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  מפגש ע
 עשיוהכנה ל

 ?"ַמְל�ִכי
  " את המלה  י"כיצד מפרש רש –" ֵעָ!ו �ִחיו ֶאל, ַוִ�ְ�ַלח ַיֲעקֹב ַמְל�ִכי
 ְלָפָניו" .1

ב*“ .2 +��   )ז, ב"ל(? מה משיבי
 המלאכי
 ליעקב”...ֵלאמֹר, ַיֲעקֹב ֶאל, ַהַ,ְל�ִכי
, ַוָ

 שני(? ממה חושש יעקב אחרי שומעו את דברי המלאכי
 – )ז, ב"ל"( ...א ַיֲעקֹב ְמאֹדַוִ�ירָ  " .3
 )י"רש)(חששות

4. 
 )ט , י לב"רש(? אלו שלושה דברי
  עושה יעקב בעקבות דברי המלאכי

 )ט , י לב"רש" ( ָקטְֹנִ�י"מה בא לרמז יעקב במלה  –"  ִמ5ֹל ַהֲחָסִדי
 ָקטְֹנִ�י " .5

מדוע יש הבדל בי7 זכרי
  ?כמה יעקב שולח מכל סוג? קב לעשיומהי המתנה שמכי7 יע .6
 )טו,לב י"רש(?לנקבות

 )יח, ב"ל( ?מדוע  ?מה מבקש יעקב מעבדיו אשר מוליכי7 את העבדי
 לעשיו .7

  המפגש ע
 המלא9

 )כה, לב"( ַעד ֲעל:ת ַהָ=ַחר, ַוֵ��ֵבק ִאי� ִע,:; ְלַב;:, ַוִ�ָ*ֵתר ַיֲעקֹב "

 )ל –כג , לב(? יעקב כאשר הוא עובר את מעבר יכי7 את מי פוגש .8

  ?מי מנצח במאבק  .א

 )כז, י לב"רש(?מדוע ?מה מבקש האיש בעלות השחר  .ב

 )כז, לב( ?מהו התנאי בו יעקב מוכ7 לשלח את האיש  .ג

 ?מהו שמו החדש של יעקב  "   ..לֹא ַיֲעקֹב ֵי�ֵמר ע:ד ִ�ְמ9ָ "  .ד

 המפגש ע
 עשיו

 )ד,לג(?מה הייתה תגובת עשיו כאשר פגש את יעקב .9

 )יד יב,לג( ?וכיצד בעדינות דוחה אותה יעקב? מה מציע עשיו כעזרה ליעקב .10

 יעקב בארA כנע7

 )יט יח, לב(? כמה שיל
 עליה?ממי הוא קונה אותה? היכ7 קונה יעקב חלקת שדה .11

ה את יעקב "מה מצווה הקב) 'א,לה... "(ָ�
 ֵאל ְוֶ�ב ק*
 ֲעֵלה ֵבית, ַיֲעקֹב  ַו�ֹאֶמר ֱאלִֹהי
 ֶאל" .12
 ?וכיצד התכוננו אליו?)י"רש(מהו המעגל שסוגר יעקב בכ9? 

 )  י"רש(?מדוע זכתה דבורה שמתתה תוזכר בתורה  )ח,לה" (מינקת רבקהותמת דבורה " .13

 )יז, ה"ל(? כיצד קוראת לו אימו וכיצד קורא לו אביו? מיהו. ב7 אחד נולד ליעקב בארA ישראל .14

 )טז, ה"ל( ?7 נקברה רחלהיכ .15

  ?ה7 בפרשת תולדותימה שמות). ב  א, ו "ל(? ה7 של נשות עשיו בפרשתנוימה שמות .16

  שבת שלו�  
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