
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 אבן ______ הניח אותה יעקב תחת ראשו כשישן )פרק כ"ח פסוק י"ח(. א

 באר  על פיה אבן גדולה מאד, ויעקב לבדו הצליח להסירה )פרק כ"ט פסוק י'(. _______ היתה ב

 גד  "א(. פרק ל' פסוק י_______ בנה הראשון של זלפה ) ג

 דודאים  _______ מצא אותם ראובן בשדה והביאם לאימו )פרק ל' פסוק י"ד(. ד

 היום  (.היה עדיין גדול ולכן התפלא יעקב שהרועים מתאספים )פרק כ"ט פסוק ז' ________ ה

  "ויהי לו צאן רבות _____ _____ _____ _____ " )פרק ל' פסוק מ"ג(. ו
 יםד  בעו תחופשו
 יםרומחו יםלמגו

 זילפה  ________ שפחת לאה. ז

 חלום ______ בו נגלה ה' ללבן והזהיר אותו שלא לנגוע ביעקב )פרק ל"א פסוק כ"ד(. ח

 טרפה _______בהמה מתה שלא היתה בעדרו של לבן כשיעקב היה רועה )פרק ל"א פס' ל"ט(. ט

 יהודה י ________ נקרא כך כיוון שבלידתו הודתה אימו לה' )פרק כ"ט פסוק ל"ה(.

 הגמל רכ כ ___________ בו טמנה רחל את התרפים של אביה )פרק ל"א פסוק ל"ד(.

 לוז  ________ שמה הראשון של בית אל )פרק כ"ח פסוק י"ט(. ל

 משתה  מ ________ עשה לבן לכל אנשי המקום ביום החתונה )פרק כ"ט פסוק כ"ב(

 נדר  נ _________ סוג של הבטחה שהבטיח יעקב לה' אם ישמור אותו בדרכו )פרק כ"ח פס' כ'(.

 סולם  _________ ראה יעקב בחלומו ועליו עלו וירדו מלאכי אלוקים )פרק כ"ח פסוק י"ב(. ס

 עפר הארץ  _________ כמוהו עתיד לרבות זרעו של יעקב )פרק כ"ח פסוק י"ד(. ע

 פחד  יצחק" )פרק ל"א פסוק נ"ג(.פ "וישבע יעקב ב _________ אביו 

 צעירה צ _____________ לטענת לבן אין לתת אותה לפני הבכורה )פרק כ"ט פסוק כ"ו(.

 קרח  _________ פגע ביעקב בלילות כששמר את צאן לבן )פרק ל"א פסוק מ'(. ק

 רחל  ר _________ באה אל הבאר עם הצאן אשר לאביה )פרק כ"ט פסוק ט'(.

 שמן  מצבה שהקים בבית אל )פרק כ"ח פסוק י"ח(.ש _________ יצק יעקב על ה

 תרפים _________ גנבה רחל מאביה )פרק ל"א פסוק י"ט(. ת

 ב"ה

 שבת שלום.

 בציפייה לבניין אריאל.
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 בן א ?א. יעקב הניח ראשו לישון על כמה אבנים, מה מצא תחתיו בבוקר

 בני קדם ?ב. בארץ של מי פגש יעקב את רחל ליד הבאר

 גלעד ?ג. באיזה הר נפגשו יעקב ולבן אחרי הבריחה

 דודאים ?נקראים בתורהד פרחי יסמין 

 הר המוריה *?ה. על איזה הר זימן ה' שיעקב יישן ויחלום ויראה את הסולם בחלומו

 ויצא *?ו. מאיזה מילה למד רש"י שיציאת צדיק מהעיר עושה רושם

 זבד טוב *?[ז. איך אומרים חלק טוב בתורה ]לאה

 חיות רעות ?ח. מפני מה פחד יעקב , שבגללן שם כמה אבנים[ולא אחת] סביב ראשו

 טלוא ?צבעוניות ורחבותט. איך נקרא עז עם חברבורות 

 ימה ?['איך נקראת רוח המערב בלשון התורה ]בלשונו של ה  י.

 כי בא *?'כ. צמד מילים שמשמעותן 'הקדימה לבא

 לשמרו *?ל. לשם מה ה' עמד בראש הסולם בחלום יעקב

 מעשיה הטובים *?מ. במה קינאה רחל בלאה

 נחשתי *?נ. מאיזה מילה ]שלבן אמר[ לומדים שלבן היה מכשף וקוסם

 לםסו ?ס. מה ראה יעקב בחלומו בבית אל

 עפר הארץ ?ע. למה המשיל ה' את זרעו של יעקב בברכתו אליו

 פגע *?התפלל –פ. מילה ]פועל[ בפרשה שפירושה 

 צאן רבות ?צ. איזה תואר מיוחד קיבל העדר של יעקב על כך שהיה מתרבה מהר

 קרח בלילה ?ק. איך הגדיר לבן לילה קר

 רחל ?ר. שם ביתו הקטנה של לבן, יפת תאר

 שער השמים ?ש. איזה כינוי נתן יעקב להר שעליו ישן וראה סולם בחלום

 תאר ?ת. איך נקראת צורת הפרצוף בלשון המקרא

 ב"ה

 שבת שלום.

 בציפייה לבניין אריאל.


