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מבחן שבועי – בדף היומי
לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

פרשת ויחי ~ ברכות ב'-ח' ~ מבחן מס' .1

יש להתקשר לטלפון  370-7667227ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
ניתן לענות תשובות במערכת הטלפונית עד יום שני בשעה.60:37 :
המבחן בגמרות סגורות .כמו"כ המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד!
מענה נכון על  6מתוך  13השאלות מצרף להגרלה.
ההגרלה ע"ד רבני האירגון.
לפרטים ותרומות בנושא ההגרלה בלבד ניתן להתקשר לטל  333-4176676בשעות הערב.

 .6מה המיוחדות בעשרה שמתפללים.

 .1ממתי כהן טמא יכול לאכול תרומה.

א .קדמה שכינה ואתיא.
ב .תפילתם נשמעת.
ג .תפילת נכתבת בספר הזכרונות.

א .אחרי טבילה.
ב .טבילה והערב שמש.
ג .הבאת קורבנות.

 .2באיזה אופן מותר להכנס לחורבה
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א .לצורך תפילה מותר בכל גוונא.
ב .שנים יחד בחורבא הנמצאת במדבר.
ג .שניים יחד בחורבה חדשה במקום שאין המזיקין מצויין.
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מהי חסידותו של דוד המלך.

מתי מצוה לרוץ לביהכנ"ס.
א .דווקא ביום חול
ב .אפילו בשבת.
ג .צריך לבא בנחת ובישוב הדעת.

 .8מה נאמר על אדם שיש בו יראת שמים.

א .קימה בחצות ואי הקפדה על כבודו בהוראה.
ב .ריבוי שירות ותשבחות.
ג .סיכון עצמו במלחמה עם גולית.

א .כאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים.
ב .כשמת אומרים עליו הי עניו הי חסיד מתלמידיו של
אברהם אבינו.
ג .דבריו נשמעים ושקול כנגד כל העולם והכל נברא בשבילו.

 .4מהי החומרא המיוחדת בק"ש אחר חצות.
 .9מתי מותר לצאת בקריאת התורה.

א .מעוות לא יוכל לתקון.
ב .חייב מיתה.
ג .כאילו לא קרה מימיו.

א .בין גברא לגברא מותר ,בין פסוק לפסוק אסור.
ב .בין גברא לגברא מותר בין פסוק לפסוק ספק.
ג .אסור תמיד.

 .5מה שכרו של המקבל יסורין באהבה
א .יסתלקו ממנו יסורין.
ב .פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב.
ג .יראה זרע ,יאריך ימים ותלמודו מתקיים בידו.

 .11באיזה אופן מותר לעבור מאחורי ביהכנ"ס.
א .אם הוא כבר התפלל.
ב .כשאין איש רואהו.
ג .אם יש פתח אחר לביהכנ"ס.

ההגרלה השבוע על

צימר לשבת בצפת
נתרם לע"נ ר' יוסף בן ברוך יום טוב

