
 )תורת הבית פ"ו(. "יכר בזה חביבותו לתורהנ-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"

 

  

          
  

 ? האם הפשטת הפסח דוחה שבת .1
 

 .דוחה .א
 .אינה דוחה .ב
 .לרבנן אינה דוחה ולר"א דוחה .ג

 ?מי מטמא משכב ומושב, ומי אסור במחנה שכינה ולויה ומותר במחנה ישראל .2
 .זב .א
 .מצורע .ב
 .מטמא משכב ומושב, וזב אסור במחנה שכינה ולויה ומותר במחנה ישראלמצורע  .ג

 ערל גדול שלא מל, או טמא מת שלא התחיל להטהר, או טמא שרץ שלא נטהר, או מי שהיה .3
  ?בדרך רחוקה, ולא עשו פסח, מי מהם חייב כרת 

 .ערל, אבל טמא שרץ זה תלוי במחלוקת אם שוחטים וזורקים על טמא שרץ .א
 .שרץערל וטמא  .ב
  .ערל וטמא מת וטמא שרץ .ג

  ?באיזה אופן המוצא קופיץ בי"ד צריך להטבילו .4
 .אם הנשיא מת בי"ג או שהיה גוסס בי"ג .א
 .בפסח הבא במרובה .ב
 .חל י"ד להיות בשבת, או שמצאו בט"ו .ג

 

 56מבחן מס'  ~ 'ע-'סד פסחים~  בשלח פרשת   

 פרטי  הצטרפות:

 , והשאלות מותאמות לכך.על הגמרא או על סיכוםמטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית  .1
 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669יש להתקשר לטלפון  .2

  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב ,לענות בטלפוןן נית .3

 לפנות בוקר. 05:00-מחמישי עד אור ליום שלישי ב.  ניתן לענות מראשון עד שבת כוללההספק השבועי  .4

 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. .5

 .נוספים 10%מתווספים סיכום . לחוזרים על הגמ' או 80%הוא  להגרלהציון עובר  .6

 .5ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה  – ₪ . 300יקבלו סך  שזוכים ההגרלה ע"ד רבני האירגון, בחורים .7

  ערב.ב 21.15-22.30ין ב 050-4172898 'טלבתרומות ול לפרטים .8

 .מבחנים 4מתוך  3לעושים כ"א( ₪  150זכיות ע"ס  3)הנבחנים  לכלל הגרלה נוספת  מדי חודש, .9

 .(, או במייל הנ"ל4הפצה )שלוחה  בנק' את המבחן ואת סיכומי התמצית להשיג ניתן .10

 4מתוך  3לעונים נכון על  נוספת הגרלה שבועית, העמקת החזרהשאלות נוספות ל 4 - "לדעת חכמה"מדור   .11
  ₪ 150שאלות אלו, על זכיה בסך 

12.  

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

 על ההגרלה השבוע

 משחקי פליימוביל
 ₪ 500בשווי 
 

ב"בית המשחקים" 
b0527159980@gmail.com 

 

    
ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל לע"נ

 שמות הזוכים:
 ברכפלד. זומר משההרב  -לדעתמבחן  ויצא

 ם-י הרב ישראל מנחם הורביץ -לדעת חכמהמבחן 
 .פ"ת צבי בוריסלובסקי -לדעתמבחן  וישלח

 .ק"ס מימרן אליהוהרב  -לדעת חכמהמבחן 

         .ק"ס ריזמן רפאל הרב  -לדעתמבחן   וישב
 ק"ס. הודרביניק יוסףהרב  -לדעת חכמהמבחן 

        . ק"ס מגר שלום הרב  -לדעתמבחן   מקץ
 אלעד.  הבה"ח שלום מנדל -לדעת חכמהמבחן 

 

 :בהגרלה החודשית זכו
  .ערד משה פולטרקהרב 
 . ק"ס אריאל פסתרניקהרב 
 .ירושלים יוסף הלל לויהרב 

 

 

 ?מדוע היה הפסח נשחט בשלש כתות  .1
 .מפני שלא היה מספיק מקום בכת אחת או שניים .א

 .כדי שלא יהיו רבים מידי בכל כת .ב

 ."ישראל עדת קהלדכתיב "ושחטו אותו כל  .ג
 

 ?כיצד היו נותנים את דם הפסח על גבי המזבח .2
 .בשפיכה .א
 .בזריקה אחת כנגד היסוד .ב
 .שתי מתנות שהם ארבע .ג

 

לרבי יהודה שהיו זורקים על המזבח מהדם שעל הרצפה, מדוע  .3
 ?אין דם התמצית מבטל את דם הנפש

 .דס"ל שגם דם התמצית ראוי לכפרה .א
 .דס"ל שאין דם מבטל דם .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג
 

 ?האיצטבאותמתי היו הכהנים הולכים בתוך הדם ולא על  .4
 .רק בהולכת עצים למערכה .א
 .גם בהולכת אברים לכבש .ב
 .בכל העבודות .ג

 

מה המקור למסקנה ששחיטת הפסח דוחה שבת )פסחים  .5
 ?ס"ו.(

 .קל וחומר מתמיד .א
  .לומדים מתמיד בגזירה שוה .ב
 .מדכתיב בפסח "במועדו" .ג

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ?מה קורה למי שכועס   .6
 .חכמתו ונבואתו מסתלקת .א
 .ו לו גדולה מורידים אותו מגדולתופסקאפילו אם  .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג

 
 

 ?האם מצורע זב וזבה נדה ויולדת מקריבים פסח הבא בטומאה .7
 .מקריבים .א
 .אין מקריבים .ב
 .מצורע מקריב, וזב זבה נדה ויולדת אין מקריבים .ג

 

האם מיחוי הקרביים של הפסח דוחה שבת, ומדוע )גמרא  .8
 ?ורש"י(

 .דוחה ככל מכשירי מצוה, ולרבנן אינו דוחה לר"א .א

 .אף לרבנן דוחה משום שחביבה מצוה בשעתה .ב

 .אף לרבנן דוחה משום שעד הערב זה יסריח .ג
 
 

 ?אים פסח וחגיגת י"ד )גמרא ורש"י(מאיזה מין בהמה מבי .9
פסח דווקא מצאן זכר בן שנתו, וחגיגה אף מבקר ומנקיבה  .א

 .ובת שתי שנים
 .שנתו, ובחגיגה מחלוקת פסח דווקא מצאן זכר בן .ב
פסח דווקא מצאן זכר, ובחגיגה מחלוקת, ושניהם באים  .ג

 .מבן שתי שנים
 
 

 ?האם חגיגת י"ד דוחה שבת .10
 .דוחה .א
 .אינה דוחה. .ב
 .מחלוקת .ג

 


