
ֶנֱאָמנּות   מב-לא,לו ֲעבֹוַדת ַיֲעֹקב ּבְּ

ַחר ְלַיֲעֹקב ַויֶָּרב {ו}ל ַלְקתָּ  ַויִּ י דָּ י כִּ אתִּ י ַמה ַחטָּ ְשעִּ ן ַמה פִּ בָּ ן ַוַיַען ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ְללָּ בָּ ְבלָּ
י:  ים ֹכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך  }לז{ַאֲחרָּ יֶתָך שִּ י בֵּ ֹכל ְכלֵּ אתָּ מִּ צָּ ַלי ַמה מָּ ל כֵּ ַשְשתָּ ֶאת כָּ י מִּ כִּ

ינּו:  ין ְשנֵּ יחּו בֵּ י  }לח{ְויֹוכִּ ילֵּ לּו ְואֵּ כֵּ ֶזיָך ֹלא שִּ ֶליָך ְועִּ ְך ְרחֵּ מָּ י עִּ ה ָאֹנכִּ נָּ ים שָּ ֶזה ֶעְשרִּ
י:  ְלתִּ ה ֹל }לט{ֹצאְנָך ֹלא ָאכָּ פָּ י ְטרֵּ ה ְגנְֻבתִּ י ְתַבְקֶשנָּ דִּ יָּ ה מִּ י ֲאַחֶטנָּ ֶליָך ָאֹנכִּ י אֵּ אתִּ בֵּ א הֵּ

ה:  ְילָּ י לָּ ַלנִּ  }מ{יֹום ּוְגנְֻבתִּ י ַביֹום ֲאכָּ יתִּ יִּ י: הָּ ינָּ עֵּ י מֵּ תִּ ַדד ְשנָּ ה ַותִּ ְילָּ י ֹחֶרב ְוֶקַרח ַבלָּ
יָך ַאְרַבע ֶעְשרֵּ  }מא{ יֶתָך ֲעַבְדתִּ ה ְבבֵּ נָּ ים שָּ י ֶעְשרִּ ים ֶזה לִּ נִּ ש שָּ י ְבֹנֶתיָך ְושֵּ ְשתֵּ ה בִּ נָּ ה שָּ

ים:  י ֲעֶשֶרת ֹמנִּ ף ֶאת ַמְשֻכְרתִּ י }מב{ְבֹצאֶנָך ַוַתֲחלֵּ י ֱאֹלהֵּ ם ּוַפַחד  לּולֵּ הָּ י ַאְברָּ י ֱאֹלהֵּ ָאבִּ
ים ַויֹוַכח  ָאה ֱאֹלהִּ יַע ַכַפי רָּ י ְוֶאת ְיגִּ ְניִּ י ֶאת עָּ נִּ ַלְחתָּ ם שִּ יקָּ ה רֵּ י ַעתָּ י כִּ יָּה לִּ ק הָּ ְצחָּ יִּ

 ָאֶמש: 

ְבָלה .1 ּטַ ֲעָנה ַהּמֹוִפיָעה ּבַ ָבה ַהּטַ סּוק ִנְכּתְ ֵאיֶזה ּפָ  ְמָצא ּבְ

סּוק בְּ  .2 ר ַהּפָ תֹוב ֵאת ִמְסּפָ ֲעָנהּכְ  ַצד ַהּטַ

ֲעָנה ְצַבע .3 ָפסּוק ֶאת ַהּטַ ַבע ְלִפי, ַהּמֹוִפיָעה ּבְ תּוב ַהּצֶ ּכָ ֶ ְבָלה ש  ּטַ  .ּבַ

ֲעָנה סּוק ַהּטַ  ֶצַבע ּפָ

י ְמּתִ ּלַ ִלי ש ִ ֵ ְטֵרף ָמה ֶאת ִמש  ּנִ ֶ  ירוק  טֹוְרפֹות ַחיֹּות ְיֵדי ַעל ש 

ילוּ  לֹא ֵמעֹוָלם ְוִעזֶּיךָ  ְרֵחֶליךָ  ַרם ֶאת ִהּפִ  צהוב  עּוּבָ

י ְמּתִ ּלַ י ש ִ ְסּפִ ְגַנב ָמה ֶאת ִמּכַ ּנִ ֶ יֹּום ש  ְיָלה אוֹ  ּבַ ּלַ  אדום  ּבַ

י לֹא ְנּתִ ַ א טֹוב ָיש  ילֹות ִמְתעֹוֵרר ָהִייִתי ֶאּלָ ּלֵ ִמיָרה ּבַ  כחול  ִלש ְ

ה ית ֶהֱחַלְפּתָ  ַאּתָ ּנִ ָנֵאי ֶאת ְוש ִ ּכֶֹרת ּתְ ש ְ רֹות ַהּמַ ָעִמים ֶעש ְ  סגול  ּפְ

י לֹא ֵמעֹוָלם  תכלת  ִמּצֹאְנךָ  ָאַכְלּתִ

הוּ  ָמָצאָת  ַהִאם ֶ ָכל ַמש ּ יךָ  ּבְ ְרֶאה, ָמָצאָת  ִאם? ִחּפּוש ֶ  חום  !ּתַ

ֲחלֹום ִהְזִהירךָ  הּוא ְוַלֵכן ִצְדָקִתי ֶאת ָרָאה 'ה  כתום  ּבַ

י לֹא ין ַהַחיֹּות ֶאת ָעַזְבּתִ חֹם ּבֵ ּקֹר ּוֵבין ּבַ  אפור  ּבַ
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