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לא

…Lesson # 162 -Yaakov & Lavan Reach

וַּיֹ֖אמֶר מָ֣ה אֶּתֶן־לְָ֑ך

וַּיֹ֤אמֶר יַֽעֲֹקב֙
ֹלֽא־תִּתֶן־לִ֣י מְאּ֔ומָה
אִם־ּתַֽעֲׂשֶה־ּלִי֙ הַּדָבָ֣ר הַּזֶ֔ה
אָׁשּ֛ובָה
אְֶרעֶ֥ה צֹֽאנְָ֖ך אֶׁשְמֹֽר׃

לב

אֶֽעֱבֹ֨ר ּבְכָל־צֹֽאנְָ֜ך

הַּיֹ֗ום
הָסֵ֨ר מִּׁשָ֜ם
ּכָל־ׂשֶ֣ה ׀ נָֹק֣ד וְטָלּ֗וא
וְכָל־ׂשֶה־חּום֙ ּבַּכְׂשָבִ֔ים
וְטָלּ֥וא וְנָֹק֖ד ּבָֽעִּזִ֑ים
וְהָיָ֖ה ׂשְכִָרֽי׃

לג

וְעָֽנְתָה־ּבִ֤י צְִדָקתִי֙

ּבְיֹ֣ום מָחָ֔ר
ּכִֽי־תָבֹ֥וא עַל־ׂשְכִָר֖י לְפָנֶ֑יָך
ּכֹ֣ל אֲׁשֶר־אֵינֶּנּו֩
נָֹק֨ד וְטָלּ֜וא ּבָֽעִּזִ֗ים
וְחּום֙ ּבַּכְׂשָבִ֔ים
ּגָנּ֥וב הּ֖וא אִּתִֽי׃

לד

וַּיֹ֥אמֶר לָבָ֖ן

הֵ֑ן לּ֖ו יְהִ֥י כְִדבֶָרָֽך׃

…Vayetze - Topic 4 - Yaakov’s Works
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 (1מה שאל לבן אחרי תשובת יעקב ?
 (2תרגם "מאומה".
 (3מה ענה יעקב כשלבן שאלו מה הוא רוצה בשכרו ?
 (4תרגם "הסר".
 (5אלו שני מינים נכללים בשם "צאן" ?
 (6תרגם "נקוד".
 (7באר ״נקוד בכבשים״ ?
 (8כמה סוגי צאן "גרועים" ביקש יעקב שלבן יסיר מעדרו ?
 (9תרגם "טלוא".
 (10באר ״טלוא בכבשים״ .
 (11מה הצבע הטבעי של כבשים ?
 (12תרגם “חום".
 (13באר ״חום בכבשים״ .
 (14אלו שלשה סוגי כבשים ביקש יעקב שלבן יסיר מעדרו ?
 (15מהו הצבע הטבעי של שער העז ?
 (16באר ״נקוד בעזים״.
 (17באר ״טלוא בעזים״.
 (18אלו שני סוגי עזים ביקש יעקב שלבן יסיר מעדרו ?
 (19האם הכבשים שהיו כבר נקודים ביקש יעקב בשכרו ?
 (20האם העזים שהיו כבר נקודים ביקש יעקב בשכרו ?
 (21האם הכבשים שהיו כבר טלואים ביקש יעקב בשכרו ?
 (22האם העזים שהיו כבר טלואים ביקש יעקב בשכרו ?
 (23האם הכבשים החומים שהיו כבר בעדרו של לבן ביקש יעקב בשכרו ?
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 (24מה הציע יעקב לעשות עם כל הכבשים הנקודים שהיו כבר בעדרו של
לבן ?
 (25מה הציע יעקב לעשות עם כל הכבשים הטלואים שהיו כבר בעדרו של
לבן ?
 (26מה הציע יעקב לעשות עם כל הכבשים החומות שהיו כבר בעדרו של
לבן ?
 (27מה הציע יעקב לעשות עם כל העזים הנקודים שהיו כבר בעדרו של
לבן ?
 (28מה הציע יעקב לעשות עם כל העזים הטלואים שהיו כבר בעדרו של
לבן ?
 (29תרגם "וענתה".
 (30תרגם "מחר".
 (31כיצד הסביר יעקב ללבן כיצד יוכח הצדק שלו בשכר שיקח ?
 (32תרגם "גנוב".
 (33מה אמר יעקב ללבן אם יימצא בעדר של יעקב עז שאינו נקוד או
טלוא ?
 (34מה אמר יעקב ללבן אם יימצא בעדר של יעקב שה שאינו נקוד או
טלוא או חום ?
 (35האם לבן קיבל את הצעת יעקב לשכרו ? מדוע ?
 (36תרגם "לו".

