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Birchas Yaakov Unit-Puzzle Game 

By Chaim and Chaya Baila Wolf Brooklyn Teacher Center of Torah Umesorah 

Grade Level: Elementary, Middle School 
 
Description: 
Help students review each shevet’s beracha from Birchas Yaakov (Parshas Vayechi), 
including the pesukim and meaning, by playing this puzzle game. This is a fun, educational 
method of review where the students have to recognize parts of the beracha and match it to 
the shevet. A picture of the shevet’s symbol will appear when the beracha is put together. 
 
How to Download: 

 Download the print ready PDF with the instructions, spinner, and puzzle pieces. 

 OPTIONAL: Download the Publisher files for the editable puzzle pieces. One file is the 
black and white version and one is the color version. There is no editable spinner. 

 
Goals/Objectives: 
Students will correctly match the words from the pasuk to the correct shevet by playing this 
game. 
 
Materials Needed: 

 Copies of the cards  

 Printout of the spinner 

 Laminating machine 
 
Instructions: 

1. Print and laminate the puzzle pieces. The pieces are available in black and white and 
color and are 11”x17”. 

2. See detailed game instructions in the file. 
3. This can be played in small groups or as a class.  
 

 
 



 
Birchos Yaakov - Puzzle Game 

By Torah Umesorah Educational Resource Center 
 

Educational Goal: To review the brachos of each shevet .  

Students should be able to connect the bracha to the shevet 

and sequence the parts of the bracha. 

Game Goal: To arrange a puzzle of each bracha. 

Game Instructions: 

1. The bracha of each shevet is written on a 3-part puzzle. 

2. Print and laminate the puzzle pieces.. 

3. Give each student a piece. 

4. Spin the spinner and call out the name of the shevet spun. 

5. Students whose puzzle piece has part of the bracha from 

that shevet come to the front. 

6. The three students arrange the puzzle, read the bracha 

aloud and translate or explain  their piece. 

7. Repeat steps 4 –6 until all shevatim have been called. 

8. Optional: if a shevet is spun a second time, call on a student 

to answer a question on that bracha. 

9. Optional: This game can be made into a competition by mak-

ing two sets of puzzles.  By each Shevet, two teams will 

come up.  The teams race to complete the puzzle. 





י  ְמעֹון ְוֵלוִׁ שִׁ
ים ְכֵלי  ַאחִׁ

ָחָמס 
 ְמֵכֹרֵתיֶהם

י ָ֔תֹבא ַנְפשִׁ  ְבֹסָדם ַאל
ְקָהָלם ַאל  ֵתַחד בִׁ

י ְבַאָפם ָהְרגּו  י כִׁ ְכֹבדִׁ
ְקרּו֔אִׁ  ְרֹצָנם עִׁ  יש ּובִׁ

  שֹור:

  
ָארּור ַאָפם 

י עָ  ז ֔כִׁ
י  ְוֶעְבָרָתם כִׁ

ָקשָתה 
ֲאַחְלֵקם 

ֹב ְ֔בַיֲעק
יֵצם  ַוֲאפִׁ
ְשָרֵאל :ְביִׁ   



 

  

ְזבּולּון 
ְלחֹוף 
ים  ַימִׁ
ְשֹכן   יִׁ

ְוהּוא ְלחֹוף 
יֹות   ֳאנִׁ

ְוַיְרָכתֹו 
ַעל 
יֹדן:  צִׁ



י  ְראּוֵבן ְבֹכרִׁ
י  ַאָתה ֹכחִׁ
ית  ְוֵראשִׁ
י ֶיֶתר  אֹונִׁ

ְשֵאת ְוֶיֶתר 
  ָעז

ם ַאל  ַפַחז ַכַמיִׁ
  תֹוַתר

יָת  י ָעלִׁ כִׁ
ְשְכֵבי  מִׁ
יָך ָאז  ָאבִׁ

י  ַלְלָת ְיצּועִׁ חִׁ
:ָעָלה   



 

 
 

ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך 
ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף 

ְשַתֲחוּו ְלָך  ֹאְיֶביָך יִׁ
יָך: ּגּור  ְבֵני ָאבִׁ

ַאְרֵיה ְיהּוָדה 
יָת  י ָעלִׁ ֶטֶרף ְבנִׁ מִׁ
ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה 

י  יא מִׁ ּוְכָלבִׁ
יֶמּנּו:   ְיקִׁ

יהּוָדה  ֹלא ָיסּור ֵשֶבט מִׁ
ֵבין ַרְגָליו ַעד  ּוְמֹחֵקק מִׁ
ְקַהת  יֹלה ְולֹו יִׁ י ָיֹבא שִׁ כִׁ

ים   :ַעמִׁ

יֹרה  י ַלֶּגֶפן עִׁ ֹאְסרִׁ
י  ְוַלּׂשֵרָקה ְבנִׁ

ן  ֵבס ַבַייִׁ ֲאֹתנֹו כִׁ
ְלֻבשֹו ּוְבַדם 

ים  ֲעָנבִׁ
י :סּוֹתה ילִׁ ַחְכלִׁ

ן ּוְלֶבן  ָייִׁ ם מִׁ ֵעיַניִׁ
ם ֵמָחָלב: ַּניִׁ   שִׁ



 ְיגּוֶדּנּו   ָּגד ְּגדּוד
ְוהּוא 
ָיגֻד 
:ָעֵקב  



 

  

ֵבן ֹפָרת יֹוֵסף 
ן  ֵבן ֹפָרת ֲעֵלי ָעיִׁ

ֲעָדה  ָבנֹות ָצָֽ
ֲעֵלי 

ֲרֻרהּו  :שּור ְיָמָֽ ַוָֽ
ְשְטֻמהּו  יִׁ ָוֹרבּו ַוָֽ

ים צִָֽׁ ֲעֵלי חִׁ :ַבָֽ   

ַוֵתֶשב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו 
יֵדי  ַוָיֹפּזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו מִׁ
ָשם  ֲעֹקב מִׁ יר ַיָֽ ֲאבִׁ

ל ְשָרֵאָֽ : ֹרֶעה ֶאֶבן יִׁ
יָך  כה ֵמֵאל ָאבִׁ

ְוַיְעְזֶרָך ְוֵאת ַשַדי 
ם  ְרֹכת ָשַמיִׁ יָבֲרֶכָך בִׁ וִָֽׁ

  ֵמָעל

ְרֹכת ְתהֹום  בִׁ
ֹרֶבֶצת ָתַחת 
ם  ְרֹכת ָשַדיִׁ בִׁ

ַחם : ָוָרָֽ
יָך  כו ְרֹכת ָאבִׁ בִׁ

ְרֹכת  ְברּו ַעל־בִׁ ָּגָֽ
ד  ֲאַות הֹוַרי ַעָֽ ַתָֽ

ְבֹעת עֹוָלם  ּגִׁ
ְהֶייןָ ְלֹראש  תִָֽׁ
יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד 

יר ֶאָחיו:   ְנזִׁ



ין ַעמֹו  ָדן ָידִׁ
ְבֵטי  ְכַאַחד שִׁ

ְשָרֵאל:   יִׁ

י ָדן ָנָחש ֲעֵלי ֶדֶרְך  ְיהִׁ
יֹפן ֲעֵלי ֹאַרח   ְשפִׁ

ְקֵבי  ַהּנֵשְך עִׁ
ֹפל  סּוס ַויִׁ

ֹרְכבֹו ָאחֹור: 
ישּוָעְתָך  לִׁ
ה: י ְיהֹוָ יתִׁ ּוִׁ   קִׁ



 

  

ֵמָאֵשר 
ְשֵמָנה 
 ַלְחמֹו 

ְוהּוא 
ֵתן   יִׁ

 ַמֲעַדֵּני
  ֶמֶלְך



ָּׂששָכר ֲחֹמר  יִׁ
 ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵבין 

ם ְשְפָתיִׁ   ַהמִׁ

י טֹוב  ַוַיְרא ְמנָֻחה כִׁ
י ָנֵעָמה  ְוֶאת ָהָאֶרץ כִׁ  

ְכמֹו  ַוֵיט שִׁ
י  ְסֹבל ַוְיהִׁ לִׁ

:ְלַמס ֹעֵבד  



 

ין ְזֵאב   ְנָימִׁ בִׁ
ְטָרף   יִׁ

ין  ְנָימִׁ בִׁ
 ְזֵאב 
ְטֹרף  יִׁ

ַבֹבֶקר ֹיאַכל 
 ַעד 

ְוָלֶעֶרב 
ְיַחֵלק 
:ָשָלל   



י  ַנְפָתלִׁ
ַאָיָלה 
  ְשֻלָחה

 ַהֹּנֵתן 
ְמֵרי  אִׁ

:ָשֶפר   



י  ְמעֹון ְוֵלוִׁ שִׁ
ים ְכֵלי  ַאחִׁ

ָחָמס 
 ְמֵכֹרֵתיֶהם

י ָ֔תֹבא ַנְפשִׁ  ְבֹסָדם ַאל
ְקָהָלם ַאל  ֵתַחד בִׁ

י ְבַאָפם ָהְרגּו  י כִׁ ְכֹבדִׁ
ְקרּו֔אִׁ  ְרֹצָנם עִׁ  יש ּובִׁ

  שֹור:

ָארּור ַאָפם 
י עָ  ז ֔כִׁ

י  ְוֶעְבָרָתם כִׁ
ָקשָתה 
ֲאַחְלֵקם 

ֹב ְ֔בַיֲעק
יֵצם  ַוֲאפִׁ
ְשָרֵאל :ְביִׁ   



 

  

ְזבּולּון 
ְלחֹוף 
ים  ַימִׁ
ְשֹכן   יִׁ

ְוהּוא ְלחֹוף 
יֹות   ֳאנִׁ

ְוַיְרָכתֹו 
ַעל 
יֹדן:  צִׁ



י  ְראּוֵבן ְבֹכרִׁ
י  ַאָתה ֹכחִׁ
ית  ְוֵראשִׁ
י ֶיֶתר  אֹונִׁ

ְשֵאת ְוֶיֶתר 
  ָעז

ם ַאל  ַפַחז ַכַמיִׁ
  תֹוַתר

יָת  י ָעלִׁ כִׁ
ְשְכֵבי  מִׁ
יָך ָאז  ָאבִׁ

י  ַלְלָת ְיצּועִׁ חִׁ
:ָעָלה   



 

 
 

ְיהּוָדה ַאָתה יֹודּוָך 
ַאֶחיָך ָיְדָך ְבֹעֶרף 

ְשַתֲחוּו ְלָך  ֹאְיֶביָך יִׁ
יָך: ּגּור  ְבֵני ָאבִׁ

ַאְרֵיה ְיהּוָדה 
יָת  י ָעלִׁ ֶטֶרף ְבנִׁ מִׁ
ָכַרע ָרַבץ ְכַאְרֵיה 

י  יא מִׁ ּוְכָלבִׁ
יֶמּנּו:   ְיקִׁ

יהּוָדה  ֹלא ָיסּור ֵשֶבט מִׁ
ֵבין ַרְגָליו ַעד  ּוְמֹחֵקק מִׁ
ְקַהת  יֹלה ְולֹו יִׁ י ָיֹבא שִׁ כִׁ

ים   :ַעמִׁ

יֹרה  י ַלֶּגֶפן עִׁ ֹאְסרִׁ
י  ְוַלּׂשֵרָקה ְבנִׁ

ן  ֵבס ַבַייִׁ ֲאֹתנֹו כִׁ
ְלֻבשֹו ּוְבַדם 

ים  ֲעָנבִׁ
י :סּוֹתה ילִׁ ַחְכלִׁ

ן ּוְלֶבן  ָייִׁ ם מִׁ ֵעיַניִׁ
ם ֵמָחָלב: ַּניִׁ   שִׁ



 ְיגּוֶדּנּו   ָּגד ְּגדּוד
ְוהּוא 
ָיגֻד 
:ָעֵקב  



 

  

ֵבן ֹפָרת יֹוֵסף 
ן  ֵבן ֹפָרת ֲעֵלי ָעיִׁ

ֲעָדה  ָבנֹות ָצָֽ
ֲעֵלי 

ֲרֻרהּו  :שּור ְיָמָֽ ַוָֽ
ְשְטֻמהּו  יִׁ ָוֹרבּו ַוָֽ

ים צִָֽׁ ֲעֵלי חִׁ :ַבָֽ   

ַוֵתֶשב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו 
יֵדי  ַוָיֹפּזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו מִׁ
ָשם  ֲעֹקב מִׁ יר ַיָֽ ֲאבִׁ

ל ְשָרֵאָֽ : ֹרֶעה ֶאֶבן יִׁ
יָך  כה ֵמֵאל ָאבִׁ

ְוַיְעְזֶרָך ְוֵאת ַשַדי 
ם  ְרֹכת ָשַמיִׁ יָבֲרֶכָך בִׁ וִָֽׁ

  ֵמָעל

ְרֹכת ְתהֹום  בִׁ
ֹרֶבֶצת ָתַחת 
ם  ְרֹכת ָשַדיִׁ בִׁ

ַחם : ָוָרָֽ
יָך  כו ְרֹכת ָאבִׁ בִׁ

ְרֹכת  ְברּו ַעל־בִׁ ָּגָֽ
ד  ֲאַות הֹוַרי ַעָֽ ַתָֽ

ְבֹעת עֹוָלם  ּגִׁ
ְהֶייןָ ְלֹראש  תִָֽׁ
יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד 

יר ֶאָחיו:   ְנזִׁ



ין ַעמֹו  ָדן ָידִׁ
ְבֵטי  ְכַאַחד שִׁ

ְשָרֵאל:   יִׁ

י ָדן ָנָחש ֲעֵלי ֶדֶרְך  ְיהִׁ
יֹפן ֲעֵלי ֹאַרח   ְשפִׁ

ְקֵבי  ַהּנֵשְך עִׁ
ֹפל  סּוס ַויִׁ

ֹרְכבֹו ָאחֹור: 
ישּוָעְתָך  לִׁ
ה: י ְיהֹוָ יתִׁ ּוִׁ   קִׁ



 

  

ֵמָאֵשר 
ְשֵמָנה 
 ַלְחמֹו 

ְוהּוא 
ֵתן   יִׁ

 ַמֲעַדֵּני
  ֶמֶלְך



ָּׂששָכר ֲחֹמר  יִׁ
 ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵבין 

ם ְשְפָתיִׁ   ַהמִׁ

י טֹוב  ַוַיְרא ְמנָֻחה כִׁ
י ָנֵעָמה  ְוֶאת ָהָאֶרץ כִׁ  

ְכמֹו  ַוֵיט שִׁ
י  ְסֹבל ַוְיהִׁ לִׁ

:ְלַמס ֹעֵבד  



 

ין ְזֵאב   ְנָימִׁ בִׁ
ְטָרף   יִׁ

ין  ְנָימִׁ בִׁ
 ְזֵאב 
ְטֹרף  יִׁ

ַבֹבֶקר ֹיאַכל 
 ַעד 

ְוָלֶעֶרב 
ְיַחֵלק 
:ָשָלל   



י  ַנְפָתלִׁ
ַאָיָלה 
  ְשֻלָחה

 ַהֹּנֵתן 
ְמֵרי  אִׁ

:ָשֶפר   


