
 

 

 מה טעם הסוברים שחבורה שנפרסה מחיצה באמצע אסור להם להמשיך לאכול את הפסח .1
 ? ורש"י()גמרא  

 

 .מפני שאין הפסח נאכל בב' מקומות .א
 .נאכל בב' חבורותמפני שאין הפסח  .ב
 .שמא יעברו מחבורה לחבורה .ג

 ?(איזה דין תלוי אם יש ברירה )גמרא ורש"י פ"ז פ"ח .2
 .אשה ששחטו עליה בעלה ואביה. עבד ששחט לרבו גדי וטלה .א
 .יתום ששחטו עליו אפוטרופסים. מלך ומלכה ששחטו עבדיהם גדי וטלה  .ב
 .עבד של שני שותפים. אב ששחט לבנו ובתו הקטנים  .ג

 שנתערבו עורות פסחיהם, ונמצאה יבלת באחד מהם, למה לא יביאו קרבנות חמשה  .3
  ?(ויתנו שמי שיצא ידי חובה יהיה קרבנות שלמים )למסקנת הגמרא, איזה טעם נכון בכל גוונא

 .מפני שבשלמים צריך לתת חזה ושוק לכהן .א
 .מפני שהוא ממעט בזמן אכילת השלמים .ב
  .מפני שלכתחילה צריך בשלמים זריקה, ופסח טעון שפיכה .ג

  ?על מי מביאה הגמ' )פסחים צ"א( מחלוקת אם שוחטים עליהם את הפסח .4
  .לאוכלו. חבורה שכולם לא יכולים לאכול כזיתחבורה שבכולם יש ספק אם יוכלו  .א
 .חבורת נשים עבדים וקטנים, או נשים ועבדים, או קטנים ועבדים, או שכולם גרים .ב
 .אדם יחיד. אשה יחידה בפסח ראשון. חבורת נשים או אנשים ונשים בפסח שני .ג

 

  ?למ"ד אין ברירה מה הדין ביתום ששחטו עליו שני אפוטרופסים  ]תוס'[ -רשות
 .יאכל מן הראשון .א
 .יאכל בעצמו ממה שירצה, אבל אסור להאכילו בידים כיון שאינו מנוי על הפסח .ב
 .מותר אף להאכילו בידים .ג
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 שמות הזוכים:
 ירושלים. הרב אראל כהן  לדעת ויגש

 ירושליםהרב יצחק מאיר שחור לדעת חכמה 

 ב"ב. דוד וסרמןהרב אהרון  לדעת ויחי
 אופקים.הרב משה אברהם לדעת חכמה 

         ב"ב. הרב לוי ישראל לדעת  שמות
 אלעד.הרב נתנאל מונשרוף לדעת חכמה 

         אלעד. הרב יצחק גרינפלדלדעת   וארא
 ירושלים.הרב דוד טברסקי  לדעת חכמה 

 

 בהגרלה החודשית זכו
  .חיפה הרב יהודה מאיר ישראלי

 . ברכפלד ועקניןהרב מאיר 

 .ירושלים הרב דוד גרב

 ?האם יוצא מטמא את הידים .1

 .בפסח לא ובשאר זבחים כן .א

 .בפסח לא ובשאר זבחים ספק .ב

 .בפסח ספק ובשאר זבחים כן .ג
 

 

 ?איזה שער קדוש כמו מה שבפנים .2
 .שערי ירושלים .א
 .שערי העזרה .ב
 .שער ניקנור .ג

 

 ?קדושה בגגותבאיזה אופן יש  .3
 .כשהם בגובה שוה לקרקע הסמוכה .א
 .לאכילת הפסח .ב
 .לעולם אין קדושה בגגות .ג

 
 

אשה ששחטו עליה בעלה ואביה, והלכה רגל ראשון לעשות  .4
 ?בבית אביה, ממה היא אוכלת )לרש"י(

באינה רדופה לילך לבית אביה תאכל במקום שהיא רוצה,  .א
 .וברדופה תאכל משל אביה

בעלה, וברדופה תאכל במקום באינה רדופה תאכל משל  .ב
 .שהיא רוצה

 .ברגל הראשון לעולם אוכלת משל אביה .ג
 

 

 ?מפני מה זכה ירבעם בן יואש להמנות עם מלכי יהודה .5
 .מפני שהיה מלך כשר .א
  .מפני שלימד זכות על ישראל .ב
 .מפני שלא קיבל לשון הרע .ג

 
 
 
 

 

 

האומר לעבדו צא ושחוט עלי את הפסח, ושחט גדי או טלה,   .6
 ?מה הדין

במין אם שחט גדי או טלה יאכל ממה ששחט אע"פ שרגיל  .א
 השני.

אם רגיל במה ששחט יאכלו, ואם רגיל בדבר אחר לא  .ב
 .יאכלו

 .צריך לומר לו מה לשחוט, דאין ברירה .ג
 
 

 ?באיזה אופן רשאים בני חבורה לומר לאחד טול חלקך וצא .7
 .רק בממנה עימו אחרים על הפסח .א
 .ואפילו בכל ימות השנהכנ"ל, וכן אם הוא אוכל הרבה,  .ב
 .אפילו אם אינו אוכל הרבה רשאים ליחלק .ג

 

 ?האם איסור אתנן חל על קדשים .8
 .אינו חל .א

 .בעופות חל ובבהמות לא .ב

 .בקדשים קלים חל ובקדשי קדשים לא .ג
 
 

באיזה אופנים אין שוחטים פסח לפי רב על טמא שיכול  .9
 ?להיות טהור בערב

 .רק טמא שרץ שלא טבל שמא לא יטבול .א
 .גם מחוסר כיפורים שלא מסר קרבנותיו שמא לא יביאם .ב
גם מחוסר כיפורים שמסר קרבנותיו, שמא הכהנים לא  .ג

 .יקריבום
 
 

איזה טעם מבואר בגמרא )פסחים צ"א:( למה אין עושים פסח  .10
 ?לחבורה של גרים

 .שמא ידקדקו בו ויביאוהו לידי פסול .א
 .שמא יזלזלו בו .ב
 .היינו"מפני שאינם יכולים לומר "עבדים  .ג


