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לה וַּיָ֣סַר ּבַּיֹום֩ הַהּ֨וא
אֶת־הַּתְיָׁשִ֜ים הָֽעֲֻקּדִ֣ים וְהַּטְלֻאִ֗ים
וְאֵ֤ת ּכָל־הָֽעִּזִים֙ הַּנְֻקּדֹ֣ות וְהַּטְלֻאֹ֔ת
ּכֹ֤ל אֲׁשֶר־לָבָן֙ ּבֹ֔ו
וְכָל־חּ֖ום ּבַּכְׂשָבִ֑ים
וַּיִּתֵ֖ן ּבְיַד־ּבָנָֽיו׃
לו וַּיָׂ֗שֶם ּדֶֶ֚רְך ׁשְֹלׁ֣שֶת יָמִ֔ים
ּבֵינֹ֖ו ּובֵ֣ין יַֽעֲֹק֑ב
וְיַֽעֲֹק֗ב ֹרעֶ֛ה אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן הַּנֹֽותָֹרֽת׃
לז וַּיִּֽקַֽח־לֹ֣ו יַֽעֲֹק֗ב
מַּקַ֥ל לִבְנֶ֛ה לַ֖ח וְלּ֣וז וְעְַרמֹ֑ון
וַיְפַּצֵ֤ל ּבָהֵן֙ ּפְצָלֹ֣ות לְבָנֹ֔ות
מַחְׂשֹף֙ הַּלָבָ֔ן
אֲׁשֶ֖ר עַל־הַּמְַקלֹֽות׃
לח וַּיַּצֵ֗ג אֶת־הַּמְַקלֹות֙
אֲׁשֶ֣ר ּפִּצֵ֔ל
ּבְָֽרהָטִ֖ים ּבְׁשְִֽקתֹ֣ות הַּמָ֑יִם
אֲׁשֶר֩ ּתָבֹ֨אןָ הַּצֹ֤אן לִׁשְּתֹות֙
לְנֹ֣כַח הַּצֹ֔אן
וַּיֵחַ֖מְנָה ּבְבֹאָ֥ן לִׁשְּתֹֽות׃
לט וַּיֶֽחֱמּ֥ו הַּצֹ֖אן אֶל־הַּמְַקלֹ֑ות
וַּתֵלְַ֣דןָ הַּצֹ֔אן
עֲֻקּדִ֥ים נְֻקּדִ֖ים ּוטְלֻאִֽים׃
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 (1תרגם "תישים".
 (2כיצד נקרא עז גדול זכר ?
 (3האם יעקב אמר ללבן שהוא יסיר את התישים הגדולים הנקודים או
הטלואים מעדרו ?
 (4למה לא אמר יעקב ללבן שהוא יסיר את התישים הגדולים הנקודים או
הטלואים מעדרו ?
 (5באר "עקוד".
 (6חוץ מהעזים הנקודות והטלואות ,מה עוד הסיר לבן מעדרו ממין
העזים ?
 (7איזה צבע נקודות גורם לעז להיות "נקוד".
 (8מה עשה לבן עם כל התישים והעזים שהסיר מעדרו ?
 (9בכלל ,אלו עזים הסיר לבן מעדרו ?
 (10אלו כבשים הסיר לבן מעדרו ?
 (11מה עשה לבן עם כל הכבשים שנסיר מעדרו ?
 (12למי נתן לבן את כל הצאן שהסיר ?
 (13באיזה מרחק היו הצאן שהסיר לבן ?
 (14אחרי שלבן הסיר את כל הצאן מעדר שאותו שמר יעקב ,מה המשיך
יעקב לעשות עבור לבן ?
 (15תרגם "הנותרות".
 (16תרגם "מקל".
 (17תרגם "לבנה".
 (18תרגם לח.
 (19תרגם "לוז".
 (20תרגם "ערמון".
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 (21מאלו שלשה סוגי עצים לקח יעקב מקל כדי להשפיע על צבע של
הצאן הנולדים ?
 (22תרגם "ויפצל".
 (23מה עשה יעקב עם המקלות של שלשת סוגי העצים שלקח ?
 (24כיצד קילף יעקב את המקלות של שלשת סוגי העצים שלקח ?
 (25תרגם "מחשוף" הלבן ?
 (26תרגם "ויצג".
 (27תאר איפה הציג יעקב את המקלות ?
 (28תרגם “ברהטים".
 (29תרגם "בשקתות".
 (30תרגם "לנוכח".
 (31תרגם "ויחמנה".
 (32כיצד השפיעו המקלות אשר פיצל יעקב על הילודה של הצאן ?
 (33איפה בדרך כלל מזדווגים הזכר והנקבה של הצאן להוליד ?
 (34כתוצאה מן החימום מול המקלות ,אלה מינים ילדו הצאן ?
 (35מה הם "עקודים" ?
 (36האם לפי ההסכם קיבל יעקב "עקודים" בצאן ?
 (37כיצד השפיע לידת צאן עקודים על החלק שקיבל יעקב מן הצאן ?
 (38האם לפי ההסכם קיבל יעקב "נקודים" בצאן ?
 (39האם לפי ההסכם קיבל יעקב "טלואים" בצאן ?

