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  יציאת יעקב לחר�

  ):א"י+'י, ח"כ( ",ַוִ�ְפַ&ע ַ�ָ%ק$" ַוָ�ֶל# ָ�"  .ָחָרָנה, ַוֵ�ֶלְ� ; ִמְ�ֵאר ָ�ַבע, ַוֵ�ֵצא ַיֲעקֹב" .1
 )י"רש(? מדוע מדגישה בתורה את יציאתו של יעקב + ” ַיֲעקֹב ַוֵ�ֵצא“  .א

 ?ומה פירוש המילה ויפגע,) י"רש(? אל3 יעקב ללו#מהו המקו" בו נ –" במקו" ויפגע"  .ב

י "כיצד מסביר רש? "אשר ש" מראשותיו   האב#ויקח את ..... המקו" מאבניויקח "  .ג
" אב#"ואחר כ� על ) לשו# רבי"" (אבני""את העובדה כי בתחילה מדברת התורה על 

 ?)לשו# יחיד(

 )בי, ח"כ( ?ה" המלאכי" היורדי" בחלו" יעקביה" המלאכי" העולי" ומימ  .ד

 )ו"ט –ג "ח י"כ(? פני צאתו לחר#לה ליעקב "מה מבטיח הקב  .ה

 )ז"י –ג "ח י"כ( ?בש" זהמקו" המדוע נקרא  –" ַׁשַער ַהָּׁשָמִים, וְֶזה"  .ו

 ..וישא"י את המילי" "כיצד מפרש רש +"ֶקֶדם- ְרָצה ְבֵני, וֵַּיֶלךְ ; ַרְגָליו, וִַּיָּׂשא ַיֲעקֹב"  .ז
 ) 'א, ט"כ(? "רגליו

 

 בחר�יעקב 

 )'ב, ט"כ(? להיכ# מגיע יעקב בבואו לחר# .2

 )'ג+'ב, ט"כ(? כיצד היו נוהגי" להשקות את העדרי" בחר# .3

 )י, ט"כ(? מה עושה יעקב כשהוא רואה את רחל .4

? מדוע ר3 לב# –) ג"י, ט"כ" (וַָּיָרץ ִלְקָראתֹו, ֲאחֹתֹו- ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן-ְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת" .5
  )י"רש(

? במה שונה מראה לאה מרחל –" ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל,ֵׁשם ַהְּגדָֹלה ֵל,ה ְׁשֵּתי ָבנֹות, ּוְלָלָבן" .6
 ?מדוע 

 )ח"י, ט"כ( ?מהו השכר שמבקש יעקב עבור עבודתו .7

 ?כיצד מרמהו לב#. יעקב מבקשת את משכורתו, אחרי שבע שני" .8

 :לאה יולדת תחילה ורחל נשארת עקרה .9

 )ב"ל, ט"כ(? ו#כיצד נקרא בנה הראש  .א

 )ה"ל, ט"כ( ?מדוע נקרא הב# הרביעי יהודה  .ב

 )  ג"כ' שני טעמי" פס(? כיצד נקרא בנה הבכור של רחל כאשר היא יולדת לבסו< ומדוע  .ג

 

  בריחת יעקב מחר�

 )  'ב, א"ל("ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום, ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו; ְּפֵני ָלָבן-ֶאת, וַַּיְרא ַיֲעקֹב "

מדוע מדבר יעקב עם נשותיו דוקא  – )  'ד, א"ל(""ַהָּׂשֶדה, וִַּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵל,ה, ח ַיֲעקֹבוִַּיְׁשלַ " .10

 ?בשדה

  )  'יח +'ה, א"ל( ?מה עונות לו נשותיו? מה מספר להם יעקב  .11

 )  ט"י, א"ל(? היכ# היה לב# כאשר יעקב ומשפחתו עזבו את חר# .12

 )ט"י, א"ל(? עושה רחל רגע לפני עזיבת"מה  .13

 )ג"כ, א"ל( ?ניכ# ה" נפגשי". כאשר שומע לב# שברח יעקב הוא רוד< אחריו .14

 )ד"כ, א"ל(? את לב# בחלו" הלילה' מה מצווה ה .15

 ?הא" הוא מוצא את מבוקשו? מה מחפש לב# באהלי יעקב .16

 )'ג, ב"ל(? את מי פוגש יעקב בבואו לאר3 וכיצד הוא קורא למקו" המפגש .17
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