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יד וַּיָ֥לֶן ׁשָ֖ם ּבַּלַ֣יְלָה הַהּ֑וא
 וַּיִּקַ֞ח מִן־הַּבָ֧א בְיָדֹ֛ו מִנְחָ֖ה 

 לְעֵׂשָ֥ו אָחִֽיו׃
טו עִּזִ֣ים מָאתַ֔יִם
ּותְיָׁשִ֖ים עֶׂשְִר֑ים 
 ְרחֵלִ֥ים מָאתַ֖יִם 
 וְאֵילִ֥ים עֶׂשְִרֽים׃

טז ּגְמַּלִ֧ים מֵֽינִיקֹ֛ות ּובְנֵיהֶ֖ם ׁשְֹלׁשִ֑ים
 ּפָרֹ֤ות אְַרּבָעִים֙ 
ּופִָר֣ים עֲׂשָָר֔ה

אֲתֹנֹ֣ת עֶׂשְִר֔ים 
וַעְיִָר֖ם עֲׂשָָרֽה׃ 

 יז וַּיִּתֵן֙ ּבְיַד־עֲבָָד֔יו 
עֵֶ֥דר עֵֶ֖דר לְבַּדֹ֑ו

וַּ֤יֹאמֶר אֶל־עֲבָָדיו֙ 
 עִבְרּ֣ו לְפָנַ֔י 
 וְֶר֣וַח ּתָׂשִ֔ימּו

 ּבֵ֥ין עֵֶ֖דר ּובֵ֥ין עֵֶֽדר׃
 יח וַיְצַ֥ו אֶת־הִָֽראׁשֹ֖ון לֵאמֹ֑ר

ּכִ֣י יִֽפְגָׁשְָ֞ך עֵׂשָ֣ו אָחִ֗י ּוׁשְאֵֽלְָ֙ך לֵאמֹ֔ר
לְמִי־אַּ֨תָה֙ וְאָ֣נָה תֵלְֵ֔ך ּולְמִ֖י אֵּ֥לֶה לְפָנֶֽיָך׃ 

יט וְאָֽמְַרּתָ֙ לְעַבְּדְָ֣ך לְיַֽעֲֹק֔ב 
מִנְחָ֥ה הִוא֙ ׁשְלּוחָ֔ה לַֽאֹדנִ֖י לְעֵׂשָ֑ו 

 וְהִּנֵ֥ה גַם־הּ֖וא אַֽחֲֵרֽינּו׃ 
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איפה לן יעקב עם מחנהו אחרי שהתפלל לה'  ?1)
מה הכין יעקב אחרי שהתפלל לה'? 2)
תרגם "מנחה". 3)
מאיזה רכוש הכין יעקב מנחה לעשו ? 4)
כמה עזים הכין יעקב ? 5)
מה הם "תישים" ?6)
כמה תישים הכין יעקב ? 7)
כמה רחלים הכין יעקב ? 8)
כמה אילים הכין יעקב ?9)

מה הם גמלים מניקות ? 10)
כמה גמלים מניקות הכין יעקב ? 11)
האם נתן יעקב גם בניהם של שלשים הגמלים המניקות כמנחה לעשו ? 12)
מה הן "פרות" ?13)
מה הם "פרים" ?14)
כמה פרות הכין יעקב ? 15)
כמה פרים הכין יעקב ? 16)
מה הן "אתונות" ? 17)
מה הם "עירים" ?18)
כמה אתונות הכין יעקב?19)
כמה עירים הכין יעקב ?20)
ביד מי שלח יעקב את המנחה לעשו ? 21)
תרגם "עדר". 22)
האם יעקב שלח את כל סוגי הבהמות למנחה לעשו ביחד ? 23)
כיצד שלח יעקב את כל סוגי הבהמות למנחה לעשו ? 24)
תרגם "רוח". 25)
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מה צוה יעקב לעבדיו כיצד ילכו עם העדרים לקראת עשו ? 26)
האם הלכו כל העדרים של המנחה מיעקב לעשו זה אחרי זה צפופים ? 27)
כמה עדרים של בהמות בסך הכל שלח יעקב לעשו כמנחה ? 28)
מה צוה יעקב את העבד שהלך ראשון עם המנחה לעשו להגיד לעשו 29)

כשישאלנו "למי אתה" ? 
מה צוה יעקב את העבד שהלך ראשון עם המנחה לעשו להגיד לעשו 30)

כשישאלנו "אנה תלך" ? 
באר השאלה שיעקב אמר שעשו ישאל "אנה תלך". 31)
מה צוה יעקב את העבד שהלך ראשון עם המנחה לעשו להגיד לעשו 32)

כשישאלנו "למי אלה לפניך" ?


