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 ח אִם־ּכֹ֣ה יֹאמַ֗ר נְֻקּדִים֙ יִֽהְיֶ֣ה ׂשְכֶָרָ֔ך
וְיָֽלְדּ֥ו כָל־הַּצֹ֖אן נְֻקּדִ֑ים

 וְאִם־ּכֹ֣ה יֹאמַ֗ר עֲֻקּדִים֙ יִֽהְיֶ֣ה ׂשְכֶָרָ֔ך 
 וְיָֽלְדּ֥ו כָל־הַּצֹ֖אן עֲֻקּדִֽים׃

 ט וַּיַּצֵ֧ל אֱֹלהִ֛ים אֶת־מְִקנֵ֥ה אֲבִיכֶ֖ם
וַּיִּתֶן־לִֽי׃

י וַיְהִ֗י ּבְעֵת֙ יַחֵ֣ם הַּצֹ֔אן 
וָֽאֶּׂשָ֥א עֵינַ֛י 

וָאֵֶ֖רא ּבַֽחֲלֹ֑ום 
וְהִּנֵ֤ה הָֽעַּתִֻדים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַּצֹ֔אן 

עֲֻקּדִ֥ים נְֻקּדִ֖ים ּובְֻרּדִֽים׃ 
 יא וַּיֹ֨אמֶר אֵלַ֜י מַלְאְַ֧ך הָֽאֱֹלהִ֛ים ּבַֽחֲלֹ֖ום יַֽעֲֹק֑ב 

 וָֽאֹמַ֖ר הִּנֵֽנִי׃
 יב וַּיֹ֗אמֶר ׂשָא־נָ֨א עֵינֶ֤יָך

ּוְראֵה֙ ּכָל־הָֽעַּתִֻדים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַּצֹ֔אן
 עֲֻקּדִ֥ים נְֻקּדִ֖ים ּובְֻרּדִ֑ים 

ּכִ֣י ָראִ֔יתִי
אֵ֛ת ּכָל־אֲׁשֶ֥ר לָבָ֖ן עֹׂ֥שֶה ּלְָֽך׃ 

יג אָֽנֹכִ֤י הָאֵל֙ ּבֵֽית־אֵ֔ל 
אֲׁשֶ֨ר מָׁשַ֤חְּתָ ּׁשָם֙ מַּצֵבָ֔ה 

אֲׁשֶ֨ר נַָדְ֥רּתָ ּלִ֛י ׁשָ֖ם נֶֶ֑דר 
עַּתָ֗ה קּ֥ום צֵא֙ מִן־הָאֶָ֣רץ הַּזֹ֔את 

 וְׁשּ֖וב אֶל־אֶֶ֥רץ מֹֽולְַדּתֶָֽך׃ 
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מתי היה לבן משנה תנאי שכרו של יעקב ? 1)
האם לבן היה משנה תנאי שכרו של יעקב באמצע שהצאן היו בהריון ? 2)
האם היו הצאן העקודים שייכים ליעקב ? 3)
האם שינה לבן את תנאי שכר יעקב מנקודים לעקודים ? 4)
תרגם "ויצל". 5)
כיצד ידע יעקב לבקש נקודים וטלואים כשכרו מלבן ?6)
מתי ראה יעקב החלום שסיפר אודותיו לרחל ולאה ? 7)
תרגם "עתודים". 8)
זכרים של אלו מינים נקראו בשם "עתודים" ? 9)

מה ראה יעקב בחלומו אודות העתודים העולים על הצאן ? 10)
אלו שלשה סוגי עתודים ראה יעקב עולים על הצאן בחלומו ? 11)
תרגם" ברודים". 12)
מי דיבר עם יעקב בחלומו על העתודים ?13)
מה אמר יעקב כשהמלאך בחלומו קרא לו בשמו ? 14)
כיצד הסביר המלאך ליעקב למה יש לו להסתכל ולשים לב לגבי 15)

העתודים העולים על הצאן ? 
מי אמר למי ועל מה "כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך" ? 16)
בשם מי דיבר המלאך ליעקב בחלומו ? 17)
תרגם "משחת". 18)
מה בנה יעקב בבית אל לעבוד את ה' ? 19)
מה עשה יעקב על המצבה שעשה בבית אל לעבוד את ה' ?20)
חוץ מלמשוח מצבה, מה עוד עשה יעקב בבית אל כדי לעבוד את ה' ? 21)
מה נדר יעקב בבית אל ? 22)
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כמה פעמים דיבר המלאך עם יעקב ? 23)
מה אמר המלאך אל יעקב אחרי שכבר עבד את לבן השנים הנוספים ? 24)
לאיפה הסביר יעקב לרחל ולאה שעליהם ללכת ? 25)


