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טז וַּיִיַק֣ץ יַֽעֲֹקב֮ מִּׁשְנָתֹו֒
וַּיֹ֕אמֶר אָכֵן֙ 

יֵׁ֣ש יְהוָ֔ה ּבַּמָקֹ֖ום הַּזֶ֑ה 
 וְאָֽנֹכִ֖י ֹל֥א יָָדֽעְּתִי׃ 

יז וַּיִיָרא֙ וַּיֹאמַ֔ר מַה־ּנֹוָר֖א הַּמָקֹ֣ום הַּזֶ֑ה
אֵ֣ין זֶ֗ה ּכִ֚י אִם־ּבֵ֣ית אֱֹלהִ֔ים 

 וְזֶ֖ה ׁשַ֥עַר הַּׁשָמָֽיִם׃ 
יח וַּיַׁשְּכֵ֨ם יַֽעֲֹק֜ב ּבַּבֶֹ֗קר

 וַּיִּקַ֤ח אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ אֲׁשֶר־ׂשָ֣ם מְַרֽאֲׁשֹתָ֔יו 
וַּיָׂ֥שֶם אֹתָּ֖ה מַּצֵבָ֑ה

 וַּיִצֹ֥ק ׁשֶ֖מֶן עַל־ֹראׁשָּֽה׃ 
 יט וַּיְִקָר֛א אֶת־ׁשֵֽם־הַּמָקֹ֥ום הַהּ֖וא ּבֵֽית־אֵ֑ל

וְאּולָ֛ם לּ֥וז ׁשֵם־הָעִ֖יר לִָרֽאׁשֹנָֽה׃
כ וַּיִּדַ֥ר יַֽעֲֹק֖ב נֶֶ֣דר לֵאמֹ֑ר 
אִם־יִֽהְיֶ֨ה אֱֹלהִ֜ים עִּמִָד֗י 

 ּוׁשְמַָר֨נִי֙ ּבַּדֶֶ֤רְך הַּזֶה֙ אֲׁשֶ֣ר אָֽנֹכִ֣י הֹולְֵ֔ך 
וְנָֽתַן־לִ֥י לֶ֛חֶם לֶֽאֱכֹ֖ל ּובֶ֥גֶד לִלְּבֹֽׁש׃
 כא וְׁשַבְּתִ֥י בְׁשָלֹ֖ום אֶל־ּבֵ֣ית אָבִ֑י 

 וְהָיָ֧ה יְהוָ֛ה לִ֖י לֵֽאֹלהִֽים׃
 כב וְהָאֶ֣בֶן הַּזֹ֗את אֲׁשֶר־ׂשַ֨מְּתִי֙ מַּצֵבָ֔ה

יִֽהְיֶ֖ה ּבֵ֣ית אֱֹלהִ֑ים
 וְכֹל֙ אֲׁשֶ֣ר ּתִּתֶן־לִ֔י
 עַּׂשֵ֖ר אֲעַּׂשְֶרּ֥נּו לְָֽך׃



Vayetze - Topic 1 - Dream of …Ladder Lesson # 150 - Yaakov’s Vow Bereishis Ch. Ch. 28,16 -21

תרגם "וייקץ". 1)
תרגם "משנתו". 2)
מה אמר יעקב? 3)
על מה התפלא יעקב ? 4)
אילו ידע יעקב שהמקום שבו ישן היה ראוי לנבואה האם היה הולך 5)

לישון שם ? 
למה פחד יעקב כשהעיר מחלומו ? 6)
תרגם "נורא". 7)
מה אמר יעקב על המקום שבוא ישן וחלם ? 8)
מה הבין יעקב על המקום שהוא ישן וחלם ? 9)

באר "שער השמים". 10)
איך הבין יעקב שהמקום שבו הוא ישן וחלם הינו "שער השמים" ? 11)
תרגם "מצבה". 12)
לשם מה עושים "מצבה". 13)
מהו ההבדל בין מצבה למזבח ? 14)
מה עשה יעקב עם האבן שהניח תחת ראשו ?15)
תרגם “ויצוק".16)
מה עשה יעקב אחרי שהניח את האבן כמצבה ? 17)
מה שפך יעקב על האבן ? 18)
כיצד קרא יעקב למקום שבו הוא שכב בלילה ? 19)
מה היה שמו של המקום לפני ששכב יעקב בו בלילה ? 20)
לאיזה שם שינה יעקב את שם העיר לוז ? 21)
מה עשה יעקב אחרי ששינה שם המקום לבית אל ? 22)
איזה נדר נדר יעקב ? 23)
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אלו שלשה דברים ביקש יעקב מה' כדי להתחייב בנדרו ? 24)
מה הבטיח יעקב בנדרו אחרי שיחזור לשלום לבית אביו ? 25)
באר "והיה ה' לי לאלקים". 26)
מה הבטיח יעקב אודות האבן אשר עשהו מצבה ? 27)
תרגם "אעשרנו". 28)
מה נדב יעקב לה' מכל רכושו לכשיחזור לבית אביו בשלום ? 29)


