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המערכת הטלפונית נפתחת בכל שבוע ,מיום חמישי עד יום שני בלילה.

מבחן שבועי – בדף היומי

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :
כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

 .1באיזה שיעור שרץ מטמא בנגיעה?
א .רק בשרץ שלם.
ב .י"א כעדשה ,וי"א כזנב הלטאה.
ג .י"א כזית וי"א כביצה ,ושלם מטמא אף בפחות מכך.
 .2באלו דברים הנכרים מוזהרים כמו ישראל?
א .ברכת השם ועבודה זרה.
ב .עריות.
ג .שתי התשובות נכונות.
 .3מדוע הקב"ה גנז את האור שאדם הראשון היה רואה בו מסוף
העולם ועד סופו?
א .מפני דור המבול והפלגה שמעשיהם מקולקלים.
ב .כדי שיהיה לאדם בחירה בין טוב לרע.
ג .מפני חטאו של אדם הראשון.
 .4מה אסור למסור לנכרי?
א .דברי תורה.
ב .סתרי תורה.
ג .מעשה מרכבה.
 .5מדוע זכה נבוכדנצאר למלוך על כל העולם?
א .בזכות ג' פסיעות שפסע לפני הקב"ה.
ב .בזכות השירות שאמר לפני הקב"ה יותר מדוד.
ג .שלא יאמרו אומות העולם שישראל נמסרו ביד אומה
שפלה.

 .6מה הכונה "ירהבו נער בזקן"?
א .שבני אדם המנוערים מן המצוות ירהבו במי שמלא
מצוות כרימון.
ב .שבני אדם המנוערים מן התורה ירהבו שזקן שקנה
חכמה.
ג .שבני אדם שהמצוות החמורות קלות בעיניהם ,ירהבו
שבאלו שהמצוות הקלות חמורות בעיניהם.
 .7האם בתולה שנתעברה מותרת לכהן גדול ,ומדוע?
א .מותרת ,מפני שתולים שלא נבעלה.
ב .אסורה ,מפני שודאי נבעלה.
ג .אסורה ,מפני שעיבור מאדם אחר אוסר גם בלי בעילה.
 .8על מי נאמר כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא
לעולם?
א .על המסתכל בקשת.
ב .על העובר עבירה בסתר.
ג .מחלוקת.
 .9מתי מותר לפי בית הלל להקריב עולת ראיה וחגיגה של חג
השבועות?
א .רק אחרי יום טוב.
ב .גם ביום טוב.
ג .גם ביום טוב וגם בשבת.
 .10כמה ימים יש תשלומין לקרבנות חג השבועות?
א .יום אחד.
ב .כל שבעה.
ג .כל שמונה.

 .1מדוע המלאכים אומרים שירה בלילה ולא ביום?

א .מפני שביום האור הגנוז אומר שירה.
ב .מפני כבודם של ישראל שמקלסים ביום.
ג .מפני שהחטאים שעושים ביום ממעטים כביכול את כבוד הקב"ה.

 .2מדוע היה צד לגמרא שמותר לסרס כלב (רש"י)?
א .מפני שהוא טמא וא"א להקריבו למזבח.
ב .מפני שאפילו חליפיו אסורים למזבח משום מחיר כלב.
ג .מפני שיש ענין שהכלבים לא יתרבו.

 .3האם אחר זכה לבסוף לעולם הבא (גמרא ורש"י)?
א .לא ,מפני שאחר אין לו חלק לעולם הבא.
ב .כן ,לאחר שהתייסר בגיהנום.
ג .לא זכה לעולם הבא ,אבל ניצל מהגיהנום.

 .4באיזה דין טעה יהודה בן טבאי בהריגת העד זומם?
א .שאין עדים זוממים נהרגים עד שייזומו שניהם.
ב .בדין כאשר זמן ולא כאשר עשה.
ג .שלא בדק את המזימים בדרישות וחקירות כדין עדי נפשות.

רשות -האם בזמננו מותר להסתכל בכהנים בשעת נשיאת כפים ,ומדוע (תוס')?
א .מותר.
ב .אסור משום שהמסתכל עיניו כהות.
ג .אסור משום הסח הדעת.

ההגרלה השבוע על

תו קניה ע"ס ₪ 500
לבחירה :אושר עד/יש.

הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:

ע"ס ₪ 150

