פרשת בהר בחוקותי ~ יומא כא'-כז' ~ מבחן מס' 70

פרשת במדבר ~ יומא כח'-לד' ~ מבחן מס' 71

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

מבחן שבועי – בדף היומי

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

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

מבחן שבועי – בדף היומי

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

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 :

 .1האם השלחן שבמקדש היה מקבל טומאה ,ומדוע?
א .לא ,מפני שהיה קבוע במקומו.
ב .כן ,מפני שהיה מצופה זהב.
ג .כן ,מפני שהיה מיטלטל.

 .6האם זר שניסך יין או מים על המזבח חייב מיתה?
א .חייב.
ב .פטור.
ג .מחלוקת.

 .1למה בדקו במקדש אם האיר המזרח?
א .כדי לדעת אם אפשר לשחוט את התמיד.
ב .כדי לדעת אם אפשר לתרום תרומת הדשן.
ג .כדי לדעת אם אפשר להתפלל תפילת שחרית.

 .6למסקנת הגמרא מדוע לפי ר"מ היה מקדש ידיו ורגליו אחרי
פשיטת בגדי החול?
א .משום שכל פשיטה טעונה קידוש.
ב .משום שכל לבישת בגדי קודש טעונה ב' קידושים.
ג .קידוש זה היה כמו כל כהן שמגיע לעבוד עבודה.

 .2מה היו עושים בראשונה עם תרומת הדשן באופן ששנים
הגיעו יחד לראש הכבש?
א .היו עושים גורל ביניהם.
ב .היו עושים גורל בין כל הכהנים.
ג .היו חוזרים שניהם ורצים בכבש.

 .7לשכה שחלקה בקודש וחלקה בחול והיא פתוחה לקודש
ולחול ,מה דינה?
א .כולה קודש.
ב .כולה חול.
ג .מה שבנוי בקודש דינו כקודש ,ומה שבנוי בחול דינו כחול.

 .2האם מותר ללוש מצות במקום שיש צל?

 .7כמה פעמים היה הכה"ג מקדש ידיו ורגליו ביוה"כ?

 .3מה נענש דוד המלך על המעשה עם בת שבע?
א .מה שאירע לילד הראשון שלה ולאמנון ולתמר ומרידת
אבשלום.
ב .שנצטרע ו' חודשים ופרשו ממנו סנהדרין ונסתלקה ממנו
שכינה.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .4מתי תיקנו גורל לתרומת הדשן?
א .כשאחד דחף את חבירו ונפל ונשברה רגלו.
ב .כשאחד הרג את חבירו.
ג .כשהיו הכהנים מרובים.

 .8מי היה מקבל את דם התמיד?
א .השוחט.
ב .הזורק.
ג .כהן שלישי.

 .9איזה עבודה היתה מעשירה (גמרא ורש"י)?
א .עולה.
ב .קטורת.
ג .שתי התשובות נכונות.

א .רק בתמיד של שחר של יו"ט.
ב .רק בתמיד של שחר וגם בחול המועד.
ג .גם בתמיד של בין הערבים.

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

 .4דבר שזמן הקרבתו ביום ,האם כלי שרת מקדשו בלילה (לפי
אבוה דרבי אבין)?
א .קדוש לענין פסול ,אבל אין להקריבו.
ב .אף יכולים להקריבו.
ג .אינו קדוש כלל.
א .כ' אמות.
ב .כ"ג אמות.
ג .כ"ד אמות.

א .תרומת הדשן.
ב .עריכת המערכה הגדולה.
ג .שחיטת התמיד.

 .9מדוע היו מחלקים את הטבת הנרות לב' פעמים?
א .כדי להשמיע קול בעזרה.
ב .דכתיב ב' פעמים בבוקר.
ג .מחלוקת.

 .10איזה קרבנות צריך להביא מהבהמה המובחרת (לרבנן)?
א .דווקא קרבן חובה.
ב .דווקא קרבן נדבה.
ג .בין קרבן חובה בין קרבן נדבה.

 .1האם מותר לקרות ק"ש כשיש על גופו צואה במקומה?

א .מקום ארון אינו מן המידה.
ב .לא היתה על המזבח אש שירדה מהשמים.
ג .עשן המערכה היה מתפזר ע"י הרוח.

ההגרלה השבוע על

 .2אלו עבודות שעשאם זר חייב מיתה (גמרא ורש"י)?

תו קניה ע"ס ₪ 500

 .3האם אפשר להקריב קרבנות יחיד ע"י כהן יחיד ללא פייס?

א .כן.
ב .לא.
ג .רק הכהן גדול יכל להקריב יחידי.

 .4אלו עבודות כשרות בזר?

לבחירה :אושר עד/יש.

הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:

ע"ס ₪ 150

א .מותר רק באינה נראית אף כשהוא יושב.
ב .מותר גם באינה נראית כשהוא עומד.
ג .מותר בכל גוונא.

 .2האם טהור שנכנס לעזרה שלא לצורך עבודה חייב טבילה (לפי רש"י)?

א .י"א שחייב מדאורייתא ,וי"א מדרבנן ,וי"א שפטור.
ב .לכו"ע חייב ,ונחלקו אם חייב מדאורייתא או מדרבנן.
ג .י"א שחייב מדאורייתא ,ויש פוטרים לגמרי.

 .3מה הכונה שבגדי זהב כפרתם מרובה מבגדי לבן (רש"י)?

א .שביום הכיפורים עושים יותר עבודות עם בגדי הזהב.
ב .שבבגד זהב משתמשים בכל השנה ,ועבודת פנים מכפרת רק על טומאת מקדש וקדשיו.
ג .שבגדי הזהב יקרים יותר.

 .4מנין לומדים לפי רבא (ל"ד ).שהקטרת התמיד קודמת לשאר קרבנות?

א .שחיטה ,הפשט וניתוח ,ונתינת אש על המזבח.
ב .שחיטה וקבלה ,וסידור ב' גזירי עצים.
ג .שחיטה ,הפשט וניתוח ,והולכת עצים למערכה.

א .דכתיב "העולה" לומר שתהיה ראשונה.
ב .משום תדיר קודם.
ג .מדכתיב בתמיד בבוקר בבוקר.

רשות( -תוס') למ"ד שירושלים והעזרות נתחלקו לשבטים ,האם שייך שהעזרות יביאו עגלה ערופה?

רשות( -תוס') האם בטבילות דרבנן יש דיני חציצה?

א .לא.
ב .כן.
ג .רק בנמצא מת בעזרה ולא נודע מי הכהו.

 .8מהי העבודה הראשונה שנמנית בסדר של אבא שאול?

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

 .1איזה נס מבואר בגמרא יומא כ"א שלא היה בבית המקדש השני?

א .קבלת הדם ,הולכה ,וזריקה.
ב .זריקה והזאה ומיצוי הדם בחוץ או בפנים או לפני ולפנים.
ג .תרומת הדשן ,סידור המערכה ,וסידור ב' גזירי עצים.

 .3אלו עבודות פסולות בלילה?
א .שחיטה מליקה וקמיצה.
ב .רק שחיטה ומליקה.
ג .רק שחיטה.

 .5כמה היה עין עיטם גבוה יותר מקרקע העזרה?

 .5מדוע אין להשתמש בבגדי הוצאת הדשן להקרבת קרבנות?
א .מפני שבגדים שהשתמשו בהם לקדושה קלה אין להשתמש  .10מתי היה ניסוך המים בסוכות?
בהם לקדושה חמורה.
ב .משום שבגדים שבישל בהם קדירה לרבו לא ימזוג בהם כוס
לרבו.
ג .שתי התשובות נכונות.

א .מותר אף כשהצל הוא ע"י עננים.
ב .אסור בכל גוונא.
ג .ביום רגיל מותר ,ובצל העננים אסור.

א .י"א תשעה וי"א עשרה.
ב .עשרה לכו"ע.
ג .י"א עשרה וי"א ט"ו.

א .כן.
ב .לא.
ג .רק בטהור הנכנס לעזרה יש דיני חציצה.

ההגרלה השבוע על

שבת נופש בצפת
עד  5נפשות

נופש בצפת053-3163545 -
הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:

ע"ס ₪ 150

פרשת נשא ~ יומא לה'-מא' ~ מבחן מס' 72

פרשת בהעולתך ~ יומא מב'-מח' ~ מבחן מס' 73

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

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

לרישום ועשיית המבחן ,לפרטים נוספים ולנקודות ההפצה
ניתן לשמוע בקו הטלפון. 073-7289669 :

מבחן שבועי – בדף היומי

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 .1אלו בגדי לבן של כה"ג ביום הכיפורים צריכים להיות יקרים
יותר?
א .אלו שנכנס בהם בשחרית.
ב .אלו שנכנס בהם בין הערבים.
ג .מחלוקת.

כמו"כ ניתן לקבל ולעשות המבחן במייל באופן קבוע,
ע"י רישום בכתובת.a0527692282@gmail.com :

 .6מדוע הקלפי של גורלות השעירים לא היתה קדושה?
א .מפני שאין עושים כלי שרת מעץ.
ב .מפני שאין הקלפי משמש לקרבנות אלא לגורלות.
ג .כדי שלא יבואו למעול בזה.

א .בחוץ בבגדי לבן.
ב .בחוץ בבגדי זהב.
ג .בפנים בבגדי לבן.

 .2ע"י מה מקיים הכהן גדול "וכפר בעדו ובעד ביתו"?
א .וידוי.
ב .שחיטה.
ג .זריקת הדם.

 .4מדוע בכה ושחק אחד מצאצאי בית אבטינס?
א .בכה על החורבן ושחק על מה שהוא עתיד להבנות.
ב .בכה על כבוד בית אביו ,ושחק על מה שזה יחזור בעתיד.
ג .בכה על כך שאינו יכול לגלות מעשה הקטורת ,ושחק על
מה שזכו אבותיו לעסוק בזה.
 .5מה הכונה שם רשעים ירקב?
א .שאין לקרוא תינוק בשם של רשע.
ב .שכשמזכירים רשע צריך לדבר בגנותו.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .1האם שחיטת פרו של אהרן כשרה בזר?
א .כשרה.
ב .פסולה.
ג .מחלוקת.

 .2אלו מעבודות הפרה פסולים בזר?
 .7היכן ובאיזה בגדים היו עושים את הגורל לד' ולעזאזל?

 .3ממה צריכים לעשות את הגורלות להשם ולעזאזל?
א .זהב.
ב .אשכרוע.
ג .כל דבר כשר.

מבחן שבועי – בדף היומי

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

 .8אם מת השעיר לעזאזל אחרי הגורל ,האם צריך להביא אחר?

א .בכל גוונא צריך.
ב .בכל גוונא אין צריך.
ג .אם מת לפני הוידוי צריך ,ואם מת אחרי הוידוי לפני מתן
דם השעיר השני מחלוקת.

 .9טמא עשיר שנכנס למקדש והביא קרבן של עני ,האם יצא ידי
חובה?
א .יצא.
ב .לא יצא.
ג* .מחלוקת.

 .10על איזה שעיר קושרים לשון של זהורית?
א .רק על השעיר המשתלח.
ב .רק על השעיר הנשחט.
ג .על שני השעירים.

א .אסיפת האפר.
ב .לקיחת עץ ארז ואזוב ושני תולעת.
ג .הזאת מימיה.

 .3על מה הקטורת מכפרת (יומא מ"ד?).
א .לשון הרע.
ב .טומאת מקדש וקדשיו.
ג .טומאת התהום.

 .4האם המחתה של הקטורת היתה קצרה או ארוכה?
א .בכל יום ארוכה וביוה"כ קצרה ,מפני חולשת הכהן גדול.
ב .בכל יום קצרה וביוה"כ ארוכה ,כדי שיהיה לכה"ג קל
להחזיקה.
ג .לא היה חילוק באורכה בין כל השנה ליום הכיפורים.
 .5מהי המערכה השלישית שהיו מוסיפים בכל יום לפי רבי
יוסי?
א .לקטורת.
ב .לקיום האש.
ג .לאברים ופדרים שלא נתעכלו.

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 :

 .6היכן היו מקטירים את הקטורת בכל יום ,ומהיכן היו מביאים
גחלים לצורך כך?
א .מזבח החיצון.
ב .מזבח הפנימי.
ג .מקטירים במזבח הפנימי ומביאים גחלים מהמזבח
החיצון.
 .7אברי עולה פסולים שנותרו עד הבוקר ,מתי לפי בר קפרא
עושה להם מערכה בפני עצמם?
א .דווקא כשמשלה בהם האש בלילה.
ב .דווקא כשלא משלה בהם האש בלילה.
ג .בכל גוונא.
 .8כיצד הכהן הגדול היה לוקח את הכף של הקטורת והמחתה
של הגחלים לקודש הקדשים?
א .בזה אחר זה.
ב .זה מעל זה.
ג .המחתה בימינו והכף בשמאלו.
 .9כיצד מכניסים את היד כדי לעשות קמיצה בצורה שיוצאים
בה ללא ספק?
א .כשכף ידו למטה.
ב .כשגב ידו למטה.
ג .כשהצד של האצבעות ולא חודם נמצא למטה.

 .10מהו שיעור מלוא חפניו לחפינת הקטורת?
א .מחוקות.
ב .גדושות.
ג .שהקטורת תבלוט מעט מעל לידיו.

ההגרלה השבוע על

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

 .1הזאת דם הפרה אל פני אהל מועד והזאת מימיה על הטמא ,האם כשרים באשה או בלילה?

א .כשרים.
ב .פסולים.
ג .בהזאת הדם כשר ובהזאת המים פסול.

 .1היכן לכו"ע א"א לשחוט קדשי קדשים?

א .רק במקום שאינו מצפון למזבח.
ב .גם מן החליפות ולפנים.
ג .גם במקום דריסת רגלי הכהנים.

 .2כמה קטורת היה הכה"ג מקריב ביוה"כ בסך הכל?

 .2איזה עבודות יכול הכה"ג לעבוד בכתונת שעשתה לו אמו והוא מוסרה לציבור (גמרא ורש"י)?

א .כל העבודות ,מפני שמסרה לציבור.
ב .אינו יכול לעבוד עמה ,שמא לא מסרה לציבור יפה.
ג .הוצאת כף ומחתה.

 .3האם היה מותר לכתוב פרשת סוטה לצורך העתקה עבור השקית הסוטה (גמרא ורש"י)?

א .רק בראשי תיבות מותר.
ב .מותר בכל גוונא.
ג .מחלוקת.

ההגרלה השבוע על

תו קניה ע"ס ₪ 500
לבחירה :אושר עד/יש.

 .4האם הרמת הגורלות והנחתם ע"ג השעירים היא לעיכובא (ל"ט - :מ?):

א .י"א שאין הגורל מעכב כלל ,וי"א שהרמת הגורלות מעכבת ,וההנחה לכו"ע אינה מעכבת.
ב .י"א שאין הגורל מעכב כלל ,וי"א שהרמת הגורלות מעכבת ,וי"א שגם ההנחה מעכבת.
ג .הגורל לכו"ע מעכב ,י"א שרק ההרמה מעכבת ,וי"א שגם ההנחה מעכבת.

רשות( -תוס') האם מותר לנמצאים בירושלים להנות מריח הקטורת?
א .אסור.
ב .מותר ,מפני שקול מראה וריח אין בהם מעילה.
ג .אסור רק לקרב עצמו לעזרה כדי להריח יותר.

הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:

ע"ס ₪ 150

א .מלוא חפניו.
ב .פרס בשחרית ופרס בין הערבים ופרס לפני ולפנים.
ג .פרס בשחרית ופרס בין הערבים ומלוא חפניו לפני ולפנים.

 .3באיזה האופן המכבה אש מהמזבח חייב לכו"ע?

זיכוי ע"ס ₪ 500

ב-
הגרלה נוספת על מדור לדעת חכמה:

ע"ס ₪ 150

א .רק במוריד סתם גחלת.
ב .גם במכבה בראש המזבח שנלקחה למחתה או למנורה.
ג .גם במכבה למטה מן המזבח אש שנלקחה למחתה או למנורה.

 .4האם מחשבת פיגול בחפינת הקטורת או בחתיית הגחלים פוסלת את הקטורת?

א .ספק.
ב .בחפינה פוסלת ובחתיית הגחלים ספק.
ג .בחפינה ספק ובחתיית הגחלים אינה פוסלת.

רשות( -תוס') אברים ופדרים שלא נתעכלו ,היכן היה מניחם לרבנן עד שמסדרים
את המערכה הגדולה (גמרא ותוס')?
א .דווקא בראש המזבח.
ב .אפשר גם להורידם לכבש או לסובב.
ג .אפשר גם להורידם ליסוד.

שמות הזוכים:

ויקרא לדעת הרב ישראל צבי וייס

ירושלים

לדעת חכמה הרב צבי רייך ירושלים.
צו לדעת הרב גרשון אברהם חיפה.
לדעת חכמה הרב אריה אנגלרד ב"ב.

שביעי של פסח לדעת הרב אליעזר מוניס ירושלים.
לדעת חכמה הרב שלמה כהנא ב"ב.
שמיני לדעת הרב ברוך ליבמן אופקים.
לדעת חכמה הרב מרדכי בן חיים ירושלים.

בהגרלה החודשית זכו
הרב מיכאל מלצר ב"ב .
הרב פנחס לודמיר ירושלים.
הרב בנימין מלאכי ירושלים.

