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 מ וְהַּכְׂשָבִים֮ הִפְִר֣יד יַֽעֲֹקב֒
 וַּ֠יִּתֵן ּפְנֵ֨י הַּצֹ֧אן

 אֶל־עָֹק֛ד וְכָל־חּ֖ום ּבְצֹ֣אן לָבָ֑ן
וַּיָֽׁשֶת־לֹ֤ו עֲָדִרים֙ לְבַּדֹ֔ו

וְֹל֥א ׁשָתָ֖ם עַל־צֹ֥אן לָבָֽן׃ 
מא וְהָיָ֗ה ּבְכָל־יַחֵם֮ הַּצֹ֣אן הַמְֻקּׁשָרֹות֒ 

וְׂשָ֨ם יַֽעֲֹק֧ב אֶת־הַּמְַקלֹ֛ות 
לְעֵינֵ֥י הַּצֹ֖אן ּבְָֽרהָטִ֑ים 

לְיַחְמֵּ֖נָה ּבַּמְַקלֹֽות׃ 
מב ּובְהַֽעֲטִ֥יף הַּצֹ֖אן 

 ֹל֣א יָׂשִ֑ים 
 וְהָיָ֤ה הָֽעֲטֻפִים֙ לְלָבָ֔ן
 וְהַּקְׁשִֻר֖ים לְיַֽעֲֹקֽב׃
מג וַּיִפְֹר֥ץ הָאִ֖יׁש

מְאֹ֣ד מְאֹ֑ד 
וַֽיְהִי־לֹו֙ צֹ֣אן ַרּבֹ֔ות 

 ּוׁשְפָחֹות֙ 
 וַֽעֲבִָד֔ים
ּוגְמַּלִ֖ים

 וַֽחֲמִֹרֽים׃ 
למה הפריד יעקב את הכשבים מן העזים בצאנו של לבן שהיה רועה ? 1)
כיצד סידר יעקב את הכבשים והעזים בצאנו של לבן שהיה רועה ? 2)
איזה צבע הם העזים בטבעם ? 3)
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האם עזים החומות שנולדו בצאנו של לבן היו שייכות לעקב ? 4)
למה סידר יעקב שהכבשים ילכו אחרי העזים בצאנו של לבן ? 5)
האם העקודים שנולדו הופרדו מן הצאן של לבן ? מדוע ? 6)
תרגם "וישת". 7)
תרגם “שתם".8)
האם יעקב עירבב את הצאן שנולדו לו בשכרו עם צאן לבן ? מדוע ? 9)

תרגם ובאר "מקושרות". 10)
באיזה חלק של השנה הציג יעקב המקלות ? 11)
תרגם ובאר "ובהעטיף". 12)
מה ההבדל אם הצאן חימם בשעת העיטוף או הקישור ?13)
האם ישנם צאן שמתעברים גם שלא בשעת קישור הצאן ? 14)
האם רוב הצאן מתעברים בשעת קישור או בשעת עיטוף ? 15)
האם הצאן שנתעברו בשעת העיטוף נולדו כדוגמת שכרו של יעקב ? 16)
מדוע ? 17)
האם הצאן שנתעברו בשעת הקישור נולדו כדוגמת שכרו של יעקב ? 18)
מדוע ? 19)
כתוצאה מפעולת יעקב האם רוב הצאן ילדו כדוגמת שכרו של יעקב 20)

לפי ההסכם או שהיו מגיעים לחלקו של לבן ?
באר צאן ״רבות״.21)
האם יעקב התעשר בכמות הצאן שהיה בחלקו ? מדוע ?22)
חוץ מצאן, באלו 4 דברים נוספים מזכירה התורה שהתעשר יעקב ? 23)


