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 ?בן כמה היה אברהם בצאתו מחרן .1

 ]א[ ארבעים שנה.

 ]ב[ שבעים וחמש שנים.

 מאה שנה. ]ג[

 . אל אברהם הצטרף בהליכתו לכנען... 2

 ]א[הרן .

 ]ב[ נחור.

 [ לוט.ג]

 .המזבח הראשון בנה אברהם ב...3

 ]א[באר שבע.

 ]ב[בית אל.

 ]ג[ שכם.

 . הסיבה שאברהם ירד למצרים הייתה...4

 ]א[הרעב הכבד שהיה בארץ.

 ]ב[אברהם רצה לתור את ארץ מצרים.

 ]ג[ ה' שלח אותו להוכיח את המצרים על מעשיהם הרעים.

 מדוע בקש אברהם משרה שתאמר שהיא אחותו כשהתקרב למצרים. 5

 ]א[ידע שהמצרים יקחו  את שרה לבית פרעה ויוטב לו בעבורה.

 די שפרעה יגן עליו ועל אשתו מהמצרים.]ב[כ

 ]ג[ אברהם פחד שהמצרים יקחו את שרה ויהרגו אותו.

 

 



 פרעה הטיב לאברהם ונתן לו ;  .6

 שה.י]א[ את הגר בתו לא

  ואתונות וגמלים. ]ב[ צאן ובקר וחמורים,ועבדים ושפחות

 ]ג[צאן ובקר וחמורים,ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים,ואת הגר בתו.

 עונש בגלל שנלקחה שרה לבית פרעה היה ; ה. 7

 א[נגעים גדולים לפרעה.]

 ]ב[ נגעים גדולים לפרעה ולביתו.

 ]ג[נגעים גדולים בכל ארץ מצרים.

 תגובת פרעה לאחר שנודע לו ששרה היא אשת אברהם הייתה ;  .8

 ]א[פרעה מרשה לאברהם לשבת בכל מקום שירצה במצרים.

רים בתנאי שיגרש את שרה כדי שפרעה יוכל ]ב[פרעה מרשה לאברהם להשאר במצ

 שה.ילשאת אותה לא

 ]ג[ פרעה אומר לאברהם לעזוב את מצרים ומצווה את אנשיו לשלחו.

 כאשר שב אברהם ממצרים הוא מחליט ל;  .9

 קום חדש לשבת בו.]א[ לחפש מ

 ]ב[ לבנות מזבח לה'.

 לשבת במקום שישב בו לראשונה בכניסתו לארץ. ]ג[

 ברהם מציע ללוט שייפרדו איש מעל אחיו הייתה ; הסיבה שא .10

 ]א[ הריב המתמיד בין אברהם ללוט.

 ]ב[ הריב בין רועי אברהם לרועי לוט.

 ]ג[ לוט היה עובד עבודה זרה.

 הגבולות בין איזור התיישבותו של אברהם לבין זה של לוט נקבעו כך ; . 11

 יזור התיישבותו .]א[ אברהם מאפשר ללוט לבחור ראשון את א           

 ]ב[ הגבולות נקבעו על פי גורל.

 ]ג[ אברהם בוחר לו בראשונה את איזור התיישבותו.

 



 זורי ההתיישבות היו ; . א12

 כר.י]א[ אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכ

 כר ולוט בכנען.י]ב[ אברהם בערי הכ

 כר ולוט בסדום.י]ג[ אברהם בערי הכ

 ם אומר ה' לאברהם ''ושמתי את זרעך כ...לאחר שנפרד לוט מאברה .13

 ]א[כוכבי השמים.

 ]ב[ עפר הארץ.

 ]ג[ כחול הים.

 לאחר שנפרד אברהם מלוט קובע את מקום מושבו ב.... 14

 ]א[ חברון.

 שבע.-]ב[ באר

 ]ג[שכם.

 המלחמה בין ארבעת המלכים לחמשת מלכי הככר נערכה ב ;  .15

 ]א[ עשתרות קרניים.

 ]ב[ שוה קריתים.

 [ עמק השדים.]ג

 הסיבה למלחמה זו הייתה ; .16

 ]א[חמשת המלכים מרדו בכדרלעומר.

 ]ב[ חמשת המלכים החליטו להלחם בכדרלעומר.

 ]ג[ ארבעת המלכים רצו להרחיב את ארצם.

 ענר אשכול וממרא היו ; . 17

 ]א[ עבדי אברהם.

 ]ב[שכנים טובים של אברהם .

 ]ג[ בעלי ברית אברהם.

 



אברהם ואנשיו אחרי ארבעת המלכים הייתה ; ]א[חמשת המלכים היו  הסיבה לרדיפת. 18

 בעלי ברית אברהם.

 ]ב[ מלך סדום הזעיק את אברהם לעזרתו.

 ]ג[לוט בן אחי אברהם נלקח בשבי.

 אברהם רדף אחרי ארבעת המלכים ''עד......אשר משמאל לדמשק''. 19

 ]א[דן .

 ]ב[ חובה.

 ]ג[עמק המלך.

 ות את ארבעת המלכים נפגשים אתו מלך שלם ומלך סדום ב ; לאחר ששב אברהם מהכ. 20

 ]א[עמק שוה.

 ]ב[עמק השדים.

 ]ג[ סדום.

 שמו של מלך שלם היה ; . 21

 ]א[שם בן נוח.

 ]ב[מלכי צדק 

 ]ג[אדוני צדק.

 ''והאמין בה' ויחשבה לו צדקה''.פסוק זה נאמר על ;  .22

 ]א[ הבטחת הזרע.

 ]ב[הבטחת הארץ.

 ]ג[הבטחת הממון.

 רשימת בעלי החיים שבסוגריים ]עגלה.עז.איל,תור וגוזל[ קשורה ל ; . 23

 ]א[בעלי החיים שבאו אל נוח אל התיבה.           

 ]ב[בעלי החיים שהותרו לבני נוח לאכלה.

 ]ג[ברית בין הבתרים.

 

 



 תרדמה,אימה וחשיכה גדולה נפלו על .... 24

 ]א[פרעה.

 ]ב[אברהם.

 ]ג[אבימלך.

פסוקים הבאים לאברהם אבינו..''ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם מתי נאמרו ה.25

ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה '' ''וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו 

 ? ברכוש גדול''

 ]א[בברית בין הבתרים.

 ]ב[בזמן שירד למצרים.

 ]ג[בבואו למלך פלשתים.

 נען לקח את הגר לאשה? רהם היה בכלאחר כמה שנים שאב.26

 ]א[ אחרי עשרים שנה.

 אחרי חמש שנים. ]ב[

 אחרי עשר שנים. ]ג[

 באר לחי רואי נקראה על שם ; . 27

 הבאר ממנה השקתה הגר את ישמעאל בנה במדבר. ]א[

 המקום בו נראה מלאך ה' להגר. ]ב[

 המקום בו נראה ה' ליעקב. ]ג[

 אברהם מל את בשר ערלתו בהיותו בן ;  .28

 תשעים שנה. ]א[

 תשעים ותשע שנים. ]ב[

 מאה שנה. ]ג[

 מצות ברית המילה חלה על זרעו של אברהם בהיותם בני .... 29

 יום אחד. ]א[

 שמונה ימים. ]ב[

 עשרה ימים. ]ג[



 על מי נאמר ''שנים עשר נשיאים יוליד''.... 30

 על יעקב. ]א[

 על עשו. ]ב[

 על ישמעאל. ]ג[

]פת לחם,עוגות,בן בקר,חמאה וחלב[ הוגשו ע''י אברהם  גרייםהמאכלים הרשומים בסו .31

 לכבודם של...

 ]א[המלאכים שבקרו אצלו ובשרו לו ולשרה על לידת יצחק.

 ]ב[האורחים שבאו אל המשתה שעשה ביום הגמל את יצחק.

 ]ג[אבימלך ופיכל שר צבאו בבואם לכרות ברית עם אברהם.

 לשים ,עשרים ,עשרה מציינים את? ,ש המספרים חמשים,ארבעים וחמשה,ארבעים. 32

 ]א[המרחקים השונים בין המקומות בהם בקר אברהם במסעיו.

 ]ב[ הנסיונות של אברהם ללמד זכות על אנשי סדום ועמורה. 

 ]ג[ הגילאים של בני יעקב כאשר ירדו למצרים.

 האיש שעשה משתה ואפה מצות לכבוד אורחיו היה ; . 33

 ]א[ לוט 

 ]ב[ אברהם.

 צחק.]ג[ י

 ''כי גדלה צעקתם את פני ה' ''.פסוק זה נאמר בעניין ; . 34

 ]א[ דור המבול.

 ]ב[חטאי סדום ועמורה.

 ]ג[דור הפלגה.

 ה' המטיר על סדום ועל עמורה .... 35

 ]א[ גפרית ואש.

 ]ב[ גפרית ומלח.

 ]ג[ברד כבד מאד.

 



 בהפיכת סדום ועמורה נהפכו... .36

 ם וצמח האדמה.]א[הערים,כל הככר,כל יושבי הערי

 ]ב[כל הככר, כל הבהמה וצמח האדמה.

 ]ג[ כל יושבי הערים,כל הככר וכל הבהמה.

 ''והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן''נאמר בהקשר ל ; . 37

 ]א[ שריפת הלבנים בבניית העיר והמגדל.

 ]ב[ כבשן האש שהכניסו לתוכו את אברהם אבינו.

 ]ג[ הפיכת סדום ועמורה.

 נאמר בהקשר ל... נציב מלח .38

 ]א[הפיכת סדום ועמורה.

 ]ב[ אשת לוט.

 ]ג[ ים המלח.

 הפסוק ''ויזכור אלקים את ...נאמר בהקשר לאישים הבאים ;  . 39

 ]א[לוט

 ]ב[אברהם

 ]ג[הרן.

 האנשים שישבו במערה היו.... 40

 ]א[לוט ושתי בנותיו.

 ]ב[הגר וישמעאל בנה.

 ]ג[עבדי אבימלך.

 כרה הם ; האנשים ששתו יין לש. 41

 ]א[קין ולמך.

 ]ב[ נח ולוט.

 ]ג[ פרעה ואבימלך.

 



 הפסוק ''רק אין יראת אלקים במקום הזה'' נאמר על.... 42 

 ]א[ אנשי גרר.

 ]ב[המצרים.

 ]ג[אנשי סדום.

 הפסוק ''כי נביא הוא'' נאמר על.... . 43

 ]א[נח. 

 ]ב[ יצחק.

 ]ג[ אברהם.

 אמר בהקשר ל...גדולה''  נת עלי ועל ממלכתי חטאה הפסוק ''כי הבא .44

 לקיחת שרה לבית פרעה. ]א[

 ]ב[לקיחת שרה לבית אבימלך.

 ]ג[ לקיחת רבקה לבית אבימלך.

 נאמר בקשר ל... קים''ו''למועד אשר דבר אותו אל .45

 ]א[בוא המבול.

 ]ב[הפיכת סדום ועמורה.

 ]ג[לידת יצחק.

 אברהם מל את יצחק בנו בהיותו בן ... .46

 ה.]א[שלש עשרה שנ

 ]ב[חודש.

 ]ג[שמונה ימים.

 אברהם עשה משתה גדול ב.... 47

 ]א[יום בו מל את יצחק .

 ]ב[יום הגמל את יצחק .

 ]ג[ יום בו כרת את הברית עם אבימלך.

 



 כאשר נולד יצחק היה אברהם בן . 48

 ]א[ תשעים ותשע שנים.

 ]ב[ מאה שנים.

 ]ג[ מאה ועשר שנים.

 ''לחם וחמת מים'' קשורים ל... .49

 ]א[ סעודה שעשה אברהם למלאכים.

 ]ב[ סעודה שעשה לוט למלאכים.

 ]ג[ צידה שנתן אברהם להגר.

 נאמר בהקשר ל... הביטוי ''הרחק כמטחוי קשת''. 50

 ]א[קשת בענן.

 ]ב[ מרחק מהמקום בו ישבה הגר עד למקום בו שכב ישמעאל.

 ]ג[מרחק החץ שישמעאל הצליח לירות בקשתו.

 בימלך על אודות...אברהם הוכיח את א. 51

 ]א[לקיחתו את שרה אשתו.

 ]ב[ באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך.

 ]ג[הריב בין רועי אברהם לבין רועי אבימלך.

 ... יקח ממנויש אבימלךביקש מאברהם  .52

 ]א[צאן.

 ]ב[ שבע כבשות.

 ]ג[ בקר.

 אברהם נטע בבאר שבע .... 53

 ]א[ אשל. 

 ]ב[ עץ תמר.

 ]ג[ עץ זית.

 



 ל היה שמו של ; פיכ. 54

 ]א[ אחד משלשת בעלי ברית אברהם.

 ]ב[ שר צבא מלך מצרים.

 ]ג[שר צבא מלך פלשתים.

 הפסוק ''ויקרא שם בשם ה' אל עולם''נאמר בקשר ל ; . 55

 ]א[בניית המזבח ע''י אברהם באלוני ממרא. 

 ]ב[נטיעת האשל בבאר שבע.

 ]ג[ ברכת מלכי צדק מלך שלם לאברהם.

 קים נסה את אברהם''...ון מתכוון הכתוב בפסוק ''והאללאיזה ניסיו .56

 ]א[יציאת אברהם מחרן לארץ כנען ועזיבת משפחתו .

 ]ב[עקדת יצחק.

 ירידת אברהם למצרים בשנות הרעב. ]ג[

 . ניסיון זה אירע ב?57

 ]א[ ארץ פלשתים.

 ה.]ב[ ארץ המורי

 ]ג[ ארץ מצרים.

 על?  יצחק הועלה לעולה .58

 ]א[אחד ההרים.

 [הר הזיתים.]ב

 ]ג[ הר ציון.

 בעקדת יצחק אברהם ... .59

 ]א[ חובש את חמורו,לוקח אתו את יצחק,את ישמעאל ואת אליעזר.

 ]ב[הולך עם יצחק לבד.

 ]ג[ חובש את חמורו,לוקח אתו את שני נעריו ואת יצחק בנו.

 



 אברהם מבקע עצי עולה ושם אותם ... .60

 את המאכלת.]א[ על החמור ובידו הוא לוקח את האש ו

]ב[על יצחק בנו ובידו הוא לוקח את האש ואת המאכלת רק כאשר הוא מתקרב 

 למקום.

 ]ג[עליו ואילו את האש ואת המאכלת הוא מחביא על החמור .

 . אברהם ראה את המקום מרחוק. מתי? 61

 ]א[ ביום השלישי.

 ]ב[ ביום השני.

 ]ג[ ביום הראשון.

 קח אברהם אתו?למקום העקדה לו. 62

 [ גם את שני נעריו ואת יצחק בנו.]א

 ]ב[ רק את יצחק בנו ואת החמור לשאת את העצים.

 ]ג[ רק את יצחק בנו.

 בעקדת יצחק ... .63

]א[ אברהם בנה את המזבח , ערך את העצים, עקד את יצחק ושם אותו על המזבח 

 ממעל לעצים.

אותו על ]ב[ המזבח היה בנוי ,יצחק ערך את העצים,אברהם עקד את יצחק ושם 

 המזבח ממעל לעצים. 

]ג[אברהם בנה את המזבח,יצחק ערך את העצים,עקד את יצחק ושם אותו על המזבח 

 ממעל לעצים.

 נער ואל תעש לו מאומה...'' מתי?מלאך ה' קרא לאברהם מן השמים ''אל תשלח ידך אל ה .64

 ]א[ לפני שאברהם לקח את המאכלת לשחוט את בנו.

 המאכלת לשחוט את בנו. ]ב[ ברגע שאברהם לקח את

 ]ג[אחרי שאברהם לקח את המאכלת והתחיל לשחוט את בנו.

 אברהם העלה לעולה במקום יצחק... .65

 ]א[ שה.

 ]ב[ איל.

 ]ג[ כבש.



 אברהם קרא את שם המקום ההוא... .66

 ]א[ הר ה'.

 ]ב[ הר ה' יראה.

 ]ג[ ה' יראה.

 .כמה פעמים קרא מלאך ה' לאברהם? 67

 ד.]א[ פעם אחת בלב

 ]ב[ פעמיים.

 ]ג[ שלש פעמים.

 . מלאך ה' אמר לאברהם שהוא? 68

 קים.ו]א[ ירא אל

 ]ב[ ירא ה'.

 ]ג[ אהוב ה'.

 אחרי עקדת יצחק נודע לאברהם ש.... 69

 ]א[ שרה אשתו מתה.

 ]ב[ לוט בן אחיו נלקח בשבי.

 ]ג[ מלכה אשת נחור אחיו ילדה גם היא בנים.

 מספר שנות חייה של שרה ... .70

 מאה ועשרים שנים. ]א[

 ]ב[ מאה ,עשרים ושבע שנים.

 ]ג[ מאה ושלשים ושבע שנים.

 שרה מתה ב.... 71

 ]א[ קרית ארבע.

 ]ב[ באר שבע.

 ]ג[ שכם.

 



 השם קרית ארבע הוא שם נרדף ל.... 72

 ]א[ באר שבע.

 ]ב[ חברון.

 ]ג[ שכם.

 ?אברהם אמר על עצמו שהוא .73

 ]א[גר ותושב.

 ]ב[גר.

 ]ג[ נשיא אלקים.

  . בני חת מכנים את אברהם בכינוי?74

 ]א[מלך 

 לוקים-נשיא א]ב[

 נביא]ג[ 

 שרה נקברה ב... . 75

 ]א[ מערת המכפלה.

 ]ב[ שדה עפרון 

 ]ג[ מערת ממרא.

 אברהם שלם עבור השדה והמערה אשר בו .... 76

 שלוש מאות שקל כסף. ]א[

 ארבע מאות שקל כסף. ]ב[

 ]ג[ חמש מאות שקל כסף.

    ?מי אמר למיהכנעני אשר אנכי יושב בקרבו...".  ח אשה לבני מבנותלא תק. "77

 ]א[אברהם לאליעזר.               

 ]ב[אליעזר עבד אברהם בשם אברהם למשפחת רבקה.

 ]ג[ רבקה ליצחק.

 



 י ואל מולדתי תלך ולקחת אשה...''. מי אמר למי?''כי אל ארצ .78

 ]א[רבקה ליצחק.

 ]ב[ אברהם לאליעזר עבדו.

 ]ג[ אליעזר עבד אברהם בשם אברהם למשפחת רבקה.

]א[ אליעזר עבד מי אמר למי?  ''אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה ''.... 79

 אברהם בשם אברהם למשפחת רבקה.

 ]ב[ אברהם לאליעזר עבדו.

 ]ג[ רבקה ליצחק.

  צוואתו. כאשר נשבע לו לקיים את  אליעזר עבד אברהם עשה את הפעולה הבאה .80

 ]א[שם את ידו על ספר התנ''ך.

 ]ב[הרים את ידיו כלפי השמים .

 ]ג[שם את ידו תחת ירך אברהם.

 לקח אליעזר בלכתו לארם נהריים? כמה גמלים  .81

 ]א[ שמונה גמלים.

 ]ב[ עשרה גמלים.

 ]ג[ עשרים וחמשה גמלים.

 . מתי הגיע אליעזר לעיר נחור? 82

 ]א[ לעת ערב.

 ]ב[ לעת הצהרים.

 ]ג[ לפנות בוקר.

 בתפלת אליעזר הוא בוחר את הסימן הבא לנערה המתאימה ליצחק ;  .83

 ]א[ הנערה שיבקש ממנה לשתות והיא תתן לו מכדה.

]ב[ הנערה שיבקש ממנה לשתות ותתן לו מכדה וגם תציע לו את כדה שישקה את 

 גמליו .

 ו.]ג[ הנערה שיבקש ממנה לשתות ותתן לו מכדה וגם תשקה את גמלי

 



 רבקה יצאה לשאוב מים ... .84

 ]א[ לפני שהוא גמר את תפלתו.

 ]ב[ ברגע שסיים את תפלתו.

 ]ג[ אחרי שסיים את תפלתו.

 . רבקה יצאה לשאוב כאשר כדה על?  85

 ]א[ ראשה.

 ]ב[ כתפה.

 ]ג[ שכמה.

 על רבקה נאמר שהיא ... . 86

 ]א[ טובת מראה.

 ]ב[ טובת מראה מאד.

 אה.]ג[ יפת תואר ויפת מר

 אליעזר בקש מים מרבקה במלים אלו ;  .87

 ]א[ השקיני נא מכדך.

 ]ב[ השקיני נא מעט מים מכדך.

 ]ג[ הגמיאיני נא מעט מים מכדך.

 ה שהסימן שבקש בתפלתו התקיים ...אחרי שאליעזר רא. 88

 א[ היה בטוח שזוהי הנערה המיועדת ליצחק.]

 ]ב[ לא היה בטוח שזוהי הנערה המיועדת ליצחק.

 [ היה עדיין מתפלא אם הצליח ה' דרכו או לא.]ג

 אליעזר נתן לרבקה נזם זהב ושני צמידים על ידיה.... 89

 ]א[ אחרי שהגמלים כלו לשתות.

 ]ב[אחרי ששאל אותה בת מי היא.

 ]ג[ לפני ששאל אותה בת מי היא.

 



 רבקה רצה וספרה על אליעזר ל... .90

 ]א[לבן.

 ]ב[ בית אמה.

 ]ג[ אביה.

 ר ספר להורי רבקה על שליחותו ...אליעז .91

 ]א[ לאחר שסיים לאכול.

 ]ב[בזמן הארוחה.

 ]ג[ לפני שאכל.

 לאחר שהורי רבקה הסכימו לתתה ליצחק לאשה.... 92

 נתן אליעזר כלי כסף וכלי זהב ובגדים לרבקה ומגדנות לאחיה ולאמה. ]א[

 מה.]ב[ נתן אליעזר כלי כסף וכלי זהב ובגדים ומתנות נתן לאחיה ולא

 ]ג[נתן אליעזר לרבקה בגדים ומתנות ולאחיה ולאמה נתן כלי כסף וכלי זהב.

 לפני שהורי רבקה נתנו את הסכמתם הסופית לבקשת אליעזר .... 93

 ]א[ הם שאלו בעצתם של זקני העיר.

 ]ב[הם נועצו ביניהם שלא בנוכחות אליעזר.

 זר.]ג[הם קראו לרבקה ושאלו אותה אם היא מסכימה ללכת עם אליע

 יצחק ראה את הגמלים באים ... .94

 ]א[ לפנות בקר.

 ]ב[לפני הצהרים.

 ]ג[ לפנות ערב.

 כאשר ראתה רבקה את יצחק.... 95

 ]א[רצה לקראתו.

 מעל הגמל. נפלה]ב[ 

 ]ג[ התכסתה בצעיף.

 



 לאחר מות שרה ... .96

 ]א[ החזיר אברהם את הגר.

 שה אחרת ושמה קטורה.י]ב[נשא א

 ראומה. שה את י]ג[ לקח לא

 לבני הפילגשים אשר לאברהם ... .97

 ]א[נתן אברהם מתנות. 

 ]ב[נתן אברהם זכות ירושה כיצחק בנו.

 ]ג[נתנם אברהם עבדים ליצחק.

  . מספר שנות חיי אברהם היו?98

 ]א[ מאה ועשרים ושבע שנים.

 ]ב[ מאה ושלשים שנה.

 ]ג[ מאה ושבעים וחמש שנים.

 ... את אברהם קברו במערת המכפלה .99

 ]א[יצחק ואליעזר עבדו.

 ]ב[יצחק וישמעאל בניו.

 ]ג[יצחק ורבקה.

 לאחר מות אברהם ישב יצחק ב.... 100

 ]א[באר שבע.

 ]ב[ גרר.

 ]ג[ באר לחי רואי.

 [ישמעאל הוליד...101] 

 ]א[שנים עשר נשיאים.

 ]ב[ חמשה עשר בנים.

 ]ג[ עשרה בנים ושש בנות.

 

 



 [מספר שנות חיי ישמעאל ; 102]

 מאה ושלשים ושבע שנים.]א[

 ]ב[מאה וארבעים ושבע שנים.

 ]ג[מאה וחמשים ושבע שנים.

 

 [ על ישמעאל נאמר ; 103]

 ]א[ויגוע וימת בשיבה טובה.

 ]ב[ ויגוע וימת ויאסף אל עמיו.

 ]ג[וימת ויאסף אל עמיו.

 

 [יצחק נשא את רבקה לאשה בהיותו בן ; 104]

 ]א[שלשים שנה.

 ]ב[ארבעים שנה.

 שנה.]ג[חמשים 

 

 [הסיבה לתפילת יצחק לה' על רבקה היא ; 105]

 ]א[רבקה הייתה עקרה.

 ]ב[ יצחק בקש מה' יותר מבן אחד.

 ]ג[ שרבקה לא תרגיש כאבים בבטנה.

 

 [מה עשתה רבקה כאשר התרוצצו הבנים בקרבה...106]

 ]א[הלכה לדרוש את ה'.

 ]ב[בקשה מיצחק שיתפלל למענה.

 ]ג[ התפללה לה'.

 

 נכון הוא ; [הפסוק ה107]

 ]א[ שני בנים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו.

 ]ב[שני לאומים בבטנך ושני גויים ממעיך יפרדו.

 ]ג[ שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו.

 



 [המלה החסרה בפסוק ''וימלאו ימיה ללדת והנה..........בבטנה היא ; 108]

 ]א[ תאומים.

 ]ב[תומים.

 ]ג[ לאומים.

 

 שר ילדה רבקה את יעקב ועשו היה יצחק בן ; [כא109]

 ]א[ שלשים וחמש שנים.

 ]ב[ ארבעים וחמש שנים.

 ]ג[ששים שנה.

 

 [ ''האדום האדום הזה ''הכוונה ע''פ הכתוב ל; 110]

 ]א[ עשו.

 ]ב[ נזיד.

 ]ג[ לחם.

 

 [ יעקב מבקש  עשו ש...111]

 ]א[ יתן לו במתנה את הבכורה.

 ]ב[ יוותר לו על הבכורה.

 ימכור לו את הבכורה. ]ג[

 

 [ עשו אומר ליעקב ; 112]

 ]א[ הנה אנכי הגבור ולמה זה לי בכורה.

 ]ב[ הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה.

 ]ג[ הנה אנכי הולך לאכול ולמה זה לי בכורה.

 

 [ לאות הסכמה על העברת הבכורה ליעקב דורש יעקב מעשו ; 113]

 ]א[ להשבע לו.

 כירה.]ב[ לחתום על שטר מ

 ]ג[ להכריז בפני ההורים על הסכמתו לוויתור על הבכורה.

 



 [ בתמורה על העברת הבכורה ליעקב נותן יעקב לעשו ; 114]

 ]א[ לחם ונזיד עדשים.

 ]ב[ לחם בלבד. 

 ]ג[ נזיד בלבד.

 

 [הכתוב הנכון הוא ; 115]

 ]א[ויבז יעקב את עשו על מכירתו את הבכורה.

 ]ב[ויבז עשו את יעקב.

 ז עשו את הבכורה.]ג[ויב

 

 [ כתוצאה מהרעב שפורץ בימי יצחק ...116]

 ]א[ יורד יצחק למצרים ואח''כ לארץ פלשתים כפי שעשה אברהם.

 ]ב[ אינו יורד למצרים ולא לארץ פלשתים.

 ]ג[ הולך לארץ פלשתים.

 

 [ בברכת ה' ליצחק נאמר ; 117]

 ]א[ ושמתי את זרעך כעפר הארץ .

 ]ב[ והיה זרעך כחול הים.

 ]ג[ והרביתי את זרעך ככוכבי השמים.

 

 [ התנהגותו של יצחק בגרר כלפי אשתו הייתה ; 118]

 ]א[ בקש ממנה שתאמר שהיא אחותו היות והוא פחד שיהרגו אותו אם ידעו שהיא אשתו.

 ]ב[ אמר על רבקה שהיא אחותו היות והוא פחד שיהרגו אותו אם ידעו שהיא אשתו.

 ת ועדיין הם זוכרים שנענשו בגלל שרה ולכן אמר שהיא אחותו.]ג[ לא פחד מאנשי המקום היו

 

 [ הציווי של אבימלך ביחס ליצחק היה ; 119]

 ]א[ דרש ממנו לעזוב מייד את ארצו.

 ]ב[ אמר לו ; ''הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב".

 ]ג[אמר לעמו ; ''הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת''.

 



 רושלים קשור להצלחת יצחק בגרר.מה שם השכונה...[ שמה של שכונה חרדית בי120]

 ]א[ מאה שערים.

 ]ב[ עשק. 

 ]ג[ רחובות.

 

 [ הבארות שחפרו עבדי אברהם ...121]

 ]א[ הועמדו שנית לרשותו של יצחק.

 ]ב[ סותמו בעפר ע''י הפלשתים.

 ]ג[נלקחו לשימושם הבלעדי של הפלשתים.

 

 ה ; [ פעולתו של יצחק בקשר לבארות אלו היית122]

 ]א[ פקד על אנשיו לשמור על הבארות הללו ולמנוע מהפלשתים להשתמש בהן.

 ]ב[ חפר אותן היות והפלשתים סתמו אותן בעפר.

 ]ג[ התחנן לפלשתים שיחזירו לו את הבארות הללו.

 

 [ שמה של הבאר הראשונה שרועי גרר רבו עם רועי יצחק עליה הוא ; 123]

 ]א[ עשק. 

 ]ב[ מאה שערים.

 ובות.]ג[ רח

 

 [ שם הבאר השנייה שרבו גם עליה הוא ; 124]

 ]א[ שטנה.

 ]ב[ רחובות.

 ]ג[ עשק.

 

 [ שם הבאר השלישית שלא רבו עליה הוא ; 125]

 ]א[ מאה שערים.

 ]ב[ עשק. 

 ]ג[ רחובות.

 



 [ בשובו של יצחק לבאר שבע ...126]

 ]א[ נגלה ה' אליו ואח''כ בונה יצחק מזבח.

 'כ נגלה ה' אליו.]ב[ בונה יצחק מזבח ואח'

 ]ג[ חופר באר.

 

 [ תגובתו של יצחק על ביקורו המפתיע של אבימלך ופיכול שר צבאו הייתה ; 127]

 ]א[ מה עשיתי לך כי דלקת]רדפת[ אחרי.

 ]ב[ בא ברוך ה' למה תעמוד בחוץ ואנכי פניתי הבית.

 ]ג[ מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם.

 

 באו באו לכרות ברית עם יצחק.הסיבה לכך הייתה; [אבימלך ושר צ128]

 ]א[ להבטיח ליצחק הגנה אם ינסו להרע לו אנשי כנען.

 ]ב[פחדו שיעשה להם רעה היות וראו שה' אתו.

 ]ג[ באו לחדש את הברית שכרתו עם אברהם אביו.

 

 [ פעולתו של יצחק בזמן כריתת הברית עם אבימלך הייתה ; 129]

 כבשות.]א[ נתן לאבימלך שבע 

 ]ב[ עשה משתה לאבימלך ולאנשיו .

 ]ג[ חתם עם אבימלך על חוזה הברית שהיה בין אבימלך לאביו.

 

 [ לאות כריתת הברית בין אברהם ליצחק 130]

 ]א[ נשבעו איש לאחיו.

 ]ב[ נשבע אבימלך בלבד.

 ]ג[ שם אבימלך את ידו על ירך יצחק.

 

ינו לבין אבימלך ויצחק קורא אף הוא לעיר [ אברהם קורא למקום באר שבע ע''ש השבועה ב131]
 בשם זה משום ש...

 ]א[ אביו קרא כך למקום.

 ]ב[ על שם השבועה המחודשת בינו לבין אבימלך.

 ]ג[ על שם הבאר שבעה.



 [ עשו נשא אשה בהיותו בן ; 132]

 ]א[ ארבעים שנה.

 ]ב[ עשרים שנה.

 ]ג[ שלשים שנה.

 

 היה ; [ יחסן של נשי עשו ליצחק ולרבקה 133]

 ]א[ הן אהבו מאד את יצחק ורבקה.

 ]ב[ הן גרמו נחת רוח ליצחק ולרבקה.

 ]ג[ הן גרמו מורת רוח ליצחק ולרבקה.

 

 [ אחד מסימני הזקנה של יצחק היה ; 134]

 ]א[ קשה היה לו לשמוע כשמדברים אליו.

 ]ב[ עיניו כהו מראות.

 ]ג[ לא היה יכול ללכת.

 

 [ יצחק מבקש מעשו ש...135]

 יצא לשדה לצוד ציד.]א[ 

 ]ב[ יצא לשדה לצוד ציד ויעשה לו מטעמים.

 ]ג[ יבשל לו נזיד עדשים.

 

 [ הכלים שיצחק אומר לעשו לקחת אתו הם ; 136]

 ]א[תליך וקשתך.

 ]ב[ חציך וקשתך.

 ]ג[ חרבך וקשתך.

 

 [ השכר שמבטיח יצחק לעשו הוא ; 137]

 ]א[ לברך אותו לפני מותו.

 לה.]ב[ לתת לו פי שנים בנח

 ]ג[ לתת לו רכוש רב.

 



 [ כיצד ידעה רבקה על בקשת יצחק מעשו ...138]

 ]א[ ה' גלה לה.

 ]ב[ יעקב ספר לה.

 ]ג[ היא שמעה את השיחה בין יצחק לעשו.

 

 [ רבקה שלחה את יעקב להביא ; 139]

 ]א[ גדי עזים.

 ]ב[ בן בקר רך וטוב.

 ]ג[ שני גדיי עזים טובים

 

 קב שמא יגלה אותו אביו הייתה ; [ הסיבה לחששותיו של יע140]

 ]א[ הן עשו אחי איש אדום ואני איש לבן.

 ]ב[ הן עשו אחי איש חלק ואנכי איש שעיר.

 ]ג[ הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק.

 

 [ כדי שיצחק לא יכיר יעקב הלבישה אותו אמו את...141]

 ]א[ בגדי עשו החמודות ואת עורות גדיי העזים.

 שהיו אתה בבית. ]ב[ בגדי נמרוד

 ]ג[ עורות גדיי העזים השעירים.

 

 [ יעקב מדבר אל אביו בלשון זו ; 142]

 ]א[ יקום אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך.

 ]ב[ קום נ א שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך.

 ]ג[ יקום נ א אבי ישבה נא ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך.

 

 כל את המטעמים שהביא לו יעקב הוא; [ לפני שיצחק או142]

 ]א[ מריח את יעקב.

 ]ב[ ממשש את יעקב.

 ]ג[ מנשק את יעקב.

 



 [ הסיבה שיצחק לא הכיר את יעקב הייתה ; 143]

 ]א[ כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות.

 ]ב[כי יצחק לא יכול היה לראות את יעקב.

 ]ג[ יעקב שינה את קולו ודבר כמו עשו.

 

 למטעמים מביא יעקב לאביו ;  [ בנוסף144]

 ]א[ יין 

 ]ב[ מים 

 ]ג[ תירוש.

 

 [ את ריח הבגדים שלבש יעקב מדמה יצחק ל ; 145]

 ]א[ריח פרחים.

 ]ב[ ריח שדה 

 ]ג[ ריח עזים.

 

 [ יצחק מברך את יעקב שה' יתן לו ; 146]

 ]א[ מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש.

 יצהר ותירוש. ]ב[ מטל השמים ומשמני הארץ ורוב

 ]ג[ משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל.

 

 [ הסדר הנכון של הכתוב הבא בברכת יצחק ליעקב הוא ; 147]

 ]א[ יעבדוך לאומים וישתחוו לך עמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אביך.
רוך ואורריך ]ב[ יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוה מלך לאחיך וישתחוו לך בני אמך מברכיך ב

 ארור.
]ג[ יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך אורריך ארור 

 ומברכיך ברוך.

 

 [ עשו הביא לאביו את צידו ; 148]

 ]א[ לפני שיצחק גמר לברך את יעקב.

 ]ב[ זמן מועט בלבד לאחר שיצחק סיים לברך את יעקב 

 ך את יעקב.]ג[ זמן רב לאחר שיצחק סיים לבר



 [ כשהתברר ליצחק שלא ברך את עשו תגובתו הייתה ; 149]

 ]א[ חרד חרדה גדולה ושאל מי הוא זה שהביא לו ציד.

 ]ב[ התפלא מי הביא לו ציד.

 ]ג[ מיד ברך את יעקב שנית.

 

 [ תגובתו של עשו כאשר שמע את דברי אביו הייתה ; 150]

 חי.]א[ אמר יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב א

 ]ב[ צעק צעקה גדולה.

 ]ג[ צעק צעקה גדולה ומרה עד מאד.

 

 [ הסדר הנכון בברכת יצחק לעשו הוא ; 151]

 ]א[ ומחרבך תחיה ואת אחיך תעבוד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צואריך.

 ]ב[ ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צואריך.

 אחיך תעבוד והיה כאשר תפרוק והורדת עלו מעל צואריך.]ג[ועל חרבך תחיה ואת 

 

[ רבקה מ ייעצת ליעקב לברוח לפדן ארם בגלל שעשו מתכנן להרוג אותו.ליצחק היא אומרת 152]
 סיבה אחרת .מהי הסיבה...

 ]א[ אינה סובלת את התנהגותן של בנות חת.

 אשה מהן.]ב[ אינה סובלת את התנהגותן של בנות חת ואינה רוצה שיעקב ישא 

 ]ג[ היא רוצה לשמור על קשר עם משפחתה.

 

 [ יצחק מברך את יעקב שנית לפדן ארם ומצווה אותו ...153]

 ]א[ שיזהר מפני עשו אחיו שלא ירדוף אחריו להרגו.

 ]ב[ לא לקחת אשה מבנות כנען.

 ]ג[ שיקח אתו גמלים ומתנות למשפחת בתואל אבי רבקה.

 

 ישמעאל מפני ש... [ עשו נושא לאשה את מחלת בת154]

 ]א[ הוא ראה שבנות כנען רעות בעיני אביו.

 ]ב[ הוא ראה שבנות כנען רעות בעיני רבקה אמו.

 ]ג[ אהב את מחלת מפני שהייתה יפה יותר משתי נשיו הראשונות.



 [ המדרש אומר שהמקום שיעקב ישן בו זהו מקום בית המקדש.מתחת לראשו שם יעקב ; 155] 

 ]א[מצבה 

 מאבני המקום. ]ב[ אבנים

 ]ג[ אבן מאבני המקום.

 

 [בחלום יעקב הוא רואה ; 156]

 ]א[סלם.

 ]ב[מלאכי חוץ לארץ ואת ה' על הסלם.

 ]ג[ סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה מלאכי ה' עולים ויורדים בו ואת ה' נצב על הסלם.

 

 [ בהבטחת הארץ אומר ה' ליעקב ; 157]

 כי לך אתננה.]א[ קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה 

 ]ב[ לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.

 ]ג[ הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך.

 

 [ בברכת ה' ליעקב נאמר ; 158]

 ]א[ והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה וימה.

 ה.]ב[ והיה זרעך ככוכבי השמים ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגב

 ]ג[והיה זרעך כחול הים ופרצת ימה וקדמה וצפונה וימה.

 

 [ ה' מבטיח ליעקב את ההבטחות הבאות ; 159]

 ]א[ לשמור עליו מפני המזימות של עשו.

 ]ב[ לשמור אותו בכל אשר ילך,להשיבו אל הארץ ולא לעזוב אותו.

 ]ג[ לשמור עליו מפני המזמות של לבן הארמי.

 

 ו הוא עושה את הפעולות הבאות ; [ כשמתעורר יעקב משנת160]

 ]א[ לוקח את האבן ששם מתחת לראשו ,שם אותה מצבה ויוצק שמן על ראשה.

 ]ב[ לוקח את האבן הגדולה שבסביבתו ושם אותה מצבה.

 ]ג[ לוקח מצבה ויוצק שמן על ראשו.

 



 [ הפרטים הרשומים בסוגריים ]לחם, בגד, אבן, מצבה [ נאמרו בהקשר ל ; 161]

 יעקב. ]א[ חלום

 ]ב[ ,נדר יעקב.

 ]ג[ סלם יעקב.

 

 [ השלם את החסר בפסוק הבא; ''וישא יעקב רגליו וילך ארצה...''162]

 ]א[ חרן 

 ]ב[ פדן ארם 

 ]ג[ בני קדם.

 

 [ הפרטים באר בשדה,שלשה עדרי צאן רובצים עליה ואבן גדולה על פי הבאר קשורים ל ; 163] 

 ם רחל.]א[פגישת אליעזר עם רבקה ופגישת יעקב ע

 ]ב[ פגישת יעקב עם רחל.

 ]ג[ חלום יעקב.

 

 [ האנשים שהכירו ליעקב את רחל באו מ ; 164]

 ]א[ פדן ארם.

 ]ב[ ארם נהרים.

 ]ג[ חרן.

 

 [כאשר ראה יעקב את רחל הוא ; 165]

 ]א[ הזיז את האבן מעל פי הבאר,השקה את צאן לבן,נשק לרחל וספר לה שהוא בן רבקה.

 ה ונשק לה והלך אתה לביתה.]ב[ רץ לקראתה,חבק אות

 ]ג[ חכה עד שהיא גמרה להשקות את הצאן ואז ספר לה שהוא בן רבקה .

 

 [ רחל הייתה ; 166]

 ]א[יפה עד מאד.

 ]ב[ יפת תואר ויפת מראה.

 ]ג[ טובת מראה ויפת תואר.

 



 [ מספר השנים שיעקב עבד ללבן בשביל רחל ולאה היה ; 167]

 ]א[ארבע עשרה שנה.

 ם.]ב[ שבע שני

 ]ג[ עשרים שנה.

 

 [.הכתוב אומר שהשנים שיעקב עבד את לבן ברחל נחשבו בעיניו כ ; 168]

 ]א[ כימים אחדים.

 ]ב[ כשבועות אחדים.

 ]ג[ כשנים רבות.

 

 [ בני לאה הם ; 169]

 ]א[ ראובן לוי, דן ונפתלי.

 ]ב[ ראובן ,שמעון,לוי,יהודה ,יששכר וזבולון.

 ]ג[ גד,אשר ובנימין.

 

 רחל הם ; [ בני 170]

 ]א[ יוסף, דן ונפתלי.

 ]ב[ בנימין גד ואשר.

 ]ג[ יוסף ובנימין.

 

 [ בני זלפה הם ; 171]

 ]א[ ראובן ,שמעון ולוי.

 ]ב[ גד ואשר.

 ]ג[ דן ונפתלי.

 

 [ בני בלהה הם ; 172]

 ]א[ דן ונפתלי.

 ]ב[ גד ואשר. 

 ]ג[ יששכר זבולון.

 



  [ הסדר הנכון של בני יעקב לפי לידתם הוא ;173]

 ]א[ ראובן, יהודה, שמעון, לוי, יששכר, זבולון,גד,אשר,יוסף ובנימין.

 ]ב[ ראובן,שמעון, לוי ,יהודה,דן,נפתלי,גד,אשר,יששכר,זבולון,יוסף ובנימין.

 ]ג[ ראובן,לוי, שמעון, יהודה,יוסף,גד, אשר,דן,יששכר, זבולון,נפתלי ובנימין.

 

 [ ראובן מצא בשדה והביא לאמו  ; 174]

 ים.]א[ דודא

 ]ב[ ענבים.

 ]ג[ חטים.

 

 [ ראובן הלך לשדה ב...175]

 ]א[ ימי בציר ענבים.

 ]ב[ ימי קציר חטים.

 ]ג[ ימי קציר שעורים.

 

 [ יעקב מודיע ללבן על כוונתו לחזור לארץ ...176]

 ]א[ לאחר שהשלים את שנות עבודתו ברחל ובלאה.

 ]ב[ לאחר ששלחה אמו לקרוא לו לשוב.

 את יוסף.]ג[ לאחר שילדה רחל 

 

[ לבן מפציר ביעקב להאריך את שהותו ומגיעים לידי הסכם בדבר שכרו של יעקב.ההסכם 177]
 הוא ; 

]א[ לבן הפריד מבין העדר שהופקד בידי יעקב את כל העקודים נקודים וטלואים והנולדות בצאן 
 עקודים נקודים וטלואים ליעקב.

 ]ב[הנולדות בצאן עקודים וחום ליעקב.
 בצאן שאינן עקודים נקודים וטלואים ליעקב. ]ג[ הנולדות

 

 [ המרחק ממקום המרעה של בני לבן למקום המרעה של יעקב הוא ; 178]

 ]א[ דרך שבעת ימים.

 ]ב[ דרך שלשת ימים.

 ]ג[ דרך יום אחד.



[ תיאור המקלות שיעקב ''פצל בהן פצלות לבנות ''ושם אותם ''ברהטים בשיקתות המים'' 179]
 הוא ; 

 לבן בעל פצלות לבנות .]א[ מקל 

 ]ב[ מקל לבנה לח ולוז וערמון.

 ]ג[ מקל ארז.

 

 [ השלם את החסר בכתוב הבא ; והיה ה......ללבן וה .....ליעקב.180]

 ]א[ העקודים ללבן והנקודים ליעקב.

 ]ב[ הקשורים ללבן והעטופים ליעקב.

 ]ג[ העטופים ללבן והקשורים ליעקב.

 

 ב....[ מה דברו בני לבן על יעק181]

 ]א[ ''לקח יעקב את אשר לאבינו''.

 ]ב[ לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה.''

 ]ג[ ''מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב.''

 

 [ השיחה בין יעקב לרחל וללאה על דבר עזיבתו את לבן התקיימה ב ; 182]

 ]א[ בשדה היכן שיעקב רעה .

 לבן רעו. ]ב[ בשדה היכן שבני

 ]ג[ בבית.

 

 [ יעקב מספר לנשיו על ; 183]

 ]א[ דברי אחיהן אודותיו.

 ]ב[ הצלחתו במרעה.

 ]ג[ על עזרת ה' להצלחתו למרות חילופי משכורתו פעמים רבות ע''י אביהן.

 

 [ רחל גנבה את התרפים כאשר ...184]

 ]א[ הלך לבן לראות את שלום בניו. 

 ]ב[ לבן ה לך לגזוז את צאנו.

 [ לבן ישן.]ג



 [ ללבן נודע על בריחת יעקב ; 185] 

 ]א[ בו ביום.

 ]ב[ לאחר יומיים.

 ]ג[ לאחר שלשה  ימים.

 

 [ המרחק שנוצר בין לבן ליעקב הוא; 186]

 ]א[ דרך שבעת ימים.

 ]ב[ דרך שלשת ימים.

 ]ג[ דרך ארבעה 

 

 [ לבן השיג את יעקב ב ; 187]

 ]א[ הר הגלעד.

 ]ב[ מצפה.

 ]ג[ מחניים.

 

 [ ה' הזהיר את לבן לבל יגע ביעקב לרעה.מתי...188]

 ]א[ כאשר החליט לרדוף אחרי יעקב.

 ]ב[ בזמן שעמד לדבר עם יעקב.

 ]ג[ בחלום הלילה לפני שנפגש עם יעקב.

 

 [ לבן בוויכוחו עם יעקב מדמה לשבויות חרב את ; 189]

 ]א[ בנותיו.

 ]ב[ צאנו.

 ]ג[ האמהות.

 

 יה מספר לו על כוונתו לעזוב היה נפרד ממנו  ב ; [ לבן אומר ליעקב שאילו ה190]

 ]א[ כבוד גדול.

 ]ב[ בנשיקות לבניו ולבנותיו.

 ]ג[ בשמחה ובשירים בתוף ובכנור.

 



 [ לבן מאשים את יעקב שגנב את אלוהיו. הכוונה ל ; 191]

 ]א[ בריחת יעקב מבלי לספר ללבן.

 ]ב[ פסילים שעבד אותם לבן.

 ]ג[ תרפים.

 

 יאה את אלוהי לבן ב ; [ רחל החב192]

 ]א[ אהלה.

 ]ב[ כר הגמל.

 ]ג[ מתחת למשכבה.

 

 [ כשהתקרב לבן לרחל בחיפושיו התנצלה רחל בפניו שאינה יכולה לקום מפניו בגלל ש...193]

 ]א[ היא עייפה מאד ואינה יכולה לקום.

 ]ב[ דרך נשים לה ואינה יכולה לקום.

 ]ג[ חולה היא ואינה יכולה לקום.

 

טים המובאים בסוגריים ]רחליך, עזיך, אילי צאנך,טרפה,חרב,קרח,נדודי שינה[ נאמרו [ הפר194]
 כדי להראות את ; 

 ]א[ נאמנותו ומסירותו של יעקב ללבן בשנות עבודתו.

 ]ב[ דאגת לבן לצאנו.

 ]ג[ השכר שנתו לבן ליעקב תמורת מסירותו בשנות עבודתו .

 

 רית בין יעקב ללבן.היוצא מהכלל הוא ;[ שנים מהפרטים הבאים קשורים לכריתת הב195]

 ]א[ מצבה 

 ]ב[גל. 

 ]ג[ מקל לבנה.

 

 [ שנים מהשמות הבאים קשורים לגל שהקים יעקב. היוצא מהכלל הוא ; 196]

 ]א[ מחנים 

 ]ב[גלעד.

 ]ג[ יגר שהדותא.



 ;  [ מטרת הברית בין יעקב ללבן הייתה 197]

 ף אותו. ]א[ להבטיח את עזרת לבן ליעקב במקרה ועשו יתקו

 ]ב[ הבט  חת עזרה הדדית בכל מקרה שתבוא רעה על אחד מהם.

 ]ג[ התחייבות שאיש מהם אינו עובר את הגל כדי להרע לחברו.

 

 [ לכבוד המאורע הזה של כריתת הברית ...198]

 ]א[ זובח יעקב זבח בהר. 

 ]ב[ זובח לבן זבח בהר.

 ]ג[ שניהם זובחים זבח בהר.

 

 יעקב הוא ; [ לפני שלבן נפרד מ199]

 ]א[ מוצא את התרפים.

 ]ב[ מנשק לבניו ולבנותיו.

 ]ג[ מלווה אותו בשמחה ובשירים בתף  ובכנור.

 

 [ שדה אדום  הוא שם נוסף ל ; 200]

 ]א[ ארם נהרים.

 ]ב[ פדן ארם.

 ]ג[ ארץ שעיר.

 

  א[ את המלאכים ששולח יעקב לעשו לבשר לו על בואו הוא מצווה לתת לעשו את התואר ;201] 

 ]א[אחי.

 ]ב[ אדוני.

 ]ג[ מלכי.

 

 רכושו.היוצא על להראות כדי הבאים החיים בעלי את להזכיר מלאכיו את מצווה יעקב ב[201]
  ; הוא מהכלל

 מניקות, גמלים ]א[

 וחמור. שור ]ב[

  ושפחה.; ועבד צאן ]ג[



 ;  היה עשו עם שבאו האנשים מספר [202] 

 מאה. ]א[

 מאתים. ]ב[

 מאות. ארבע ]ג[

 

  ; ל ורכושו אנשיו את מחלק יעקב [203]

 . מחנות שני א[

 מחנות. שלשה ]ב[

 מחנות. ארבעה ]ג[

 

  ; היא זו לחלוקה הסיבה [204]

 בכך. צורך יהיה אם ילחם השני והמחנה בתפלה יעסוק אחד מחנה ]א[

 בו. מלהלחם וימנע רבים אנשים לו שיש יחשוב שעשו כדי ]ב[

 ינצל. השני המחנה אז האחד המחנה את יכה ועשו במקרה ]ג[

 

 הזה''... הירדן את עברתי במקלי ''כי הכתוב נאמר למה בהקשר [205]

 לשנים. נחצה והירדן  הירדן את  במקלו הכה יעקב ]א[

 עליו. ועבר הירדן על לגשר יעקב שם אותו גדול לקרש הכוונה ]ב[

 ה'. בעזרת יעקב של הגדולה הצלחתו ]ג[

 

 ל... בהקשר נאמר ם''בני על ''אם הכתוב [206]

 מעשו. יעקב פחד ]א[

 ובניו. ליעקב רבקה געגועי ]ב[

 בניה. על תשמור אם שכל לנשיו יעקב פקודת ]ג[

 

  ; הוא מהכלל לעשו.היוצא מביא שיעקב למנחה קשורה הבאה החיים בעלי רשימת [207]

 ופרים. אלים,פרות תיישים,רחלים, עזים, ]א[

 ופרדות. סוסים,חמורים ]ב[

 ועיירים. גמלים,אתונות ]ג[

 



 עדר''; ובין עדר ''בין לשים עבדיו את מצווה יעקב [208]

 רועה. ]א[

 רוח. ]ב[

 עבד. ]ג[

 

 פקודת ]א[  ל; בהקשר ההולכים''נאמר כל את גם השלישי את גם השני את ''גם הכתוב [209]
 לבניו. יעקב

 לעשו ששלח למלאכים יעקב פקודת ]ב[

 העדרים. אחרי הולכיםה לעבדים יעקב פקודת .]ג[

 

 מעבר... את ילדיו ואת נשיו את העביר [יעקב210]

 יבק. ]א[

 ירדן. ב[]

 גלעד. ]ג[

 

 עד... האיש עם נאבק יעקב [211]

 השמש. עלות ]א[

 השמש. זריחת ]ב[

 השחר. עלות ]ג[

 

  ; היא ירכו על יעקב לצליעת הסיבה [212]

 הלך. שיעקב הרבה ההליכה ]א[

 האיש. עם יעקב של מאבקו ]ב[

 במעבר... ילדיו ואת נשיו את העביר כאשר לנחל ]ג[נפילתו

 

  ; ל קשור בבהמות הנשה גיד אכילת איסור [213]

 הנשה. גיד של לכוחו ביחס קדם עמי בין נפוצה שהייתה אלילית אמונה ]א[

 החי. מן אבר ]ב[

  האיש. עם יעקב מאבק ]ג[

 



  ; הוא עשו עם ישהבפג וילדיהן יעקב נשי של הנכון הסדר [214] 

 אחרונים ויוסף וילדיה,רחל ראשונה,לאה וילדיהן השפחות ]א[

 אחרונים. וילדיהן ויוסף,השפחות ראשונים,רחל וילדיה לאה .]ב[

 אחרונים. וילדיה וילדיהן,לאה ראשונים,השפחות ויוסף רחל ]ג[

 

 לעשו... שהגיע עד השתחווה יעקב ]215] 

 פעמיים. ]א[

 פעמים. ארבע ]ב[

 פעמים. שבע []ג

 

 ; ל בהקשר לעשו יעקב עלי''אמר עלות והבקר והצאן רכים ''הילדים [216]

 יעקב. אחרי לבן רדיפת ]א[ 

 ולצאן. לילדים לעייפות שגורמת קשה הליכה ]ב[

 יעקב. של לצדו אנשיו עם ללכת עשו הצעת ]ג[

 

 ; הייתה לכך לבם.הסיבה אל התעצבו יעקב שבני מספר הכתוב [217]

 רבקה. מינקת דבורה ותמ ]א[ 

 אותם. לתקוף מתכונן שעשו השמועה ]ב[

 חמור. בן שכם ידי על אחותם דינה עינוי ]ג[

 

 ; הרבה לתת שכם מוכן דינה את לשאת כדי [218]

 ומתן. מוהר ]א[ 

 אדמות. ]ב[

 כסף. ]ג[ 

 

  ; בתנאי לשכם דינה את לתת מסכימים יעקב בני [219]

 רלתם.ע את ימולו שכם יושבי שכל ]א[

 ערלתם. את ימולו שכם משפחת שכל ]ב[

 ערלתו. את ימול בלבד חמור בן ששכם ]ג[

 



 דינה''... ''אחי באמרו הכתוב מתכוון יעקב מבני לאילו [220]

 ויהודה. ראובן ]א[

 ולוי. שמעון ]ב[

 וזבולון. יששכר ]ג[

 

 ... שכם יושבי הזכרים כל את מכים אלו אחים שנים [221]

 למילתם. הראשון ביום ]א[

 למילתם. השני ביום ]ב[

 למילתם. השלישי ביום ]ג[

 

 כספם ]א[ ; הם מהכלל שכם.היוצאים העיר משלל יעקב בני ע''י נלקחו הבאים הפרטים [222]
 ושמלותיהם ,זהבם

 וחמוריהם. צאנם,בקרם .]ב[

 ונשיהם. טפם חילם, ]ג[

 

  ; ב לגור יעקב עובר שכם ביושבי הנקמה לאחר [223]

 שבע. באר ]א[

 אל בית ]ב[

 חברון. .]ג[

 

 ש... כיון ישראל בני אחרי רדפו לא כנען ערי יושבי [224]

 גבורתם. על ושמעו היות מהם פחדו ]א[

 יעקב לעזרת בא עשו ]ב[

 אלקים. חתת עליהם היה .]ג[

 

  ; היא  אפרתה בדרך נקברה רחל [225]

 שבע. באר ]א[

  אל. בית ]ב[

 לחם. בית ]ג[

 



  ; יצחק חיי ותשנ מספר [226]

 שנה. ושמונים מאה ]א[

 שנה. ושבעים מאה ]ב[

 שנה. ועשרים מאה ]ג[ 

 

 ; נאמר יצחק על [227]

 ימים. ושבע זקן עמיו אל ויאסף וימת ויגוע... ]א[ 

 עמיו. אל ויאסף ..וימת ויגוע ]ב[

 עמיו. אל ....ויאסף ויגוע ]ג[

 

 של... שמו הוא עמלק [228]

 שכם. מיושבי אחד ]א[

 עשו. מבני אחד []ב

 ישמעאל. מבני אחד ]ג[

 

  ; בן בהיותו בצאן אחיו את רועה היה יוסף [229]

 שנים. שבע ]א[

 שנה. עשרה שלש ]ב[

 שנה. עשרה שבע ]ג[

 

 כי... בניו מכל יוסף את אהב ישראל [230]

 הוא. רחל בן ]א[

 מראה. ויפה תואר יפה הוא ]ב[

 הוא. זקונים בן ]ג[

 

 ; וסףלי עשה ישראל [231]

 יפה. לבוש ]א[ 

 פסים. כתונת ]ב[

 יפים. תכשיטים ]ג[

 



 ; הוא מהכלל היוצא יוסף. לחלומות קשורים הבאים הפרטים [232]

 אלומים. מאלמים ]א[

 כוכבים. עשר ואחד והירח השמש ]ב[

 פורחת. וגפן טובות שבלים שבע ]ג[

 

 ... יוסף חלומות את יעקב כששמע [233]

 מאומה. אמר לא ]א[

 כך על בו גער ]ב[

 חלומותיו. על שמח .]ג[

 

  ; הייתה חלומותיו את כששמעו אחיו תגובת [234]

 אותו. שנוא עוד הוסיפו ]א[

 להמיתו. אותו התנכלו ]ב[

 לשלום. דברו יכלו ולא אותו שנאו ]ג[

 

  ; מ אחיו שלום את לראות יוסף את שלח יעקב [235]

 שכם ]א[

 דותן. עמק .]ב[

 חברון. עמק ]ג[

 

 ; ב יעקב דברי לפי הצאן את רעו יוסף אחי [623]

 שבע. באר ]א[ 

 שכם. ]ב[

 גרר. ]ג[

 

  ב; תועה כשהוא יוסף את מצא האיש [237]

 הר. ]א[

 שדה. ]ב[

 עמק. ]ג[

 



  ; ב נמצאים שאחיו ליוסף אמר האיש [238]

 שכם. ]א[

 אל. בית ]ב[

 דותן. ]ג[

 

  ; אותו כנו הם מרחוק יוסף את ראו האחים כאשר [239]

 הפסים כתונת בעל ]א[

 החלומות בעל .]ב[

 החלומות. חולם .]ג[

 

  ; ב אותו ולהשליך אותו להרוג תחלה תכננו אחיו [240]

 הבורות. אחד ]א[

 הגדול ]ב[בבור

 בקבר. .]ג[

 

 ; כי לספר החליטו [לאב241]

 אכלתהו. טורפת חיה ]א[ 

 אכלתהו רעה חיה ]ב[

 הבור לתוך ]ג[נפל 

 

 ;  היה הבור אל חי אותו להשליך והציע ממות יוסף את שהציל [האח242]

 שמעון. ]א[ 

 ראובן. ]ב[

 יהודה. ]ג[

 

 ... את אותו הפשיטו הם הבור אל יוסף את האחים שהשליכו לפני [243]

 בגדיו. ]א[

 מאביו. שקבל התכשיטים ]ב[

 הפסים. כתונת ]ג[

 



  ; שהיה לתוכו הושלך שיוסף הבור את מתאר ובהכת [244]

 מים. בו רק,אין ]א[

 מים. מלא ]ב[

 ועקרבים. נחשים בו יש ממים,אבל רק ]ג[

 

 ; ל אותו ומכרו מהבור יוסף את העלו האחים [245]

 סוחרים. מדינים ]א[ 

 ישמעאלים ]ב[

 מצרים ]ג[

 

  ; היה יוסף את למכור שהציע האח 246

 . ראובן ]א[

 .לוי ]ב[

 יהודה. ]ג[

 

 ; היה יוסף מכירת עבור קבלו שהאחים הכספי הסכום [247]

 כסף. ארבעים ]א[ 

 כסף. שלשים ]ב[

 כסף. עשרים ]ג[

 

 ; היה יוסף את מכרו כאשר במקום נמצא היה שלא האח [248]

 שמעון. ]א[ 

 ראובן. ]ב[

 יהודה. ]ג[

 

 ; תההיי בבור איננו שיוסף ראה כאשר הנ''ל האח של [תגובתו249]

 ומרה. גדולה צעקה צעק ]א[ 

 בגדיו. את קרע ]ב[

 יוסף. את לחפש והלך אחיו את עזב ]ג[

 



 ; של בדם טבלו אביהם אל הביאו שהאחים הכתונת את [250]

 עזים. שעיר ]א[ 

 גדי. ]ב[

 שה. ]ג[

 

 ; הוא מהכלל יוסף.היוצא על רבים ימים במשך יעקב של לאבלו קשורים הבאים [הפרטים251]

 שמלותיו. קרע ]א[ 

 שערותיו. גלח ]ב[

 במתניו. שק שם ]ג[

 

  ; הייתה תגובתו לנחמו קמו בנותיו וכל בניו כל כאשר [252]

 להתנחם. מאן ]א[

 התנחם. ]ב[

 בניו. על כעס ]ג[

 

  ; ל והלך אחיו את יהודה עזב יוסף מכירת לאחר [253]

  יוסף. את לחפש למצרים ]א[

 שוע. ושמו כנעני איש ]ב[

 חירה. ושמו עדולמי שאי ]ג[

 

  ; את לאשה נשא [יהודה254]

 עדולמי. איש בת ]א[

 כנעני. איש בת ]ב[

 מצרי. איש בת ]ג[

 

  ; ב היה הוא השלישי הבן את ילדה יהודה אשת כאשר [255]

 שכם. ]א[

  עדולם. ]ב[ 

 כזיב. ]ג[

 



  ; היה ה' בעיני הרע עשה שלא להלן.האחד מובאים יהודה של בניו שמות [256]

  ער. ]א[

 . שלה ]ב[

 אונן. ]ג[

 

 ; היה צאנו את לגזוז הלך שיהודה המקום שם [257]

 תמנתה. ]א[ 

 עדולם. ]ב[

 כזיב. ]ג[

 

 ; הוא  מהכלל ויהודה.היוצא תמר למעשה קשורים הבאים הפרטים [258]

 מעליה. אלמנותה בגדי את הסירה ]א[ 

 בצעיף. התכסתה ]ב[ 

 יפים. בגדים לבשה ]ג[

 

  ; ב תמנתה דרך על ישבה מרת [259]

 עצומות. עינים ]א[

 עינים. פתח ]ב[

 מורד. ראש ]ג[

 

  ; הוא מהכלל היוצא . לתמר יהודה שנתן לערבון קשורים הבאים [הפרטים260]

 ופתילים. חותמת ]א[

 עזים. גדי ]ב[

 מטה. ]ג[

 

 ; היא הדרך'' על בעיניים היא----------ה ''איה בכתוב החסרה המלה [261]

  קדשה []א

 זונה ]ב[

 ]ג[אישה

 



 לאחר......; הרה שתמר נודע ליהודה [262]

 חדשים. שלשה ]א[ 

 חדשים. כמשלש ]ב[

 חדשים. ששה ]ג[

 

 ; הוא תמר את להעניש יהודה שהחליט העונש [263]

 תלייה. ]א[ 

 שריפה. ]ב[

 באבנים. סקילה ]ג[

 

 ; הייתה הערבון את לו שלחה שתמר לאחר יהודה תגובת [264]

 ממני. צדקה ]א[ 

  לזנונים הרה הנה ]ב[

 ותשרף. הוציאוה ]ג[

 

 ; ילדה תמר [265]

 בנים. שני ]א[ 

 תומים ]ב[

 תאומים. .]ג[

 

 ; ראשון שנולד הבן של ידו על קשרה המילדת [266]

 חוט. ]א[ 

 מטפחת. ]ב[

 שני. ]ג[

 

  ; היה הישמעאלים מידי יוסף את שקנה האיש שם [267]

 שקים.המ שר פוטיפרע ]א[

 האופים. שר ]ב[פוטיפר

 הטבחים. שר פוטיפר ]ג[

 



  ; שהיה יוסף על מספר הכתוב [268]

 נאמן. איש ]א[

 מצליח. איש ]ב[

 חכם. איש ]ג[

 

 ... הוא ולכן אדוניו בעיני חן מצא יוסף [269]

 לו. אשר כל ועל ביתו על אותו הפקיד ]א[

 ביתו. על אותו הפקיד ]ב[

 עבדיו. כל על למושל אותו הפקיד ]ג[

 

 ; שהיה יוסף את מתאר הכתוב [270]

 מראה. ויפה תואר יפה ]א[ 

 מראה. יפה ]ב[

 חיל. גבור ]ג[

 

  ; ל מיוסף בקשה פוטיפר אשת [271]

 אותה. ]א[לנשק

 אותה. לשרת ]ב[

 אתה. לשכב ]ג[

 

  ; הייתה  פוטיפר לאשת יוסף של שובתו [272]

 לה'. ולחטוא באדונו לבגוד רוצה איננו ]א[

 באדונו. לבגוד רוצה איננו ]ב[

 לה'. לחטוא רוצה איננו ]ג[

 

 כאשר... בבגדו יוסף את תפסה פוטיפר אשת [273]

 הבית. מאנשי איש היה לא ]א[

 למשתה. הלכו הבית אנשי כל ]ב[כאשר

 בבית. רבים אנשים היו כאשר ]ג[

 



 ; הייתה יוסף תגובת [274]

 החוצה. ונס מידה בגדו את בחזקה משך ]א[ 

 החוצה. ונס בידה בגדו את עזב ב[]

 בגדו. את ממנה בקש ]ג[

 

  ; להם ואמרה ביתה לאנשי קראה פוטיפר אשת [275]

 בנו. לצחק עברי עבד לנו הביא ראו ]א[

 בנו. לצחק עברי איש לנו הביא ראו ]ב[

 עמי. לשכב עברי איש לנו הביא ראו ]ג[

 

 ; ב יוסף את ושם אשתו לדברי האמין יוסף אדוני [276]

 בור. ]א[ 

 הסוהר בבית ]ב[

 שם. אסורים המלך אסירי אשר הסוהר בבית .]ג[

 

  ; ב מתבטא .הדבר הסוהר בבית בהיותו גם יוסף עם היה [ה'277]

 יוסף. בידי הסוהר בבית האסירים כל את נתן הסוהר בית שר ]א[

 פרעה. שרי על לשמור יוסף את הפקיד הסוהר בית שר ]ב[

 קשה. עבודה מכל יוסף את רשחר הסוהר בית שר ]ג[

 

  ; הוא מהכלל לפרעה.היוצא חטאו מהם פרעה.שנים שרי הם להלן הרשומים השרים [278]

 האופים. ]א[שר

 הטבחים. שר ]ב[

 המשקים. שר ]ג[

 

  ;  פרעה שרי את שאל יוסף [279]

 היום. זועפים פניכם מדוע ]א[

 היום. עצובים פניכם מדוע ]ב[

 ום.הי רעים פניכם מדוע ]ג[

 



 קשורים נצה,אשכולות.ענבים,כוס[ שריגים, שלשה גפן, ] בסוגרים הרשומים הפרטים [280]
 ; של לחלומו

 המשקים. ]א[שר 

 הטבחים. שר ]ב[

 האופים. שר ]ג[

 

  ; של לחלומו קשורים העליון,מאכל,עוף[ חורי,סל סלי ]שלשה בסוגריים הרשומים הפרטים [281]

 הטבחים. שר ]א[

 האופים. שר ]ב[

 המשקים. שר ]ג[

 

  ; היה חלומו את ליוסף שספר הראשון [282]

 האופים. שר ]א[

 הטבחים. שר ]ב[

 המשקים. שר ]ג[

 

 מבית להוציאו וינסה אותו שיזכור לטובה חלומו את לו שפתר מהשר מבקש יוסף [283]
 ; ש לו מספר הוא לזה הסוהר.בנוסף

 אחיו. ידי על לעבד נמכר ]א[ 

 ים.העבר מארץ נגנב ]ב[

 העברים. מארץ בא ]ג[

 

  ; ב  עבדיו ראש את נשא פרעה [284]

  השלישי יום ]א[
 עבדיו. לכל המשתה יום ]ב[
 פרעה. את הולדת ,יום השלישי יום ]ג[

 

 ... חלומו את חלם פרעה [285]

 שנים. שנתיים מקץ ]א[

 ימים. שנתיים מקץ ]ב[

 שנים. שבע מקץ ]ג[



 ; שהוא פרעה ראה בחלומו [286]

 היאור. על עומד []א 

 הנהר. על עומד ]ב[

 באחו. הולך ]ג[

 

  ; הוא מהכלל פרעה.היוצא לחלום קשורים הבאים התיאורים [287]

 בשר. ובריאות מראה ]א[יפות

 בשר. ודקות מראה רעות ]ב[

 בשר. ובריאות תואר יפות ]ג[

 

  ; הוא מהכלל פרעה.היוצא לחלום קשורים הבאים התיאורים [288]

 ויפות. בריאות ]א[

 וטובות. בריאות ]ב[

 קדים. ושדופות דקות ]ג[

 

  ; הם מהכלל הצלחה.היוצאים ללא אך פרעה, חלום את לפתור ניסו הבאים האנשים [289]

 חרטומים. ]א[

 מכשפים. ]ב[

 חכמים. ]ג[

 

 לפרעה... מספר חלומות לפתור יוסף של יכלתו על [290]

 המשקים. שר ]א[

 האופים. שר ]ב[

 ים.הטבח שר ]ג[

 

 הדברים את יוסף אותו''עונה לפתור חלום ,תשמע לאמור עליך ''שמעתי ליוסף פרעה לדברי [291]
 ; הבאים

 פרעה. שלום את יענה ]א[אלקים 

 פתרונים. לאלקים ]ב[

 פרעה. חלום את יפתור אלקים ]ג[



  ; הם מהכלל לפרעה.היוצאים יוסף להצעות קשורים הבאים העניינים [292]

 הרעב. לשנות בר ההרב לאסוף ]א[

 הארץ. על פקידים ולהפקיד מצרים על וחכם נבון איש למנות ]ב[

 השבע. שנות של התבואה לשמירת  מחסנים הרבה ]ג[לבנות

 

 ; הוא מהכלל לגדולה.היוצא יוסף של לעלייתו קשורים הבאים [התארים293]

 וחכם. נבון ]א[ 

 למלך. משנה ]ב[

 אברך. ]ג[

 

 ; הם מהכלל לגדולה.היוצאים עלייתו ביום ליוסף נעשו הבאים הפרטים [294]

 שש. המלך,בגדי טבעת ]א[ 

 המלכות. המלך,שרביט כתר ]ב[

 המשנה. הזהב,מרכבת רביד ]ג[

 

  ; יוסף שם את קורא [פרעה295]

 אברך. ]א[

 יוסף. פורת בן ]ב[ 

 פענח. צפנת ]ג[

 

 ; של הבת הייתה יוסף של אשתו אסנת [296]

  און כהן ]א[פוטיפרע 

 מצרים. מלך ]ב[פרעה

 פרעה. סריס פוטיפר ]ג[

 

 ; בן בהיותו פרעה לפני עמד יוסף [297]

 שנה. עשרים ]א[ 

 שנה. שלשים ]ב[

 שנה. ארבעים ]ג[

 



 ; הוא אסף שיוסף הבר]מזון[ כמות תיאור [298]

 מאד. הרבה הים כחול ]א[ 

 לרוב  הארץ כעפר ]ב[

 היאור. שפת על אשר  כחול .]ג[

 

  ; היה ממצרים בר לשבור שירדו יוסף אחי מספר [299]

 עשר אחד ]א[

 תשעה. .]ב[

 עשרה. ]ג[

 

 ; הוא מהכלל הרעב.היוצא בשנות יוסף תארי הם הבאים התארים [300]

 הארץ. על השליט ]א[ 

 הארץ. עם לכל המשביר ]ב[

 מצרים. ארץ בכל המוכר ]ג[

 

 ו... למצרים הבאים בתוך באו יוסף אחי [א301]

 ארצה. לו והשתחו ]א[

 ארצה. אפים לו השתחוו ]ב[

 פעמים. שבע ארצה לו השתחוו ]ג[

 

ב[ איזו מהפעולות הבאות לא התרחשה במפגש הראשון מאז מכירת יוסף בינו לבין אחיו 301]
 שהגיעו לשבור אוכל במצרים? ; 

 ]א[הכירם והתנכר אליהם.
 ]ב[ ציווה על חייליו  להכניסם לבית סוהר ולהכותם.

 תם קשות והאשימם בריגול.]ג[ דבר א

 [ לכמה ימים הושיב יוסף את אחיו במשמר? 302]
 ]א[ יום אחד.

 ]ב[ שלשת ימים.
 ]ג[ ארבעה ימים.

 [ באיזה אופן יוסף וידא שבנימין אכן יגיע אליו למצרים? ;303]
 ]א[ החזיק את כל האחים בבית הסוהר ושחרר אחד להביא את בנימין.

 יק שניים מהם בבית הסוהר עד שיביאו את בנימין.]ב[ שחרר את רוב האחים והחז
 ]ג[ שחרר את כל האחים חוץ משמעון שאותו אסר עד לבואו של בנימין.



[ הכתוב ''אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו'' נאמר בהקשר ל; ]א[חרטתם של 304]
 אחי יוסף על שהרעו לו ומכרו אותו לעבד.

 בל שאביהם סבל באבלו של יוסף ובסרובו להתנחם.]ב[ צערם של אחי יוסף על הס
 ]ג[ צערם של אחי יוסף על שלא לקחו אתם את בנימין למרות תחנוניו הרבים.

 [ המשכו הנכון של הכתוב: ''והם לא ידעו כי שומע יוסף'' הוא; 305]
 ]א[ כי המתורגמן ביניהם. 

 ]ב[ כי המליץ בינותם. 
 ]ג[ כי הדלת נעל בעדם.

 הציווים הבאים לא אמר יוסף ביחס לאחיו?; [ איזה מ306]
 ]א[ למלא את כליהם בר ולתת להם צדה לדרך.

 ]ב[ לתת מספוא לחמוריהם .
 ]ג[ להשיב כספיהם איש אל שקו.

 [ היכן גילה אחד מהאחים שכספו הושב לשקו? ; 307]
 ]א[ בדרך. 

 ]ב[ בבית אביהם .
 ]ג[ במלון.

 ושב להם? ; [ איך הגיבו האחים כשגילו שכספם ה308]
 ]א[ שמחו על כך.

 ]ב[ פחדו.
 ]ג[ בכו.

 [אלו מהמתנות הבאות לא אמר יעקב לבניו להביא ליוסף? ; 309]
 ]א[ אגוזים ותמרים .

 ]ב[ מעט צרי ומעט דבש,נכאת ולט.
 ]ג[ בטנים ושקדים.

 סף.] בנוסף למנחה הכוללת מאכלים, מה מצווה יעקב את בניו עוד להביא ליוסף?; ]א[ כסף נו310]
 ]ב[ כסף רב .

 ]ג[ כסף משנה.

 [ יוסף הזמין את אחיו לביתו לארוחת; 311]
 ]א[ ערב.

 ]ב[ בוקר.
 ]ג[ צהרים.

 [ איזה מהמשפטים הבאים לא חלף במוחם של האחים כשהובאו לבית יוסף?;312]
 ]א[ הביא אותנו כדי להכניסנו למשמר ולהתעלל בנו.

 עלינו. ]ב[ הביא אותנו כדי להתגולל עלינו ולהתנפל
 ]ג[ הביא אותנו כדי לקחתנו לעבדים ואת חמורנו.

 [ ההמשך הנכון של הכתוב ''כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם'' הוא ; 313]
 ]א[ כי אינם רעבים ללחם.

 ]ב[ כי תועבה היא למצרים.
 ]ג[ כי כך ציווה יוסף.

 [ בכמה הייתה משאת בנימין יותר ממשאת כולם? 314]
 ידות. ]א[ שלש

 ]ב[ ארבע ידות.
 ]ג[ חמש ידות.



 [ בסעודה שערך יוסף לכבוד אחיו הם ; 315]
 ]א[ שתו ושמחו אתו.

 ]ב[ שתו והשתכרו אתו.
 ]ג[ שתו וצחקו אתו.

 [ יוסף ציווה את האיש אשר על ביתו לשים את גביע הכסף שלו ב; 316]
 ]א[ אמתחת שמעון.
 ]ב[ אמתחת בנימין.
 ]ג[ אמתחת הקטן.

 זמן בו שולחו אחי יוסף היה ; [ ה317]
 ]א[ ''הבוקר אור''.

 ]ב[ ''השמש יצא על הארץ''.
 ]ג[ ''בצהרים''.

 [ יוסף ציוה את האיש אשר על ביתו לרדוף אחרי האנשים לאחר ש; 318]
 ]א[ הם יצאו את העיר ולא הרחיקו.

 ]ב[ הם יצאו את העיר.
 ]ג[ הם התרחקו מהעיר.

 יוסף, מה יקרה למי שהגביע ימצא אצלו? [ לדבריו של הממונה על בית319]
 ]א[ ימות והם יהיו עבדים.

 ]ב[ יאסר במשמר והם ישוחררו לדרכם.
 ]ג[ יהיה לו עבד והם יהיו נקיים.

 [ הגביע חשוב ליוסף כיון שהוא ; 320]
 ]א[שותה בו.

 ]ב[ שותה בו ומנחש בו.
 ]ג[ מנחש בו.

 חים היה ; [ סדר החיפוש של הממונה על בית יוסף אצל הא321]
 ]א[בקטון כלה ובגדול החל.
 ]ב[ בגדול החל ובקטון כלה.

 ]ג[ הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו.

[ הכתוב אומר כי כאשר התוודע יוסף לאחיו לא יכלו אחיו לענות אותו, מה הייתה הסיבה 322]
 לכך?

 ]א[ כי נבהלו מפניו.
 ]ב[ כי פחדו ממנו.

 ]ג[ כי התרגשו מאד.

המשפטים הבאים לא סיפר יוסף לאחיו בהתוודעו אליהם אודות התפקידים  [ איזה מבין323]
 שנתן לו ה'?; 

 ]א[שם אותו לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו.
 ]ב[ ליועץ של ארץ מצרים.

 ]ג[ למושל בכל ארץ מצרים ולאדון לכל מצרים.

 [ יוסף מזמין את אביו לשבת ב;324]
 ]א[ ארמון המלך.
 ]ב[ ארץ מצרים.

 שן.]ג[ ארץ גו

 



 [ כדי לשאת את טפם ונשיהם, מה נותן יוסף לאחיו על פי פרעה? ; 325]
 ]א[ חמורים. 

 ]ב[ עגלות.
 ]ג[ סוסים.

 [ איזו מהמתנות הבאה לא נתנה ע"י יוסף לאביו ואחיו? ; 326]
 ]א[ עשרה גמלים טעונים כל טוב. 

 ]ב[ חליפות שמלות ושלש מאות כסף.
 ם ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון.]ג[ עשרה חמורים נושאים מטוב מצרי

 [ מה אומר יוסף לאחיו כאשר הוא נפרד מהם? ; 327]
 ]א[ מהרו בדרך.
 ]ב[ הזהרו בדרך.

 ]ג[ אל תרגזו בדרך.

 [ היכן זובח יעקב זבח לה' בדרכו למצרים? ; 328]
 ]א[ באר שבע.

 ]ב[ בית אל.
 ]ג[ חברון.

 ים בדרכו למצרים? ; [ איך נראה אלוקים ליעקב אחרי שזבח זבח329]
 ]א[ מראות הלילה.

 ]ב[ חלום הלילה.
 ]ג[ בלילה.

 [ מהו מספרם של כל יוצאי ירך יעקב היורדים מצרימה? ; 330]
 ]א[ ששים ושש.

 ]ב[ שבעים.
 ]ג[שבעים וחמש.

 [ מי היה הראשון שהתקדם להודיע ליוסף על בוא אביו? ; 331]
 ]א[ נפתלי.

 ]ב[ לוי.
 ]ג[ יהודה.

 ן נערכה הפגישה המחודשת בין יוסף לאביו? ; [ היכ332]
 ]א[ בית יוסף.
 ]ב[ בית פרעה.

 ]ג[ גושן.

[כאשר ישאל פרעה את אחי יוסף מה מעשיהם,  בקש מהם יוסף לומר שהם... ; ]א[ אנשי 333]
 מקנה.

 ]ב[ גבורי חיל.
 ]ג[ עובדי אדמה.

 [ כמה אחים לקח יוסף בכדי להציג לפני פרעה? ; 334]
 אנשים.]א[ ארבעה 

 ]ב[ חמשה אנשים.
 ]ג[ תשעה אנשים.

[ פרעה מבקש מיוסף שאם הוא יודע שיש בין אחיו אנשי חיל שישים אותם  ; ]א[ שרי צבא על 335]
 אשר לו.

 ]ב[ שרי מקנה על אשר לו.
 ]ג[ אנשי מלחמה על אשר לו.



 [ בן כמה היה יעקב בעומדו לפני פרעה?; 336]
 ]א[ מאה ועשר שנים.

 ים שנה.]ב[ מאה ועשר
 ]ג[ מאה ושלשים שנה.

 [ מהו שמה הנרדף של ארץ גושן? ; 337]
 ]א[ארץ מצרים.

 ]ב[ ארץ רעמסס.
 ]ג[ ארץ הנילוס.

[ מה מהדברים הבאים לא הביאו המצרים ליוסף תמורת לחם? ; ]א[ סוסים,מקנה 338]
 הצאן,מקנה הבקר,חמורים.]ב[ גמלים.]ג[ אדמת מצרים.

 ים ועד קצהו" נאמר בהקשר ל... ; [ הכתוב "מקצה גבול מצר339]
 ]א[ העברת העם לערים.

 ]ב[ קניית אדמת מצרים.
 ]ג[ הרעב הגדול במצרים.

 [איזו אדמה היא היחידה שלא נמכרה לפרעה עבור לחם? ; 340]
 ]א[ אדמת השופטים.

 ]ב[ אדמת השרים.
 ]ג[ אדמת הכהנים.

 ר האדמות? ; [ לפי החוק ששם יוסף על מצרים, כמהצריך להפריש מתוצ341
 ]א[ לתת לפרעה עשירית מהתבואה.
 ]ב[ לתת לפרעה חמישית מהתבואה.
 ]ג[ לתת לפרעה שמינית מהתבואה.

 [ כמה שנים חי יעקב במצרים? ; 342]
 ]א[ שבע עשרה שנה.
 ]ב[ תשע עשרה שנה.

 ]ג[ עשרים וחמש שנים.

 [ כמה היו מספר שנות חיי יעקב? ; 343]
 ]א[ מאה ושמונים שנה.

 מאה וארבעים ושבע שנים.]ב[ 
 ]ג[ מאה ושלשים שנה.

 [יוסף לוקח אתו את שני בניו לבקר את אביו, מאיזו סיבה?344]
 ]א[יעקב חולה.

 ]ב[ יעקב עומד למות .
 ]ג[ יעקב רוצה לברך את שני בניו.

 [ ההמשך הנכון של הכתוב ''ויקח  יוסף את שניהם '' הוא ; 345]
 את אפרים אחרונה משמאל ישראל.]א[ את מנשה ראשונה מול ישראל ו

 ]ב[ את מנשה בימינו משמאל ישראל ואת אפרים בשמאלו מימין ישראל .
 ]ג[ את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל.

 [ משמעותו של הכתוב ''שכל את ידיו'' היא ; 346]
ים תחילה ואח''כ על ראש ]א[ ישראל שם את ידו הימנית על השמאלית ואת שתיהן על ראש אפר

 מנשה.
 ]ב[ישראל שם את ידיו זו ליד זו תחילה על ראש אפרים ואח''כ על ראש מנשה.

 ]ג[ ישראל שם את יד ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה.



[ ההמשך הנכון של הכתוב ''האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם" הוא ; ]א[ באחרית 347]
 השנים.

 ת הימים.]ב[ באחרי
 ]ג[בעוד כמה שנים.

 [ מה מהדברים המוזכרים להלן לא נאמר בברכת יעקב לראובן? ; 348]
 ]א[ כח. 

 ]ב[ עז.
 ]ג[ אש.

 [ הפרטים הבאים לקוחים מברכת יעקב לשמעון ולוי.היוצא מהכלל הוא ; 349]
 ]א[ איש.
 ]ב[ זאב.
 ]ג[ שור.

 ין,ענבים,חלב[ לקוחים מברכת יעקב ל ; [ הפרטים המובאים בסוגריים ]לביא, גפן,שורקה,י350]
 ]א[ גד.

 ]ב[יוסף.
 ]ג[ יהודה.

 [ הפרטים הבאים להלן מובאים בברכת יעקב לזבולון.היוצא מהכלל הוא ; 351]
 ]א[ שפע ימים יינקו.

 ]ב[ חוף ימים.
 ]ג[ צידון.

 [ הפרטים המובאים להלן לקוחים מברכת יעקב ליששכר .היוצא מהכלל הוא ; 352]

 חה.]א[ מנו

 ]ב[ שפוני טמוני חול.

 ]ג[ מס עובד.

 

 [ הפרטים הבאים נאמרו בברכת יעקב לדן.היוצא מהכלל הוא ; 353]

 ]א[ שפיפון.

 ]ב[ סוס.

 ]ג[ גור אריה.

 

 [ המלה עקב נאמרה בברכת יעקב ל ; 354]

 ]א[ אשר.

 ]ב[ נפתלי.

 ]ג[ גד.

 

 



 נאמרו בברכת יעקב ל;  [ ''מעדני מלך''355]

 ]א[ נפתלי.

 בנימין.]ב[ 

 ]ג[ אשר.

 

 נאמרו בברכת יעקב ל ;  [ ''אמרי שפר''356]

 ]א[ גד.

 ]ב[ נפתלי. 

 ]ג[ אשר.

 

 [ הפרטים המובאים להלן נ אמרו בברכת יעקב ליוסף.היוצא מהכלל הוא ; 357]

 ]א[ עלי עין,עלי שור.

 ]ב[ בעלי חצים,קשתו.

 ]ג[ ממגד תבואות שמש.

 

 נאמר בברכת יעקב ל ;  לל''[ הכתוב ''בבקר יאכל עד ולערב יחלק ש358]

 ]א[בנימיו.

 ]ב[ נפתלי.

 ]ג[ גד.

 

 [ במערת המכפלה קבורים ;359]

 ]א[ אדם וחוה,אברהם ושרה,יצחק ורבקה,יעקב ורחל.

 ]ב[ אברהם ושרה,יצחק ורבקה,יעקב ורחל.

 ]ג[ אברהם ושרה,יצחק ורבקה.יעקב ולאה.

 

 [ על יעקב נאמר ; 360]

 וימת.]א[ ויאסוף רגליו אל המטה ויגוע 

 ]ב[ ויאסוף רגליו אל המיטה ויגוע ויאסף אל עמיו.

 ]ג[ ויאסוף רגליו אל המטה וימת ויאסף אל עמיו.

 



 [ יוסף ציווה את עבדיו הרופאים ...361]

 ]א[ לחנוט את אביו.

 ]ב[ לנסות להחיות את אביו.

 ]ג[ לבדוק אם אביו מת.

 

 [ ימי החנוטים נמשכים ...362]

 ]א[ חמשים יום.

 ם יום.]ב] ארבעי

 ]ג[ שבעים יום.

 

 [ המצרים בכו על יעקב...363]

 ]א[ עשרים יום.

 ]ב[שלשים יום.

 ]ג[ שבעים יום.

 

 [ יוסף מספר לבית פרעה שאביו...364]

 ]א[ בקש ממנו לקברו בארץ כנען.

 ]ב[ השביע אותו לקברו בארץ כנען.

 ]ג[ ציווה אותו לקברו בארץ כנען.

 

 הלויה של יעקב ממצרים לארץ כנען .היוצא מהכלל הוא ;[הפרטים המובאים להלן קשורים ל365]

 ]א[ כל עבדי פרעה וכל זקני ארץ מצרים,גם רכב גם פרשים. 

 ]ב[ כל בית יוסף ואחיו ובית אביו וטפם וצאנם ובקרם.

 ]ג[ כל בית יוסף ואחיו ובית אביו.

 

מצרים.שמו  [ המקום בו עשו ליעקב מספד גדול ואבל שבעת ימים נקרא על שם האבל אבל366]
 הקודם הוא ; 

 ]א[ עבר הירדן.

 ]ב[ גורן האטד.

 ]ג[ לוז.



 [ לאחר מות יעקב חששו אחי יוסף שמא ...367]

 ]א[ ישים אותם פרעה לשרי מקנה על אשר לו.

 ]ב[ יפסיק יוסף לעזור להם לכלכל את משפחתם.

 ]ג[ יעניש אותם יוסף על כל הרעה אשר עשו לו.

 

 י מותו הייתה ;[ שבועת יוסף לאחיו לפנ368]

 ]א[ והיה כאשר יפקוד ה' אתכם וזכרתם אותי והקמותם לי מצבה בארץ.

 ]ב[ אל נא תקברוני במצרים.

 ]ג[ פקוד יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה.

 

 [מספר שנות חיי יוסף היו ; 369]

 ]א[ מאה ועשר שנים.

 ]ב[ מאה ועשרים שנה.

 ]ג[ מאה וארבעים שנה.

 

שימת פסוקים הקשורים לאישים שונים בספר בראשית.רשום ליד כל פסוק את [ לפניך ר370]
האות שליד האישיות הנכונה.רשימת האישים מובאת במקביל לרשימת הפסוקים.לחלק 

 מהאישים באים שני פסוקים.   

 ''ראה ה' בעניי''                                                          

 זבלני אישי                                           [    ''הפעם י371]

 [    ''זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידנו''                        372]

 [    ''כי הפרני אלקים בארץ עניי''                              373]

       [    ''וידו אוחזת בעקב עשו''                                   374]

 [    ''שמע ה' כי שנואה אנכי''                                             375]

 [    ''באשרי כי אשרוני בנות''                                     376]

 [    'כי שת לי אלקים זרע אחר''                                         377]

 י אישי''                                                 [    ''הפעם ילוה אל378]

 [    ''יוסף ה' לי בן אחר''                                                     379]

 [    ''כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל''                           380]

                                        [    ''הפעם אודה את ה'''             381]



 [    ''מה פרצת עליך פרץ''                                                  382]

 [    ''בגד''                                                                    383]

                          [    ''קניתי איש את ה' ''                      384]

 [    ''כי נשני  אלקים את כל עמלי''                                       385]

 [    ''גדוד יגודנו''                                                                 386]

                              [    ''בן אוני''                                          387]

 [    ''חמור גרם''                                                              388]

 [    ''דנני אלקים וגם שמע בקולי''                                       389]

 [    ''זאב יטרף''390]

 [    ''שכור שכרתיך בדודאי בני''391]

 ''איילה שלוחה''  [  392]

 [    ''נפתולי אלקים נפתלתי''393]

 [    ''שמנה לחמו''394]

 [    ''כלי חמס מכרותיהם''395]

 [    ''גור אריה''396]

 [    ''נחש עלי דרך''397]

 [    ''פחז כמים398]

 [    ''בן פורת''399] 

 [  "מצא חן בעיני ה'"400]

 

 זהה את האישים

 מעולם אנשי השם''                                          [ "המה הגבורים אשר 410]

 [    ''לוטש כל חורש נחושת וברזל''                                                 411]

 [    ''יושב אוהל ומקנה''                                                                 412]

 ד בארץ''                                                                       [    ''נע ונ413]

 [    ''תופש כל כנור ועוגב''                                                              414]

            [    ''תמים היה בדורותיו''                                                    415]

 [    ''הוציא לחם  ויין''                                                                    416]

 [    ''ידו בכל ויד כל בו''                                                                  417]

                                        [    ''עומד עליהם תחת העץ ''                  418]



 [    ''פקח אלקים את עיניה''                                                            419]

 [    ''כדה על שכמה420]

 [    ''בא ברוך ה' ''                                                                          421]

 [    ''כלו כאדרת שער''                                                                    422]

 [    ''נכבד מכל בית אביו''                                                               423]

                           [    ''בעל החלומות''                                             424]

 [    תפשה אותו בבגדו                                                                 425]

 [    ''ותפעם רוחו''                                                                          426]

                                                         [    מניקת רבקה                      427]

 [    אסף את כל אנשי מקומו ועשה משתה                                        428]

 [    הייתה פילגש לאליפז בן עשו                                                429]

                                                     [    הזכיר את חטאיו             430]

 [    כרת ברית עם יצחק                                                                    431]

 [   צחקה בקרבה                                                                             432]

 צאן אביה                                                                        [ רעתה את433]

 [ישב בין אנשים רעים וחטאים                                                             434]

 [ ספר לאברהם שלוט בן אחיו נלקח בשבי                                         435]

 [מצאו באר מים חיים                                                                        436]

 [ נדר נדר                                                                                        437]

                                      [ שפחת רחל                                               438]

 [ שפחת לאה                                                                                    439] 

 [ יצאה לראות בבנות הארץ                                                                 440]

                                                                              [ בתו של כהן און     441]

 [ רצה להציל את אחיו                                                                            442]

                       [לא זכר את יוסף                                                           443]

 

 

 

 



 נכון או לא נכון?

 

 [האם הארץ הייתה תהו ובוהו.                                                                444] 

 יר את השמים          [האם אלקים נתן את המאורות ברקיע השמים כדי  להא445]

 [ האם התנינים הגדולים נבראו ביום הששי                                              446]

 [ ''זכר ונקבה ברא אותם ''נאמר על הבהמות וחיות השדה                         447]

                       [ בימי אנוש הוחל לקרוא בשם השם.                               448]

 [ היונה שבה אל נח עם עלי זית בפיו.                                                    449]

 [ ואת הצפור בתר                                                                             450]

                                        [ תנור עשן ולפיד אש בהפיכת סדום ועמורה   451]

 [ הגר תעתה במדבר באר שבע                                                          452]

 [ הוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים                                 453]

                                  [ אליעזר אמר שלא ידבר עד שיגמור לאכול         454]

 [ יצחק אמר לעשו גשה נא ואמושך בני                                                455]

 [ יעקב נאבק עם האיש עד זריחת השמש                                             456]

                                 [בני ישראל לא אוכלים את גיד הנשה                 457]

 [ המילדת קשרה שני על ידו של זרח                                                 458]

 [ פרעה הסיר את כתרו מעל ראשו ושם אותו על ראש יוסף                    459]

               [יוסף הזכיר לאחיו את החלומות אשר חלם להם                    460]

 [ כאשר נכמרו רחמי יוסף אל אחיו הלך לבכות בחדרו                           461]

 [ המצרים אינם אוכלים עם העברים לחם כי תועבה היא למצרים             462]

 [יוסף נתן חמש חליפות שמלות לכל אחד מאחיו                                 463]

 של נפתלי שרח                                                                [ שם בתו 464]

 [יוסף השביע את פרעה להרשות לו לעלות לקבור את אביו                          465]

 [ יוסף ראה לאפרים בני שלשים                                                              466]

 חנטו את יוסף ושמו אותו בארון במצרים                                                  [467]

 [ רחל שמחה כשנולדו בנים ללאה אחותה                                                 468]

             [ זלפה הייתה שפחת לאה                                                         469]

 [ יצחק אהב את עשו כיון שהוא היה יושב אוהלים                                      470]

 [ אליעזר עמד על הגמלים על העין                                                          471]

                               [ אברהם נטע אשל בחברון                                      472]

 [ הגר תעתה במדבר יהודה                                                                   473]

 [ בנות לוט השקו את אביהן יין                                                               474]



 את סדום                                        [ השמש יצא על הארץ כאשר לוט עזב475]

 [ כל אנשי סדום הוכו בסנורים                                                                 476]

 [ ברכת מלכי צדק מלך שלם לאברהם ''ברוך אברם לאל עליון 477]

                                                  קונה שמים וארץ''                                     

 [ כנען היה בנו של נח                                                                          478]

 [ פרעה שאל את יעקב כמה ימי שני חייך                                              479]

 

 מי אמר למי

 [ ''למה חרה לך ולמה נפלו פניך''                                                        480]

 [ ''אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה''                                                   481]

                                                                  [ ''גדול עווני מנשוא''      482]

 [ ''שמען קולי האזנה אמרתי''                                                              483]

 [ ''לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך''                                              484]

                                                                                                                                  אשה יפת מראה את''                                      [ ''485]

                           [ ''כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה''                486]

 [ ''למה לא הגדת לי כי אשתך היא''                                                       487]

 [ ''אנשים אחים אנחנו.''                                                               488]

                                        [ ''תן לי הנפש והרכוש קח לך''             489]

 [ ''אם מחוט ועד שרוך נעל''                                                         490]

 [ ''אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי''                                          491]

                                               [ ''ישפוט ה' ביני וביניך''                492]

 [ 'קומו צאו מן המקום הזה.''                                                        493]

 [ ''מה תתן לי ואנכי הולך ערירי''                                                   494]

                                                        [ ''אי מזה באת ואנה תלכי''   495]

 [ ''שבו לכם פה עם החמור''                                                          496]

 [ ''למה תעמוד בחוץ''                                                                  497]

 מותי''                                                                 [ ''לא ידעתי יום 498]

 [ ''שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך''                                            499]

 ['כי הקרה ה'אלקיך לפני.                                                            500]

 א אצלת לי ברכה''                                                                [ ''הל501]

 [ ''ושמרתיך בכל אשר תלך''                                                          502]

 [ ''טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר''                                   503]

 'הבה לי בנים''                                                                           [ '504]



 [ ''האנשים האלה שלמים הם אתנו''                                                  505]

                  [ ''אין נבון וחכם כמוך''                                                    506]

 [ ''בזאת תבחנו.''                                                                           507]

 [ ''למה הרעותם לי''                                                                        508]

                                                    [ ''וטבח טבח והכן''                      509]

 [ ''אלקים יחנך בני''                                                                          510]

 [ ''למה נמות נגדך''                                                                         511]

 ידעתי בני ידעתי.''                                                                        [ ''512]

 [ ''מעט ורעים היו ימי שני חיי''                                                    513]

                                                         

 

 על מי ועל מה נאמר

 [ ''איננו כי לקח אותו אלקים''                                                          514]

 [ ''עבד עבדים יהיה לאחיו''                                                            515]

                                         [ ''רעים וחטאים לה' מאד.                      516]

 [ ''והוא יהיה פרא אדם''                                                                517]

 [ ''כירק עשב נתתי לכם את כל''                                                      518]

 הארץ''                                               [ ''והייתה לאות ברית ביני ובין 519]

 [ ''וישת מן היין וישכר''                                                                   520]

 [ ''איש תם יושב אוהלים''                                                             521]

 ים הוא לו''                                                                    [ ''בן זקונ522] 

 [ ''ויצוק עליה שמן''                                                                        523]

             [ ''אתה עתה ברוך ה'.''                                                     524]

 [ ''מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה''                                               525]

 [ ''שנואה''                                                                                   526]

                         [ ''כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני.''      527]

 [ ''נשיא הארץ.''                                                                           528]

 [ ''מה נורא המקום הזה''                                                               529]

                                                    [ ''והשיבך על כנך.''                    530]

 [ ''כחול הים הרבה מ אד עד כי חדל לספור כי אין מספר''                     531]

 [ ''והיא כפורחת עלתה נצה ''                                                          532]

                                                    [ ''אוכל אותם מן הסל מעל ראשי'' 533]

 [ ''יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה.''                                   534]



 [ ''וקוץ ודרדר תצמיח לך''                                                               535]

 עשה''                                                  [ ''תחתיים שניים ושלישים ת536]

 [ ''וישכון באהלי שם''                                                                      537]

 [ ''בימיו נפלגה 538]

     [ ''עם אחד ושפה אחת לכלם''                                                     539]

 [ ''יפה היא מאד.''                                                                         540]

 [ ''כגן ה' כארץ מצרים''                                                                      541]

                                            [ ''בן משק ביתי''                                    542]

 [ האחד בא לגור וישפוט שפוט.''                                                          543]

 [ ''אחותנו את היי לאלפי רבבה ''                                                         544]

 רת מונים.''                                                 [ ''החליף את משכורתי עש545]

 [ ''כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל.                                              546]

 [ ''נחש ינחש בו.''                                                                             547]

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תשובון -בראשית 

 

מס' 
 השאלה

אות 
 התשובה

 המקור התשובה

 4בראשית יב',  בן שבעים וחמש שנה ב 1
 4בראשית יב',  לוט ג 2
  7בראשית יב', שכם ג 3
 10בראשית יב',  הרעב הכבד שהיה בארץ א 4
פחד שהמצרים יקחו את שרה אברהם  ג          5

 ויהרגו אותו
 12בראשית יב', 

צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות  ב 6
 ואתונות וגמלים

 16בראשית יב', 

 17בראשית יב',  נגעים גדולים לפרעה ולביתו ב 7
פרעה אומר לאברהם לעזוב את מצרים  ג 8

 ומצווה את אנשיו לשלחו
 19בראשית יב', 

שישב בו לראשונה לשבת במקום  ג 9
 בכניסתו לארץ.

 3בראשית יג', 

 7בראשית יג',  הריב בין רועי אברהם לרועי לוט ב 10
אברהם מאפשר ללוט לבחור ראשון  א 11

 את איזור התיישבותו
 9בראשית יג', 

אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי  א 12
 כריהכ

 12בראשית יג', 

 16בראשית יג',  כעפר הארץ ב 13
 18בראשית יג',  חברון א 14
 3בראשית יד',  עמק השדים ג 15
 4בראשית יד', חמשת המלכים מרדו בכדרלעומר א 16
 13בראשית יד', בעלי ברית אברהם ג 17
 14בראשית יד',  לוט בן אחי אברהם נלקח בשבי ג 18
 15בראשית יד',  חובה ב 19
 17בראשית יד',  עמק שוה א 20
 18בראשית יד',  צדק-מלכי ב 21
 5בראשית טו',  הבטחת הזרע א 22         
 9בראשית טו',  ברית בין הבתרים ג 23
 12בראשית טו',  אברהם ב 24
 13בראשית טו',  בברית בין הבתרים א 25
 3בראשית טז',  אחרי עשר שנים ג 26
 14בראשית טז',  המקום בו נראה מלאך ה' להגר ב 27
 24בראשית יז',  שניםתשעים ותשע  ב 28
 12בראשית יז',  שמונה ימים ב 29
 20בראשית יז',  על ישמעאל ג 30
המלאכים שבקרו אצלו ובשרו לו  א 31

 ולשרה על לידת יצחק
 5-8בראשית יח', 

סיונות של אברהם ללמד זכות על יהנ ב 32
 אנשי סדום ועמורה.

 24-32בראשית יח', 

 3בראשית יט',  לוט א 33
 13בראשית יט',  חטאי סדום ועמורה ב 34



 24בראשית יט',  גפרית ואש א 35
כר,כל יושבי הערים יהערים,כל הכ א 36

 .וצמח האדמה
 25בראשית יט', 

 28בראשית יט',  הפיכת סדום ועומרה ג 37
 26בראשית יט',  אשת לוט ב 38
 29בראשית יט',  אברהם ב 39
 30בראשית יט',  לוט ושתי בנותיו א 40
 21בראשית ט',  נח ולוט ב 41

 33-36בראשית יט', 
 11בראשית כ',  אנשי גרר א 42
 7בראשית כ',  אברהם ג 43
 9בראשית כ',  לקיחת שרה לבית אבימלך. ב 44
 2בראשית כא',  לידת יצחק ג 45
 4בראשית כא',  שמונה ימים ג 46
 8בראשית כא',  יום היגמל את יצחק ב 47
 5בראשית כא',  שניםמאה  ב 48
 14בראשית כא',  צידה שנתן אברהם להגר. ג 49
מרחק מהמקום בו ישבה הגר עד  ב 50

 למקום בו שכב ישמעאל.
 16בראשית כא', 

 25בראשית כא',  באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ב 51
 30בראשית כא',  שבע כבשות ב 52
 33בראשית כא',  אשל א 53
 22בראשית כא',  פלשתיםשר צבא מלך  ג 54
 33בראשית כא',  האשל בבאר שבע ב 55
 1בראשית כב',  עקדת יצחק ב 56
 2בראשית כב',  ארץ המוריה ב 57
 2בראשית כב',  אחד ההרים א 58
חובש את חמורו,לוקח אתו את שני  ג 59

 נעריו ואת יצחק בנו.
 3בראשית כב', 

האש על יצחק בנו ובידו הוא לוקח את  ב 60
ואת המאכלת רק כאשר הוא מתקרב 

 למקום.

 6בראשית כב', 

 4בראשית כב',  ביום השלישי א 61
 5בראשית כב',  את יצחק בנו.רק  ג 62
אברהם בנה את המזבח , ערך את  א 63

העצים, עקד את יצחק ושם אותו על 
 המזבח ממעל לעצים.

 9בראשית כב', 

שאברהם לקח את המאכלת ברגע  ב 64
 את בנו. לשחוט

 10-11בראשית כב', 

 13בראשית כב',  איל ב 65
 14בראשית כב',  ה' יראה ג 66
 15בראשית כב',  פעמיים ב 67
 12בראשית כב',  לוקים-ירא א א 68
מלכה אשת נחור אחיו ילדה גם היא  ג 69

 בנים.
 20בראשית כב', 

 1בראשית כג',  מאה עשרים ושבע שנים ב 70
 2בראשית כג',  קריית ארבע א 71
 2בראשית כג',  חברון ב 72
 4בראשית כג',  גר ותושב א 73



 6בראשית כג',  לוקים-נשיא א ב 74
 19בראשית כג',  מערת המכפלה א 75
 16בראשית כג',  ארבע מאות שקל כסף ב 76
 3בראשית כד',  אברהם לאליעזר א 77
 4בראשית כד',  אברהם לאליעזר עבדו ב 78

אליעזר עבד אברהם בשם אברהם  א 79        
 למשפחת רבקה.

 38בראשית כד', 

 9בראשית כד',  שם את ידו תחת ירך אברהם. ג 80
 10בראשית כד',  עשרה גמלים ב 81
 11בראשית כד',  לעת ערב א 82
הנערה שיבקש ממנה לשתות ותתן לו  ג 83

 מכדה וגם תשקה את גמליו
 14בראשית כד', 

 15בראשית כד',  .שהוא גמר את תפלתולפני  א 84
 15בראשית כד',  שכמה ג 85
 16בראשית כד',  טובת מראה מאוד ב 86
 17בראשית כד',  הגמיאיני נא מעט מים מכדך. ג 87
היה עדיין מתפלא אם הצליח ה' דרכו  ג 88

 או לא.
 21בראשית כד', 

 22בראשית כד',  לפני ששאל אותה בת מי היא. ג 89
 28בראשית כד',  בית אמה ב 90
 33בראשית כד',  לפני שאכל ג 91
נתן אליעזר כלי כסף וכלי זהב ובגדים  א 92

 .לרבקה ומגדנות לאחיה ולאמה
 53בראשית כד', 

הם קראו לרבקה ושאלו אותה אם היא  ג 93
 מסכימה ללכת עם אליעזר.

 57-58בראשית כד', 

 63בראשית כד',  לפנות ערב ג 94
 64בראשית כד',  נפלה מעל הגמל ב 95
 1בראשית כה',  .שה אחרת ושמה קטורהינשא א ב 96
 6בראשית כה',  נתן אברהם מתנות א 97
 7בראשית כה',  מאה, שבעים וחמש שנים ג 98
 9בראשית כה',  יצחק וישמעאל בניו ב 99

 11בראשית כה',  באר לחי רואי ג 100
 כ"ה ט"זבראשית  שנים עשר נשיאים א' 101
 בראשית כ"ה י"ז מאה שלושים ושבע שנים א' 102
 בראשית כ"ה י"ז ויגוע וימת ויאסף אל עמיו ב' 103
 ברשית כ"ה י"ט ארבעים שנה ב' 104
 בראשית כ"ה כ"א רבקה היתה עקרה א' 105
 בראשית כ"ה כ"ב הלכה לדרוש את ה' א' 106
ים בבטנך ושני לאומים ממעיך יגושני  ג' 107

 יפרדו
 בראשית כ"ה כ"ג

 בראשית כ"ה כ"ד תומים ב' 108
 בראשית כ"ה כ"ו שישים שנה ג' 109
 בראשית כ"ה כ"ט נזיד ב' 101
 בראשית כ"ה ל"א ימכור לו את בכורה ג' 111
הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי  ב' 112

 בכורה
 בראשית כ"ה ל"ב

 בראשית כ"ה ל"ג להשבע לו א' 113
 בראשית כ"ה ל"ד ונזיד עדשיםלחם  א' 114
 בראשית כ"ו א' הולך לארץ פלישתים ג' 115



 בראשית כ"ו ד' והרבתי את זרעך ככוכבי השמים ג' 116
בקש ממנה שתאמר שהיא אשתו היות  א' 117

והוא פחד שיהרגו אותו אם ידעו שזאת 
 אשתו

 בראשית כ"ו ז'

אמר לעמו: "הנוגע באיש הזה ובאשתו  ג' 118
 יומת"מות 

 בראשית כ"ו י"א

 בראשית כ"ו י"ב מאה שערים א' 119
 בראשית כ"ו ט"ו נסתמו בעפר על ידי פלישתים ב' 120
חפר אותן היות והפלישתים סתמו  ב' 121

 אותן בעפר
 בראשית כ"ו י"ח

 בראשית כ"ו כ' עשק א' 122
 בראשית כ"ו כ"ב רחובות ג' 123
יצחק נגלה ה' אליו ואחר כך בונה  א' 124

 מזבח
בראשית כ"ו, כ"ד, 

 כ"ה
 בראשית כ"ו כ"ז מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ג' 125
באו לחדש את הברית שכרתו עם  ג' 126

 אברהם אביו
 בראשית כ"ו, כ"ח

 בראשית כ"ו, ל' עשה משתה לאבימלך ואנשיו ב' 127
 בראשית כ"ו, ל"א נשבעו איש לאחיו ב' 128
 בראשית כ"ו, ל"ג על שם הבאר שבעה ג' 129
 בראשית כ"ו, ל"ד ארבעים שנה א' 130
 בראשית כ"ו, ל"ד הן גרמו מורת רוח ליצחק ורבקה ג' 131
 בראשית כ"ז א' עיניו כהו מראות ב' 132
 בראשית כ"ז ג' יצא לדשה לצוד ציד א' 133
 בראשית כ"ז, ג' תליך וקשתך א' 134
 ד' בראשית כ"ז, לברך אותו לפני מותו א' 135
 בראשית כ"ז, ו' היא שמעה את השיחה בין יצחק לעשו ג' 136
 בראשית כ"ז, ט' שני גדיי עיזים טובים ג' 137
 בראשית כ"ז י"א הן עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק ג' 138
בגדי עשו החמודות ואת עורות גדיי  א' 139

 העיזים
-בראשית כ"ז, ט"ו

 ט"ז
מצידי בעבור קום נא שבה ואוכלה  ב' 140

 תברכני נפשך
 בראשית כ"ז, י"ט

 בראשית כ"ז, כ"ב ממש את יעקב ב' 141
 בראשית כ"ז, כ"ג כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות א' 142
 בראשית כ"ז כ"ה יין א' 143
 בראשית כ"ז, כ"ז ריח שדה ב' 144
מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן  א' 145

 ותירוש
 בראשית כ"ז, כ"ח

יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוה  ג' 146
גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך 

 מברכך ברוך ואוררך ארור

 בראשית כ"ז, כ"ט

זמן מועט בלבד לאחר שיצחק סיים  ב' 147
 לברך את יעקב

 בראשית כ"ז, ל'

חרד חרדה גדולה ושאל מי הוא זה  א' 148
 שהביא לו ציד

 בראשית כ"ז, ל"ג

 בראשית כ"ז, ל"ד צעקה גדולה ומרה עד מאודצעק  ג' 149
ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד והיה  ב' 150

 כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך
 בראשית כ"ז, מ'



היא אינה סובלת את התנהגותן של  ב' 151
בנות חת ואינה רוצה שיעקב יקח אחת 

 מהן

 בראשית כ"ז, מ"ו

 בראשית כ"ח, א' שלא יקח איזה מבנות כנען ב' 152
 בראשית כ"ח, ח' הוא ראה שבנות כנען רעות בעיני אביו א' 153
 בראשית כ"ח, י' אבנים מאבני המקום ב' 154
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע  ג' 155

השמימה ומלאכי אלוקים עולים 
 ויורדים בו וה' ניצב על הסולם.

 -בראשית כ"ח, י"ב
 י"ג

לך אתנה  הארץ אשר אתה שוכב עליה ג' 156
 ולזרעך

 בראשית כ"ח, י"ג

והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה  א' 157
 וקדמה צפונה ונגבה

 בראשית כ"ח, י"ד

לשמור אותו בכל אשר ילך, להשיבו אל  ב' 158
 הארץ ולא לעזוב אותו

 בראשית כ"ח, ט"ו

לוקח את האבן ששם מתחת לראשו,  א' 159
 שם אותה מצבה ויוצק שמן על ראשה

 כ"ח, י"ח בראשית

 -בראשית כ"ח, כ' נדר יעקב ב' 160
 כ"ב

 בראשית כ"ט, א' בני קדם ג' 161
 בראשית כ"ט, ב' פגישת יעקב עם רחל ב' 162
 בראשית כ"ט, ד' חרן ג' 163
הזיז את האבן מעל פי הבאר, השקה  א' 164

את צאן לבן, נשק לרחל, וסיפר לה 
 שהוא בן רבקה

 י"ב-בראשית כ"ט, י'

 בראשית כ"ט, י"ז יפת תואר ויפת מראה ב' 165
בראשית כ"ט, י"ח,  שבע שנים ב' 166

 ל'
 בראשית כ"ט, כ' כימים אחדים א' 167
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר,  ב' 168

 וזבולון
 -בראשית כ"ט, ל"ב
ל"ה, בראשית 

 כ' -ל',י"ח
בראשית ל', כ"ד,  יוסף ובנימין ג' 169

 בראשית ל"ה, י"ח
י"ג-בראשית ל', י"א גד ואשר ב' 170  
ח -בראשית ל', ה' דן ונפתלי א' 171 ' 
ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי,  ב' 172

 גד, אשר,יששכר, זבולון, יוסף בנימין
בראשית ל', 

 בראשית ל"ה, י"ח
 בראשית ל', י"ד דודאים א' 173
 בראשית ל', י"ד ימי קציר חיטים ב' 174
שילדה רחל את יוסףלאחר  ג' 175  בראשית ל', כ"ה 
לבן הפריד מבין העדר שהופקד בידי  ב' 176

יעקב את כל העקודים נקודים 
וטלואים והנולדות בצאן עקודים 

 נקודים וטלואים ליעקב

 בראשית ל', ל"ה

 בראשית ל', ל"ו דרך שלושת ימים ב' 177
 בראשית ל', ל"ז מקל לבנה לח לוז וערמון ב' 178
 בראשית ל', מ"ג העטופים ללבן והקשורים ליעקב ג' 179



לקח יעקב את כל אשר לאבינו מאשר  ב' 180
 לאבינו עשה את כל הכבוד הזה

 'בראשית ל"א, א

 'בראשית ל"א, ד בשדה היכן שיעקב רעה א' 181
על עזרת ה' להצלחתו למרות חילופי  ג' 182

 משכורתו פעמים רבות על ידי אביהן
 'בראשית ל"א, ז

 בראשית ל"א, י"ט לבן הלך לגזוז את צאנו ב' 183
 בראשית ל"א, כ"ב לאחר שלושה ימים ג' 184
 בראשית ל"א, כ"ג דרך שבעת ימים א' 185
 בראשית ל"א, כ"ג הר הגלעד א' 186
 בראשית ל"א, כ"ד בחלום הלילה לפני שנפגש עם יעקב ג' 187
 בראשית ל"א, כ"ו בנותיו א' 188
ובשירים בתוף ובכינורבשמחה  ג' 189  בראשית ל"א, כ"ז 
 בראשית ל"א, ל"ד תרפים ג' 190
 בראשית ל"א, ל"ד כר הגמל ב' 191
 בראשית ל"א, ל"ה דרך נשים לה ואינה יכולה לקום ב' 192
נאמנותו ומסירותו של יעקב ללבן  א' 193

 בשנות עבודתו
בראשית ל"א, ל"ח, 

 מ"ב
 -מ"הבראשית ל"א,  מקל לבנה ג' 194

 מ"ו
 בראשית ל"א, מ"ו מחניים א' 195
התחייבות שאיש מהם אינו עובר את  ג' 196

 הגל כדי להרע לחברו
 בראשית ל"א, נ"ב

 בראשית ל"א, נ"ד יעקב זובח זבח בהר א' 197
 בראשית ל"א, נ"ה מנשק לבניו ולבנותיו ב' 198
 'בראשית ל"ב, ג ארצה שעיר ג' 199
 'ל"ב, דבראשית  אדוני ב' 200
 בראשית ל מ"ג גמלים מניקות א 201
 בראשית ל"ב ז 400 ג 202
 בראשית לב ח שני מחנות א 203
במקרה ועשו יכה את המחנה האחד אז  ג 204

 המחנה השני ינצל
 בראשית לב ט

 בראשית לב יא הצלחתו הגדולה של יעקב בעזרת ה'. ג 205
 בראשית לב יב פחד יעקב מעשו א 206
 בראשית לב טו סוסים,חמורים ופרדות ב 207
 בראשית לב יז רוח ב 208
 בראשית  לב כ פקודת יעקב למלאכים ששלח עשו ב 209
 בראשית  לב כג יבוק א 210
 בראשית  לב כה עלות השחר ג 211
 בראשית לב לג אבקו של יעקב עם האיש ב 212
 בראשית לב לג מאבק יעקב עם האיש ג 213
וילדיהן ראשונה,לאה השפחות  א 214

 וילדיה,רחל ויוסף אחרונים
 בראשית לג כ

 בראשית לג ג שבע פעמים ג 215
הצעת עשו ללכת עם אנשיו לצדו של  ג 216

 יעקב.
 בראשית לג יב,יג

עינוי דינה אחותם על ידי שכם בן  ג 217
 חמור.

 בראשית לד ז

 בראשית לד יב מוהר ומתן א 218
את ערלתם כל יושבי שכם ימולו א 219  בראשית  לד כב 



 בראשית לד כה שמעון ולוי ב 220
 בראשית לד כה ביום השלישי למילתם ג 221
 בראשית  לד כח כספם ,זהבם ושמלותיהם א 222
 בראשית לה א בית אל ב 223
 בראשית לה ה היה עליהם חתת אלקים ג 224
 בראשית לה יט בית לחם. ג 225
כחבראשית לה  שנים 180 א 226  
ויגוע ...וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע  א 227

 ימים
 בראשית   לה כט

 בראשית לו יב אחד מבני עשו ב 228
 בראשית לז ב שבע עשרה שנה ג 229
 בראשית לז ג בן זקונים הוא ג 230
 בראשית לז ג כתונת פסים ב 231
 בראשית לז ז שבע שבלים טובות וגפן פורחת ג 232
על כךגער בו  ב 233  בראשית לז י 
 בראשית לז ט הוסיפו עוד שנוא אותו א 234
 בראשית לז יד עמק חברון ג 235
 בראשית לז יג שכם ב 236
 בראשית לז טו בשדה ב 237
 בראשית לז יז דותן ג 238
 בראשית לז יט בעל החלומות ב 239
 בראשית לז כ אחד הבורות א 240
כבראשית לז  חיה רעה אכלתהו ב 241  
 בראשית לז כב ראובן ב 242
 בראשית לז כג כתונת הפסים ג 243
 בראשית לז כד רק,אין בו מים. א 244
 בראשית  לז כח ישמעאלים ב 245
 בראשית לז כז יהודה ג 246
 בראשית לז כח עשרים כסף ג 247
 בראשית לז כט ראובן ב 248
 בראשית לז כט קרע את בגדיו ב 249
 בראשית לז לא שעיר עזים א 250
 בראשית לז לד גלח שערותיו. ב 251
 בראשית לז לה מאן להתנחם. א 252
 בראשית לח א יש עדולמי ושמו חירה ג 253
 בראשית לח ב בת איש כנעני ב 254
 בראשית לח ה כזיב ג 255
 בראשית לח ז שלה ב 256
 בראשית לח י תמנתה א 257
ידבראשית לח  לבשה בגדים יפים ג 258  
 בראשית לח יד בפתח עינים ב 259
 בראשית לח יז גדי עזים ב 260
 בראשית לח כא הקדשה א 261
 בראשית לח כד כמשלש חודשים ב 262
 בראשית לח כד שריפה ב 263
 בראשית לח כו צדקה ממני א 264
 בראשית לח כז תאומים ג 265
 בראשית לח כח שני ג 266



 בראשית לט א פוטיפר שר הטבחים ג 267
 בראשית  לט ב איש מצליח ב 268
 בראשית לט ד הפקיד אותו על ביתו ועל כל אשר לו א 269
 בראשית  לט ו יפה תואר ויפה מראה א 270
 בראשית לט ז לשכב אתה ג 271
 בראשית לט ט איננו רוצה לבגוד באדונו ולחטוא לה' א 272
 בראשית לט יא לא היה איש מאנשי הבית א 273
 בראשית לט יב עזב את בגדו בידה ונס החוצה ב 274
 בראשית לט יד ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו  275
בבית הסוהר אשר אסירי המלך  ג 276

 אסורים שם.
 בראשית לט כ

שר בית הסוהר נתן את כל האסירים  א 277
 בבית הסוהר בידי יוסף

 בראשית לט כב

 בראשית מ ב שר הטבחים ב 278
 בראשית מ ז מדוע פניכם רעים היום ג 279
 בראשית מ יב שר המשקים א 280
 בראשית מ טז שר האופים ב 281
 בראשית מ ט שר המשקים ג 282
 בראשית מ טו נגנב מארץ העברים ב 283
 בראשית  מ כ יום השלישי ,יום הולדת את פרעה. ג 284
 בראשית מא א מקץ שנתיים ימים ב 285
 בראשית מא א על היאור. עומד א 286
 בראשית מא ב,ו יפות תואר ובריאות בשר ג 287
 בראשית מא ה בריאות ויפות א 288
 בראשית מא כד חרטומים א 289
 בראשית מא ט שר המשקים א 290
 בראשית מא טז אלקים יענה את שלום פרעה א 291
מנות איש נבון וחכם על מצרים  ב 292

 הארץ.ולהפקיד פקידים על 
 בראשית מא לה,לו

 בראשית מא לט, משנה למלך ב 293
 בראשית מא מב, מג כתר המלך,שרביט המלכות ב 294
 בראשית מא מה צפנת פענח. ג 295
 בראשית מא מה פוטיפרע כהן און א 296
 בראשית מא מו שלשים שנה ב 297
 בראשית  מא מט כחול הים הרבה מאד. א 298
 מב גבראשית  עשרה ג 299
 בראשית מב ו המוכר בכל ארץ מצרים ג 300
 בראשית מב ו השתחוו לו אפים ארצה. ב א301
ציווה על חייליו להכניסם לבית הסוהר  ב ב301

 ולהכותם.
-)בראשית מ"ב, ז'

 ח'(
 בראשית מ"ב, י"ז() .שלושת ימים ב 302
שחרר את כל האחים חוץ משמעון  ג 303

 שאותו אסר עד לבואו של בנימין.
 )בראשית מ"ב, כ"ד(

חרטתם של אחי יוסף על שהרעו לו  א 304
 .ומכרו אותו לעבד

 )בראשית מ"ב, כ"א(

 )בראשית מ"ב, כ"ג( .כי המליץ בינותם ב 305
 )בראשית מ"ב, כ"ה( לתת מספוא לחמוריהם. ב 306
 )בראשית מ"ב, כ"ז( במלון. ג 307
 )בראשית מ"ב, כ"ח( פחדו. ב 308



 מ"ג, י"א()בראשית  אגוזים ותמרים. א 309
 )בראשית מ"ג, י"ב( כסף משנה. ג 310
 )בראשית מ"ג, ט"ז( צהרים. ג 311
הביא אותנו כדי להכניסנו למשמר  א 312

 ולהתעלל בנו.
 )בראשית מ"ג, י"ח(

 )בראשית מ"ג, ל"ב( כי תועבה היא למצרים. ב 313
 )בראשית מ"ג, ל"ד( חמש ידות. ג 314
 בראשית מ"ג, ל"ד() שתו והשתכרו איתו ב 315
 )בראשית מ"ד, ב'( אמתחת הקטן. ג 316
 )בראשית מ"ד, ג'( הבוקר אור. א 317
 )בראשית מ"ד, ד'( הם יצאו את העיר ולא הרחיקו. א 318
 )בראשית מ"ד, י'( יהיה לו לעבד והם יהיו נקיים. ג 319
 )בראשית מ"ד, ה'( שותה בו ומנחש בו. ב 320
 )בראשית מ"ד, י"ב( ובקטון כלה.בגדול החל  ב 321
 )בראשית מ"ה, ג'( כי נבהלו מפניו. א 322
-)בראשית מ"ה, ז' ליועץ של ארץ מצרים ב 323

 ח'(
-)בראשית מ"ה, ט' ארץ גושן. ג 324

 י'(
 )בראשית מ"ה, י"ט( עגלות. ב 325
-)בראשית מ"ה, כ"ב עשרה גמלים טעונים כל טוב. א 326

 כ"ג(
 )בראשית מ"ה, כ"ד( רגזו בדרך.אל ת ג 327
 )בראשית מ"ו, א'( באר שבע. א 328
 )בראשית מ"ו, ב'( .מראות הלילה א 329
 )בראשית מ"ו, כ"ז( .שבעים נפש ב 330
 )בראשית מ"ו, כ"ח( יהודה. ג 331
 )בראשית מ"ו, כ"ח( גושן. ג 332
-)בראשית מ"ו, ל"ג אנשי מקנה א 333

 ל"ד(
 )בראשית מ"ז, ב'( אנשים. חמישה ב 334
 )בראשית מ"ז, ו'( שרי מקנה על אשר לו. ב 335
 )בראשית מ"ז, ט'( מאה ושלושים שנה. ג 336
 )בראשית מ"ז, י"א( ארץ רעמסס. ב 337
-)בראשית מ"ז, ט"ז .גמלים ב 338

 כ'(
 )בראשית מ"ז, כ"א( העברת העם לערים. א 339
 מ"ז, כ"ב()בראשית  אדמת הכהנים. ג 340
 )בראשית מ"ז, כ"ד( לתת לפרעה חמישית מהתבואה. ב 341
 )בראשית מ"ז, כ"ח( שבע עשרה שנה. א 342
 )בראשית מ"ז, כ"ח( מאה ארבעים ושבע שנים. ב 343
 )בראשית מ"ח, א'( יעקב חולה. א 344
את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת  ג 345

 מנשה בשמאלו מימין ישראל.
 )בראשית מ"ח, י"ג(

 ישראל שם את יד ימינו על ראש אפרים ג 346
 ואת שמאלו על ראש מנשה.

 )בראשית מ"ח, י"ד(

 )בראשית מ"ט, א'( באחרית הימים. ב 347
 )בראשית מ"ט, ג'( אש. ג 348



-ה')בראשית מ"ט,  זאב ב 349
 ז'(

-)בראשית מ"ט, ח' יהודה ג 350
 י"ב(

 )בראשית מ"ט, יג'( קושפע ימים יינ א 351
-י"ד)בראשית מ"ט,  שפוני טמוני חול ב 352

 (ט"ו
-ט"ז)בראשית מ"ט,  גור אריה ג 353

 (י"ז
 י"ט()בראשית מ"ט,  גד ג 354
 כ'()בראשית מ"ט, אשר ג 355
 ,כ"א()בראשית מ"ט נפתלי ב 356
-כ"ב)בראשית מ"ט,  ממגד תבואות שמש ג 357

 כ"ו(
 כ"ז(מ"ט, )בראשית  בנימין א 358
אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב  ג 359

 ולאה
 ל"א()בראשית מ"ט, 

ויאסוף רגליו אל המיטה ויגוע ויאסף  ב 360
 אל עמיו

 ל"ג()בראשית מ"ט, 

 נ', ב'()בראשית  לחנוט את אביו א 361
 נ', ג'()בראשית  ארבעים יום ב 362
 נ', ג'()בראשית  שבעים יום ג 363
 נ',ה'()בראשית  ו לקברו בארץ כנעןהשביע אות ב 364
כל בית יוסף ואחיו ובית אביו וטפם  ב 365

 וצאנם ובקרם
 ט'(-נ', ז')בראשית 

 י"א(-נ', י')בראשית  גורן האטד ב 366
יעניש אותם יוסף על כל הרעה אשר  ג 367

 עשו לו.

 

 נ', ט"ו'()בראשית 

פקוד יפקוד אלקים אתכם והעליתם  ג 368
 .את עצמותי מזה

 

 '(כ"דנ', )בראשית 

 נ', כ"ו()בראשית  מאה ועשר שנים א 369
 כ"ט, ל"ב()בראשית  ראובן  370
 ל',כ'()בראשית  זבולון  371
 ה', כ"ט()בראשית  נח  372
 מ"א,נ"ב()בראשית  אפרים  373
 כ"ה,כ"ו()בראשית  יעקב  374
 כ"ט, ל"ג()בראשית  שמעון  375
 ל',י"ב(ת )בראשי אשר  376
 ד' כ"ה()בראשית  שת  377
 כ"ט, ל"ד()בראשית  לוי  378
 ל', כ"ד()בראשית  יוסף  379
 ל"ב, כ"ח()בראשית  ישראל  380
 כ"ט, ל"ה()בראשית  יהודה  381
 (כ"טל"ח, )בראשית  פרץ  382
 ל', י"א()בראשית  גד  383



 ד', א'()בראשית  קין  384
 מ"א,נ"א()בראשית  מנשה  385
 י"ט()בראשית מ"ט,  גד  386
 ל"ה, י"ח()בראשית  בנימין  387
 י"ד()בראשית מ"ט,  יששכר  388
 )בראשית ל', ו'( דן  389
 כ"ז()בראשית מ"ט,  בנימין  390
 ל', ט"ז()בראשית  ראובן  391
 כ"א()בראשית מ"ט,  נפתלי  392
 ()בראשית ל', ח' נפתלי  393
 כ'()בראשית מ"ט,  אשר  394
 ה'()בראשית מ"ט,  שמעון ולוי  395
 ט'()בראשית מ"ט,  יהודה  396
 י"ז()בראשית מ"ט,  דן  397
 ד'()בראשית מ"ט,  ראובן  398
 כ"ב()בראשית מ"ט,  יוסף  399
 ו', ח'()בראשית  נח  400
 בראשית ו',ד'. הנפלים  410
 בראשית ד', כב'. קין  411
 בראשית ד',כ'. יבל  412
 בראשית ד',יד'. קין  413
 בראשית ד',כא'. יובל  414
 בראשית ו',ט'. נח  415
 בראשית י"ד',י"ח. מלכי צדק מלך שלם  416
 בראשית ט"ז',י"ב'. ישמעאל  417
 בראשית י"ח',ח'. אברהם  418
 בראשית כ"א',י"ט' הגר  419
 בראשית כ"ד',ט"ו' רבקה  420

 בראשית כ"ד',מ"ה'.
 בראשית כ"ד',ל"א' לבן  421
 בראשית כ"ה',כ"ה'. עשו  422
 בראשית ל"ד',י"ט' בן חמור שכם  423
 בראשית ל"ז',י"ט'. יוסף  424
 בראשית ל"ט',י"ב' אשת פוטיפר  425
 בראשית מ"א',ח'. פרעה  426
 בראשית ל"ה',ח'. דבורה  427
 בראשית כ"ט',כ"ב' לבן  428
 בראשית ל"ו',י"ב'. תמנע  429
 בראשית מ"א',ט'. שר המשקים  430
 כ"א',ל"ב'בראשית  אבימלך  431
 בראשית י"ח',י"ב'. שרה  432
 בראשית כ"ט',ט'. רחל  433
-בראשית י"ג',י"ב לוט  434

 י"ג'.
 בראשית י"ד',י"ג'. הפליט  435
 בראשית כ"ו',י"ט'. עבדי יצחק  436
 בראשית כ"ח',כ'. יעקב  437
 ראשית ל',ז'.ב בלהה  438



 ל',י'.ראשית ב זלפה  439
 בראשית ל"ד',א'. דינה  440
 בראשית מ"א',נ'. אסנת  441
 בראשית ל"ז',כ"א' ראובן  442
 בראשית מ',כ"ב'. שר המשקים  443
 בראשית א',ב'. כן  444
 בראשית א',ד'. לא  445
-בראשית א',כ"א' לא  446

 כ"ג'.
 בראשיתא',כ"ז'. לא  447
 בראשית ד',כ"ו'. כן  448
 בראשית ח',י"א'. כן  449
 בראשית ט"ו',י'. לא  450
 בראשית ט"ו',י"ז'. לא  451
 בראשית כ"א',י"ד' כן  452
 בראשית כ"א',כ"ה כן  453
 בראשית כ"ד',ל"ג'. לא   454
 בראשית כ"ז',כ"א' לא  455
 בראשית ל"ב',כ"ה' כן  456
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 בראשית ל"ב',כ"ה' כן  458
 בראשית מ"א',מ"ב'. לא  459
 בראשית מ"ב',ט'. לא  460
 בראשית מ"ג',ל'. כן  461
 בראשית מ"ג',ל"ב' כן  462
 בראשית מ"ה',כ"ב'. לא  463
 בראשית מ"ו',י"ז. לא  464
 ו'.-בראשית נ',ה' לא  465
 בראשית נ',כ"ג'. כן  466
 בראשית נ',כ"ו'. כן  467
 בראשית ל',א'. לא  468
 בראשית כ"ט',כ"ד' כן  469
 בראשית כ"ה',כ"ח'. לא  470
 בראשית כ"ד',ל'. כן  471
 בראשית כ"א',ל"ג' לא  472
 בראשית כ"א',י"ד' לא  473
 בראשית י"ט',ל"ד' כן  474
 בראשית י"ט',כ"ג'. כן  475
 בראשית י"ט',י"א'. לא  476
 בראשית י"ד',י"ט'. כן  477
 בראשית ט',י"ח'. לא  478
 בראשית מ"ז',ח'. כן  479
 בראשית ד',ו'. ה' לקין  480
 בראשית י"ב',י,ח'. םהפרעה לאבר  481
 בראשית ד',י"ג'. קין לה'  482
 בראשית ד',כ"ג'. למך לנשיו  483
 בראשית י"ב',א'. ה' לאברהם  484
 בראשית י"ב',י"א'. אברהם לשרה  485



 בראשית כ',ט'. אבימלך לאברהם  486
 בראשית כ"ד',ל"א' לבן לאליעזר  487
 בראשית י"ג',ח'. אברהם ללוט  488
 בראשית י"ד',כ"א' מלך סדום לאברהם  489
 בראשית י"ד',כ"ג'. אברהם למלך סדום  490
 בראשית כ',י"ב'. אברהם לאבימלך  491
 בראשית ט"ז',ה'. שרה לאברהם  492
 בראשית י"ט',י"ד'. לוט לחותניו  493
 בראשית ט"ו',ב'. אברהם לה'  494
 בראשית ט"ז',ח'. מלאך ה' להגר  495
 בראשית כ"ב',ה'. אברהם לנעריו  496
 בראשית כ"ד',ל"א' לבן לאליעזר  497
 בראשית כ"ז',ב'. יצחק לעשיו  498
 בראשית כ"ז',ח'. רבקה ליעקב   499
 בראשית כ"ז',כ'. יצחק לעשיו  500
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 בראשית ל',א'. רחל ליעקב  504
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