שאלות חזרה

שאלות – בראשית פרק א'
 )1הסבר" :בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".
 )2מה היה בעולם לפני שה' ברא את השמים ואת הארץ?
 )3הסבר" :תהו ובהו".
 )4מה לא היה במים שכיסו את הארץ לפני בריאת השמים והארץ?
 )5מה היה עושה כסאו של ה' לפני בריאת השמים והארץ? כיצד היה עושה זאת?
" )6וירא אלוקים את האור כי טוב":
א .מהם שני הדברים שראה ה' באור?
ב .מה עשה ה' עם האור לאחר שראה שהוא טוב?
 )7כיצד קרא ה' לאור וכיצד קרא ה' לחושך?
 )8הסבר" :ויהי ערב ויהי בקר".
 )9מה אמר ה' לרקיע לעשות ביום השני? מה הייתה המטרה בכך?
 )10כיצד קרא ה' לרקיע? מדוע?
 )11מה אמר ה' למים לעשות ביום השני? מה קרה כתוצאה מכך?
 )12הסבר" :יקוו המים".
 )13כיצד קרא ה' ליבשה וכיצד קרא למקום אליו נאספו המים?
 )14הסבר" :תדשא הארץ".
 )15מהו דשא ומהו עשב?
 )16מהי התכונה שמוזכרת ב"מזריע זרע"?
 )17מהם הדברים שאמר ה' לאדמה להוציא?
" )18עשה פרי למינו" – מהו ציווי ה' לאילנות בפסוק זה?
 )19הסבר" :אשר זרעו בו".
 )20מהם שני הדברים שהוציאה הארץ ,שכל סוג מהם גדל במקום נפרד?
" )21יהי מאורות ברקיע השמים" – מה עשה ה' למאורות ביום הרביעי?
 )22מהם ששת התפקידים המוטלים על המאורות?
 )23מהם שני המאורות הגדולים ולצורך מה הם משמשים?
 )24מה ברא ה' בנוסף לשני המאורות הגדולים כדי להאיר?
 )25מהי הממשלה ביום ובלילה?
 )26הסבר" :ישרצו".
 )27מה ציווה ה' את המים ביום החמישי?
 )28מהו שרץ?
 )29היכן יעופו העופות?
 )30מהם התנינים הגדולים שברא ה'?
 )31מה בירך ה' את בעלי החיים שחיים במים ואת העופות?
 )32הסבר" :פרו ורבו".

 )33מה אמר ה' לארץ להוציא ביום השישי? פרט.
 )34מדוע כתוב בתורה "נעשה אדם"? הרי רק ה' ברא את האדם?
 )35הסבר" :בצלמנו כדמותינו".
 )36על מה נתן ה' לאדם שליטה ( 5דברים)? הסבר במקום שיש צורך לכך?
 )37מה לומדים אנו מכך שה' ברא את האדם בצלם אלוקים?
 )38הסבר" :זכר ונקבה ברא אתם".
 )39מה ברך ה' את אדם וחוה?
 )40מהו ההיתר לאדם לכבוש את הארץ?
 )41מה התיר ה' לאדם ,לחוה ולחיות לאכול?
" )42וירא אלוקים את כל אשר עשה" – על מה הביט ה' ומה ראה כאשר הביט על כך?
 )43לסיכום – מה ברא ה' בכל אחד מהימים?
הבריאה
יום

שאלות – בראשית פרק ב'
 )1הסבר" :ויכולו השמים והארץ".
 )2מהם "צבאם"?
 )3מה סיים ה' ביום השביעי?
 )4מהם שני הדברים שעשה ה' ליום השביעי לאחר שהוא שבת ביום השביעי מכל מלאכתו?
 )5הסבר" :אשר ברא אלוקים לעשות".
 )6מהן תולדות השמים והארץ?
ֹלהים ֶא ֶרץ וְּ שָ מָ יִם – באיזה יום מדובר בפסוק זה?
 )7בְּ יֹום עֲׂשֹות יְּקֹוָק אֱ ִ
 )8עד איזה יום לא צמחו הצמחים וגידולי הקרקע? מדוע?
 )9מהו האד שהיה עולה מהארץ ,ומה היה תפקידו?
 )10ממה יצר ה' את האדם?
 )11כיצד נוצרה באדם נשמה שיש בה חיות?
 )12מה מייחד את נפש החיה של האדם מנפש החיה של הבהמות?
 )13היכן נטע ה' גן? את מי שם בתוך הגן?
 )14מהם שלושת הדברים שמוזכרים שנטע ה' בגן עדן? פרט.
 )15מה היה משקה את גן עדן?
 )16הנהר שהיה יוצא מעדן היה מתפצל לכמה נהרות קטנים יותר:

א .לכמה נהרות היה הנהר הגדול מתפצל?
ב .מהם שמות הנהרות שהתפצלו מהנהר הגדול והיכן היה כל נהר?
 )17מהם שני אוצרות הטבע המיוחדים שהיו בארץ החוילה?
 )18מהם שני התפקידים שהטיל ה' על האדם בגן עדן?
 )19מה אסר ה' על האדם בשעה שהניחו בגן עדן? מה יהיה עונשו של האדם אם יעבור על איסור זה?
" )20עזר כנגדו".
א .מדוע ראה ה' צורך לעשות עזר כנגדו?
ב .מהו העזר כנגדו?
ג.

הסבר :עזר כנגדו.

 )21מדוע הביא ה' את כל בעלי החיים שבארץ אל האדם?
 )22הסבר" :וְּ כֹל אֲ שֶ ר י ְִּק ָרא לֹו הָ ָאדָ ם ֶנפֶש חַ יָה הּוא ְּשמֹו".
 )23מה ראה האדם בשעה שה' הביא לפניו את בעלי החיים כדי לקרוא להם בשמות?
 )24כיצד ברא ה' את האישה? ( 3שלבים)
 )25מה אמר האדם לאחר שה' הביא לפניו את האישה?
 )26מדוע קרא האדם לאישה בשם זה?
 )27מדוע אדם יעזוב בעתיד את אימו ואביו?
 )28כיצד נהיים האיש והאישה לבשר אחד?
 )29מדוע לא היו אדם וחוה מתביישים למרות ששניהם היו ערומים?

שאלות – בראשית פרק ג'
" )1והנחש היה ערום":
א .הסבר את המילה ערום.
ב .לפי טענת הנחש :מה היה האיסור שה' אסר על אדם וחוה?
 )2לפי דברי חוה :אלו שני איסורים אסר ה' עליה ועל אדם?
 )3מה יקרה לאדם וחוה במקרה ויאכלו מעץ הדעת ,לפי דבריה של חוה?
 )4מה יקרה לאדם וחוה במקרהו ויאכלו מעץ הדעת לפי דברי הנחש?
 )5הסבר" :והייתם כאלוהים" .במה יבוא דבר זה לידי ביטוי?
 )6מהי פקיחת העיניים המוזכרת בדברי הנחש?
 )7מהם שלושת הדברים שראתה חוה לפני שהיא החליטה לאכול מעץ הדעת?
 )8מה עשתה חוה עם פרי עץ הדעת לאחר שהיא אכלה ממנו?
 )9מה הבינו אדם וחוה ברגע שנפתחו עיניהם כתוצאה מאכילה מעץ הדעת? מה עשו כתוצאה מכך?
 )10אלו שני סוגי בגדים תפרו אדם וחוה?
 )11דו השיח בין ה' לאדם:
א .מה שמעו אדם וחוה לאחר שתפרו את עלי התאנה ואת החגורות?
ב .מאיזה כיוון שמעו אדם וחוה את הקול?
ג.

מה עשו אדם וחוה כאשר שמעו את קולו של ה' מתהלך בגן?

ד .מה שאל ה' את האדם כשפתח עימו בשיחה? מה ענה לו אדם?

ה .מה הייתה תגובת ה' לתשובתו של אדם?
ו.

כיצד הסביר אדם את המעשה שהוא אכל מעץ הדעת?

 )12כיצד הסבירה חוה את עובדת אכילתה מעץ הדעת?
 )13הסבר" :הנחש השיאני".
 )14מהם ארבעת המרכיבים בעונשו של הנחש על כך שהסית את האישה לאכול מעץ הדעת?
 )15הסבר" :הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב".
 )16מהם שלושת המרכיבים בעונש שהטיל ה' על חוה לאחר שאכלה מעץ הדעת?
 )17מהו העונש שהטיל ה' על האדם לאחר שאכל מעץ הדעת?
 )18כאשר יזרע האדם שתילים בשדה ,מה יגדל לו כעונש על האכילה מעץ הדעת? ( 3דברים).
 )19עד מתי יצטרך האדם לעבוד את האדמה באופן קשה כדי להוציא דברי מאכל?
 )20באיזה שם קרא האדם לאשתו? מדוע?
 )21במה הלביש ה' את אדם וחוה?
 )22מה היה חששו של ה' שיקרה במקרה ואדם יישאר בגן עדן? מדוע היה חשש כזה?
 )23לשם מה שילח ה' את האדם מגן עדן?
 )24אלו שני שומרים שם ה' על עץ החיים כדי שלא יבואו לאכול מפירותיו?

שאלות – בראשית פרק ד'
 )1מה קרה ראשון :אדם התחתן עם חוה או חטא האכילה מעץ הדעת?
 )2מיהם שני הבנים שהולידו אדם וחוה?
 )3מדוע נקרא קין בשם זה?
 )4באיזה מקצוע עסק קין לפרנסתו? באיזה מקצוע עסק הבל?
 )5מה הביא קין לקרבן לה' ומה הביא הבל לקרבן לה'?
 )6הסבר" :ומחלביהן".
 )7הסבר" :וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" .כיצד קרה הדבר?
 )8מה הייתה תגובת קין לאחר שה' לא פנה אל מנחתו ( 2דברים)?
 )9לאחר שראה ה' את תגובתו של קין – מה אמר ה' לקין?
 )10הסבר את הפסוק הבא:
יטיב ְּׂש ֵּאת -
הֲ לֹוא ִאם ֵּת ִ
יטיב -
וְּ ִאם ל ֹא ֵּת ִ
ַלפ ֶַתח חַ טָ את רֹבֵּ ץ -
שּוקתֹו -
וְּ ֵּאלֶיָך ְּת ָ
וְּ ַא ָתה ִת ְּמשָ ל בֹו -
" )11ויאמר קין אל הבל אחיו" – מה אמר קין לאחיו הבל?
 )12היכן הרג קין את הבל?
 )13מה שאל ה' את קין לאחר שהרג את הבל? מדוע?
 )14מה ענה קין לה' על שאלתו היכן נמצא אחיו הבל?
 )15ה' אמר לקין שיש מי שצועק אליו מהאדמה – מי?

 )16מדוע קילל ה' את האדמה עכשיו יותר ממה שקילל אותה לאחר חטא אדם וחוה?
 )17במה קוללה האדמה עכשיו יותר ממה שקוללה לאחר חטא אדם וחוה?
 )18מהו עונשו של קין על שהרג את הבל אחיו?
 )19מה היו שני המרכיבים בטענתו של קין אל ה' לאחר שה' אמר לו את עונשו?
 )20מה אמר ה' שיקרה לכל מי שיהרוג את קין?
 )21מתי ימית ה' את קין בסופו של דבר כעונש על חטאו?
 )22מה עשה ה' כדי שלא יהרגו את קין?
 )23כיצד נקרא חבל הארץ שקין היה נע ונד שם? היכן היה חבל ארץ זה?
 )24כיצד נקרא בנו של קין?
 )25כיצד קרא חנוך לעיר שבנה?
 )26מי היו שתי נשותיו של למך?
 )27מי היו בניה של עדה? מה היה מקצועם?
 )28יבל ויובל היו שניהם האנשים הראשונים בעולם לעשות דברים מסוימים :מהם הדברים?
 )29מי היה בנה של צילה ומי הייתה ביתה? מה היה תפקידו של בנה?
 )30מה היו המרכיבים בטענתו של למך לכך שנשותיו לא צריכות לעזוב אותו ולהימנע מלהוליד
ילדים? הרי הן חששו שאם הן יולידו ילדים ,הילדים ימותו במבול?
 )31מה היה שם בנה השלישי של חוה? מדוע קראה לו כך?
 )32מה היה שם בנו של אנוש? מה התחילו לעשות בימיו? מדוע?

שאלות – בראשית פרק ה'
 )1מהו "ספר תולדות האדם"?
 )2בן כמה היה אדם הראשון כשהוא הוליד את שת? בן כמה היה כשהוא מת?
 )3מה היה מיוחד בחנוך? מדוע לא היה יותר בעולם?
 )4מדוע קרא למך לבנו בשם נח?
 )5מה היו שמות שלושת בניו של נח?

שאלות – בראשית פרק ו'
 )1מה היה חטאם של בני האדם מיד לאחר שהם התחילו להתרבות?
 )2הסבר את הפסוק הבא:
רּוחי בָ ָאדָ ם ְּל ֹעלָם -
ל ֹא יָדֹון ִ
בְּ שַ גַם הּוא בָ ׂשָ ר -
 )3כמה זמן נתן ה' לאדם אפשרות לחזור בתשובה לפני שהוא ישמיד אותו?
 )4מי היו הנפילים ובאלו דורות היו חיים?
 )5מה היו עושים הנפילים?
 )6מי הם אנשי השם?

 )7מהם שני הדברים שראה ה' בבני האדם שברא על הארץ?
 )8מהם שני הדברים שעשה ה' לאחר שראה את חטאי האדם?
 )9מדוע ה' ימחה את כל בעלי החיים מעל פני האדמה?
 )10מי מצא חן בעיני ה' בניגוד לשאר דורו?
 )11מהם תולדותיו של נח?
 )12מהם שני התיאורים בהם מתארת התורה את נח? הסבר.
ֹלהים ִה ְּתהַ לְֶך נֹחַ ".
"את הָ אֱ ִ
 )13הסברֶ :
 )14איזה חטא היה החטא המרכזי של האנשים בדור המבול? כיצד נקרא חטא זה בלשון התורה?
 )15מהו החומר ממנו ציווה ה' לעשות את התיבה?
 )16מהם הקינים שיש לעשות בתיבה? למה שימשו?
 )17במה יש למרוח את הצד הפנימי והצד החיצוני של התיבה?
 )18מה היו מידות התיבה?
 )19מהו הצוהר שיש לעשות לתיבה?
ּושל ִִשים ַתעֲׂשֶ הָ ".
"ת ְּח ִתיִם ְּש ִניִם ְּ
 )20הסברַ :
 )21היכן יש לשים את פתח התיבה?
 )22מה יקרה לכל בעלי החיים כתוצאה מהמבול?
 )23מהו הברית שכרת ה' עם נח ובניו?
 )24כמה בעלי חיים מכל מין לפחות על נח להכניס לתוך התיבה? מהו הציווי לגביהם?
 )25מה עוד ציווה ה' את נח להכניס אל התיבה (חוץ מבעלי חיים)?

שאלות – בראשית פרק ז'
 )1בדברי ה' אל נח :כיצד מסביר ה' לנח את הסיבה שהוא מציל אותו מהמבול?
 )2כמה בהמות נח צריך להכניס איתו אל התיבה?
 )3בן כמה היה נח בשעה שהמבול התחיל לרדת?
 )4אלו שני מקורות מים נפתחו כדי שהארץ תתמלא במים?
 )5הסבר" :ויסגר ה' בעדו".
 )6לאחר כמה ימי גשמים התרוממה התיבה מעל הארץ? מה גרם לכך?
 )7כיצד מתארת התורה את הגובה הרב של המים שירדו על הארץ בשעת המבול?
 )8מהי החרבה ומה קרה לכל מי שהיה בה?
 )9בירידת המים במבול היו שני שלבים :מהם שני השלבים ,וכמה זמן ארך כל שלב?

שאלות – בראשית פרק ח'
 )1מה עשה ה' לאחר שזכר את זכויותיהם של נח ושל בעלי החיים שאיתו בתיבה?
 )2הסבר" :וישכו המים".
 )3מהם שלושת המרכיבים באופן הפסקת המבול המוזכרים בפסוק?

 )4הסברַ " :ויָשֻׁ בּו הַ מַ יִם מֵּ עַ ל הָ ָא ֶרץ הָ לֹוְך וָשֹוב".
 )5לאחר כמה ימי מבול התחילו המים להתייבש?
 )6באיזה תאריך נחה התיבה והיכן היא נחה?
 )7מתי נראו ראשי ההרים והם לא היו מכוסים יותר ממי המבול?
 )8כמה ימים לאחר שנראו ראשי ההרים המתין נח לפני ששלח את העורב?
 )9נח שלח עופות מתיבתו ארבע פעמים :כתוב איזה עוף שלח בכל פעם ,ומה הייתה תוצאת
השליחות.
תוצאת השליחות
העוף
1
2
3
4
 )10כיצד ידע נח שהמים התייבשו מעל הארץ?
" )11חָ ְּרבּו הַ מַ יִם מֵּ עַ ל הָ ָא ֶרץ":
א .מהי חריבת המים מעל הארץ?
ב .בן כמה היה נח כשהמים חרבו?
ג.

באיזה תאריך חרבו המים מעל הארץ?

 )12באיזה תאריך התייבשו המים שעל הארץ לגמרי?
 )13מה אמר ה' לנח לעשות לבעלי החיים שהיו איתו בתיבה? מה יקרה להם לאחר יציאתם מהתיבה?
 )14היכן בנה נח את המזבח לפני ה'?
 )15הקרבן שהקריב נח:
א .אלו בהמות העלה נח לשם קרבן על המזבח שבנה?
ב .לשם איזה קרבן הקריב נח את קרבנותיו?
 )16הסברַ " :וי ַָרח יְּקֹוָק ֶאת ֵּריחַ הַ נִיחֹחַ ".
 )17מה אמר ה' לאחר שקיבל ברצון את קרבנו של נח?
 )18מהם שני הדברים שה' אמר שיימנע מהם ,לאחר שקיבל ברצון את קרבנו של נח?
 )19מדוע ה' לא יקלל שוב את האדמה כעונש על חטא האדם?
 )20אלו שני סדרי עולם השתבשו בימות המבול ,ולאחר קרבנו של נח ,ה' אמר שסדרי עולם אלו לא
ישתבשו יותר?
 )21לסיכום :מלא את הטבלה הבאה לגבי התאריכים בהם אירעו שלבי המבול השונים:
התאריך
 40הימים
 150הימים
התחלת חיסור המים
התיבה נחה
נראו ראשי ההרים
פתיחת התיבה
סיום שליחת היונה

הסרת מכסה התיבה

שאלות – בראשית פרק ט'
 )1מה ברך ה' את נח ובניו לאחר שיצאו מהתיבה?
 )2הסבר" :ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ".
 )3מה הותר לבני האדם לאכול לאחר המבול ,שהיה אסור להם באכילה עד המבול?
ַ " )4אְך בָ ׂשָ ר בְּ נַפְּ שֹו דָ מֹו ל ֹא ת ֹאכֵּלּו" – מהו האיסור בפסוק זה?
 )5באיזה מקרה יטיל ה' עונש על האדם ,למרות שהותר לאדם לאכול בעלי חיים?
ִ " )6מיַד כָל חַ יָה ֶא ְּד ְּרשֶ נּו" – מה המקרה בפסוק ,ואת מי יעניש ה' במקרה זה?
ּומיַד הָ ָאדָ ם ִמיַד ִאיש ָא ִחיו ֶא ְּדרֹש ֶאת ֶנפֶש הָ ָאדָ ם" – מהו המקרה ( 2אפשרויות) בפסוק ומה
ִ " )7
יהיה עונשו של החוטא בפסוק?
שפְֵּך דַ ם הָ ָאדָ ם בָ ָאדָ ם":
ֹ " )8
א.

מהו המקרה בפסוק זה?

ב.

"באדם" – הסבר.

ג.

מה דינו של האדם במקרה זה?

 )9מהי הברית שה' יקיים עם נח ועם היוצאים מהתיבה?
 )10מה ישמש לאות שה' יקיים את בריתו?
" )11וְּ הָ יָה בְּ עַ ְּננִי עָ נָן עַ ל הָ ָא ֶרץ" – מהו הזמן המתואר בפסוק?
ּ" )12ומֵּ ֵּא ֶלה נָפְּ צָ ה כָל הָ ָא ֶרץ":
א .מי הם אלה?
ב .מה מתואר בפסוק שקרה עם אלה?
 )13כיצד התחיל נח לעבוד את האדמה?
 )14מה קרה לנח בעקבות שתיית היין מכרמו?
 )15מה עשו כל אחד מבניו של נח כשידעו שנח ערום באוהלו?
 )16כיצד נמנעו שם ויפת מלראות את אביהם כשהוא ערום בשעה שכיסו אותו?
 )17כשנח הקיץ הוא קילל את חם ובירך את שם ויפת .מה אמר נח לכל אחד מבניו?
 )18כמה שנים חי נח בסך הכל? כמה שנים לאחר המבול המשיך נח לחיות?

שאלות – בראשית פרק י'
 )1להיכן התפזרו בניו של יפת לאחר חטא דור הפלגה?
 )2מה היה מיוחד בנמרוד?
 )3הסבר" :הּוא הָ יָה גִ בֹר צַ יִד לִפְּ נֵּי יְּקֹוָק":
 )4באיזה עיר התחיל נמרוד למלוך?
 )5מדוע יצא אשור מן הארץ ההיא?
 )6אלו ארבע ערים מרכזיות בנה העם האשורי?

 )7מה היו גבולות ארצו של הכנעני?
 )8באיזה תואר כינתה התורה את שם? מה פירוש תואר זה?
 )9מדוע קרא עבר לבנו פלג?

שאלות – בראשית פרק יא'
 )1בכמה שפות דיברו על פני כדור הארץ לפני חטא דור הפלגה?
 )2הסבר" :ודברים אחדים".
 )3מהיכן נסעו האנשים בדור הפלגה? מדוע?
 )4היכן מצאו אנשי דור הפלגה מקום שיוכל להכיל את כולם?
 )5כיצד הכינו אנשי דור הפלגה את הלבנים?
 )6לשם מה שימש החימר ולשם מה שימשו הלבנים?
 )7מה רצו לעשות אנשי דור הפלגה? מדוע?
 )8הסבר" :וְּ ַנעֲׂשֶ ה ָלנּו שֵּ ם".
 )9הסברַ " :וי ֵֶּרד יְּקֹוָק ל ְִּראֹת ֶאת הָ עִ יר וְּ ֶאת הַ ִמגְּ דָ ל".
 )10מה הייתה תגובת ה' כאשר ראה שיושבי הארץ בונים את העיר ואת המגדל?
 )11מה מאפשר לבני האדם לבנות את העיר ואת המגדל לפי דברי ה'?
 )12הסבר" :וזה החילם לעשות".
 )13הסבר" :וְּ עַ ָתה ל ֹא יִבָ צֵּ ר מֵּ הֶ ם כֹל אֲ שֶ ר יָזְּ מּו ַלעֲׂשֹות".
 )14כיצד רצה ה' למנוע מבני האדם לבנות את העיר ואת המגדל?
 )15מהם שני הדברים שעשה ה' בסופו של דבר ליושבי הארץ?
 )16מדוע נקראה בבל בשם זה?
 )17בן כמה היה שם כשהוא הוליד את ארפכשד? כמה שנים לאחר המבול הוליד שם את
ארפכשד?
 )18מה היו שמות שלושת בניו של תרח?
 )19מותו של הרן:
א .הסברַ " :ויָמָ ת הָ ָרן עַ ל פְּ נֵּי ֶת ַרח ָאבִ יו".
ב .היכן מת הרן?
ג.

מה היה מקום הולדתו של הרן?

 )20מה היה שם אשתו של אברם ומה היה שם אשתו של נחור?
 )21מי היה אביהם של נשותיהם של אברם ונחור?
 )22מה מספר הכתוב על שרי אשת אברם?
 )23להיכן לקח תרח את בניו וכלותיו?
 )24היכן מת תרח ובן כמה היה כשמת?

שאלות – בראשית פרק יב'
 )1ציווי ה' אל אברם:
א .מהם שלושת המקומות מהם אמר ה' לאברם להתרחק?
ב .להיכן אמר ה' לאברם ללכת?
 )2מהם שבעת הדברים שהבטיח ה' לאברם במקרה וילך למקום שצווה ללכת אליו?
 )3בן כמה היה אברם בשעה שיצא מחרן?
 )4מהם ארבעת הדברים שלקח איתו אברם בצאתו לארץ כנען?
 )5להיכן הגיע אברם במסעו הראשון בארץ ישראל?
 )6מי שלט בארץ בזמן שאברם נכנס לארץ כנען?
 )7התגלות ה' אל אברם באלון מורה:
א .מה היה תוכן התגלות ה' אל אברם בעודו באלון מורה?
ב .מה עשה אברם באלון מורה בעקבות התגלות ה' אליו?
" )8ויעתק משם":
א .הסבר את המילים "ויעתק משם".
ב .מהו המקום שמוזכר בתורה כ"שם"?
ג.

לבין אלו שתי ערים העתיק אברם את מגוריו?

ד .הסבר "מקדם".
ה .היכן נמצא ההר אליו העתיק אברם את מגוריו יחסית לבית אל?
ו.

מה עשה אברם במקום אליו העתיק את מגוריו?

 )9לאיזה כיוון היו מסעותיו של אברם לאחר שעזב את האזור שבין בית אל לעי?
 )10הסבר" :הָ לֹוְך וְּ נָסֹועַ הַ נֶגְּ בָ ה".
 )11מדוע ירד אברם למצרים?
 )12כאשר אברם התקרב למצרים – מה ביקש משרי ומדוע?
ַ " )13ויְּהַ לְּלּו א ָֹתּה ֶאל פ ְַּרעֹה"
א .הסבר את הפסוק.
ב .מי הילל את שרה אל פרעה?
 )14מהם הדברים שנתן פרעה לאברם על כך שהוא לקח את שרי?
 )15מה עשה ה' לפרעה לאחר שלקח את שרי?
 )16מה טען פרעה לאברם לאחר שה' היכה אותו במכות גדולות?
 )17מה ציווה פרעה את אברם לאחר שהחזיר את שרי אליו?
 )18מה עשו האנשים שציווה פרעה על עניינו של אברם? מדוע?

שאלות – בראשית פרק יג'
 )1לאיזה מקום אברם בשעה שעלה אל ארץ ישראל ממצרים?
 )2הסבר" :וְּ ַאבְּ ָרם כָבֵּ ד ְּמאֹד בַ ִמ ְּקנֶה בַ כֶסֶ ף ּובַ זָהָ ב".
 )3הסברַ " :ו ֵּילְֶך לְּמַ סָ עָ יו ִמ ֶנגֶב וְּ עַ ד בֵּ ית ֵּאל".
 )4עד להיכן הגיע אברם בשעה שהוא יצא למסעותיו ממצרים?

" )5וְּ ל ֹא נָׂשָ א א ָֹתם הָ ָא ֶרץ לָשֶ בֶ ת י ְַּחדָ ו"
א .הסבר את הפסוק.
ב .מדוע לא הייתה הארץ מסוגלת לשאת את אברם ולוט?
 )6על מה רבו רועי לוט ורועי אברם?
 )7מה היה הפיתרון של אברם כדי שלא יהיו מריבות בין רועיו לרועי לוט?
ימנָה".
"אם הַ ְּשמ ֹאל וְּ ֵּא ִ
ִ
)8
א .מהו שמאל ומהו ימין בפסוק זה?
ב .מה אמר אברם ללוט בפסוק זה?
 )9היכן בחר לוט להתיישב? מדוע בחר לוט להתיישב דווקא שם?
 )10כיכר הירדן:
א .מהי כיכר הירדן?
ב .מהם שלושת התיאורים בהם תיארה התורה את טיב כיכר הירדן?
 )11עד להיכן היה צריך לוט לפרוס את אוהליו מרוב מקנה שהיה לו?
 )12באלה שני דברים מציינת התורה את רשעותם של אנשי סדום?
 )13התגלות ה' אל אברם לאחר הפרידה מלוט:
א .מהם שני המרכיבים בהתגלות ה' אל אברם לאחר הפרידה מלוט?
ב .מה אמר ה' לאברם לעשות כדי שיראה את כל הארץ הניתנת לו?
 )14היכן התיישב אברם לאחר התגלות ה' אליו? באיזה עיר היה מקום זה?
 )15מה עשה אברם במקום בו התיישב לאחר התגלות ה' אליו?
 )16עד עתה – מהם שלושת המקומות בהם בנה אברם מזבח משעה שנכנס לארץ ישראל?

שאלות – בראשית פרק יד'
 )1מלחמת ארבעת המלכים את החמישה:
א .מיהם ארבעת המלכים ועל מי מלך כל אחד מהם?
המלך

על מי מלך

1
2
3
4
ב .מיהם חמשת המלכים ועל מי מלך כל אחד מהם?
המלך
1
2
3
4

על מי מלך

5
 )2להיכן נאספו המלכים כדי להילחם?
 )3מה קרה לעמק השידים לאחר שעברו מספר שנים ממתי שהמלחמה שם התרחשה?
 )4כמה שנים עבדו חמשת המלכים את כדרלעומר?
 )5באיזו שנה מרדו חמשת המלכים בכדרלעומר?
 )6מה קרה לאחר שעברו ארבע עשרה שנים מעת שהתחילו חמשת המלכים לעבוד את ארבעת
המלכים?
 )7אלו שישה עמים שסייעו לחמשת המלכים ,היכו ארבעת המלכים ,והיכן היכו אותם?
 )8איל פארן:
א .מה קרה באיל פארן?
ב .מה היה בסמוך לאיל פארן?
 )9להיכן נפלו מלך סדום ומלך עמורה בשעה שהם ברחו מפני ארבעת המלכים?
 )10מה עשו שלושת המלכים האחרים (חוץ ממלך סדום ועמורה) לאחר שראו שהם מפסידים
במלחמה?
 )11מהם ארבעת הדברים המוזכרים בפסוק שלקחו ארבעת המלכים?
 )12מיהו הפליט ומה עשה?
 )13היכן היה אברם בשעה שהפליט בא אליו?
 )14מי היו אחיו של ממרא?
ַ " )15וי ֶָרק ֶאת חֲ נִיכָיו ְּילִידֵּ י בֵּ יתֹו":
א .הסבר את הפסוק.
ב .מי הוריק את חניכיו?
ג.

מיהם החניכים וכמה מהם היו?

 )16הסברַ " :ויֵּחָ לֵּק ֲעלֵּיהֶ ם ַל ְּילָה הּוא ַועֲבָ דָ יו".
 )17עד היכן רדף אברם אחרי ארבעת המלכים? היכן נמצא מקום זה יחסית לעיר דמשק?
 )18עמק שוה:
א .מדוע נקרא עמק שוה בשם זה?
ב .מה קרה בעמק שוה?
ג.

מה עוד היה בעמק שוה?

 )19מלכי צדק:
א .מה היו שני התפקידים של מלכי צדק?
ב .מה הוציא מלכי צדק לאברם ,בשעה שאברם יצא מהמלחמה?
ג.

מה ברך מלכי צדק את אברם?

ד .מה ברך מלכי צדק את ה'?
 )20כיצד קנה ה' את השמים ואת הארץ?
 )21הסבר" :אשר מגן צריך בידיך".
 )22מה נתן אברם למלכי צדק?
 )23מהו ההסכם שרצה מלך סדום להגיע אליו עם אברם?

קנֵּה שָ מַ יִם ו ָָא ֶרץ":
" )24הֲ ִרימ ִֹתי י ִָדי ֶאל יְּקֹוָק ֵּאל עֶ לְּיֹון ֹ
א .מהי הרמת היד המתוארת בפסוק?
ב .מה אמר אברם בשעה שהרים את ידו?
 )25מדוע לא רצה אברם לקחת מהרכוש שהציל מידי ארבעת המלכים?
 )26מה מהרכוש לא החזיר אברם למלך סדום? ( 3דברים)

שאלות – בראשית פרק טו'
"אחַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ ֵּאלֶה הָ יָה ְּדבַ ר יְּקֹוָק ֶאל ַאבְּ ָרם בַ מַ חֲ ֶזה":
ַ
)1
א .אחרי אלה דברים היה דבר ה' אל אברם?
ב .מהו המחזה בו התגלה ה' אל אברם?
ג.

מה היה תוכן ההתגלות של ה' אל אברם במחזה?

 )2הסבר" :וְּ ָאנֹכִ י הֹולְֵּך ע ֲִר ִירי".
" )3בן משק ביתי":
א .מהו בן המשק?
ב .מיהו בן משקו של אברם?
ג.

מהי טענתו של אברם לה' בדברים אלה?

 )4למה דימה ה' את ריבוי זרעו של אברם?
" )5והאמין בה'" – במה האמין אברם לה'?
" )6ויחשבה לו צדקה":
א .מי החשיב למי צדקה?
ב .מהי צדקה?
ג.

מדוע החשיב זאת כצדקה?

 )7מה שאל אברם את ה' לאחר שה' אמר לו שהוציא אותו מאור כשדים כדי לתת לו את ארץ כנען
לירושה?
 )8ברית בין הבתרים:
א .אלו בעלי חיים אמר ה' לאברם לקחת כדי לכרות את הברית על הארץ?
ב .מה עשה אברם עם הבהמות שלא עשה עם הציפורים?
ג.

כיצד העמיד אברם את בתרי בעלי החיים?

ד .מה רצה העיט לעשות וכיצד נמנע ממנו הדבר?
ה .כאשר כבר שקעה השמש ,מה עבר בין בתרי בעלי החיים שבתר אברם?
ַ " )9וי ְִּהי הַ שֶ מֶ ש לָבֹוא":
א .מהי ביאת השמש?
ב .מה עשה אברם בביאת השמש?
ג.

מה נפל על אברם בשעה שישן?

ד .מה אמר ה' לאברם בשעה שישן?
 )10כמה שנים יהיו צאצאיו של אברם בארץ לא להם?
 )11לאחר כמה דורות יחזרו צאצאיו של אברם לארץ ישראל? מדוע דווקא אז?

 )12מה יעשה ה' לעם שישעבד את בני ישראל?
 )13עם מה ייצאו צאצאיו של אברם מגלותם?
 )14מה אמר ה' לאברם שיקרה לו בניגוד לצאצאיו?
 )15מהם גבולות הארץ המובטחת שכרת ה' עם אברם?
 )16ארצם של אלו עשרה עמים הבטיח ה' לתת לאברם?

שאלות – בראשית פרק טז'
 )1מה היה שמה של שפחת שרי ומהיכן היא הגיעה?
 )2הסברִ " :הנֵּה נָא עֲצָ ַרנִי יְּקֹוָק ִמלֶדֶ ת".
 )3מדוע רצתה שרי שאברם יתחתן עם הגר?
 )4הסבר" :אּולַי ִאבָ נֶה ִממֶ נָה".
 )5לאחר כמה שנים בהם ישב אברם בארץ כנען ,התחתן אברם עם הגר?
 )6מה קרה לאחר שהגר הרתה? מדוע?
" )7חֲ מָ ִסי עָ לֶיָך":
א .הסבר את דברי שרי.
ב .מהי הטענה שהיה לשרי על אברם?
ג.

מה ענה אברם אל שרי לאחר ששמע את טענתה?

 )8מה עשתה שרי להגר? מה עשתה הגר בעקבות כך?
 )9היכן מצא מלאך ה' את הגר?
 )10מהו העין בדרך שור?
 )11מה שאל המלאך את הגר ומה ענתה לו הגר?
 )12מהם שני הציוויים שציווה המלאך את הגר?
 )13מהי כמות הצאצאים שהבטיח המלאך להגר?
 )14מדוע ציווה המלאך את הגר לקרוא לבן שייוולד לה בשם ישמעאל?
 )15מהם ארבעת התיאורים בהם תיאר המלאך להגר את ישמעאל?
יתי ַאחֲ ֵּרי ר ִֹאי".
 )16הסבר" :ו ִַת ְּק ָרא שֵּ ם יְּקֹוָק הַ דֹבֵּ ר ֵּאלֶיהָ ַא ָתה ֵּאל רֳ ִאי כִ י ָא ְּמ ָרה הֲ גַם הֲ ֹלם ָר ִא ִ
 )17כיצד נקראה הבאר עליה התגלה מלאך ה' אל הגר? מדוע?
 )18היכן נמצאה הבאר עליה התגלה מלאך ה' אל הגר?
 )19מי קרא לישמעאל בשם זה?
 )20בן כמה היה אברם בשעה שנולד לו ישמעאל?

שאלות – בראשית פרק יז'
 )1באיזה שם של ה' התגלה ה' אל אברם כשהוא היה בן תשעים ותשע?
 )2מה ציווה ה' את אברם כאשר התגלה אליו בעודו בן תשעים ותשע?
 )3מהם שני הדברים שהבטיח ה' לאברם בזכות קיום הברית ביניהם?

 )4מה עשה אברם בשעת התגלות ה' אליו?
 )5מדוע שינה ה' את שמו של אברם לאברהם?
 )6אלו שני עמים נוספים אמר ה' לאברהם שייצאו ממנו?
 )7אלו שני דברים אמר ה' לאברהם שייצאו ממנו?
 )8מהי הברית שכרת ה' עם אברהם?
 )9מי חייב במילה?
 )10מיהו יליד בית ומיהו מקנת כסף?
 )11מהו עונשו של אדם שאביו לא מל אותו והוא התבגר ולא מל עצמו? מדוע?
 )12מהם שני הדברים שעשה אברהם בשעה שה' בישר לו שייוולד לו בן משרה?
 )13הסבר את מה שאמר אברהם בליבו לאחר ששמע ששרה עתידה להוליד לו בן.
 )14מה אמר אברהם לה' כששמע ששרה עתידה להוליד לו בן?
 )15הסבר את המילה "אבל" שבפסוק יט'.
 )16באיזה שם ציווה ה' את אברהם לקרוא לבן שייוולד לו משרה?
 )17מאחר וה' קיבל את תפילתו של ישמעאל ,מה הוא (ה') יעשה?
 )18כמה נשיאים עתיד להוליד ישמעאל?
יתי ִאתֹו לִבְּ ִרית עֹולָם ְּלז ְַּרעֹו ַאחֲ ָריו".
 )19הסבר" :וַהֲ ִקמ ִֹתי ֶאת בְּ ִר ִ
 )20מתי תוליד שרה את הבן?
 )21מה עשה ה' לאחר שסיים לדבר עם אברהם?
 )22פעמיים מופיע בסוף הפרק "בעצם היום הזה" .מה בא כל פסוק ללמד?
 )23בן כמה היה אברהם ובן כמה היה ישמעאל בשעת המילה?

שאלות פרק יח
 )1התגלות ה' אל אברהם:
א .באיזה מקום התגלה ה' אל אברהם?
ב .היכן ישב אברהם בשעת התגלותו של ה' אליו?
ג.

באיזה זמן ביום התגלה ה' אל אברהם? כיצד נקרא זמן זה בלשון התורה?

ד .מדוע התגלה ה' אל אברהם?
 )2מה ראה אברהם בשעה שהוא זקף את עיניו?
 )3בפסוק ב' ,ישנה מילה המופיעה פעמיים ,כאשר יש שתי משמעויות שונות לאותה מילה .מהי
המילה ומהם ההסברים השונים של אותה המילה?
 )4מה עשה אברהם בשעה שראה את האנשים עומדים בסמוך לאוהלו?
אתי חֵּ ן בְּ עֵּ ינֶיָך ַאל נָא ַת ֲעבֹר מֵּ עַ ל עַ בְּ דֶ ָך".
" )5אֲ ֹדנָי ִאם נָא מָ צָ ִ
א .למי פנה אברהם כדי לומר לו זאת?
ב .הסבר את דברי אברהם אלה.
ג.

מה ביקש אברהם מאת האנשים שראה שיאפשרו לו לעשות?

ד .מה הייתה תשובת האנשים לבקשתו של אברהם? להיכן מיהר אברהם ללכת לאחר
ששמע את תשובתם?

"אחַ ר ַת ֲעבֹרּו".
 )6הסברַ :
 )7הסבר" :כִ י עַ ל כֵּן עֲבַ ְּר ֶתם עַ ל עַ בְּ ְּדכֶם".
 )8לאחר הסכמת האנשים לאכול אצל אברהם ,לכל אחד מבני ביתו של אברהם היה תפקיד בהכנת
הסעודה .כתוב מה היה תפקידו של כל אחד.
א .שרה –
ב .ישמעאל –
ג.

אברהם –

 )9הסבר" :שלש סאים קמח סולת".
 )10הסבר" :בן בקר רך וטוב".
 )11הסבר" :וְּ הּוא עֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶ ם" .היכן עשה זאת אברהם?
 )12מה שאלו האנשים את אברהם ומה ענה להם אברהם?
 )13הסבר" :שֹוב ָאשּוב ֵּאלֶיָך כָעֵּ ת חַ יָה" .מה יקרה כשיגיע "כעת"?
 )14היכן עמדה שרה בשעה שאחד האנשים אמר שיהיה לה בן בעוד שנה?
 )15הסבר" :וְּ הּוא ַאחֲ ָריו".
 )16מה אמר הפסוק שקרה לשרה מרוב זקנותה?
 )17מהן שתי הסיבות שבגללן חשבה שרה שדברי האיש שאמר שהיא תוליד בעוד שנה לא יתקיימו?
ֹלתי הָ י ְָּתה לִי עֶ ְּדנָה".
"אחֲ ֵּרי בְּ ִ
 )18הסברַ :
 )19מה שאל ה' את אברהם לאחר ששרה אמרה שהיא אינה מאמינה שהיא ואברהם יוכלו להוליד בן?
 )20הסבר" :הֲ ִי ָפלֵּא מֵּ יְּקֹוָק דָ בָ ר".
 )21מדוע שרה התכחשה ואמרה שהיא לא צחקה? מה ענה לה אברהם על כך?
 )22מה עשו שלושת האנשים בשעה שהם קמו מאוהלו של אברהם?
 )23מה עשה אברהם בשעה ששלושת האנשים קמו מהאוהל?
 )24מה שאל ה' את צבא השמים?
 )25מהן שתי הטענות שאמר ה' אל צבא השמים שבגללן עליו לומר לאברהם שהוא הולך להפוך את
סדום?
 )26הסבר כל אחת מצלעות הפסוק הבאות:
א .וְּ ִנבְּ ְּרכּו בֹו כֹל גֹויֵּי הָ ָא ֶרץ -
ב .כִ י יְּדַ עְּ ִתיו -
 )27כיצד נימק ה' לצבא השמים את חביבותו של אברהם לפניו?
 )28מדוע יצווה אברהם את צאצאיו לשמור את חוקי ה'? אלו חוקי ה' ציווה אברהם את צאצאיו
לקיים?
אתם כִ י ָכבְּ דָ ה ְּמאֹד".
 )29הסברַ " :זע ֲַקת ְּסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה כִ י ָרבָ ה וְּ חַ טָ ָ
"ארֲ דָ ה נָא וְּ ֶא ְּר ֶאה הַ כְּ צַ ע ֲָק ָתּה הַ בָ ָאה ֵּאלַי עָ ׂשּו ָכלָה וְּ ִאם ל ֹא ֵּאדָ עָ ה".
 )30הסברֵּ :
 )31מה עשה אברהם בשעה שהאנשים הלכו אל סדום?
 )32מה הייתה טענתו של אברהם אל ה' כדי שלא ישמיד את סדום?
 )33מהם מספרי הצדיקים שביקש אברהם מה' שלא להשמיד את סדום ועמורה באם יש מספר
צדיקים זה בערים ,בכל פעם שהמשיך להתפלל לפני ה'?

 )34מה אמר אברהם לפני שהמשיך להתפלל אל ה' ,לאחר שה' אמר לו שלא ישחית את סדום ועמורה
באם יהיו חמישים צדיקים?
 )35להיכן הלך אברהם לאחר שסיים להתפלל אל ה' שלא ישמיד את סדום ועמורה?

שאלות פרק יט
 )1ביאת המלאכים אל סדום:
א .באיזה זמן ביום באו המלאכים אל סדום?
ב .היכן היה לוט בשעה שהמלאכים הגיעו אל סדום?
ג.

מה עשה לוט בשעה שראה את המלאכים?

ד .מה אמר לוט למלאכים בשעה שראה אותם?
ה .מה הייתה תשובת המלאכים אל לוט?
ו.

מדוע הסכימו המלאכים בסופו של דבר להיכנס וללון אצל לוט?

 )2הסברַ " :ו ִיפְּ צַ ר בָ ם ְּמאֹד".
 )3מה עשה לוט למלאכים כאשר באו לביתו?
 )4מה עשו אנשי סדום לפני שהמלאכים הספיקו ללכת לישון בביתו של לוט?
 )5מי מבין אנשי סדום השתתפו בהקפת ביתו של לוט?
 )6הסבר" :כָל הָ עָ ם ִמ ָקצֶ ה" .מה עשו?
 )7מה הציע לוט אל אנשי סדום לעשות במקום להוציא אליהם את אורחיו?
 )8הסבר" :כִ י עַ ל כֵּן בָ אּו בְּ צֵּ ל ק ָֹר ִתי".
 )9מה הייתה תשובת אנשי סדום להצעתו להוציא אליהם את בנותיו?
 )10מה ניסו אנשי סדום לעשות לאחר דבריהם אל לוט? כיצד נמנע מהם הדבר?
 )11הסברַ " :ו ִילְּאּו ל ְִּמצ ֹא הַ פ ַָתח" .מדוע?
 )12מהם שלושת סוגי קרובי המשפחה ששאלו המלאכים את לוט אם יש לו מהם בתוך העיר סדום?
מה אמרו ללוט לעשות איתם?
 )13מה הייתה תגובת חתניו של לוט כאשר לוט אמר להם שה' הולך להפוך את העיר סדום?
 )14באיזו שעה ביום זירזו המלאכים את לוט לצאת מהעיר סדום?
 )15מה אמרו המלאכים אל לוט שיקרה אם הוא לא יזדרז לצאת מהעיר? מדוע?
 )16מה עשו המלאכים לאחר שלוט התמהמה מלצאת מהעיר סדום?
 )17כיצד מנמקת התורה את הצלתו של לוט?
 )18מהם שלושת הדברים שציווה אחד המלאכים את לוט בשעה שהמלאכים הוציאו את לוט אל
מחוץ לעיר סדום?
 )19מדוע לא רצה לוט לברוח אל ההר? מה ביקש לעשות במקום זאת?
" )20הלא מצער היא" – מהי טענתו של לוט לכך שהמלאכים יכולים להימנע מהשמדת העיר צוער?
 )21מדוע אמר המלאך ללוט להזדרז ולהגיע אל צער?
 )22באיזה זמן ביממה קרו הדברים הבאים:
א .יציאת לוט מסדום –

ב .הגעת לוט לצער –
ג.

ה' התחיל להוריד גפרית ואש על סדום ועמורה –

 )23מהם שני הדברים שהוריד ה' על סדום ועמורה מהשמים?
 )24מה עשה ה' לאחר שהוריד על סדום ועמורה גפרית ואש?
 )25מה קרה לאשתו של לוט כאשר היא הסתובבה אחורנית?
 )26להיכן הלך אברהם כדי להשקיף על סדום ועמורה בבוקר למחרת תפילתו אל ה'?
 )27מה ראה אברהם בשעה שהסתכל לעבר סדום ועמורה?
 )28מה עשה ה' בשעה שהפך את סדום שגרם לו להציל את לוט?
 )29להיכן המשיך לוט ללכת לאחר שהוא הלך אל צער?
 )30מה הייתה עצת בנותיו של לוט כדי שהן יוכלו להוליד ילדים?
 )31מה היו שמות שני הבנים שהולידו בנותיו של לוט?

שאלות פרק כ
 )1להיכן נסע אברהם מאלוני ממרא?
 )2מה אמר אברהם על שרה ומדוע?
 )3מה אמר מלאך ה' אל אבימלך בשעה שאבימלך חלם בלילה?
 )4מה טען אבימלך כלפי ה' לאחר שה' הזהיר אותו שהוא הולך למות על כך שהוא לקח את שרה?
אֹותָך מֵּ חֲ טֹו לִי" .מי אמר זאת ולמי?
 )5הסבר" :ו ֶָא ְּחׂשְֹך גַם ָאנֹכִ י ְּ
 )6מה אמר מלאך ה' לאבימלך לעשות כדי שלא ימות?
" )7כי נביא הוא" :מה רצה מלאך ה' לנמק בדבר זה וכיצד נימק זאת?
 )8מה יקרה במקרה ואבימלך לא יחזיר את שרה לאברהם?
 )9מה הייתה תגובת עבדיו של אבימלך בשעה שהוא סיפר להם את דברי המלאך שהתגלה אליו
בחלום הלילה?
 )10מה טען אבימלך כלפי אברהם כאשר הוא החזיר את שרה לאברהם?
 )11כיצד הסביר אברהם לאבימלך את העובדה שאמר על שרה שהיא אחותו?
 )12כיצד הסביר אברהם שהוא לא שיקר בשעה שאמר על שרה שהיא אחותו?
ֹלהים ִמבֵּ ית ָאבִ י" .מה קרה כאשר ה' התעה את אברהם מבית
 )13הסברַ " :וי ְִּהי כַאֲ שֶ ר ִה ְּתעּו א ִֹתי אֱ ִ
אביו?
 )14מה נתן אבימלך לאברהם כאשר החזיר אליו את שרה? מדוע?
 )15היכן הרשה אבימלך לאברהם להתיישב?
 )16מה אמר אבימלך לשרה שהוא נתן עבורה לאברהם? מדוע?
"הנֵּה הּוא לְָך כְּ סּות עֵּ י ַניִם ְּלכֹל אֲ שֶ ר ִא ָתְך".
 )17הסברִ :
 )18הסבר" :וְּ ֵּאת כֹל וְּ ֹנכָחַ ת".
 )19מה היה עונשם של אבימלך ובני ביתו על כך שאבימלך לקח את שרה? כיצד התבטל עונש זה?

שאלות פרק כא
" )1וַיקֹוָק פ ַָקד ֶאת ׂשָ ָרה" :מהי הפקידה ,ומה עשה ה' בשעה שפקד את שרה?
 )2באיזה זמן נולד הבן לשרה ואברהם?
 )3כיצד קרא אברהם את שם בנו שנולד לו? מתי מל אברהם את בנו?
 )4בן כמה היה אברהם בשעה שנולד יצחק?
 )5מהם שני הדברים שאמרה שרה בשעה שיצחק נולד?
ִיקה בָ נִים ׂשָ ָרה".
"מי ִמלֵּל ל ְַּאבְּ ָרהָ ם הֵּ ינ ָ
 )6הסברִ :
 )7מהי גמילתו של יצחק ,ומה עשה אברהם כאשר יצחק נגמל?
 )8מה ראתה שרה שגרם לה לרצות שאברהם יגרש את ישמעאל?
 )9כיצד הסבירה שרה לאברהם שאין שום חשש בגירוש ישמעאל?
 )10מה הייתה תגובת אברהם לדרישתה של שרה לגרש את ישמעאל? מדוע בכל זאת הסכים אברהם
לגרש את ישמעאל בסופו של דבר?
 )11מהם שני המרכיבים בדבריו של ה' לאברהם ,בהם הפיג ה' את חששו של אברהם לגרש את
ישמעאל?
 )12מהם שלושת הדברים ששם אברהם על כתפה של הגר לפני ששילח אותה?
 )13היכן הסתובבה הגר לאחר שאברהם שילח אותה מביתו?
 )14הסבר" :ותלך ותתע".
 )15מה עשתה הגר לישמעאל לאחר שנגמרו המים מהכלי שאברהם שם על שכמה לפני ששילח אותה?
 )16היכן ישבה הגר לאחר שהשליכה את ישמעאל? מדוע?
 )17מה עשתה הגר לאחר שהיא התרחקה יותר מישמעאל?
 )18מה אמר מלאך ה' להגר ,לאחר שה' שמע את קול בכיו של ישמעאל?
 )19מה ציווה המלאך את הגר לאחר שאמר לה שיש מקור מים ליד ישמעאל?
 )20מה הבטיח מלאך ה' להגר?
ֹלהים ֶאת הַ נַעַ ר".
 )21הסברַ " :וי ְִּהי אֱ ִ
 )22ישמעאל:
א .היכן התיישב?
ב .מה עשה במקום שהתיישב?
ג.

מהיכן לקחה הגר אישה לישמעאל?

 )23שבועת אברהם ואבימלך:
א .עם מי בא אבימלך אל אברהם ומה היה תפקידו?
ב .מדוע בא אבימלך אל אברהם? איזה מאורע גרם לכך שאבימלך בא אל אברהם?
ג.

מהו החסד שעשה אבימלך עם אברהם ומה ביקש מאברהם תמורת חסד זה?

ד .הסבר" :וְּ עִ ם הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ג ְַּר ָתה בָ ּה".
 )24על מה התווכח אברהם עם אבימלך? מה הייתה תגובתו של אבימלך לכך?
 )25מה נתן אברהם לאבימלך?
 )26מדוע הציב אברהם שבע כבשות בנפרד משאר בעלי החיים שנתן לאבימלך?
 )27מדוע העיר באר שבע קרויה כך?
 )28מה נטע אברהם בבאר שבע? מה עשה שם אברהם ליד נטיעתו?

 )29כמה זמן ישב אברהם בארץ פלשתים?

שאלות פרק כב
 )1היכן אמר ה' לאברהם להעלות את יצחק בנו לעולה?
 )2מה עשה אברהם מוקדם בבוקר למחרת ציווי ה'?
 )3לאחר כמה ימי הליכה ראה אברהם את ארץ המוריה?
 )4מה אמר אברהם אל שני נעריו שליוו אותו?
 )5מהם הדברים שלקח אברהם בידיו אל מקום העקידה ומה שם על יצחק בנו?
 )6מהי המאכלת?
 )7מה שאל יצחק את אברהם בשעה שהם הלכו אל מקום העקידה ,ומה ענה אברהם ליצחק?
 )8מהן שלוש הפעולות שעשה אברהם לאחר שבנה את המזבח במקום העקידה?
 )9מהי עקידה?
 )10מה ציווה מלאך ה' את אברהם בשעה שלקח בידו את המאכלת?
 )11כיצד נימק מלאך ה' את הציווי שלא לעשות ליצחק דבר?
ידָך ִממֶ נִי".
 )12הסבר" :וְּ ל ֹא חָ ׂשַ כְּ ָת ֶאת בִ נְָּך ֶאת י ְִּח ְּ
 )13מה ראה אברהם בשעה שזקף את עיניו לאחר דברי המלאך? מה עשה איתו?
 )14הסבר" :וְּ ִהנֵּה ַאיִל ַאחַ ר נֶאֱ חַ ז בַ ְּסבַ ְך בְּ ַק ְּרנָיו".
 )15כיצד קרא אברהם למקום בו עקד את יצחק? מה משמעות שם זה?
 )16הסבר" :אֲ שֶ ר י ֵָּאמֵּ ר הַ יֹום בְּ הַ ר יְּקֹוָק י ֵָּר ֶאה".
 )17מהם שני הדברים שיעשה ה' לאברהם בשכר שהסכים להעלות את יצחק לעולה ועמד בניסיון?
 )18מהם שני הדימויים בהם דימה מלאך ה' את ריבוי זרעו של אברהם?
 )19להיכן הלך אברהם לאחר העקידה כדי להתיישב?
 )20מה נודע לאברהם לאחר עניין העקידה?

שאלות פרק כג
 )1במשך כמה שנים חייתה שרה אימנו והיכן נפטרה?
 )2לשם אלו שני דברים הגיע אברהם לחברון?
 )3למי פנה אברהם בתחילה כדי למצוא חלקת אדמה לקבור שם את שרה?
 )4הסבר" :גֵּר וְּ תֹושָ ב ָאנֹכִ י עִ מָ כֶם".
 )5תשובת בני חת לאברהם:
א .כיצד תיארו בני חת את אברהם בתשובתם?
ב .מה הייתה תשובת בני חת לאברהם על בקשתו לקבל מהם חלקת קבר?
ג.

"איש ִממֶ נּו ֶאת ִקבְּ רֹו ל ֹא יִכְּ לֶה ִמ ְּמָך ִמ ְּקבֹר ֵּמ ֶתָך".
הסברִ :

ד .מה עשה אברהם לאחר ששמע את תשובתם של בני חת?
 )6מה ביקש אברהם מאת בני חת במקרה והם כנים בדבריהם שהם רוצים לעזור לו לקבור את
שרה?

 )7הסבר" :שמעוני".
 )8מדוע נקראת מערת המכפלה בשם זה?
 )9מה יהיה תפקידם של בני חת במעמד מכירת שדה המכפלה לפי דבריו של אברהם?
 )10תשובת עפרון לאברהם:
א .היכן ישב עפרון בשעה שאברהם דיבר אל בני חת?
ב .מי היה במעמד המכירה של מערת המכפלה?
ג.

מהם שני הדברים שאמר אברהם לעפרון שייתן לו במתנה?

ד .מה עשה אברהם לאחר ששמע את תשובתו של עפרון? מדוע?
 )11כמה שקלי כסף דרש עפרון בסופו של דבר תמורת קניית השדה על ידי אברהם?
"א ֶרץ ַא ְּרבַ ע מֵּ אֹת שֶ ֶקל כֶסֶ ף בֵּ ינִי ּובֵּ י ְּנָך מַ ה ִהוא".
 )12הסברֶ :
 )13מה היה מיוחד במטבעות בהם שילם אברהם לעפרון תמורת קניית מערת המכפלה? כיצד נקרא
הדבר בלשון התורה?
" )14ויקם שדה עפרון":
א .מהי הקימה המתוארת בפסוק?
ב .מהם הדברים המתוארים בפסוק שקמו לאברהם?
 )15מהם שני השלבים בקניין מערת המכפלה על ידי אברהם?

שאלות פרק כד
 )1הסבר" :ואברהם זקן בא בימים".
 )2במה בירך ה' את אברהם?
 )3השבעת עבדו של אברהם:
א .כיצד מתואר העבד אותו משביע אברהם?
ב .מה ציווה אברהם את עבדו לעשות בשעת השבועה?
ג.

מה השביע אברהם את עבדו?

 )4מה היה חששו של העבד בשעה שנשבע לאברהם שלא ייקח אישה ליצחק מבנות הכנעני? מה ענה
לו על כך אברהם?
 )5כמה גמלים לקח איתו העבד?
 )6מה לקח איתו העבד בשעה שהלך לחפש אישה ליצחק?
 )7להיכן הלך העבד לחפש אישה ליצחק?
" )8ויברך הגמלים":
א .הסבר משפט זה.
ב .להיכן הבריך העבד את הגמלים?
ג.

באיזה זמן ביממה הגיע העבד למקום אליו הבריך את הגמלים? מדוע דווקא בזמן
זה?

 )9הסבר" :יְּק ָֹוק אֱ ֹלהֵּ י אֲ ֹדנִי ַאבְּ ָרהָ ם הַ ְּק ֵּרה נָא ְּל ָפנַי הַ יֹום".
 )10מה היה המבחן שהתפלל העבד לה' שיעשה כדי לברר אם הנערה הגונה ליצחק?
 )11מה קרה באמצע דבריו של העבד אל ה'?

 )12מי היה אביה של רבקה ומי היה סבה?
" )13ותרד העינה" – להיכן ירדה רבקה ומדוע?
יאינִי נָא ְּמעַ ט מַ יִם ִמכַדֵּ ְך".
 )14הסבר" :הַ גְּ ִמ ִ
 )15הסבר" :ו ְַּתעַ ר כַדָ ּה ֶאל הַ ש ֶֹקת".
 )16הסבר" :וְּ הָ ִאיש ִמ ְּש ָת ֵּאה לָּה".
 )17מדוע העבד שתק לאורך הזמן בו רבקה השקתה אותו ואת גמליו?
 )18מה עשה העבד לאחר שרבקה השקתה אותו ואת גמליו ולאחר ששאל את רבקה למשפחתה?
 )19מה היה משקל הנזם ששם העבד באפה של רבקה ומה היה משקל כל אחד משני הצמידים ששם
על ידיה של רבקה?
 )20מהן שתי השאלות ששאל העבד את רבקה לאחר שהשקתה את גמליו? מה ענתה רבקה על כל
אחת מהשאלות הללו?
 )21מה עשה העבד לאחר ששמע את תשובותיה של רבקה?
 )22מה אמר העבד לאחר שהוא שמע את תשובותיה של רבקה?
 )23להיכן רצה רבקה לאחר דו השיח עם העבד?
 )24לאחר אלו דברים רץ לבן אל העבד? היכן היה העבד בשעה שרץ אליו לבן?
 )25מה אמר לבן לעבד לאחר שפגש אותו?
 )26מהם שלושת הדברים שעשה לבן בשעה שהגיע עם עבדו של אברהם לביתו של בתואל?
 )27לאחר ששמו לפני העבד אוכל ,מדוע לא התחיל העבד לאכול מיד?
 )28מה אמר העבד שיעשה במקרה ומשפחתה של רבקה לא תיתן לרבקה רשות לחזור איתו אל ארץ
כנען ולהיות אישה ליצחק?
 )29מה ענו לבן ובתואל לשאלתו של העבד אם ייתנו לרבקה רשות להצטרף אליו ולהיות אישה
ליצחק?
 )30מהם שלושת הדברים שעשה העבד לאחר ששמע את תשובתם של לבן ובתואל?
 )31מהן המגדנות?
 )32מה ביקשו אחיה ואימא של רבקה לאחר שהעבד ביקש שייתנו לו ללכת ביום למחרת?
 )33הסבר" :ימים או עשור".
 )34מה אמר העבד למשפחתה של רבקה כאשר ביקשו ממנו שהיא תתעכב אצלם?
 )35מה הייתה תשובת משפחתה של רבקה לדרישתו של העבד שייתנו לו ללכת מיד?
 )36מה הייתה תשובתה של רבקה?
 )37את מי שילחו משפחתה של רבקה יחד עם רבקה?
 )38מהן שתי הברכות בהן בירכו משפחתה של רבקה את רבקה לפני שהלכה?
 )39מהיכן חזר יצחק לפני שפגש את העבד ואת רבקה? היכן ישב יצחק באותו הזמן?
 )40מדוע יצא יצחק לשדה ,ובאיזה זמן ביממה עשה זאת?
 )41מה עשתה רבקה כאשר היא ראתה את יצחק והעבד אמר לה שזהו האדון שלו ( 2דברים)? מדוע?
 )42מה סיפר העבד ליצחק לאחר שחזר עם רבקה?
 )43להיכן הכניס יצחק את רבקה? מה קרה לאחר מכן?

שאלות פרק כה (עד סוף פרשת חיי שרה)
 )1מה היה שמה של האישה הנוספת איתה התחתן אברהם?
 )2מה נתן אברהם ליצחק?
 )3מה נתן אברהם לבני הפילגשים ולהיכן שילח אותם?
 )4כמה שנים חי אברהם ,ומי קבר אותו לאחר מותו?
 )5מה בא הביטוי "ויגוע" לומר לנו?
 )6היכן קברו יצחק וישמעאל את אברהם?
 )7מה עשה ה' ליצחק לאחר מותו של אברהם?
 )8היכן התיישב יצחק לאחר מותו של אברהם?
 )9כמה שנים חי ישמעאל?

שאלות פרק כה (מתחילת פרשת תולדות)
 )1הסבר" :וְּ ֵּאלֶה תֹו ְּלדֹת יִצְּ חָ ק בֶ ן ַאבְּ ָרהָ ם".
 )2בן כמה היה יצחק בשעה שהוא התחתן עם רבקה?
 )3מי היה אביה של רבקה ומי היה אחיה?
 )4מהיכן לקח יצחק את רבקה?
 )5הסברַ " :ויֶעְּ ַתר יִצְּ חָ ק לַיקֹוָק ְּל ֹנכַח ִא ְּשתֹו":
 )6מדוע היה צריך יצחק להתפלל על רבקה?
 )7הסברַ " :ויֵּעָ ֶתר לֹו יְּקֹוָק".
 )8הסברַ " :וי ְִּת ֹרצֲצּו הַ בָ נִים בְּ ִק ְּרבָ ּה":
 )9מה שאלה רבקה לאחר שהבנים שבקרבה התחילו להתרוצץ?
"אם כֵּן לָמָ ה זֶה ָאנֹכִ י".
 )10הסברִ :
 )11מה עשתה רבקה לאחר שהבנים התחילו להתרוצץ בקרבה?
 )12מה הייתה תשובת ה' אל רבקה?
 )13הסבר:
ּושנֵּי לְּאֻׁ ִמים ִממֵּ עַ יְִך ִיפ ֵָּרדּו
אְּ .
בּ .ו ְּלאֹם ִמ ְּלאֹם יֶאֱ מָ ץ
ג .וְּ ַרב ַי ֲעבֹד צָ עִ יר
 )14התאום הראשון:
א .באלה שני תיאורים מתואר התאום הראשון שיצא מבטנה של רבקה? לאחר שכתבת
את התיאורים בלשונך ,כתוב את הדברים בלשון התורה.
ב .מי קרא לעשיו בשמו?
 )15התאום השני:
א .מה עשה התאום השני בשעה שיצא מבטנה של רבקה?
ב .מי קרא ליעקב בשם זה?

 )16בן כמה היה יצחק בשעה שנולדו לו יעקב ועשיו? כמה שנים עברו עליו מאז שהיה נשוי לרבקה ועד
שנולדו בניו?
 )17מה עשה כל אחד מבניו של יצחק לאחר שהם גדלו?
 )18הסבר" :איש יודע ציד איש שדה".
 )19הסבר" :איש תם יושב אהלים".
 )20איזה מבניו אהב יותר יצחק ומדוע?
 )21איזה מבין בניה אהבה יותר רבקה? מדוע?
" )22ויזד יעקב נזיד":
א .הסבר פסוק זה.
ב .מה קרה בשעה שיעקב הזיד את הנזיד?
 )23מה ביקש עשיו מיעקב בשעה שבא מהשדה?
 )24הסבר" :הלעיטני נא מן האדום האדום הזה".
 )25כיצד הסביר עשיו את רצונו שיעקב ישפוך לתוך פיו את התבשיל?
 )26כיצד היו קוראים האנשים לעשיו ומדוע?
 )27מה היה התנאי של יעקב לנתינת חלק מהתבשיל לעשיו?
 )28כיצד הסביר עשיו את העובדה שאינו צריך את הבכורה?
 )29מה דרש יעקב מעשיו לעשות כדי לחזק את עניין מכירת הבכורה?
 )30מהם שני המאכלים שנתן יעקב לעשיו תמורת הבכורה?
 )31מדוע אומרת התורה שעשיו ביזה את הבכורה?

שאלות פרק כו
 )1הרעב בימי יצחק:
א .כתוב בלשון הפסוק את המילים בהן אומרת התורה שהרעב בימיו של יצחק הוא
הרעב השני שכבר היה לאבות.
ב .להיכן הלך יצחק כשהתחיל הרעב? מי היה המלך שם?
ג.

מדוע הלך לשם יצחק?

 )2מה היה תוכן ההתגלות של ה' ליצחק לפני שהוא ירד לגרר?
 )3מה יקרה ליצחק כאשר הוא יישאר בארץ גרר?
 )4מה השבועה שנשבע ה' לאברהם שאותה הוא יקיים ליצחק?
 )5מהן שלוש ההבטחות שהבטיח ה' ליצחק כאשר התגלה אליו ואמר לו שלא יירד למצרים?
 )6מהי הסיבה שה' יקיים את שלוש ההבטחות שהוא הבטיח ליצחק?
 )7אלה חמישה דברי ה' כתובים בפסוק שאותם שמר אברהם? כתוב את הדברים בלשון הפסוק
ולאחר מכן כתוב את הפירוש.
 )8מדוע אמר יצחק לאנשי גרר שרבקה היא אחותו?
 )9כיצד ידע אבימלך בסופו של דבר שרבקה היא אשתו של יצחק?
 )10מה יהיה דינו של מי שיציק ליצחק או לרבקה לפי דבריו של אבימלך?
 )11מה הייתה כמות היבול שהצליח יצחק להצמיח?

 )12הסבר" :מאה שערים".
 )13באיזו ברכה זכה יצחק שגרמה לו להתעשר?
 )14הסברַ " :ו ֵּילְֶך הָ לֹוְך וְּ גָדֵּ ל עַ ד כִ י גָדַ ל ְּמאֹד" – על מי נאמר פסוק זה?
 )15אלו שלושה רכיבי רכוש כותבת התורה שהיו ליצחק?
 )16הסבר" :ועבודה רבה".
 )17מה עשו הפלשתים לבארות אותן חפרו עבדיו של אברהם?
 )18מדוע אמר אבימלך ליצחק ללכת מגרר?
 )19היכן התיישב יצחק לאחר שאבימלך גרש אותו?
 )20מה עשה יצחק בנחל גרר?
 )21באלה שמות קרא יצחק לבארות שהוא חפר בנחל גרר?
 )22מדוע רבו רועי גרר עם הרועים של יצחק? מה הייתה טענתם?
 )23כיצד נקראו שתי הבארות שעליהן רבו רועי גרר עם רועיו של יצחק?
 )24כיצד קרא יצחק לבאר השלישית שעבדיו חפרו? מדוע?
 )25להיכן הלך יצחק מנחל גרר?
 )26מהם שלושת המרכיבים בתוכן התגלות ה' אל יצחק בבאר שבע?
 )27מה עשה יצחק בבאר שבע לאחר התגלות ה' אליו?
 )28מי הלך אל יצחק יחד עם אבימלך?
 )29מה אמר יצחק לאבימלך ואנשיו כשראה אותם מגיעים אליו?
 )30כיצד הסבירו אבימלך ואנשיו את ביאתם ליצחק?
 )31כיצד הסבירו הפלשתים ליצחק את מחויבותו לכרות איתם ברית?
"א ָתה עַ ָתה בְּ רּוְך יְּקֹוָק"
 )32הסברַ :
 )33מה עשה יצחק לכבוד אבימלך ואנשיו ביום שבאו אליו?
 )34מה קרה באותו יום שאבימלך ואנשיו הלכו מעל יצחק?
 )35כיצד קרא יצחק לבאר שמצאו עבדיו ביום שבו הלכו ממנו אבימלך ואנשיו? מדוע?
 )36מה היו שמות שתי הנשים איתן התחתן עשיו בגיל ארבעים? כיצד הכעיסו נשים אלה את יצחק
ורבקה?

שאלות פרק כז
 )1מהי כהיית עיניו של יצחק ומה גרם לכך?
" )2וְּ עַ ָתה ׂשָ א נָא ֵּכלֶיָך ֶת ְּליְָּך וְּ ַק ְּש ֶתָך":
א .הסבר "תליך וקשתך".
ב .מה ביקש יצחק מעשיו לעשות?
ג.

היכן ביקש יצחק מעשיו לעשות את בקשתו?

ד .מה יעשה יצחק לעשיו תמורת קיום דבריו?
ה .מדוע היה הדבר דחוף ליצחק?
 )3הסבר" :ואברככה לפני ה'".

 )4מה ציוותה רבקה את יעקב לעשות לאחר ששמעה את יצחק מצווה את עשיו להביא לו את
המטעמים?
 )5מה היה חששו של יעקב לשמוע בקול אימו?
 )6הסבר" :והייתי בעיניו כמתעתע".
 )7כיצד הרגיעה רבקה את יעקב מחששו?
 )8מהם בגדי עשיו ה"חמודות"? מה עשתה איתם רבקה? מדוע?
 )9היכן שמה רבקה את עורות גדיי העיזים שהביא לה יעקב? מדוע?
 )10מה שאל יצחק את יעקב בשעה שיעקב (שהתחזה לעשיו) בא לפניו והגיש לו את האוכל? מה ענה
יעקב על כך?
 )11הסבר" :כִ י ִה ְּק ָרה יְּקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך ְּל ָפנָי".
 )12לאחר שיעקב אמר ליצחק שה' זימן לפניו בעל חיים לצידה ,מה אמר יצחק ליעקב לעשות? מדוע?
 )13מה אמר יצחק לאחר שהוא מישש את יעקב?
 )14מדוע לא הכיר יצחק שהעומד מולו אינו עשיו?
 )15מדוע ברך יצחק את יעקב לאחר שהוא מישש אותו?
 )16מה הגיש יעקב לעשיו לשתות יחד עם המטעמים שאכל?
 )17מה עשה יצחק בשעה שהוא נישק את יעקב?
 )18למה דימה יצחק את הריח הנעים של יעקב?
 )19מהם עשרת הדברים בהם ברך יצחק את יעקב בשעה שהוא חשב שיעקב הוא עשיו?
 )20מה קרה בדיוק בשעה שיעקב יצא מלפני אביו לאחר שיצחק ברך אותו?
 )21מהו ההבדל בין צורת הדיבור שיעקב דיבר אל יצחק לבין צורת הדיבור שעשיו דיבר אל יצחק?
 )22הסברַ " :ויֶחֱ ַרד יִצְּ חָ ק חֲ ָרדָ ה גְּ ֹדלָה עַ ד ְּמאֹד" – מה גרם לחרדה זו?
 )23מה שאל יצחק בשעה שהוא חרד את החרדה הגדולה?
אכַל ִמכֹל בְּ טֶ ֶרם ָתבֹוא".
"מי ֵּאפֹוא הּוא הַ צָ ד צַ יִד ַויָבֵּ א לִי ָו ֹ
 )24הסברִ :
 )25מה אמר יצחק לאחר שהבין שמי שעמד לפניו בהתחלה אינו באמת עשיו?
 )26מה עשה ואמר עשיו ברגע ששמע את דבריו של יצחק שגם מי שבא לפיו יהיה מבורך?
ַ " )27ויַעְּ ְּקבֵּ נִי זֶה ַפעֲמַ יִם"
א .הסבר פסוק זה.
ב .על אלו שתי פעמים מדבר עשיו?
 )28הסבר" :הֲ ל ֹא ָאצַ ל ְָּת לִי בְּ ָר ָכה".
 )29מהם הדברים בהם אומר יצחק לעשיו שהוא ברך את יעקב?
 )30מדוע טוען יצחק שלא יועיל לו לברך את עשיו בכלל?
 )31מה עשה עשיו לאחר שיצחק אמר לו שאין באפשרותו לברך אותו בשום ברכה?
 )32מדוע הסכים יצחק לברך את עשיו לאחר שעשיו בכה?
 )33באלה דברים בירך יצחק את עשיו?
ָארָך".
 )34הסבר" :וְּ הָ יָה כַאֲ שֶ ר ָת ִריד ּופ ַָר ְּק ָת עֻׁלֹו מֵּ עַ ל צַ ּו ֶ
 )35מדוע שנא עשיו את יעקב ומה אמר בליבו בשעה שהתמלא בשנאה?
 )36הסבר" :וישטם".
 )37מה אמרה רבקה ליעקב לעשות בעקבות רצונו של עשיו להרוג אותו?

 )38להיכן אמרה רבקה ליעקב לברוח? למשך כמה זמן אמרה ליעקב לברוח לשם?
 )39הסבר" :עַ ד אֲ שֶ ר ָתשּוב חֲ מַ ת ָא ִחיָך".
 )40מתי תשלח רבקה שליחים כדי להחזיר את יעקב מחרן?
 )41הסבר" :לָמָ ה ֶא ְּשכַל גַם ְּשנֵּיכֶם יֹום ֶאחָ ד" .מה רצתה רבקה להסביר בדבריה?
 )42לפי דברי רבקה ליצחק :מדוע היא מואסת בחייה ומהו חששה?

שאלות פרק כח
 )1מה עשה יצחק לפני שהוא ציווה את יעקב שלא להתחתן עם אחת מבנות כנען?
 )2מאיזה משפחה ציווה יצחק את יעקב לקחת לו אישה?
 )3באלה שישה דברים ברך יצחק את יעקב לפני שהוא שילח אותו לפדן ארם?
 )4מהם שלושת הדברים שראה עשיו שקרו לפני שהוא התחתן עם נשים נוספות?
 )5עם איזו אישה נוספת התחתן עשיו לאחר שהוא ראה שבנות כנען רעות בעיני יצחק?
 )6מאיזו עיר יצא יעקב כדי ללכת לחרן?
" )7ויפגע במקום".
א .מהו מקום זה בו פגע יעקב?
ב .מהי הפגיעה שפגע יעקב במקום זה?
ג.

מדוע ישן שם יעקב?

 )8מה עשה יעקב עם אחת מהאבנים שהיו על הר המוריה?
 )9הסברַ " :ויָׂשֶ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹתיו".
 )10מהם פרטי החלום שחלם יעקב בעודו ישן בהר המוריה?
" )11והנה ה' ניצב עליו" – מדוע היה כבוד ה' ניצב על יעקב?
 )12מהם הדברים שהבטיח ה' ליעקב בחלום?
יתי ֵּאת אֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ִתי לְָך".
 )13הסבר" :כִ י ל ֹא ֶא ֱעזָבְּ ָך עַ ד אֲ שֶ ר ִאם עָ ִׂש ִ
 )14מה אמר יעקב לאחר שהוא התעורר משנתו שישן בהר המוריה?
 )15מה קרה ליעקב לאחר שהוא הבין שבמקום שהוא ישן יש שכינה?
 )16מה אמר יעקב בשעה שהוא היה ירא על כך שהר המוריה הוא מקום שיש בו שכינה של ה'?
ֹלהים וְּ זֶה שַ עַ ר הַ שָ מָ יִם".
נֹורא הַ מָ קֹום הַ זֶה ֵּאין זֶה כִ י ִאם בֵּ ית אֱ ִ
 )17הסבר" :מַ ה ָ
 )18מה עשה יעקב עם האבן ששם מראשותיו לאחר שהתעורר בבוקר?
 )19כיצד קידש יעקב את האבן שהניח לשם מצבה?
 )20כיצד קרא יעקב את שם העיר שהייתה על הר המוריה בבוקר? מה היה שם העיר לפני שיעקב קרא
לעיר בשם זה?
 )21מה היה נדרו של יעקב לאחר שהתעורר? מהם הדברים שה' יעשה ומהם הדברים שיעקב יעשה?

שאלות פרק כט
 )1הסברַ " :ויִשָ א ַי ֲעקֹב ַרגְּ לָיו".
 )2מדוע נקראת ארץ ארם בשם "ארץ בני קדם"?

 )3מה ראה יעקב כשהגיע לבאר שהייתה סמוך לחרן?
 )4מדוע לא היו יכולים רועי העדרים שרבצו ,להשקות את צאנם מהבאר?
 )5מהן שלוש השאלות ששאל יעקב את רועי הצאן שהיו סמוכים לבאר? מה ענו לו הרועים על כל
שאלה?
 )6מדוע חשב יעקב שהרועים צריכים להשקות את הצאן ולהמשיך לרעות אותם?
 )7מהו ההסבר שהסבירו הרועים ליעקב ובו נימקו את אי השקיית הצאן?
 )8מה עשה יעקב ברגע שראה את רחל באה עם הצאן?
 )9מהם שני הדברים שעשה יעקב לאחר שהשקה את צאן לבן?
 )10מהם שני הדברים שאמר יעקב לרחל לאחר שבכה? מה עשתה רבקה בשעה ששמעה דברים אלו?
 )11מהם ארבעת הדברים שעשה לבן כששמע שיעקב בא אליו?
 )12מה סיפר יעקב ללבן לאחר שלבן הכניס אותו לביתו?
"אְך עַ צְּ ִמי ּובְּ ׂשָ ִרי ָא ָתה".
 )13הסברַ :
 )14במשך כמה זמן היה יעקב רועה את צאנו של לבן לפני שהם סיכמו ביניהם את תנאי העסקתו של
יעקב?
 )15הסבר" :הֲ כִ י ָא ִחי ַא ָתה ַועֲבַ ְּד ַתנִי ִחנָם הַ גִ ידָ ה לִי מַ ה מַ ְּׂשכ ְֻּׁר ֶתָך".
 )16כיצד תיארה התורה את כל אחת מבנותיו של לבן?
 )17מה הייתה הצעתו של יעקב לתנאי העסקתו? מה הייתה תשובתו של לבן להצעתו של יעקב?
 )18כיצד נראו שנות העבודה בעיני יעקב? מדוע?
 )19מה עשה לבן לאחר שיעקב בא אליו בסיום שבע שנות העבודה וביקש את רחל?
 )20בשעת המשתה ,עם מי מבנותיו חיתן לבן את יעקב?
 )21מדוע לבן היה צריך לקחת את לאה בכח כדי להתחתן עם יעקב?
 )22את מי נתן לבן ללאה כדי שתהיה לה לשפחה?
 )23כיצד הסביר לבן ליעקב את סיבת רמאותו לאחר שהתברר ליעקב שהוא בעצם התחתן עם לאה?
 )24מה היה הפתרון של לבן לכך שיעקב יתחתן גם עם רחל?
 )25הסבר" :מַ לֵּא ְּשבֻׁעַ ז ֹאת וְּ נ ְִּתנָה לְָּך גַם ֶאת ז ֹאת".
 )26את מי נתן לבן לרחל כדי שהיא תהיה המשרתת שלה?
" )27וירא ה' כי שנואה לאה":
א .מדוע נחשבה לאה לאישה שנואה?
ב .מה עשה ה' לאחר שראה שלאה היא שנואה?
 )28מדוע קראה לאה את שם בנה הראשון בשם "ראובן"?
ישי".
 )29הסבר" :כִ י ָר ָאה יְּקֹוָק בְּ עָ ְּניִי כִ י עַ ָתה יֶאֱ הָ בַ נִי ִא ִ
 )30מדוע קראה לאה את שם בנה השני שמעון?
 )31מדוע קראה לאה את שם בנה השלישי לוי?
ישי ֵּאלַי כִ י ָיל ְַּד ִתי לֹו ְּשֹלשָ ה בָ נִים".
 )32הסבר" :עַ ָתה הַ פַעַ ם ִי ָלוֶה ִא ִ
 )33מדוע קראה לאה את שם בנה הרביעי בשם יהודה?
 )34מה קרה לאחר שלאה הולידה את יהודה?

שאלות פרק ל'
 )1מדוע קינאה רחל בלאה?
 )2מה אמרה רחל ליעקב שיקרה אם הוא לא ייתן לה בנים?
 )3מה הייתה תשובתו של יעקב לדרישתה של רחל ממנו לבנים?
 )4מה הייתה הצעתה של רחל לאחר שיעקב ענה לה שה' הוא שמנע ממנה בנים?
 )5הסבר" :וְּ ֵּתלֵּד עַ ל בִ ְּרכַי".
 )6הסבר" :וְּ ִאבָ נֶה גַם ָאנֹכִ י ִממֶ נָה".
 )7מדוע קראה רחל את שם בנה הראשון של בלהה בשם דן?
 )8מדוע קראה רחל את שם בנה השני של בלהה בשם נפתלי?
ֹלהים נִפְּ ַתל ְִּתי עִ ם אֲ ח ִֹתי גַם ָי ֹכל ְִּתי".
 )9הסבר" :נַפְּ תּולֵּי אֱ ִ
 )10מה עשתה לאה לאחר שהבינה שהיא הפסיקה ללדת?
 )11מדוע קראה לאה לבן הראשון שהולידה זלפה בשם גד?
 )12מדוע קראה לאה לבן השני שהולידה זלפה בשם אשר?
 )13מה מצא ראובן בשעה שהלך בשדה? מה עשה איתם?
 )14מה טענה לאה לאחר בקשתה של רחל לקבל את הדודאים? מה הייתה תשובת רחל לטענה זו של
לאה?
 )15מדוע קראה לאה לבנה החמישי בשם יששכר?
 )16מדוע קראה לאה לבנה השישי בשם זבולון?
ישי כִ י ָיל ְַּד ִתי לֹו ִששָ ה בָ נִים".
 )17הסבר" :הַ פַעַ ם יִזְּ בְּ ֵּלנִי ִא ִ
 )18כיצד קראה לאה לבת שנולדה לה?
 )19מהם שני הדברים שזכר ה' לרחל?
 )20מה אמרה רחל בשעה שהיא הולידה את בנה הראשון?
 )21מדוע קראה רחל לבנה יוסף?
 )22מה אמר יעקב ללבן בשעה שנולד לו יוסף?
 )23הסבר" :נִחַ ְּש ִתי ַויְּבָ רֲ ֵּכנִי יְּקֹוָק בִ גְּ ָללֶָך".
 )24הסבר" :נ ְָּקבָ ה ְּׂשכ ְָּרָך עָ לַי וְּ ֶא ֵּתנָה".
 )25מה אמר יעקב ללבן לאחר שלבן שאל אותו מה יהיה שכרו?
 )26מה אמר יעקב ללבן שיהיה שכרו?
 )27הסברַ " :ויְּבָ ֶרְך יְּקֹוָק א ְֹּתָך ל ְַּרגְּ לִי".
 )28מהו הצאן הנקד ומהו הצאן הטלוא?
 )29הסבר" :וְּ עָ נ ְָּתה בִ י צִ ְּד ָק ִתי בְּ יֹום מָ חָ ר".
 )30אלה סוגים של כבשים הוציא לבן מתוך עדרי הצאן שלו ומסר ביד בניו?
 )31מה היה מרחק ההליכה בין הצאן שהפריש לבן מיעקב לבין הצאן שהיה תחת השגחתו של יעקב?
 )32אלה שלושה סוגי מקלות לקח איתו יעקב ומה עשה במקלות אלה? מדוע עשה כן?
 )33הסברַ " :ו ְּיפַצֵּ ל בָ הֵּ ן פְּ צָ לֹות לְּבָ נֹות מַ ְּחׂשֹף הַ לָבָ ן אֲ שֶ ר עַ ל הַ מַ ְּקלֹות".
 )34הסברַ " :ויַצֵּ ג ֶאת הַ מַ ְּקלֹות אֲ שֶ ר פִ צֵּ ל בָ רֳ הָ ִטים בְּ ִש ֲקתֹות הַ מָ יִם".
 )35מהם שני הדברים שיעקב עשה כדי שצאן לבן יוליד לו צאן נקוד וטלוא?

 )36הסברַ " :ויָשֶ ת לֹו עֲדָ ִרים לְּבַ דֹו וְּ ל ֹא שָ ָתם עַ ל צ ֹאן לָבָ ן".
 )37מול איזה צאן היה יעקב שם את המקלות ומול איזה צאן לא היה שם יעקב את המקלות?
ַ " )38וי ְִּהי לֹו צ ֹאן ַרבֹות" – מה היה ליעקב לפי המתואר בפסוק?
 )39מהם הדברים אותם קנה יעקב בכסף שקיבל על מכירת הצאן שלו?

שאלות פרק לא
 )1מה שמע יעקב את בניו של לבן מדברים ביניהם?
 )2מה ראה יעקב בסבר פניו של לבן?
 )3מה אמר ה' ליעקב שיקרה בשעה שהוא יחזור לארץ כנען?
 )4מה עשה יעקב לאחר שה' אמר לו לחזור לארץ כנען?
 )5מה אמר יעקב ללאה ורחל על עבודתו ללבן ומה אמר על רמאותו של לבן כשהגיע העת לשלם את
המשכורת?
 )6כיצד רימה לבן את יעקב על פי דבריו ללאה ורחל?
מנִים".
 )7הסבר" :וְּ הֶ חֱ לִף ֶאת מַ ְּׂשכ ְֻּׁר ִתי עֲׂשֶ ֶרת ֹ
 )8כיצד קיבל יעקב בכל זאת את שכרו?
 )9כיצד דאג ה' שלבן לא יוכל לרמות את יעקב?
ֹלהים ֶאת ִמ ְּקנֵּה אֲ בִ יכֶם".
 )10הסברַ " :ויַצֵּ ל אֱ ִ
 )11מה ראה יעקב בחלום עליו סיפר ללאה ורחל?
 )12הסבר :עקוד ,ברוד.
 )13מה אמר המלאך ליעקב בשעת החלום ( 3דברים)?
 )14מה הייתה תשובת רחל ולאה לשאלתו של יעקב אם הן מסכימות ללכת איתו לארץ כנען?
 )15הסבר" :הַ עֹוד לָנּו חֵּ לֶק וְּ נַחֲ לָה בְּ בֵּ ית ָאבִ ינּו".
 )16מהי ראייתן של רחל ולאה שהן נחשבות לנכריות בעיני לבן?
 )17הסבר" :וַי ֹאכַל גַם ָאכֹול ֶאת כ ְַּספֵּנּו".
 )18היכן היה לבן בשעה שיעקב הנהיג את כל רכושו כדי לחזור לארץ כנען?
 )19מה גנבה רחל מאביה לפני שיצאה מבית לבן ומדוע?
 )20כיצד "גנב" יעקב את ליבו של לבן הארמי?
 )21איזה נהר עבר יעקב בדרכו חזרה לארץ כנען?
 )22כמה ימים עברו עד שנאמר ללבן שיעקב ברח? מדוע?
 )23את מי לקח איתו לבן כדי לרדוף אחרי יעקב? כיצד הם נקראים בלשון התורה?
 )24היכן השיג לבן את יעקב?
 )25מה היה תוכן התגלות מלאך ה' אל לבן בחלום הלילה?
 )26היכן פרס יעקב את המחנה שלו והיכן פרס לבן את המחנה שלו?
 )27מה הייתה טענת לבן אל יעקב?
 )28כיצד דימה לבן את לקיחת בנותיו על ידי יעקב?
 )29הסבר" :וְּ ל ֹא נְּטַ ְּש ַתנִי ְּלנַשֵּ ק לְּבָ נַי וְּ לִבְּ נ ָֹתי עַ ָתה ִה ְּס ַכל ְָּת עֲׂשֹו".

 )30הסבר" :יֶש ל ְֵּּאל י ִָדי ַלעֲׂשֹות עִ מָ כֶם ָרע".
 )31מדוע לא יעשה לבן דבר רע ליעקב ומשפחתו ,למרות שלפי טענתו יש לו כח לעשות זאת?
 )32מה הייתה טענתו של לבן לגבי הצורה בה נהג יעקב בהליכתו?
 )33הסבר" :נכסף נכספת לבית אביך".
 )34כתוב את שתי טענותיו של לבן ואת תשובתו של יעקב על כל אחת מטענות אלה?
 )35הסברֶ " :נגֶד ַאחֵּ ינּו הַ כֶר לְָּך מָ ה עִ מָ ִדי וְּ ַקח לְָך".
 )36באלה אוהלים חיפש לבן את התרפים שלו?
 )37היכן שמה רחל את התרפים שגנבה מאביה?
 )38כיצד הסבירה רחל ללבן את אי יכולתה לעמוד? מדוע באמת לא עמדה מעל הגמל?
 )39מה אמר יעקב ללבן בכעסו ,לאחר שלבן לא מצא אצלו את התרפים?
אתי כִ י דָ ל ְַּק ָת ַאחֲ ָרי".
 )40הסבר" :מַ ה פִ ְּשעִ י מַ ה חַ טָ ִ
 )41הסבר" :וְּ יֹוכִ יחּו בֵּ ין ְּשנֵּינּו".
 )42במשך כמה שנים עבד יעקב בביתו של לבן? מה היה שכרו תמורת כל קבוצת שנים שעבד?
 )43כיצד תיאר יעקב את מסירותו ללבן בשנות עבודתו?
 )44הסבר את הפסוקים הבאים:
אְּ .רחֵּ לֶיָך וְּ עִ זֶיָך ל ֹא ִשכֵּלּו
ב .וְּ ֵּאילֵּי צ ֹאנְָּך ל ֹא ָא ָכל ְִּתי
ג.

אתי ֵּא ֶליָך
ְּט ֵּרפָה ל ֹא הֵּ בֵּ ִ

דָ .אנֹכִ י אֲ חַ טֶ נָה ִמי ִָדי ְּתבַ ְּקשֶ נָה
ה .גְּ נֻׁבְּ ִתי יֹום ּוגְּ נֻׁבְּ ִתי ָל ְּילָה
ו.

ִיתי בַ יֹום אֲ ָכ ַלנִי ח ֶֹרב וְּ ֶק ַרח בַ ָל ְּילָה
הָ י ִ

ז.

ו ִַתדַ ד ְּשנ ִָתי מֵּ עֵּ ינָי

 )45מה היה שכרו של יעקב לולי שה' היה עוזר לו?
ֹלהים וַיֹוכַח ָאמֶ ש".
"את עָ ְּניִי וְּ ֶאת ְּיגִ יעַ ַכפַי ָר ָאה אֱ ִ
 )46הסברֶ :
" )47הבנות בנותיי" – מה רצה לבן לומר ליעקב בדברים אלה?
 )48מה הציע לבן ליעקב לעשות ,לאחר שלכאורה הוכיח ליעקב שאינו רוצה להזיק לו?
 )49מה עשה יעקב כדי להראות שהברית בינו ללבן תהיה יציבה וקיימת ומה אמר יעקב לבניו לעשות
כדי לקיים את הברית?
 )50מדוע אכלו לבן ,יעקב וקרוביהם ליד גל האבנים הגדול שהקימו?
 )51כיצד קרא לבן לגל האבנים שהקימו לשם הברית עם יעקב וכיצד קרא יעקב לגל אבנים זה?
 )52מדוע קרא לבן בסופו של דבר לגלעד בשמו העברי?
 )53מדוע נקרא המקום שבו הקים יעקב את האבן למצבה בשם "מצפה"?
 )54מהם שני הדברים שאסור ליעקב לעשות לבנותיו של לבן על פי הברית?
 )55על מה יעיד גל האבנים שהקימו?
 )56במי רצה לבן להשביע את כל הנוכחים כדי שלא יעברו על הברית שכרתו? במי נשבעו בסופו של
דבר?
 )57במה האכיל יעקב את מחנהו ואת מחנה לבן?

שאלות פרק לב
 )1מהם שני הדברים שעשה לבן לבנותיו לפני שהוא חזר לדרכו?
 )2מה קרה בשעה שיעקב המשיך בדרכו לארץ כנען?
 )3מה אמר יעקב בשעה שהוא פגש את מלאכי ה' שבאו לשמור עליו?
 )4כיצד קרא יעקב למקום בו פגש את המלאכים? מדוע?
 )5מדוע שלח יעקב שליחים אל עשיו אחיו?
 )6להיכן בשעיר שלח יעקב את השליחים?
 )7מה ציווה יעקב את השליחים ששלח לומר לעשיו?
 )8הסבר" :ו ֵָּאחַ ר עַ ד עָ ָתה".
 )9מה הייתה תשובת השליחים ששלח יעקב?
 )10מדוע חצה יעקב את המחנה שלו לשני מחנות?
 )11יעקב אומר לה' שהוא לא היה ראוי לכל הטוב שעשה לו ה' עד עתה .כיצד מתאר יעקב את החסד
הגדול שעשה איתו ה'?
 )12מה חושש יעקב שעשיו יעשה?
 )13הסבר" :פֶן יָבֹוא וְּ ִה ַכנִי ֵּאם עַ ל בָ נִים".
 )14מהם שני הדברים שאמר יעקב לה' אותם הבטיח ה' ליעקב לפני כן?
 )15היכן ישן יעקב בלילה לאחר שחזרו השליחים שלו מעשיו?
 )16מהי המנחה ששלח יעקב לעשיו?
 )17מדוע הפריד יעקב את סוגי הבהמות של העדרים?
 )18כיצד ציווה יעקב את עבדיו להביא את המנחה לעשיו?
 )19מדוע שלח יעקב את המנחה לפניו?
ה ֶלכֶת ְּל ָפנָי".
 )20הסבר" :כִ י ָאמַ ר אֲ כַפְּ ָרה ָפנָיו בַ ִמנְּחָ ה הַ ֹ
 )21איזה נחל העביר יעקב את כל משפחתו?
 )22מדוע נוצרה מציאות שיעקב נשאר לבדו על גדה אחת של נחל יבק?
 )23מה קרה ליעקב כאשר הוא נשאר לבדו על הגדה של נחל יבוק?
 )24עד מתי נלחם יעקב עם שרו של עשיו?
 )25מה קרה לאחר שהאיש שיעקב נאבק איתו ,נגע בכף ירכו של יעקב?
 )26מדוע דרש האיש שיעקב ישחרר אותו? מה הייתה תשובת יעקב לאיש?
 )27במה בירך האיש את יעקב? מה משמעות ברכה זו?
 )28מה הייתה תשובת שרו של עשיו לשאלתו של יעקב מהו שמו?
 )29כיצד קרא יעקב למקום בו נאבק עם המלאך? מדוע?
 )30מה קרה ליעקב בשעה שהשמש זרחה? מדוע?
 )31מהי המצווה שהתחדשה לבני ישראל בעקבות מאבקו של יעקב עם שרו של עשיו?

שאלות פרק לג
 )1כיצד חילק יעקב את בניו בשעה שהוא ראה את עשיו? מדוע?
 )2באיזה סדר סידר יעקב את עמידת בניו לפני עשיו?
 )3כמה פעמים השתחווה יעקב עד שהגיע אל עשיו?
 )4מהם ארבעת הדברים שעשה עשיו בשעה שהוא רץ אל יעקב?
 )5מה שאל עשיו את יעקב בשעה שהוא ראה את כל ילדיו של יעקב?
ִ " )6מי לְָּך כָל הַ מַ חֲ נֶה הַ זֶה אֲ שֶ ר ָפג ְָּש ִתי" – מה שאל עשיו במשפט זה ומה ענה לו יעקב על כך?
 )7מדוע לא רצה עשיו לקבל בתחילה את המנחה ששלח לו יעקב? מדוע בסופו של דבר הסכים לקבל
את המנחה?
 )8מהן שתי הסיבות שבגללן חושב יעקב שעשיו צריך לקחת את המנחה?
 )9מה הציע עשיו ליעקב לאחר שלקח ממנו את המנחה? מה הייתה תשובתו של יעקב?
ּודפָקּום יֹום ֶאחָ ד וָמֵּ תּו כָל הַ צ ֹאן".
 )10הסבר" :כִ י הַ ְּיל ִָדים ַרכִ ים וְּ הַ צ ֹאן וְּ הַ בָ ָקר עָ לֹות עָ לָי ְּ
 )11הסבר ":וַאֲ נִי ֶא ְּתנָהֲ לָה ל ְִּא ִטי ל ְֶּרגֶל הַ ְּמלָאכָה אֲ שֶ ר ְּל ָפנַי ּול ְֶּרגֶל הַ ְּיל ִָדים".
 )12מה הציע עשיו ליעקב ,לאחר שיעקב אמר לו שאינו רוצה לעכבו? מה ענה יעקב להצעתו של עשיו?
 )13מהו המקום הראשון בו התיישב יעקב כשנכנס לארץ כנען? מה בנה שם למגורים?
 )14הגעת יעקב לשכם:
א .כתוב בלשון הפסוק את דברי הפסוק האומרים שיעקב הגיע אל העיר שכם ללא
פורענות.
ב .היכן הקים יעקב את המחנה שלו בשעה שהגיע לעיר שכם?
ג.

כמה שילם יעקב על חלקת השדה בה הקים את מחנהו ומידי מי קנה את חלקת
השדה?

ד .מה בנה יעקב בחלקת השדה שבנה בשכם?
 )15הסברַ " :וי ְִּק ָרא לֹו ֵּאל אֱ ֹלהֵּ י י ְִּׂש ָר ֵּאל".

שאלות פרק לד
 )1מדוע יצאה דינה להסתובב באזור העיר שכם?
 )2מה הסכים שכם לתת ליעקב ומשפחתו תמורת חתונה עם דינה?
 )3הסברַ " :ו ַיעֲנּו בְּ נֵּי ַי ֲעקֹב ֶאת ְּשכֶם וְּ ֶאת חֲ מֹור ָאבִ יו בְּ ִמ ְּרמָ ה".
 )4מה היה תנאם של בני יעקב לכך שהם יתרצו לתת את דינה לשכם?
 )5מדוע לא התעכב שכם מלמול את עצמו?
 )6כיצד שכנעו חמור ושכם את תושבי העיר שכם למול עצמם?
 )7באיזה יום למילת אנשי שכם ,יצאו שמעון ולוי להרוג את תושבי העיר? מדוע דווקא ביום זה?
 )8מה אמר יעקב לשמעון ולוי לאחר שהם הרגו את כל תושבי העיר שכם?
 )9הסברֲ " :עכ ְַּר ֶתם א ִֹתי לְּהַ בְּ ִאישֵּ נִי בְּ יֹשֵּ ב הָ ָא ֶרץ בַ כְּ ַנ ֲענִי ּובַ פְּ ִרזִ י וַאֲ נִי ְּמ ֵּתי ִמ ְּספָר וְּ נ ֶֶא ְּספּו עָ לַי וְּ ִהכּונִי".
 )10מה הייתה תשובת שמעון ולוי ליעקב?

שאלות פרק לה
 )1מה ציווה ה' את יעקב לעשות לאחר הריגת תושבי העיר שכם?
 )2מדוע ציווה ה' את יעקב ללכת דווקא לבית אל?
 )3מהם שלושת הדברים שאמר יעקב לאנשי משפחתו לעשות לפני שהלכו לבית אל?
 )4מדוע ציווה יעקב את משפחתו להחליף בגדים לפני היציאה לבית אל?
 )5באלה שני תארים מתאר יעקב את ה' לפני בני ביתו?
 )6היכן טמן יעקב את הנזמים ושאר הדברים שהביאו לו אנשי משפחתו?
 )7מדוע לא תקפו יושבי הארץ את יעקב ומשפחתו?
ַ " )8וי ְִּק ָרא לַמָ קֹום ֵּאל בֵּ ית ֵּאל".
א .הסבר פסוק זה.
ב .מדוע קרא יעקב לבית אל בשם "אל בית אל"?
 )9דבורה:
א .מי הייתה דבורה?
ב .היכן היא נקברה?
ג.

כיצד נקרא המקום בו נקברה דבורה ומדוע?

 )10מה אמר ה' ליעקב בהתגלות הנוספת שהתגלה אליו מאז שיעקב חזר מפדן ארם?
 )11מהי המשמעות שה' מברך את יעקב בשם "אל שדי"?
 )12מהן ארבע ההבטחות שהבטיח ה' ליעקב בשעה שהתגלה אליו בפעם השנייה?
ֹלהים בַ מָ קֹום אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ִאתֹו".
 )13הסברַ " :ויַעַ ל מֵּ עָ לָיו אֱ ִ
 )14מהם שני הדברים שעשה יעקב על המצבה שהוא הקים בבית אל?
ַ " )15וי ְִּהי עֹוד כִ בְּ ַרת הָ ָא ֶרץ לָבֹוא ֶאפְּ ָר ָתה"
א .מהי כברת הארץ?
ב .איזה שם נוסף יש לעיר אפרת?
ג.

מה קרה בשעה שיעקב היה במרחק של כברת ארץ מהעיר אפרת?

 )16מה אמרה המילדת לרחל בשעה שרחל התקשתה בלידתה?
 )17כיצד קראה רחל לבנה השני שנולד וכיצד קרא לו יעקב? מה משמעות כל אחד מהשמות האלה?
 )18מה הקים יעקב מעל קברה של רחל?
 )19היכן פרס יעקב את אוהלו לאחר שקבר את רחל?
 )20מה היה חטאו של ראובן בשעה שיעקב ומשפחתו היו במגדל עדר?
 )21מה היה מקום חנייתו של יעקב לאחר מגדל עדר?
 )22בן כמה היה יצחק בשעה שהוא מת? מי קבר את יצחק לאחר מיתתו?

שאלות פרק לו
 )1מדוע היה עשיו צריך לחפש לו ארץ אחרת להתיישב בה? היכן התיישב עשיו?
 )2מדוע ארץ כנען לא הייתה יכולה לשאת גם את עשיו וגם את יעקב?

שאלות פרק לז
גּורי ָאבִ יו".
ַ " )1ויֵּשֶ ב ַי ֲעקֹב בְּ ֶא ֶרץ ְּמ ֵּ
א .הסבר את הפסוק.
ב .באיזה ארץ אומרת התורה שישב יעקב?
תלְּדֹות ַי ֲעקֹב".
"אלֶה ֹ
 )2הסברֵּ :
 )3מה היה עושה יוסף כשהיה בן שבע עשרה שנה?
 )4הסבר" :וְּ הּוא נַעַ ר ֶאת בְּ נֵּי בִ לְּהָ ה וְּ ֶאת בְּ נֵּי זִ ְּלפָה נְּשֵּ י ָאבִ יו".
 )5מה אמר יוסף ליעקב בדיבה הרעה שהיה מביא ליעקב על אחיו?
 )6מדוע אהב יעקב את יוסף מכל בניו?
 )7מהו "בן זקונים" לפי הכתוב בפסוק שלנו?
 )8כתוצאה מאהבתו הרבה ליוסף  -איזה בגד הכין יעקב ליוסף? מדוע?
 )9מהן שלוש הסיבות שכותבת התורה כדי להסביר את שנאתם של האחים ליוסף?
 )10חלומות יוסף:
א .מהו החלום הראשון שחלם יוסף?
ב .מה קרה כתוצאה מסיפור החלום של יוסף לאחיו?
ג.

הסבר" :מאלמים אלומים".

ד .מה אמרו האחים ליוסף לאחר שסיפר להם את החלום הראשון?
ה .מה ההבדל בין מלוכה לממשלה?
ו.

מהו החלום השני אותו חלם יוסף?

ז.

מה הייתה תגובת יעקב כאשר הוא שמע את חלומו של יוסף?

ח .מדוע גער יעקב ביוסף לאחר שיוסף סיפר לו את החלום השני?
 )11הסבר" :ואביו שמר את הדבר" .מהו הדבר?
 )12מדוע דאג יעקב כשבניו הלכו לשכם כדי לרעות את צאנו? מה עשה יעקב בדאגתו לבניו?
 )13מהיכן להיכן שלח יעקב את יוסף כדי לראות את שלום אחיו?
 )14הסבר" :והנה תעה בשדה" .מדוע יוסף "תעה" בשדה?
 )15מה שאל את יוסף האיש שמצא אותו?
 )16האיש אמר ליוסף שאחיו נמצאים במקום מסוים ,ושכבר אינם נמצאים בשכם.
א .מהו מקום זה?
ב .כיצד ידע האיש את מקומם של אחיו של יוסף?
 )17מה עשו אחי יוסף כשראו אותו מתקרב אליהם?
 )18הסברַ " :וי ְִּתנַכְּ לּו אֹתֹו לַהֲ ִמיתֹו".
 )19כיצד תיארו אחיו של יוסף אותו בשעה שהוא התקרב אליהם? כיצד רצו להרוג אותו?
 )20כיצד רצו האחים להסביר את עובדת היעלמותו של יוסף לאחר שיהרגו אותו?
" )21ונראה מה יהיו חלומותיו" – מה רצו האחים לומר בדברים אלה?
" )22ויצילהו מידם" – מה רצה ראובן למנוע מאחיו לעשות?
 )23מה הציע ראובן לעשות ליוסף? מהו ההסבר שנותנת התורה לכוונתו של ראובן בהצעתו?

 )24מהם שני הדברים שהפשיטו האחים מיוסף?
" )25וְּ הַ בֹור ֵּרק ֵּאין בֹו מָ יִם" – מה רצתה התורה להדגיש בתיאור זה של הבור?
 )26מה עשו האחים לאחר שהשליכו את יוסף אל הבור?
 )27אורחת הישמעאלים:
א .מהיכן באה אורחת הישמעאלים? מתי עוד למדנו על מקום זה?
ב .מה נשאו איתם הישמעאלים שהיו בשיירה?
ג.

להיכן הלכה אורחת הישמעאלים?

 )28מה הציע יהודה לאחיו לעשות עם יוסף במקום להורגו? כיצד נימק יהודה את הצעתו? (2
נימוקים)
 )29מי העלה את יוסף מהבור?
 )30מיהם המדינים המוזכרים?
 )31מה היה המחיר שתמורתו מכרו האחים את יוסף?
 )32חזרתו של ראובן אל הבור:
א .מדוע לא היה ראובן עם שאר אחיו בשעת המכירה?
ב .מה היה הדבר הראשון שעשה ראובן לאחר שראה שיוסף איננו בבור?
ג.

הסבר" :וַאֲ נִי ָאנָה אֲ נִי בָ א"  -מה היה חששו של ראובן?

 )33מה עשו האחים כדי להטעות את יעקב ולהעלים את דבר מכירת יוסף?
 )34מדוע טבלו האחים את כתונת יוסף דווקא בדם שעיר?
 )35מה סבר יעקב שקרה ליוסף בשעה שהוא ראה את כתונת יוסף טבולה בדם השעיר?
 )36הסבר" :טָ רֹף ט ַֹרף יֹוסֵּ ף".
 )37מהם שלושת הדברים שעשה יעקב לאות אבלות על אבדונו של יוסף (לצורך התשובה עליך לעיין
בפסוקים שעד סוף הפרק)?
 )38במשך כמה זמן התאבל יעקב על יוסף? כיצד קוראת התורה לתקופת הזמן הזו?
 )39מי ניסה לנחם את יעקב? מה אמר להם יעקב בשעה שהם ניסו לנחמו?
 )40למי מכרו הישמעאלים את יוסף? מה היה תפקידו במצרים?

שאלות פרק לח
 )1מדוע פרש יהודה מאת אחיו בשעה שיוסף נמכר למצרים?
 )2עם מי השתתף יהודה בעסקיו? מאיזה מקום היה אדם זה?
 )3הסברַ " :ויֵּט עַ ד ִאיש ֲע ֻׁדל ִָמי".
 )4עם מי התחתן יהודה? מהם שמות שלושת בניו של יהודה שהולידה לו אשתו?
 )5מי קרא את שמות כל אחד מבניו של יהודה?
 )6היכן היה יהודה בשעה שבת שוע הולידה לו את שלה?
 )7עם מי חיתן יהודה את ער בנו הבכור?
 )8התורה מספרת שער היה רשע בעיני ה' .מה עשה לו ה' כתוצאה מרשעותו?
 )9מהו הייבום? מדוע רצה יהודה שאונן ייבם את תמר?

 )10חטא אונן:
א .מה היה חטאו של אונן?
ב .מדוע חטא אונן בחטא זה?
ג.

מה היה עונשו של אונן על חטא זה?

 )11כיצד הסביר יהודה לתמר את חוסר רצונו לחתן את שלה איתה? מה הייתה הסיבה האמיתית של
יהודה לכך שהוא לא רצה ששלה יתחתן עם תמר?
 )12מדוע היה יהודה צריך לקבל תנחומים ,לאחר שעבר הרבה זמן מאז שתמר חזרה לביתה?
 )13מה עשה יהודה לאחר שהוא התנחם על מות אשתו? היכן עשה זאת?
 )14מהם ארבעת הדברים שעשתה תמר בשעה שנאמר לה שיהודה עולה לתמנע? מדוע עשתה זאת?
 )15הסבר את המילים הבאות:
א .ותתעלף –
ב .בפתח עיניים –
 )16במה כיסתה תמר את ראשה?
 )17מדוע לא הכיר יהודה את תמר?
 )18מה הבטיח יהודה לתת לתמר בשכר שיתחתן איתה?
 )19מהם שלושת הדברים שדרשה תמר כמשכון עד שיהודה ישלח אליה גדי עיזים בסופו של דבר?
 )20עם מי שלח יהודה את גדי העיזים כדי לשלם לתמר? מדוע לא מצא אדם זה את תמר?
 )21מדוע לא המשיך יהודה לחפש את תמר?
 )22מה נאמר ליהודה לאחר שעברו שלושה חודשים מאז שהוא התחתן עם תמר?
 )23מה היה הדין של תמר שפסק לה יהודה על שהתחתנה עם אדם אחר?
 )24מה אמרו השליחים ששלחה תמר ליהודה בשעה שהוציאו אותה לשריפה?
 )25מדוע לא אמרה תמר ליהודה במפורש שהיא בהריון ממנו?
 )26מה אמר יהודה לאחר שהוא הכיר שהחותמת ,הפתיל והמטה הם שלו?
 )27לפי דבריו של יהודה ,מדוע הייתה תמר צודקת יותר ממנו?
 )28מה עשתה המילדת עם התינוק שהוציא את ידו ראשונה מתמר? מדוע עשתה זאת?
 )29כיצד קרא יהודה לכל אחד מבניו התאומים? מדוע?

שאלות פרק לט
 )1מהו סריס?
 )2הסבר את הפסוק הבא:
אַ .וי ְִּהי יְּקֹוָק ֶאת יֹוסֵּ ף.
בַ .וי ְִּהי ִאיש מַ צְּ לִיחַ .
ג.

ַוי ְִּהי בְּ בֵּ ית אֲ ֹדנָיו הַ ִמצְּ ִרי.

 )3כיצד קידם פוטיפר את יוסף? מדוע עשה זאת?
 )4מה קרה לאחר שפוטיפר מינה את יוסף להיות אחראי על ביתו?
 )5מהו הדבר היחיד של פוטיפר עליו לא היה יוסף ממונה? מדוע לא נתן פוטיפר ליוסף את האחריות
על כך?

 )6מדוע אשת פוטיפר רצתה להתחתן עם יוסף?
 )7כיצד הסביר יוסף לאשת פוטיפר את סירובו להתחתן איתה?
 )8מדוע ביום שבו דרשה אשת פוטיפר מיוסף להתחתן איתה ,לא היה אף אדם בבית?
 )9כיצד הצליח יוסף לברוח מאשת פוטיפר בשעה שהיא החזיקה בו כדי להכריח אותו להתחתן
איתה?
 )10כיצד הסבירה אשת פוטיפר לאנשי ביתה את החזקתה בבגדו של יוסף?
 )11מה עשה פוטיפר ליוסף לאחר שהוא שמע מאשתו שיוסף ניסה להכריח אותה להתחתן איתו?
 )12מיהם האנשים שהוכנסו לבית הסוהר שבו שם פוטיפר את יוסף?
 )13מהו החסד שנטה ה' על יוסף?
 )14על מה מינה שר בית הסוהר את יוסף?
 )15הסבר" :וְּ ֵּאת כָל אֲ שֶ ר ע ִֹׂשים שָ ם הּוא הָ יָה עֹׂשֶ ה".
 )16מדוע לא היה שר בית הסוהר מפקח על מה שהיה יוסף עושה?

שאלות פרק מ
 )1מיהם שני שריו של פרעה שחטאו לו? מה היה חטאם?
 )2מה היה עונשם של שני שרי פרעה שחטאו?
 )3את מי מינה פוטיפר לשמש את שר המשקים ואת שר האופים במשך הזמן שהם היו כלואים בבית
הסוהר?
" )4וְּ ִהנָם ֹזעֲפִ ים":
א .מה פירוש זועפים?
ב .מדוע היו השרים זועפים?
 )5מה אמר יוסף לשרים לאחר שהוא שמע שהם חלמו חלום שאינם יודעים את פתרונו?
 )6מה היה החלום של שר המשקים?
 )7הסבר את הפסוק הבא:
אּ .ובַ ֶגפֶן ְּשֹלשָ ה ׂשָ ִריגִ ם
ב .וְּ ִהיא כְּ פ ַֹרחַ ת עָ ל ְָּתה נִצָ ּה
ג.

ֹלתיהָ ֲענָבִ ים
ִהבְּ ִשילּו ַא ְּשכְּ ֶ

 )8מהם שני השלבים בגדילת הענבים עליהם מספר שר המשקים ליוסף שהוא חלם בחלומו?
 )9מה היה פתרון החלום של שר המשקים לפי דבריו של יוסף?
 )10מה מבקש יוסף מאת שר המשקים לאחר פתרון החלום?
 )11כיצד מנמק יוסף את רצונו שפרעה אותו מבית הסוהר?
 )12הסבר:
א .יִשָ א פ ְַּרעֹה ֶאת ר ֹאשֶ ָך
ב .וַהֲ ִשיבְּ ָך עַ ל ַכנֶָך
 )13מדוע החליט שר האופים לספר את חלומו ליוסף?
 )14חלומו של שר האופים:
א .מה היה חלומו של שר האופים?

ב .מה היה פתרון החלום של שר האופים לפי דבריו של יוסף?
ֹאשי".
 )15הסבר" :סַ לֵּי ח ִֹרי עַ ל ר ִ
 )16מה קרה לאחר ששר המשקים השתחרר מבית הסוהר?

שאלות פרק מא
 )1מה קרה שנתיים לאחר ששר המשקים השתחרר מבית הסוהר?
 )2מהם שני החלומות שחלם פרעה באותו הלילה?
 )3הסבר" :בריאות בשר".
 )4מהו האחו בו רעו הפרות הטובות?
 )5מה עשה פרעה בין שני החלומות שחלם?
 )6הסבר" :שדופות קדים".
 )7מה קרה לפרעה ומה עשה ,לאחר שהוא התעורר בבוקר משנתו בה חלם את החלומות?
 )8הסבר" :ותיפעם רוחו".
 )9למי קרא פרעה לפתור את החלומות? מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהם הציעו?
 )10מי הציע לפרעה לקרוא ליוסף כדי שיפתור לו את החלום? כיצד שכנע אדם זה את פרעה לקרוא
ליוסף?
 )11כיצד קרא שר המשקים ליוסף בשעה שסיפר עליו לפרעה?
 )12מהם שני הדברים שעשה יוסף כדי שהוא יעמוד בפני פרעה בצורה מכובדת יותר?
 )13הסברַ " :וי ְִּריצֻׁהּו ִמן הַ בֹור".
 )14מה ענה יוסף לפרעה לאחר שפרעה אמר לו ששמע שהוא יודע לפתור את החלומות?
 )15הסבר" :ורכות בשר".
 )16כיצד תיאר פרעה בפני יוסף את הפלא הגדול שבאכילת הפרות השמנות על ידי הפרות הרזות?
 )17מדוע סיפר פרעה ליוסף רק על החרטומים שלא ידעו את פתרון החלום ולא סיפר ליוסף גם על
חכמי מצרים שלא ידעו את פתרון החלום?
 )18מה היה פתרון חלומות פרעה לפי דבריו של יוסף?
 )19מדוע חלם פרעה את חלומו פעמיים ,אם הפתרון הוא אותו פתרון לשני החלומות?
ֹלהים".
 )20הסבר" :כִ י נָכֹון הַ דָ בָ ר מֵּ עִ ם הָ אֱ ִ
 )21מה הציע יוסף לפרעה לעשות כדי להתכונן לשנות הרעב?
 )22מהן שתי התכונות של האדם שהציע יוסף לפרעה למנות אותו על מצרים?
יתהּו עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְּ ָריִם".
יש ֵּ
 )23הסבר" :וִ ִ
 )24מי יעזור לשליט לאסוף את האוכל בשנות השבע?
 )25הסבר" :וחמש את ארץ מצרים".
 )26להיכן יאספו את האוכל בשנות השבע?
 )27מה שאל פרעה את עבדיו לאחר ששמע את פתרון החלומות מיוסף?
 )28מה אמר פרעה ליוסף לאחר פתרון החלומות?
 )29הסבר" :וְּ עַ ל פִ יָך יִשַ ק כָל עַ ִמי".
 )30במה יהיה פרעה גדול יותר מיוסף?

 )31מהם ארבעת הדברים שעשה פרעה כדי להראות שיוסף הוא השליט על מצרים?
 )32ממה היו עשויים הבגדים שהלביש פרעה את יוסף?
 )33מה קראו תושבי מצרים לפני יוסף? מדוע?
 )34לפי דברי פרעה :מה לא יעשה אדם בכל ארץ מצרים ללא רשותו של יוסף?
 )35כיצד קרא פרעה ליוסף? מדוע?
 )36את מי נתן פרעה ליוסף לאישה?
 )37מי היה פוטיפרע?
 )38הסברַ " :ויֵּצֵּ א יֹוסֵּ ף עַ ל ֶא ֶרץ ִמצְּ ָריִם".
 )39בן כמה היה יוסף בשעה שעמד לפני פרעה? כמה שנים עברו על יוסף מעת שנמכר?
 )40הסבר" :ו ַַתעַ ׂש הָ ָא ֶרץ בְּ שֶ בַ ע ְּשנֵּי הַ שָ בָ ע ל ְִּקמָ צִ ים".
 )41כיצד אסף יוסף את האוכל ואחסן אותו במשך שבע שנות השבע?
 )42כיצד מתארת התורה את ריבוי האוכל שאסף יוסף במשך שבע שנות השבע? ( 2תיאורים)
 )43מה שמות שני בניו של יוסף שנולדו לו לפני שנות הרעב? מדוע קרא להם יוסף בשמות אלה?
 )44מה אמר פרעה לתושבי מצרים בשעה שאלה התלוננו אליו שאין להם לחם?
" )45וישבור למצרים" – מהי השבירה המוזכרת בפסוק?

שאלות פרק מב
 )1הסברַ :וי ְַּרא ַי ֲעקֹב כִ י יֶש שֶ בֶ ר ְּב ִמצְּ ָריִם".
 )2מה אמר יעקב לבניו לאחר שראה שיש שבר במצרים?
 )3הסבר" :לָמָ ה ִת ְּת ָראּו".
 )4מדוע לא שלח יעקב את בנימין יחד עם שאר אחיו למצרים?
 )5הסבר" :הּוא הַ מַ ְּשבִ יר ְּלכָל עַ ם הָ ָא ֶרץ".
 )6מה עשו אחי יוסף ברגע שהם ראו את יוסף?
 )7כיצד התנהג יוסף עם אחיו לאחר שהכיר אותם? דייק בתשובתך!
 )8הסבר" :ויתנכר אליהם".
 )9מה שאל יוסף את אחיו לאחר שהכירם ומה ענו לו?
 )10במה נזכר יוסף לפני שאמר לאחיו שהם מרגלים?
אתם".
 )11הסבר" :ל ְִּראֹות ֶאת עֶ ְּרוַת הָ ָא ֶרץ בָ ֶ
 )12כיצד הסבירו האחים ליוסף את הליכתם יחד אם הם אינם מרגלים?
 )13כיצד אמר יוסף לאחיו שהם יכולים להוכיח שהם דוברים אמת ושהם אינם מרגלים?
 )14מה עשה יוסף בשעה שהוא אמר "חי פרעה"? מדוע אמר זאת יוסף?
 )15כיצד הציע יוסף לבצע את ההוכחה שהם דוברים אמת?
 )16כמה ימים שהו האחים בבית הסוהר? מדוע שחרר אותם יוסף לאחר זמן זה?
 )17כיצד הציע יוסף לאחיו להוכיח שאינם מרגלים לאחר שהוא אמר להם שהוא ירא אלוקים? מה
יקרה אם לא יצליחו להוכיח את טענתם?
 )18כיצד הסבירו האחים את דבר בוא הצרה עליהם?

 )19מה אמר ראובן לאחים לאחר שהם הבינו שהצרה באה עליהם בגלל שהם מכרו את יוסף?
 )20מדוע לא חשבו האחים שיוסף מבין את מה שהם מדברים ביניהם?
 )21מה עשה יוסף לאחר ששמע את האחים אומרים שהצרה באה עליהם בגלל שהם לא הקשיבו
ליוסף בשעה שהוא התחנן אליהם?
 )22את מי מהאחים שם יוסף בבית הסוהר?
 )23מהם שלושת הדברים שציווה יוסף לעבדיו לעשות עם אחיו?
 )24כיצד קרה הדבר שאחד האחים שם לב שכספו נמצא בתוך האמתחת שלו?
 )25מהי אמתחת?
 )26הסבר" :ויצא ליבם".
 )27מה הייתה תגובת האחים לאחר שנודע להם שהכסף היה באמתחת אחד מהם?
 )28מה הייתה תגובת יעקב ובניו לאחר שהם ראו שלכל אחד היה את כספו בתוך האמתחת שלו?
 )29מה אמר יעקב לבניו לאחר שהם ראו שצרורות הכסף היו בתוך השקים שלהם?
 )30הסבר" :עלי היו כולנה".
 )31מה הציע ראובן ליעקב לעשות אם הוא (ראובן) לא יחזיר את בנימין חי אל יעקב? כיצד נימק
יעקב את סירובו לתת לבנימין ללכת עם האחים גם לאחר הצעתו של ראובן?

שאלות פרק מג
 )1מה היה התנאי של יהודה לרדת למצרים לאחר שנגמר האוכל?
 )2מה הייתה טענת יעקב לבניו על כך שהם גרמו ליוסף לדרוש מהם את הבאת בנימין אליו? מה ענו
האחים לטענה זו של יעקב?
 )3כיצד שכנע יהודה את יעקב לשלוח איתו את בנימין? מה יקרה אם לא יחזיר יהודה את בנימין
ליעקב?
 )4כיצד הסביר יהודה ליעקב שאין זה טוב שהם המתינו ולא ירדו למצרים?
"אפֹוא ז ֹאת עֲׂשּו".
 )5הסברֵּ :
"קחּו ִמזִ ְּמ ַרת הָ ָא ֶרץ בִ כְּ לֵּיכֶם".
 )6הסברְּ :
 )7מהם ששת הדברים שאמר יעקב לבניו להוריד למנחה ליוסף? במקום שדרוש ,הסבר את הדבר.
 )8מדוע אמר יעקב לבניו לקחת כסף משנה בידם?
 )9מדוע אמר יעקב לבניו להחזיר את הכסף שהחזירו לתוך האמתחת שלהם?
 )10מה התפלל יעקב לה' בשעה ששילח את בנימין יחד עם בניו האחרים?
 )11הסבר" :וַאֲ נִי כַאֲ שֶ ר שָ ֹכל ְִּתי שָ ָכל ְִּתי".
 )12מה אמר יוסף לממונה על ביתו לאחר שראה את בנימין יחד עם שאר האחים?
 )13הסבר" :וטבח טבח" .מדוע ציווה יוסף את הממונה על ביתו לטבוח טבח?
 )14מהי הסיבה בגינה חשבו האחים שהם הובאו לביתו של יוסף?
 )15הסבר" :ל ְִּה ְּת ֹגלֵּל עָ לֵּינּו".
 )16מה חשבו האחים שיעלה בגורלם מאחר שהמצרים מעלילים עליהם שהם לקחו את הכסף?
 )17מה עשו האחים לאחר שחששו שהמצרים מעלילים עליהם?
 )18הסבר" :בי אדני".

 )19מה ענה הממונה על ביתו של יוסף לאחים לאחר שהם אמרו לו שהם רוצים להחזיר את הכסף?
מה עשה הממונה על ביתו של יוסף לאחר שענה להם?
 )20מהם שני הדברים שעשה הממונה על ביתו של יוסף לאחר שהוציא אליהם את שמעון?
 )21מה עשו האחים עד שיוסף הגיע אל ביתו?
 )22מה שאל יוסף את אחיו לאחר שהם השתחוו לו והביאו לו את המנחה?
 )23מה אמר יוסף לבנימין לאחר שראה אותו וווידא שזהו בנימין?
 )24הסבר" :אלקים יחנך בני".
 )25מדוע מיהר יוסף לקום ממקומו?
 )26הסבר" :כִ י נִכְּ ְּמרּו ַרחֲ מָ יו".
 )27היכן בכה יוסף ומה עשה לאחר שבכה?
 )28הסבר" :ויתאפק".
 )29כיצד ערכו עבדיו של יוסף את הלחם על שולחנו? מה היה הצורך בכך?
 )30מדוע היה מתועב בעיני המצרים לאכול לחם יחד עם העברים?
 )31כיצד הושיב יוסף את אחיו ליד השולחן?
 )32מה הייתה תגובת האנשים לסידור הישיבה על פיו הושיב אותם? מדוע?
 )33הסברַ " :ויִשָ א מַ ְּׂשאֹת מֵּ ֵּאת ָפנָיו אֲ לֵּהֶ ם".
 )34בכמה הייתה גדולה מנתו של בנימין מהמנה ששאר אחיו קיבלו?
 )35מה עשו האחים יחד עם יוסף בשעה שהם סעדו איתו?

שאלות פרק מד
 )1מהם הדברים שציוה יוסף את הממונה על ביתו לעשות לפני שהאחים יצאו מביתו?
 )2באיזה זמן ביום עזבו אחיו של יוסף את העיר?
 )3מדוע אמר יוסף לממונה על ביתו לרדוף אחרי אחיו לאחר שהם רק הספיקו לצאת מהעיר?
 )4מדוע טען הממונה על ביתו של יוסף כלפי האחים שהם גמלו רעה תחת טובה?
 )5מה היה יוסף עושה בגביע לדעת הממונה על ביתו?
 )6מה ניסו האחים לטעון כדי להוכיח שלא הם גנבו את הגביע?
 )7מה הציעו האחים לממונה על ביתו של יוסף שיהיה דינם במקרה והגביע יימצא אצלם?
 )8מה ענה הממונה על ביתו של יוסף לאחים על גזר הדין שהם הציעו?
 )9באיזה סדר חיפש הממונה על ביתו של יוסף את הגביע בשקי האחים?
 )10מהם שלושת הדברים שעשו האחים לאחר שהגביע נמצא באמתחתו של בנימין?
 )11לפי דבריו של יוסף ,כיצד ידע שהגביע נמצא אצל האחים?
 )12מה הציעו האחים ליוסף שיהיה גזר דינם לאחר שהגביע נמצא אצל בנימין?
 )13מדוע לא רצה יוסף לקבל את הצעת האחים לגבי גזר הדין שהם הציעו?
 )14מהו אופי הדברים שאמר יהודה ליוסף?
 )15יהודה אמר ליוסף ,שלמרות דבריו הקשים ,הוא עדיין מכבד אותו .כיצד תיאר יהודה את הכבוד
הרב שהוא רוכש ליוסף?
שּורה בְּ נַפְּ שֹו".
 )16הסבר" :וְּ נַפְּ שֹו ְּק ָ

 )17כיצד הסביר יהודה ליוסף את העובדה שהוא מתערב בדבר שחרורו של בנימין יותר משאר
האחים?
 )18מה הציע יהודה לעשות במקום שבנימין יישאר כעבד אצל יוסף?

שאלות פרק מה
 )1מה עשה יוסף לפני שהוא התוודע לאחיו כדי שלא יהיה אדם אחר שישמע אותו אומר להם את
הדברים?
 )2מדוע לא היו יכולים אחיו של יוסף לענות לו כאשר אמר להם שהוא יוסף?
 )3מה שאל יוסף את אחיו כאשר סיפר להם שהוא יוסף?
 )4כיצד הסביר יוסף לאחיו שאין הם צריכים להצטער על שמכרו אותו למצרים?
 )5כמה שנות רעב עברו עד שיוסף התוודע אל אחיו וכמה שנות רעב נשארו?
 )6מהם שלושת התיאורים בהם מתאר יוסף בפני אחיו את תפקידיו במצרים? הסבר.
 )7הסבר" :רדה אלי אל תעמוד".
 )8מה אמר יוסף ליעקב (על ידי השליחים) שיקרה אם יעקב לא יירד למצרים?
 )9מהן שתי הדרכים בהן הוכיח יוסף לאחיו שהוא באמת יוסף?
 )10מדוע אמר יוסף לאחיו שהם רואים שהוא יוסף וגם בנימין רואה שהוא יוסף .הרי בנימין נכלל
בכלל שאר האחים?
 )11מה עשו יוסף ובנימין בשעה שיוסף נפל על צווארו של בנימין?
 )12מהם שני הדברים שיוסף עשה לכל אחד מאחיו ,שגרמו לכך שהאחים יבינו שהוא אינו כועס
עליהם ,ולאחר דברים אלה ,האחים היו יכולים לדבר עם יוסף?
 )13מה היה הקול שנשמע בביתו של פרעה?
 )14מדוע שמחו פרעה ואנשיו שאחי יוסף ירדו למצרים?
 )15הסבר" :טַ עֲנּו ֶאת בְּ עִ ְּירכֶם".
 )16מה הבטיח פרעה לתת למשפחתו במקרה והם ירדו לארץ מצרים?
 )17הסבר" :ואכלו את חלב הארץ".
 )18מה ציווה פרעה את יוסף לומר לאחיו לעשות?
 )19מדוע אמר פרעה ליוסף לומר לאחיו שאינם צריכים להתעכב כדי להוריד את כליהם למצרים?
 )20מה נתן יוסף לכל האחים לפני שהם עלו חזרה לארצם ומה נתן לבנימין?
 )21מה שלח יוסף לאביו עם אחיו שעלו כדי להביאו?
 )22מה אסר יוסף על אחיו לעשות בחזרתם לארץ כנען?
"אל ִת ְּרגְּ זּו בַ דָ ֶרְך".
 )23הסברַ :
 )24הסברַ " :ו ָיפָג לִבֹו כִ י ל ֹא הֶ אֱ ִמין לָהֶ ם".
 )25כיצד השתכנע יעקב שיוסף באמת עודנו חי?
 )26הסבר" :ו ְַּת ִחי רּוחַ ַי ֲעקֹב אֲ בִ יהֶ ם".
 )27מה אמר יעקב לאחר שהוא השתכנע שיוסף עודנו חי?

שאלות פרק מו
 )1מה נטל יעקב יחד איתו בשעה שהוא הלך לבאר שבע?
 )2מה עשה יעקב בשעה שהיה בבאר שבע?
 )3מהם שני הדברים שהבטיח ה' ליעקב כדי שלא יירא מלרדת למצרים?
 )4הסבר" :וְּ יֹוסֵּ ף י ִָשית יָדֹו עַ ל עֵּ ינֶיָך".
 )5כמה נפשות ממשפחתו של יעקב בסך הכל ירדו למצרים? האם מניין זה כולל את יוכבד?
 )6מדוע שלח יעקב את יהודה לפניו אל ארץ גושן?
 )7הוכח שיוסף רצה לקיים מאוד את מצוות כיבוד אב בשעה שיעקב ירד למצרים?
 )8מה עשה יעקב בשעה שראה את יוסף?
עֹודָך חָ י".
אֹותי ֶאת ָפנֶיָך כִ י ְּ
מּותה הַ פָעַ ם ַאחֲ ֵּרי ְּר ִ
"א ָ
 )9הסבר את דברי יעקב ליוסףָ :
 )10מהם שני הדברים שרצה יוסף לעלות ולומר לפרעה ולמשפחתו?
 )11מה אמר יוסף לאחיו לומר לפרעה? מדוע אמר להם לומר כן לפרעה?
 )12מדוע חשב יוסף שפרעה יושיב את משפחתו בארץ גושן אם יידע שהם אנשי מקנה?

שאלות פרק מז
 )1הסבר" :ומקצה אחיו".
 )2מה עשה יוסף עם קצת מאחיו? כמה אחים היו?
 )3מה ענו אחיו של יוסף לפרעה על שאלתו מה מעשיהם?
 )4מהי הסיבה בגינה ירדו אחי יוסף למצרים לפי דבריהם לפרעה?
 )5מה אמר פרעה ליוסף לעשות במקרה והוא יודע שבין אחיו יש אנשים שבקיאים מאוד במלאכת
רעיית הצאן?
 )6פגישת פרעה ויעקב:
א .מהו הדבר הראשון שעשה יעקב בשעה שראה את פרעה?
ב .מה שאל פרעה את יעקב כשנפגשו? מה ענה לו יעקב?
ג.

מה עשה יעקב לפני שנפרד מפרעה?

 )7לפי מה קבע יוסף כמה לחם יקבל כל אחד ממשפחתו?
 )8הסבר" :ו ֵַּתלַּה ֶא ֶרץ ִמצְּ ַריִם וְּ ֶא ֶרץ כְּ נַעַ ן ִמפְּ נֵּי הָ ָרעָ ב".
 )9מה עשה יוסף עם הכסף שהוא ליקט מתושבי מצרים?
 )10באיזה שנה משנות הרעב נגמר הכסף של אנשי מצרים?
 )11מה אמרו תושבי מצרים ליוסף לאחר שנגמר להם הכסף?
 )12מה היה פתרונו של יוסף כדי שהמצרים יוכלו לקנות תבואה ואוכל למרות שנגמר להם הכסף?
ַ " )13ו ְּינַהֲ לֵּם בַ לֶחֶ ם בְּ כָל ִמ ְּקנֵּהֶ ם בַ שָ נָה הַ ִהוא" – כיצד חילק יוסף את הלחם לאורך השנה השישית של
שנות הרעב?
 )14מה הציעו תושבי מצרים ליוסף לעשות לאחר שיוסף כבר קנה מהם את כל בהמותיהם?
 )15הסבר" :וְּ הָ אֲ דָ מָ ה ל ֹא ֵּתשָ ם".
 )16כיצד הייתה כל ארץ מצרים לפרעה?
 )17מה עשה יוסף לתושבי מצרים? מדוע עשה זאת?

 )18אלו אדמות לא קנה יוסף? מדוע?
 )19כמה מהתבואה אמר יוסף לתושבי מצרים לתת לו בשכר שנתן להם את הזרעים וכמה היו תושבי
מצרים יכולים להשאיר אצלם?
 )20לאלה ארבעה דברים ישמשו הזרעים שיגדלו אצל תושבי מצרים?
 )21מה היה החוק שחוקק יוסף במצרים?
 )22במשך כמה שנים ישב יעקב בארץ מצרים?
 )23מה עשה יעקב כשהרגיש שקרבו ימיו למות?
 )24היכן בדיוק השביע יעקב את יוסף לקוברו?
 )25מה עשה יעקב לאחר שיוסף נשבע לו שיקבור אותו במערת המכפלה?

שאלות פרק מח
 )1מה עשה יוסף לאחר שנאמר לו שיעקב חולה? מדוע?
 )2מה עשה יעקב כשנאמר לו שיוסף בא אליו? מדוע?
 )3לפי דברי יעקב ליוסף – מה אמר לו ה' בלוז?
 )4לעניין מה יהיו אפרים ומנשה כמו ראובן ושמעון?
 )5מה יהיה דינם של הבנים שנולדו ליוסף לאחר אפרים ומנשה לעניין קבלת נחלה?
 )6הסברּ" :ומֹול ְַּד ְּתָך אֲ שֶ ר הֹול ְַּד ָת ַאחֲ ֵּריהֶ ם לְָּך י ְִּהיּו עַ ל שֵּ ם אֲ חֵּ יהֶ ם י ִָק ְּראּו בְּ נַחֲ ל ָָתם".
 )7מדוע חש יעקב צורך להסביר ליוסף את הקורות אותו בשעת פטירת רחל ואת הסיבה לקביעת
המקום בו קבר את רחל?
 )8מדוע שאל יעקב את יוסף מיהם בניו? מה ענה יוסף ליעקב?
 )9מה אמר יעקב ליוסף לפני שהוא בירך את בניו של יוסף?
 )10הסבר" :וַיֹוצֵּ א יֹוסֵּ ף א ָֹתם מֵּ עִ ם בִ ְּרכָיו".
 )11כיצד הגיש יוסף את בניו לפני אביו?
 )12כיצד הניח יעקב את ידיו על בניו של יוסף?
 )13הסבר את הפסוק הבא:
אַ .ויָשֶ ת עַ ל ר ֹאש ֶאפְּ ַריִם
ב .וְּ הּוא הַ צָ עִ יר
ג.

וְּ ֶאת ְּׂשמ ֹאלֹו עַ ל ר ֹאש ְּמנַשֶ ה

דִׂ .שכֵּל ֶאת יָדָ יו
ה .כִ י ְּמנַשֶ ה הַ בְּ כֹור
 )14מה עשה יעקב לפני שבירך את אפרים ומנשה?
עֹודי עַ ד הַ יֹום הַ זֶה".
ֹלהים הָ רֹעֶ ה א ִֹתי מֵּ ִ
 )15הסבר" :הָ אֱ ִ
 )16באלה שני תיאורים תיאר יעקב את ה' בשעה שהוא בירך את מנשה ואפרים?
 )17באלו שלשה דברים מברך יעקב את אפרים ומנשה?
 )18מה ניסה יוסף לעשות כשראה שיעקב הניח את יד ימינו על ראשו של אפרים?
 )19מדוע סירב יעקב להחליף את ידיו?
 )20במה תתבטא גדולתו של אפרים?

 )21מה הייתה הברכה שבה בירך יעקב את אפרים ומנשה בברכתו השנייה?
 )22מהו ה"שכם אחד על אחיך" שיעקב נתן ליוסף?
 )23באלה שני כלי נשק ישתמשו צאצאיו של יעקב כדי לכבוש את הארץ מידי האמורי?

שאלות פרק מט
 )1מה רצה יעקב לומר לבניו בסמוך למיתתו? מדוע לא אמר להם דברים אלה?
 )2סמוך למותו ,אומר יעקב דברים כלפי כל אחד משבטי ישראל .כתוב ליד כל שבט את הנקודות
העיקריות שאמר יעקב בדבריו אל השבטים.
השבט

דברי יעקב

ראובן
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
זבולון
גד
אשר
דן
נפתלי
יוסף
בנימין
 )3מיהם האנשים שכבר נקברו במערת המכפלה לפי דבריו של יעקב לבניו?
 )4מה קרה לאחר שיעקב סיים לצוות את בניו לקבור אותו במערת המכפלה?

שאלות פרק נ
 )1מהם שלושת הדברים שעשה יוסף ליעקב לאחר מיתתו?
 )2מה ציווה יוסף את הרופאים לעשות ליעקב? כמה זמן לוקח תהליך זה?
 )3במשך כמה זמן בכו המצרים על מותו של יעקב? כיצד מתחלק זמן זה?
 )4מה ביקש יוסף מהשליחים ששלח לומר לפרעה? מה הייתה תשובת פרעה?
 )5מי עלה יחד עם יוסף לארץ כנען כדי לקבור את יעקב?
 )6את מי השאירה משפחתו של יעקב בארץ גשן?
 )7מה עשו יוסף ומשפחתו של יעקב בגורן האטד?
 )8במשך כמה ימים התאבלו על יעקב?
 )9מה אמרו יושבי הארץ לאחר שראו את האבל הגדול שהתאבלו יוסף והעולים איתו בגורן האטד?
 )10מה חששו אחיו של יוסף שיקרה לאחר מות אביהם? מה עשו כדי למנוע את הדבר?

 )11בן כמה היה יוסף במותו?
 )12כמה דורות של צאצאים ראה יוסף?
 )13מה ציווה יוסף את אחיו לעשות לפני שמת?

