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 כה וַיְהִ֕י ּכַֽאֲׁשֶ֛ר יָֽלְָד֥ה ָרחֵ֖ל אֶת־יֹוסֵ֑ף
 וַּיֹ֤אמֶר יַֽעֲֹקב֙ אֶל־לָבָ֔ן

 ׁשַּלְחֵ֨נִי֙
וְאֵ֣לְכָ֔ה אֶל־מְקֹומִ֖י ּולְאְַרצִֽי׃
כו ּתְנָ֞ה אֶת־נָׁשַ֣י וְאֶת־יְלַָד֗י 

 אֲׁשֶ֨ר עָבְַ֧דּתִי אֹֽתְָ֛ך ּבָהֵ֖ן 
וְאֵלֵ֑כָה

 ּכִ֚י אַּתָ֣ה יַָד֔עְּתָ 
אֶת־עֲבָֹֽדתִ֖י אֲׁשֶ֥ר עֲבְַדּתִֽיָך׃

כז וַּיֹ֤אמֶר אֵלָיו֙ לָבָ֔ן 
 אִם־נָ֛א מָצָ֥אתִי חֵ֖ן ּבְעֵינֶ֑יָך 

 נִחַׁ֕שְּתִי
 וַיְבְָֽרכֵ֥נִי יְהוָ֖ה ּבִגְלָלֶָֽך׃

 כח וַּיֹאמַ֑ר
נְָקבָ֧ה ׂשְכְָֽרָ֛ך עָלַ֖י

וְאֶּתֵֽנָה׃ 
כט וַּיֹ֣אמֶר אֵלָ֔יו 

 אַּתָ֣ה יַָד֔עְּתָ אֵ֖ת אֲׁשֶ֣ר עֲבְַדּתִ֑יָך 
וְאֵ֛ת אֲׁשֶר־הָיָ֥ה מְִקנְָ֖ך אִּתִֽי׃

 ל ּכִ֡י מְעַט֩ אֲׁשֶר־הָיָ֨ה לְָ֤ך לְפָנַי֙ 
 וַּיִפְֹר֣ץ לָֹר֔ב

 וַיְבֶָ֧רְך יְהוָ֛ה אֹֽתְָ֖ך לְַרגְלִ֑י
 וְעַּתָ֗ה מָתַ֛י אֶֽעֱׂשֶ֥ה גַם־אָֽנֹכִ֖י לְבֵיתִֽי׃
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באיזה שנה מבריאת העולם נולד יוסף ?1)
ממתי רצה יעקב לעזוב את לבן לראשונה ? 2)
האם רחל ילדה את יוסף לפני או אחרי תום שבע שנים השניות שבו 3)

עבד יעקב את לבן ?
מה ביקש יעקב מלבן אחרי שילדה רחל את יוסף ? 4)
כמה שנים הסכים יעקב לעבוד אצל לבן לכתחלה מרצונו ? 5)
למה חשב יעקב שזכותו לצאת עם נשיו ובניו כאשר נולד יוסף ? 6)
כיצד עבד יעקב את לבן יותר ממה שחשב שהוא יצטרך לעבדו ?7)
מנין יודעים שיעקב לא רוצה ללכת מבית לבן שלא ברשות ? 8)
תרגם "ניחשתי". 9)

מה ביקש לבן מיעקב כשיעקב הסביר שרוצה לחזור לארצו ? 10)
באר "מצאתי חן בעיניך". 11)
תרגם "בגללך". 12)
כיצד הסביר לבן ליעקב למה הוא רוצה שיישאר אתו ? 13)
כיצד בירך ה’ את לבן בגלל יעקב ? (2)14)
תרגם "נקבה". 15)
מה הציע לבן ליעקב כדי לשכנעו שיישאר עמו ? 16)
תרגם "ויפרץ". 17)
מה קרה לצאנו של לבן בעוד שיעקב היה עמו ? 18)
תרגם "לרגלי". 19)
תרגם "מתי". 20)
מה קיבל יעקב בשכרו מלבן בארבע עשרה שנים הראשונות שעבד ? 21)
באר "ביתי" שהסביר יעקב ללבן שרוצה לפרנס. 22)
האם יעקב הסכים לקבל שכירות כמו רועה רגיל ? מדוע ?23)


