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מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
יתן לע ות תשובות בטלפון עד יום ש י בשעה .04:59 :וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הי ו על גמ' רש"י ,ויש לע ות בגמרות סגורות.
מע ה כון על  8מתוך  10השאלות מצרף להגרלה .לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  7שאלות.
ההגרלה ע"ד רב י האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300יתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.

 .8בעזהי"ת תתקיים הגרלה וספת לעושים  3מבח ים מתוך  , 4בכל חודש.

 .1אלו דברים מותר לעשות בכירה )לפי ביאור הגמרא בדברי
רבי חלבו(?
א .שהיה וחזרה בגרופה וקטומה בתוכה ועל גבה ,וסמיכה אף
באי ה גרופה וקטומה.
ב .שהיה בגרופה וקטומה אף בתוכה ,וחזרה דווקא על גבה,
וסמיכה אף באי ה גרופה וקטומה.
ג .שהיה וחזרה בגרופה וקטומה דווקא על גבה ,וכן סמיכה
דווקא בגרופה וקטומה.

 .2האם להלכה מותר להשהות קדירה בכירה שאי ה גרופה
וקטומה )לפי רש"י(?
א .מותר במבושל כמאכל בן דורסאי.
ב .מותר במבושל כל צרכו.
ג .מותר רק במצטמק ורע לו.

 .6האם מותר להפשיר או לבשל שמן בשבת?
א .לבשל אסור לכו"ע ,ויש אוסרים גם להפשיר ,ויש מתירים
להפשיר בשי וי.
ב .יש מתירים אף לבשל ,ויש מתירים רק להפשיר ,ויש
אוסרים גם להפשיר ,ויש מתירים להפשיר בשי וי.
ג .יש מתירים אף לבשל ,ויש מתירים רק להפשיר ,ולהפשיר
ע"י שי וי מותר לכו"ע.

 .7באיזה אופן אין איסור מצרף ב תי ת מים למיחם שפי הו
)לפי רש"י(?
א .אם לא מילא את כולו מים.
ב .כשאי ו מתכוין לצרף ,לפי ר"ש )שדבר שאין מתכוין מותר(.
ג .שתי התשובות כו ות.

 .8באיזה אופן מותר לבית הלל לשפוך מים צו ים לתוך חמין
לשיטת ת א קמא?

 .3מהם הת אים להתיר חזרה?
א .מחלוקת אם צריך שתהיה בידו ,ולאביי אם אין דעתו
להחזיר אסור אף בעודה בידו.
ב .מחלוקת אם צריך שתהיה בידו ,ולאביי אם דעתו להחזיר
מותר אף בה יחה ע"ג קרקע.
ג .שתי התשובות הם ש י ליש ות בגמרא.

א .בכוס ובספל מותר ,ובאמבטי אסור.
ב .בכוס ובספל מותר ,ובאמבטי חם יש מחלוקת אם מותר או
אסור.
ג .בכוס מותר ,ובספל ובאמבטי אסור.

 .9באיזה כלי מותר לתת תבלין או מלח?

 .4האם מותר לבשל בתולדות חמה?
א .לרב ן אסור בכל גוו א ,ולרבי יוסי מותר בכל גוו א.
ב .לרב ן אסור בכל גוו א ,ולרבי יוסי בגג מותר ובחול ואבק
דרכים אסור ,ובעפר תיחוח מחלוקת.
ג .לרב ן מותר רק בגג ,ולרבי יוסי מותר גם בעפר תיחוח,
ובחול ובאבק דרכים מחלוקת.

 .5למה אסרו חכמים להזיע במרחץ בשבת?
א .מפ י שאסרו רפואה בשבת.
ב .מפ י שהיו רוחצים בחמין ואומרים מזיעים א ח ו.
ג .שמא יבוא לחמם את המים בשבת כדי להזיע.

א .בתבלין ובמלח יש מחלוקת אם מותר בכלי ראשון שהוסר
מן האש או שגם בכלי ש י אסור.
ב .בתבלין יש מחלוקת אם מותר בכלי ראשון שהוסר מן האש,
ובמלח יש מחלוקת אם מותר בכלי ראשון שהוסר מן האש
או שגם בכלי ש י אסור.
ג .בתבלין יש מחלוקת אם מותר בכלי ראשון שהוסר מן האש
או שגם בכלי ש י אסור ,ובמלח יש מחלוקת אם מותר בכלי
ראשון שהוסר מן האש.

 .10שברה לו חבית של טבל ,באיזה אופן מותר לה יח כלי
תחתיה לקבל את הפירות?
א .יש מתירים דווקא בחבית חדשה ,ויש מתירים דווקא בצריך
למקומו ,ויש מתירים בכל גוו א.
ב .יש מתירים דווקא בחבית חדשה ,ויש מתירים דווקא בצריך
למקומו.
ג .יש מתירים דווקא בחבית חדשה ,ויש מתירים בכל גוו א.

"בזכות התורה ולומדיה ינצל
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לתרומות והנצחות,
נא לפנות ל:
0504172898
וכן בנדרים פלוס" :תמצית"

העולם "

)מדרש רבה שיה"ש(.

ההגרלה השבוע על

זכיה בשווי ₪ 500
פרטים בקו ]שלוחה  [5לרגל המצב

