה? 

ֶׁשַּיֲעֹקב ָׁשַמר ֵהיֵטב ַעל ַהֹּצאן ִמְּפֵני ַחּיֹות טֹוְרפֹות.   

ֶׁשַּיֲעֹקב ִׁשֵּלם ַעל ַהְּכָבִׂשים ֶׁשִּנְטְרפּו.  

ֶׁשַּיֲעֹקב ָׁשַמר ֶׁשֹּלא ִיְּקחּו ֶאת ָהִעִּזים ֶׁשִּנְטְרפּו.  

4.  "ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב": ָמַתי ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ָקָׁשה ְמֹאד?

ְּכֶׁשָהָיה ַקר ְמֹאד ַּבֹחֶרף.  

ְּכֶׁשָהָיה ַחם ְמֹאד.    

ַּכֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ֹלא ָאַכל ַּבּיֹום.    
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ֲעבֹוָדתֹו ַהְּמסּוָרה ֶׁשל ַיֲעֹקב
- המשך -

5.  "ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה": ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "ֶקַרח" ְּבָפסּוק ֶזה? 

ַמִים ְקפּוִאים  

ֶׁשֶלג  

ֹקר ָחָזק  

6.  "ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני": ַמּדּוַע ָנְדָדה ְׁשָנתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב?

ִמְּפֵני ֶׁשָּבֹאֶהל ָהָיה ַקר.  

ִמְּפֵני ֶׁשָּלָבן ִהְפִריַע לֹו ִליֹׁשן.  

ִמְּפֵני ֶׁשָּיַׁשן ִעם ַהֹּצאן ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ָעָליו.  

7. ַּכָּמה ָׁשִנים ָעַבד ַיֲעֹקב ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ָּכל ָּכְך ְּבֶנֱאָמנּות?

ֶעְׂשִרים  

ַאְרַּבע  ֶעְׂשֵרה  

ֶׁשַבע  

             ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשל ַיֲעֹקב      ִמּדֹות ֹלא טֹובֹות

ַעְצָלנּות                       ַרְחָמנּות     

ַאְכָזִרּיּות                             ֹיֶׁשר               

ַּפַחד                        ֲחִריצּות      

ַרָּמאּות                        ְמִסירּות     

                         ְּגבּוָרה                       ַהְזָנָחה

ְמַתח ַקו ֵמַהִּמָּדה ַהּטֹוָבה ֶאל ַהִּמָּדה ַהֲהפּוָכה ָלּה. 
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ַיֲעֹקב ְוָלָבן ּכֹוְרִתים ְּבִרית
ֶּפֶרק לא ְּפסּוִקים מד-נה       

ְלֶאָחיו	- )מו(
ִלְקטּו	- )מו( 

ֲהדּוָתא	- )מז( ְיַגר	ׂשָ
ִיֶצף	- )מט( 

ֵתר	- )מט( ִנּסָ
ָיִריִתי	- )נא(

ְמַתח ַקו ִמִּמָּלה ְלֵפרּוָׁשּה.

ִאְספּו

ַלֲעָבָדיו  

ֶהֱעַמְדִּתי

ֹלא 
ִנְתָרֶאה

ִיְצֶּפה, 
ִיְסַּתֵּכל ַּגל ֵעד

ָמה ִהִּציַע ָלָבן ְלַיֲעֹקב ַלֲעׂשֹות ַאֲחֵרי ֶׁשַּיֲעֹקב הֹוִכיַח אֹותֹו?)מד(

ֵאיֶזה ָּדָבר ֵהִקים ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַהְּבִרית? )מה(

ֵאיֶזה ָּדָבר נֹוָסף ֵהִקימּו ְּכֵדי ִלְזֹּכר ֶאת ַהְּבִרית? )מו(

ִמי ָאְספּו ֶאת ָהֲאָבִנים? )מו(

ֵּכיַצד ָקָרא ָלָבן ְלַּגל ָהֲאָבִנים? )מז(

ֵּכיַצד ָקָרא ַיֲעֹקב ְלַּגל ָהֲאָבִנים? )מז(

ֵאלֹות. ְּכֹתב ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַלּׁשְ
ַחֵּפׂש ַּבָּפסּוק ֶׁשַּבּסֹוְגַרִים.
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