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 יח וַּיָׁ֨שָב יִצְחָ֜ק
וַּיַחְּפֹ֣ר ׀ אֶת־ּבְאֵֹר֣ת הַּמַ֗יִם

 אֲׁשֶ֤ר חָֽפְרּו֙ ּבִימֵי֙ אַבְָרהָ֣ם אָבִ֔יו 
וַיְסַּתְמּ֣ום ּפְלִׁשְּתִ֔ים אַֽחֲֵר֖י מֹ֣ות אַבְָרהָ֑ם

 וַּיְִקָר֤א לָהֶן֙ ׁשֵמֹ֔ות 
ּכַּׁשֵמֹ֕ת אֲׁשֶר־ָקָר֥א לָהֶ֖ן אָבִֽיו׃

 יט וַּיַחְּפְרּ֥ו עַבְֵדֽי־יִצְחָ֖ק ּבַּנָ֑חַל 
 וַּיִ֨מְצְאּו־ׁשָ֔ם ּבְאֵ֖ר מַ֥יִם חַּיִֽים׃

 כ וַּיִָר֜יבּו ֹרעֵ֣י גְָר֗ר עִם־ֹרעֵ֥י יִצְחָ֛ק לֵאמֹ֖ר
 לָ֣נּו הַּמָ֑יִם

 וַּיְִקָר֤א ׁשֵֽם־הַּבְאֵר֙ עֵׂ֔שֶק
 ּכִ֥י הִֽתְעַּׂשְקּ֖ו עִּמֹֽו׃

 כא וַּֽיַחְּפְרּו֙ ּבְאֵ֣ר אַחֶֶ֔רת
וַּיִָר֖יבּו ּגַם־עָלֶ֑יהָ

וַּיְִקָר֥א ׁשְמָּ֖ה ׂשִטְנָֽה׃ 

 כב וַּיַעְּתֵ֣ק מִּׁשָ֗ם 
וַּיַחְּפֹר֙ ּבְאֵ֣ר אַחֶֶ֔רת

וְֹל֥א ָרבּ֖ו עָלֶ֑יהָ 
וַּיְִקָר֤א ׁשְמָּה֙ ְרחֹבֹ֔ות 

 וַּיֹ֗אמֶר ּכִֽי־עַּתָ֞ה הְִרחִ֧יב יְהוָ֛ה לָ֖נּו ּופִָר֥ינּו בָאֶָֽרץ׃ 
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מה עשה יצחק לבארות שחפרו עבדי אברהם ׁשהפלשתים סיתמום ? 1)
האם הבארות שחפרו עבדי אברהם היו בגרר או בנחל גרר ? 2)
כיצד קרא יצחק לבארות ששוב חפר בנחל גרר ?3)
מה הם מים "חיים" ? 4)
מי רב עם רועי יצחק על הבאר שחפרו עבדי יצחק בנחל גרר ? 5)
מה טענו רועי גרר לרועי יצחק על הבאר שחפרו עבדי יצחק ? מדוע ? 6)
תרגם "עשק". 7)
כיצד קרא יצחק לבאר הראשון שחפרו עבדיו בנחל גרר ? 8)
למה קרא יצחק את הבאר הראשון שחפרו עבדיו בשם "עשק" ?9)

תרגם "ויעתק". 10)
מה עשה יצחק אחרי שרבו רועי גרר עם רועי יצחק על הבאר 11)

הראשון ? 
תרגם "שטנה". 12)
כיצד קרא יצחק לבאר השני שחפרו עבדיו אחרי שעזב את גרר ? 13)
למה קרא יצחק את הבאר השני שחפרו עבדיו בשם “שטנה” ? 14)
מה עשה יצחק אחרי שרבו רועי גרר עם רועי יצחק על הבאר השני ?15)
האם רבו רועי גרר על הבאר השלישי שחפרו עבדי יצחק ? 16)
באר השם "רחובות". 17)
כיצד קרא יצחק לבאר השלישי שחפרו עבדיו אחרי שעזב את גרר ? 18)
תרגם "הרחיב". 19)
למה קרא יצחק לבאר השלישי בשם "רחובות" ? 20)
איזה ברכה נתן יצחק לעצמו כשלא רבו רועי גרר על הבאר השלישי ?21)


