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 ? אלו שורות צריך לבדוק במרתף לכו"ע .1
 

 .את השורה העליונה החיצונית .א
 .את השורה העליונה החצונית וזו שתחתיה .ב
 .את השורה העליונה החיצונית וזו שלידה .ג

 ?ט' ערימות מצה ואחת חמץ, ונטל עכבר מאחת מהם ונכנס לבית, האם צריך בדיקה .2
 .חמץ דרבנן אין צריך בדיקה, דבדיקת .א
 .צריך בדיקה, דאזלינן בתר רובא .ב
 .מהערימות צריך בדיקה, ואם נטל ממה שפרש מהערימות א"צ בדיקהבפנינו אם העכבר נטל  .ג

 ?אלו דברים אסר רבי יהודה משום גזירה מלבד בדיקת חמץ במועד .3
 .הקזת דם לבכור .א
 .עניבת חבל שנפסק וקשירת דלי בחבל דגרדי .ב
 .קצירת חיטים יבושם וטחינתם לפני הקרבת העומר, קירצוף בהמה .ג

  ?היו מניחים על גג האיצטבה דווקא חלות פסולות (רש"י)מדוע  .4
  .מפני שבזה פוסלים אותם בידים .א
 .מפני שהיו יותר חלות פסולות .ב
 .כדי שלא לזלזל בקדשים .ג

 

 48'~מבחן מס' יד-'ח פסחים~  וישלחפרשת   

 פרטי  הצטרפות:

 מותאמות לכך.שאלות ה, וסיכוםדוד חזרה שבועית על הגמרא או על מטרת המבחן לעי.1
 ולהירשם במערכת, ולאחר מכן להזין את התשובות. 073-7289669יש להתקשר לטלפון .2
  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 05:00 -ב שלישייום אור לעד  לענות בטלפוןן נית.3
 גורות.ויש לענות בגמרות סהמבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד..4
 .נוספים 10%מתווספים סיכום . לחוזרים על הגמ' או 80%הוא  להגרלהציון עובר .5
 .5ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה  – . ₪ 300יקבלו סך  שזוכים ההגרלה ע"ד רבני האירגון, בחורים.6
   ערב.ב 21.15-22.30ין ב 050-4172898 'טלבתרומות ול לפרטים.7
 .מבחנים 4מתוך  3 לעושיםכ"א)  ₪ 150זכיות ע"ס  3(הנבחנים  לכלל הגרלה נוספת  מדי חודש,.8
 או במייל לעיל. 15389285851), בפקס 4הפצה (שלוחה  בנק' את המבחן ואת סיכומי התמצית שיגלה ניתן.9

ענה נכון  אם ב, הזוכה בהגרלה השבועית .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!!.10
 . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,אלושאלות   4מתוך  3על 

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

 על ההגרלה השבוע

     ₪ 500תו קניה ע"ס 
 לבחירה: אושר עד/יש.

 

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

 שמות הזוכים:
 .ם-יאברהם בודנר  הבה"ח בראשית

 בית שמש.קיהן  יששכר דב נח 
 .ברכפלד עקיבא פרוינדליךהרב  לך לך

 .ב"ב נחום בלוידאהרב  וירא
 בהגרלה החודשית זכו

 ק"ס. כהן יהודה זאבהרב 
 .ק"סהרב שלמה אומן 

 .בית שמשרוזנפלד שמעון הרב 
 

 

 ?כותל שהשתמש בחורים שלו והכותל נפל, האם צריך לבודקו .1
 .יבדוק רק מה שרואה, ולא יכניס ידו מפני הסכנה .א
 .יבדוק ג' טפחים, שזה שיעור שהכלב יכול למוצאו .ב
 .יבדוק את כל הכותל .ג

 
 ?בדיקה מחשש נפליםמתי דירת נכרי צריכה  .2

 .כשדר בה מ' יום עם אשה ואין שם חולדות .א
  .כשדר בה מ' יום אפילו בלי אשה, ואין שם חולדות .ב
כשגר שם מ' יום עם אשה צריך לבדוק אפילו אם יש  .ג

 .חולדות
 

 ?עכבר שנטל חמץ ונכנס לאחד משני בתים, האם צריך לבודקם .3
 .שניהם צריכים בדיקה, כיון שזה ספק שקול .א
שניהם א"צ לכו"ע בא לישאל עליו ועל חבירו אף אם  .ב

  .בדיקה, כיון שבדיקת חמץ דרבנן
בבאו בזה אחר זה א"צ בדיקה, ובבאו בבת אחת צריך  .ג

 .בדיקה

 
ככר שנמצא בשמי קורה או בבור, האם צריך להביא סולם  .4

 ?ולבערו
 .צריך שמא יפול או ירד לבור .א
 .בשמי קורה אין צריך, אבל בבור צריך .ב
 .ספק בגמרא .ג

 

 ?זמן שריפת חמץמתי  .5
 .בתחילת שעה שישית .א
 .בסוף שעה שישית .ב
 .מיד בתחילת שעה שביעית .ג

 
 
 
 
 

 
 

 ?מדוע עד שאומר איני יודע בחקירות עדותו בטילה .6
 .מפני שחסר חלק חשוב מהעדות .א

 .מפני שזו עדות שאי אפשר להזימה .ב
 .מפני שחוששים שהוא משקר .ג

 
לפי רבא מדוע רבי יהודה אוסר חמץ כבר בשעה למסקנה  .7

 ?החמישית
 .מפני שצריך שעה כדי להכין עצים לשריפה .א
 .גזירה משום יום המעונן .ב
 .משום שאדם טועה בשתי שעות .ג

 
 

 ?י"ד ניסן שחל בשבת, כמה תרומה טהורה ישייר לשבת .8
 .י"א מזון ב' סעודות, וי"א שלא ישרוף מערב שבת כלל .א
 .י"א מזון ג' סעודות, וי"א שלא ישרוף מערב שבת כלל .ב
 .לכו"ע מזון ב' סעודות .ג

 

 האם אוכל מטמא אוכל? .9
י"א רק בתרומה וקדשים, וי"א רק בקדשים, וי"א  .א

 .שמדאורייתא אינו מטמא כלל
 אוכל ראשון מטמא בכל גוונא, ואוכל שני כנ"ל. .ב
י"א רק בתרומה וקדשים, וי"א שמדאורייתא אינו מטמא  .ג

 כלל.
 

 ?עקיבא רבי בדברי התוספת מהי, ואמר עקיבא רבי הוסיף .10
 .הטומאה אב לעשותו מותר ששני .א
 .ראשון לעשותו מותר ששלישי .ב
 .ראשון לעשותו מותר ששני .ג

 


