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טז וַּיִסְעּו מִּבֵית אֵל
 וַיְהִי עֹוד ּכִבְַרת הָאֶָרץ

 לָבֹוא אֶפְָרתָה
 וַּתֵלֶד ָרחֵל

 וַּתְַקׁש ּבְלְִדּתָּה:
יז וַיְהִי בְהְַקׁשֹתָּה ּבְלְִדּתָּה 

 וַּתֹאמֶר לָּה הַמְיַּלֶֶדת
 אַל ּתִיְראִי

 ּכִי גַם זֶה לְָ ּבֵן:
יח וַיְהִי ּבְצֵאת נַפְׁשָּה

 ּכִי מֵתָה
 וַּתְִקָרא ׁשְמֹו ּבֶן אֹונִי 

 וְאָבִיו ָקָרא לֹו בִנְיָמִין:
יט וַּתָמָת ָרחֵל 

 וַּתִּקָבֵר ּבְֶדֶרְ אֶפְָרתָה 
 הִוא ּבֵית לָחֶם:

כ וַּיַּצֵב יַעֲֹקב מַּצֵבָה
 עַל ְקבָֻרתָּה

 הִוא מַּצֶבֶת ְקבַֻרת ָרחֵל 
 עַד הַּיֹום:

כא וַּיִּסַע יִׂשְָראֵל
 וַּיֵט אָהֳֹלה 

 מֵהָלְאָה לְמִגְּדַל עֵֶדר:
כב וַיְהִי ּבִׁשְּכֹן יִׂשְָראֵל ּבָאֶָרץ הַהִוא

 וַּיֵלְֶ ְראּובֵן 
 וַּיִׁשְּכַב אֶת ּבִלְהָה ּפִילֶגֶׁש אָבִיו

 וַּיִׁשְמַע יִׂשְָראֵל פ 
 וַּיִהְיּו בְנֵי יַעֲֹקב ׁשְנֵים עָׂשָר:

תרגם "כברת ארץ".1)
לאיפה נסעו יעקב ומשפחתו מבית אל ? 2)
איפה בדרך לכנען ילדה רחל ? 3)
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תרגם "ותקש". 4)
תרגם "בלדתה". 5)
האם לידתה של רחל היה לידה רגילה ? 6)
תרגם "בהקשותה". 7)
תרגם "המילדת". 8)
תרגם "תיראי". 9)

מה אמרה המילדת לרחל בשעת הלידה ? 10)
כיצד הסבירה המילדת למה אין לרחל לפחד ?11)
מה קרה לרחל בשעת לידת בנה ? 12)
כיצד קראה רחל לבנה ? 13)
מי נקרא "בן אוני” ? למה? 14)
כיצד קרא יעקב לבנו ? 15)
באר השם "בנימין" שקרא יעקב לבנו ? 16)
איפה נקברה רחל ? 17)
מהו עוד שם לעיר אפרת ? 18)
מהו עוד שם לעיר בית לחם ?19)
מה הקים יעקב על מקום קבורת רחל ? 20)
עד מתי נשאר המצבה שבנה יעקב ? 21)
תרגם "מהלאה". 22)
איפה נטה יעקב אהלו אחרי שנולד בנימין ? 23)
תרגם "בשכון". 24)
מה קרה כששכן יעקב ליד מגדל עדר ? 25)
מה עשה ראובן כששכן יעקב ומשפחתו ליד מגדל עדר ? 26)
האם נדחה ראובן ממעלתו כבן יעקב בגלל מה ששכב עם בלהה ?27)


