לוח מבחני דרשו תשפ”א
תאריך

מספר
מבחן
קנין תורה

יום חמישי כ”ז בתשרי

קנין הלכה 7

Thursday, October 15

יום ראשון ל’ בתשרי
Sunday, October 18

קנין תורה

קנין משניות

מספר

מבחן דף
היומי בהלכה

67
עירובין כג - .נב:

9

כלאים ד’ ד’  -ו’ ה’
מסכם 11

יום שני א’ בחשון

Sunday, November 8

יום ראשון כ’ בכסלו

Sunday, December 6

יום ראשון י”ט בטבת

Sunday, January 3

יום ראשון כ”ו בטבת

Sunday, January 10

יום ראשון י”ח בשבט

Sunday, January 31

יום ראשון כ”ג באדר
Sunday, March 7

10

עירובין נג - .פב:

כלאים ו’ ו’  -ט’ א’

68

מ"ב :סימן תקט”ו סעיף ו’ עד תחילת סימן תקכ”ז
מוסר :אהבת חסד חלק ב’ פרק ט’ עד פרק ט”ז
“ואעורר בכאן”

11

עירובין פג - .פסחים ח:

כלאים ט’ ב’  -שביעית ב’ ב’

69

מ"ב :סימן תקכ”ז עד סימן תקל”ו
מוסר :אהבת חסד חלק ב’ פרק ט”ז “ואעורר בכאן”
עד פרק כ”א “גם אם הוא ממציא”

46

ארחות צדיקים שער האהבה
“וכיצד היא האהבה” עד שער
השמחה “הביטחון השביעי”

12

פסחים ט - .לח:

שביעית ב’ ג’  -ד’ א’

70

מ"ב :סימן תקל”ו עד סימן תקמ”ה
מוסר :אהבת חסד חלק ב’ פרק כ”א “גם אם הוא
ממציא” עד חלק ג’ פרק ג’ “עוד איתא בשו”ע”

47

ארחות צדיקים שער השמחה
“הביטחון השביעי” עד שער
הקנאה “ומי שנזהר שלא יקנא”

מסכם 3

עירובין כג - .פסחים לח:

13

פסחים לט - .סח:

שביעית ד’ ב’  -ו’ א’

71

מ"ב :סימן תקמ”ה עד סימן תקנ”א סעיף ט’
מוסר :אהבת חסד חלק ג’ פרק ג’ “עוד איתא בשו”ע”
עד סוף .שם עולם עד הקדמה “ודע בעצה זו”

48

ארחות צדיקים שער הקנאה
“ומי שנזהר שלא יקנא” עד שער
הזכירה “החמש והעשרים”

14

פסחים סט - .צח:

שביעית ו’ ב’  -ח’ ז’

72

מ"ב :סימן תקנ”א סעיף ט’ עד סימן תקס”ב
מוסר :שם עולם הקדמה “ודע בעצה זו” עד פרק ח’
“ודע עוד”

49

ארחות צדיקים שער הזכירה
“החמש והעשרים” עד שער
לשון הרע “אמרו רז”ל כנסת
ישראל”

קנין הלכה 8
73
פסחים צט - .שקלים ח:

15

שביעית ח’ ח’  -י’ ו’
מסכם 12

יום שני ל’ בניסן

Sunday, May 9

יום רביעי ח’ בסיון

Wednesday, May 19

יום ראשון כ”ו בסיון

Sunday, June 6

יום ראשון כ”ד בתמוז

Sunday, July 4

יום ראשון כ”ג באב

Sunday, August 1

יום ראשון כ”א באלול

Sunday, August 29

יום ראשון כ”ח באלול

Sunday, September 5

מ"ב :סימן תקס”ב עד סימן תקע”ו
מוסר :שם עולם פרק ח’ “ודע עוד” עד פרק י”ד “כלל
הדבר”

50

סימן תק”ט סעיף ו’ עד סימן תקס”ב

ארחות צדיקים שער לשון הרע
“אמרו רז”ל כנסת ישראל” עד
שער התשובה “ואמרו רז”ל
שאין התשובה”

קנין ש”ס 2

Monday, April 12

יום ראשון כ”ז באייר

סימן תס”א עד סימן תק”ט סעיף ו’

45

Thursday, April 8

Sunday, April 11

44

אורחות צדיקים הקדמה עד סוף
שער הגאוה

ארחות צדיקים שער הענוה
עד שער האהבה “וכיצד היא
האהבה”

יום חמישי כ”ו בניסן

יום ראשון כ”ט בניסן

מ"ב :סימן תק”ט סעיף ו’ עד סימן תקט”ו סעיף ו’
מוסר :אהבת חסד חלק א’ פרק ט’ אות ו’ עד חלק ב’
פרק ט’

קנין ש”ס 1

Monday, October 19

יום ראשון כ”א בחשון

דף היומי בהלכה

מספר

מבחן
קנין חכמה

קנין חכמה

16

שקלים ט - .יומא יז:

מסכם 4

פסחים לט - .יומא יז:

שביעית י’ ז’  -תרומות ב’ ו’

74

מ"ב :סימן תקע”ו עד סימן תקפ”ו סעיף ט’
מוסר :שם עולם פרק י”ד “כלל הדבר” עד פרק כ”ב
“והנה מתחלה”

51

ארחות צדיקים שער התשובה
“ואמרו רז”ל שאין התשובה”
עד שער התורה “ועתה יש לי
לכתוב”

17

יומא יח - .מז:

תרומות ג’ א’  -ד’ י’

75

מ"ב :סימן תקפ”ו סעיף ט’ עד סימן תר”ב
מוסר :שם עולם פרק כ”ב “והנה מתחלה” עד חלק
שני פרק א’ “ועיקר ההתחזקות”

52

ארחות צדיקים שער התורה
“ועתה יש לי לכתוב” עד סוף.
מסילת ישרים הקדמה עד סוף
פרק א’

18

יומא מח - .עז:

תרומות ד’ י”א  -ז’ א’

76

מ"ב :סימן תר”ב עד סימן תרי”ט
מוסר :שם עולם חלק ב’ פרק א’ “ועיקר ההתחזקות”
עד פרק י’ “ועל כן בעת שמקיים האדם”

53

מסילת ישרים פרק ב’ עד פרק ט’

19

יומא עח - .סוכה כ:

תרומות ז’ ב’  -ט’ א’

77

מ"ב :סימן תרי”ט עד סימן תר”ל
מוסר :שם עולם חלק ב’ פרק י’ “ועל כן בעת שמקים
האדם” עד סוף .זכור למרים עד פרק ד’

54

מסילת ישרים פרק ט’ עד פרק
י”ג “אמנם על כל פנים”

20

סוכה כא - .סוכה נ:

תרומות ט’ ב’  -י”א א’

78

מ"ב :סימן תר”ל עד סימן תרל”ח
מוסר :זכור למרים פרק ד’ עד פרק ט”ז

55

מסילת ישרים פרק י”ג “אמנם
על כל פנים” עד פרק י”ט “הענף
הג’ הוא הקנאה,

מסכם 5

יומא יח - .סוכה נ:

DIRSHU TESTING SITES
Agudath Israel of Greenspring
6107 Greenspring Ave (Downstairs in the social hall)

BOCA RATON

Boca Raton Synagogue
7900 Montoya Circle N.

BORO PARK

KIAMESHE LAKE

169 Barnes Blvd

LAKEWOOD

Yeshiva Ketana
120 2nd St (Upstairs)

LONG BRANCH

Kollel Tiferes Yaakov Yosef D’Spinka
1466 56th St.

Sephardic Torah Center
213 Lenox Ave.
Please call or text 848-218-1494

CARTERET

LOS ANGELES 6:20

Please call 732-674-0840

CHICAGO

Chicago Center for Torah and Chesed
3135 W. Devon Ave
773-761-4005

CINCINNATI

Please call 513-884-6482

CLEVELAND
CLEVELAND HEIGHTS

Kollel Yechiel Yehuda
444 North La Brea Ave

MANHATTAN – WEST SIDE

Please call 212-787-7772

MIAMI BEACH

Miami Beach Community Kollel
Please call 305-532-8991

MILWAUKEE
MONROE

WICKLIFFE

MONSEY

Please call 440-278-1121

DENVER

Aish Denver
Call 732-995-5814

WEST DENVER

FLATBUSH

בהמ"ד ערבי נחל-Rabbi Miller's Shul
723 Willowbrook Rd

TORONTO

Please call 416-222-3010 x236

Tiferes Israel • 180 Passaic Ave (downstairs)
201-364-3415

UNION CITY 7:45

PITTSBURGH

WATERBURY

Please call 732-668-4641

QUEENS

FOR MORE INFORMATION, CONTACT DIRSHU
AT 888-5-DIRSHU / INFO@DIRSHUNJ.ORG

YSI Campus
Please call 917-538-7285

PASSAIC

Kollel B’nei Torah
2925 Ave. K (Corner of K & Nostrand)

ALL TESTS ARE AT 7:00 PM UNLESS OTHERWISE INDICATED.

STATEN ISLAND

Bais Hamedrash Hagadol • Truman Ave

PROVIDENCE

Young Israel of Houston
7823 Ludington

314-721-7951

Meor Hagolah • 2800 Bates Rd

Mirrer Yeshiva H.S.
1795 Ocean Parkway

HOUSTON

ST. LOUIS

Monticello Bais Medrash
50 Nelshore Dr.

NEW SQUARE

Yeshiva Sh’or Yoshuv
1 Cedar Lawn Ave. (In upstairs Bais Medrash)

Yeshiva Gedolah of South Fallsburg
84 Laurel Park Rd (Mesivta Bais Medrash)

MONTICELLO

DETROIT

FIVE TOWNS

SOUTH FALLSBURG

Yeshiva Bais Dovid
22 West Maple Ave

MONTREAL

Bais Haknesses Hagra
14561 Lincoln Dr.

Machzikei Hadas
600 Monroe Avenue

3 Buchanan Unit 101

Cong Zera Abraham
1560 Winona Ct

Please call 718-530-4543

SCRANTON

Please call 414-447-7999

Mosdos Derech Hatorah
1700 S. Taylor Rd.

ROCHESTER

Mesivta Sanz • 3400 New York Ave.
Please call 203-233-3228

WILLIAMSBURG

Please call 908-910-5733

Bnos Yaakov D’ Vishnitz
12 Franklin Ave (Dining Room)

Ohr Hachaim • 141-61 71st Ave.

*Chazara Chadshi test will be in
Bais Medrash Shefa Chaim Sanz • 20 Harrison

KIRYAS TOSH

Kollel Tosh • #2 Beth Halevy

120-Blatt tests are
only administered in:
Baltimore
Boro Park
Chicago
Cleveland
Detroit
Fallsburg
Five Towns
Lakewood
Monroe

Monsey
Montreal
New Square
Passaic
Pittsburgh
Queens
Toronto
Union City
Williamsburg

BottomLineMG.com

BALTIMORE

Bi-annual Kinyan Shas tests are only administered in:
Baltimore
Boro Park
Carteret
Chicago
Cleveland

Detroit
Fallsburg
Five Towns
Lakewood
Manhattan

Montreal
Monroe
Monsey
New Square
Passaic

Queens
Toronto
Union City
Williamsburg

Bi-annual Kinyan Halacha tests are only administered in:
Baltimore
Boro Park
Chicago
Cleveland

Fallsburg
Lakewood
Monroe

Monsey
Montreal
Passaic

Toronto
Tosh
Williamsburg

