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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.

 .6באלו מקרים אין איסור מוקצה לפי רבי שמעון בדבר
שהיה אסור בבין השמשות ,מטעם שאדם יושב ומצפה
שיהיה מותר?

 .1באיזה אופן מותר לטלטל לפי ר"ש מיטה שה יח עליה
מעות ואי ה מיוחדת למעות?
א .מותר בכל גוו א.
ב .כשאין עליה מעות אף אם היו בבין השמשות.
ג .כשאין עליה מעות וגם לא היו בבין השמשות.

א .מותר השמן שב ר ובקערה ,בכור שאין מומו יכר מבעוד
יום ,ואשה ש דרה והיפר לה בעלה.
ב .מותר השמן שב ר ובקערה ,אשה ש דרה והיפר לה בעלה,
ואיש ש דר והתיר לו חכם.
ג .רק מותר השמן שב ר ובקערה ,ואשה ש דרה והיפר לה
בעלה.

 .2פירות שהעלה אותם לגג ליבשם ,האם הוי מוקצה?
א .לרבי יהודה אם היה אוכל מהם לא הוי מוקצה ,ולר"ש לא
הוי מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים.
ב .לרבי יהודה הוי מוקצה אפי' אם היה אוכל מהם ,ולר"ש אין
מוקצה אלא בהוקצה למצוה.
ג .לרבי יהודה הוי מוקצה אפי' אם היה אוכל מהם ,ולר"ש לא
הוי מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים.

 .7האם מותר לתת מים בכלי ה מצא תחת ה ר לקבל
יצוצות?
א .בשבת אסור ,אבל בערב שבת מותר.
ב .בשבת אסור ,ובערב שבת אסור רק לרבי יוסי שאוסר גרם
כיבוי.
ג .אסור בערב שבת אף לרב ן.

 .3באיזה אופן מותר לטלטל לר"ש קי ה של תר גולת?
א .בסתמא או אם יש בה ביצה מותר ,וביש בה אפרוח מת
מחלוקת ,וביש בה ביצת אפרוח אסור.
ב .בסתמא או אם יש בה ביצה מותר ,וביש בה אפרוח מת או
ביצת אפרוח מחלוקת.
ג .בסתמא מותר ,וביש בה ביצה או אפרוח מת מחלוקת ,וביש
בה ביצת אפרוח אסור.

 .8האם מותר לטלטל מוכין בשבת )לאביי(?
א .מותר רק אם הטמין בהם.
ב .מותר אפילו אם לא הטמין בהם.
ג .אסור אפילו אם לא הטמין בהם.

 .9קדירה הטמו ה בגיזי צמר ,האם מכסה הקדירה אסר
מצד בסיס לגיזי צמר ,ומדוע? )רש"י(?

 .4האם מותר לטלטל מ ורה של חוליות בשבת ומדוע )גמרא
למסק ה ,ורש"י(?

א .אסר ,ומותר רק לצורך גופו ומקומו.
ב .אסור גם לצורך גופו ומקומו ,כיון דהוי בסיס למוקצה
מחמת גופו.
ג .לא הוי בסיס ,כיון שהמכסה עשוי רק לכיסוי הקדירה.

א .לכו"ע אסור משום שאדם קובע לה מקום.
ב .לכו"ע אסור שמא תתפרק ויחברה ו מצא עושה כלי בשבת.
ג .לר"ל אסור משום גזירה ,ולריו"ח מותר דאין לגזור.

 .5מאיזה טעם למסק ה )לדעת רבא( התיר רבי לטלטל
מחתה עם אפר?

 .10היכן היתה במשכן מלאכת הוצאה ,למאן דאמר של"ט
המלאכות הם כ גד עבודות המשכן?

א .גרף של רעי.
ב .משום שהיה עליה גם פרורים של לבו ה.
ג .משום שהיה דעתו מאתמול להשתמש באפר ,ואע"פ שיש
עליה שברי עצים שהם מוקצה.

א .הורדת הקרשים מהעגלות.
ב .תרומת הדשן.
ג .הבאת התרומה לב ית המשכן.

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"
פ"ו(.

לקבלת המבחן ,או
סיכומי תמצית במייל:
a0527692282@gmail.com

לתרומות והנצחות,
נא לפנות ל:
0504172898
וכן בנדרים פלוס" :תמצית"
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