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 יט וְלָבָ֣ן הָלְַ֔ך לִגְזֹ֖ז אֶת־צֹאנֹ֑ו
וַּתִגְנֹ֣ב ָרחֵ֔ל אֶת־הַּתְָרפִ֖ים אֲׁשֶ֥ר לְאָבִֽיהָ׃

כ וַּיִגְנֹ֣ב יַֽעֲֹק֔ב אֶת־לֵ֥ב לָבָ֖ן הָֽאֲַרּמִ֑י 
 עַל־ּבְלִי֙ הִּגִ֣יד לֹ֔ו 
ּכִ֥י בֵֹר֖חַ הּֽוא׃

כא וַּיִבְַר֥ח הּוא֙ וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֔ו 
וַּיָָ֖קם וַּיַֽעֲבֹ֣ר אֶת־הַּנָהָ֑ר 

וַּיָׂ֥שֶם אֶת־ּפָנָ֖יו הַ֥ר הַּגִלְעָֽד׃ 
כב וַּיֻּגַ֥ד לְלָבָ֖ן ּבַּיֹ֣ום הַּׁשְלִיׁשִ֑י 

ּכִ֥י בַָר֖ח יַֽעֲֹקֽב׃ 
 כג וַּיִּקַ֤ח אֶת־אֶחָיו֙ עִּמֹ֔ו 

וַּיְִרּדֹ֣ף אַֽחֲָר֔יו
ּדֶֶ֖רְך ׁשִבְעַ֣ת יָמִ֑ים 

וַּיְַדּבֵ֥ק אֹתֹ֖ו ּבְהַ֥ר הַּגִלְעָֽד׃ 
 כד וַּיָבֹ֧א אֱֹלהִ֛ים אֶל־לָבָ֥ן הָֽאֲַרּמִ֖י 

ּבַֽחֲֹל֣ם הַּלָ֑יְלָה
 וַּיֹ֣אמֶר לֹ֗ו 
 הִּׁשָ֧מֶר לְָ֛ך

ּפֶן־ּתְַדּבֵ֥ר עִֽם־יַעֲֹק֖ב
 מִּטֹ֥וב עַד־ָרֽע׃ 

 כה וַּיַּׂשֵ֥ג לָבָ֖ן אֶֽת־יַעֲֹק֑ב
וְיַֽעֲֹק֗ב ּתַָק֤ע אֶֽת־אָהֳלֹו֙ ּבָהָ֔ר

 וְלָבָ֛ן ּתַָק֥ע אֶת־אֶחָ֖יו ּבְהַ֥ר הַּגִלְעָֽד׃ 
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תרגם "לגזוז". 1)
לאיפה הלך לבן כשיעקב התחיל ללכת שוב לארץ כנען ? 2)
תרגם "תרפים". 3)
מה גנבה רחל מלבן ? למה ? (2)4)
באר המושג "גניבת לב". 5)
תרגם "בלי". 6)
האם יעקב סיפר ללבן שהוא עוזב אותו ? 7)
תרגם "בורח". 8)
איפה עבר יעקב עם כל אשר לו בשלב הראשון בבריחתו ? 9)

לאיפה פנה יעקב לברוח אחרי שעבר יעקב את הנהר? 10)
איך נודע ללבן כי ברח יעקב וכל אשר לו ? 11)
כמה זמן אחרי שברח יעקב נודע ללבן על כך ? 12)
מי היה "אחיו" של לבן שלקח עמו לרדוף אחרי יעקב ? 13)
לכמה זמן רדף לבן אחרי יעקב ? 14)
תרגם “וידבק".15)
איפה השיג לבן את יעקב כשברח ממנו ? 16)
מה קרה ללבן כשהשיג את יעקב בהר הגלעד ? 17)
כיצד נראה ה' ללבן בהר הגלעד ? 18)
מה אמר ה' ללבן בחלומו ? 19)
מה אסר ה' ללבן בחלומו של לבן ? 20)
האם הרשה ה' ללבן לנסות לשכנע את יעקב לחזור בהבטחת טובה ? 21)
האם הרשה ה' ללבן לנסות לשכנע את יעקב לחזור באיום של עונש ? 22)
תרגם "תקע". 23)
איפה תקע יעקב אהלו ? 24)
איפה תקע לבן אהלו של משפחתו ? 25)


