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א וַּיִׁשְמַ֗ע אֶת־ּדִבְֵר֤י בְנֵֽי־לָבָן֙ לֵאמֹ֔ר
 לַָק֣ח יַֽעֲֹק֔ב אֵ֖ת ּכָל־אֲׁשֶ֣ר לְאָבִ֑ינּו 

ּומֵֽאֲׁשֶ֣ר לְאָבִ֔ינּו
עָׂשָ֕ה אֵ֥ת ּכָל־הַּכָבֹ֖ד הַּזֶֽה׃ 
 ב וַּיְַ֥רא יַֽעֲֹק֖ב אֶת־ּפְנֵ֣י לָבָ֑ן 

 וְהִּנֵ֥ה אֵינֶּנּ֛ו עִּמֹ֖ו
ּכִתְמֹ֥ול ׁשִלְׁשֹֽום׃

ג וַּיֹ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶֽל־יַעֲֹק֔ב 
ׁשּ֛וב אֶל־אֶֶ֥רץ אֲבֹותֶ֖יָך ּולְמֹֽולְַדּתֶָ֑ך 

וְאֶֽהְיֶ֖ה עִּמְָֽך׃ 
ד וַּיִׁשְלַ֣ח יַֽעֲֹק֔ב 

וַּיְִקָר֖א לְָרחֵ֣ל ּולְלֵאָ֑ה 
 הַּׂשֶָד֖ה אֶל־צֹאנֹֽו׃ 

ה וַּיֹ֣אמֶר לָהֶ֗ן
ֹראֶ֤ה אָֽנֹכִי֙ אֶת־ּפְנֵ֣י אֲבִיכֶ֔ן 

ּכִֽי־אֵינֶּ֥נּו אֵלַ֖י ּכִתְמֹ֣ל ׁשִלְׁשֹ֑ם 
 וֵֽאֹלהֵ֣י אָבִ֔י הָיָ֖ה עִּמִָדֽי׃ 

ו וְאַּתֵ֖נָה יְַדעְּתֶ֑ן
 ּכִ֚י ּבְכָל־ּכֹחִ֔י עָבְַ֖דּתִי אֶת־אֲבִיכֶֽן׃ 

 ז וַֽאֲבִיכֶן֙ הֵ֣תֶל ּבִ֔י
 וְהֶֽחֱלִ֥ף אֶת־מַׂשְּכְֻרּתִ֖י עֲׂשֶֶ֣רת מֹנִ֑ים

וְֹלֽא־נְתָנֹ֣ו אֱֹלהִ֔ים
 ? לְהַָר֖ע עִּמִָדֽי׃ 
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מה טענו בני לבן על יעקב ? 1)
לפי דברי בני לבן, מה גרם ליעקב להתעשר ?2)
תרגם "כתמול". 3)
תרגם "שלשום". 4)
מה ראה יעקב על התנהגותו של לבן אליו ? 5)
מה אמר ה' ליעקב אחרי ששמע יעקב דברי בני לבן אודותו ? 6)
לאיפה אמר ה' ליעקב שיחזור ? 7)
מה עשה יעקב אחרי שאמר לו ה' לחזור לארץ מולדתו ? 8)
לאיפה ביקש יעקב שיבואו רחל ולאה כשדבר להן ? מדוע ?9)

מה אמר יעקב לרחל וללאה כסיבה למה עליהם לעזוב את בית לבן ?10)
לפי יעקב, למה אין סיבה שתגרום כעס ללבן מפני יעקב ? 11)
כיצד הסביר יעקב לרחל ולאה כיצד התעשר בניגוד לדברי בני לבן ? 12)
תרגם “ואתנה".13)
האם יעקב התעצל כלל כשעבד עבור לבן ? 14)
מה אמר יעקב לרחל ולאה לגבי האופן שבו עבד עבור לבן ? 15)
תרגם "התל". 16)
כיצד הסביר יעקב לרחל ולאה האופן שבו לבן שיקר לו בשכרו ? 17)
תרגם "והחליף". 18)
תרגם “מונים".19)
כמה פעמים שינה לבן את תנאי שכרו של יעקב ? 20)
האם גם אחרי רמאותו של לבן עדיין הצליח יעקב ? 21)
כיצד הצליח יעקב להתעשר גם אחרי רמאותו של לבן ? 22)


