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 17 מס' מבחן~ 'זנ-נא'שבת ~ קדושים-אחרישבת 

  פרטי  הצטרפות:

 שאלות מותאמות לכך.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. 04:59עד יום שני בשעה:  לענות תשובות בטלפוןן נית .3
 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. .4
 שאלות. 7לות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק השא 10מתוך  8מענה נכון על  .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
  , בכל חודש. 4מבחנים מתוך  3תתקיים הגרלה נוספת לעושים  בעזהי"ת .8

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

 על ההגרלה השבוע

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

 

 אוהמבחן,  לקבלת
סיכומי תמצית במייל: 

a0527692282@gmail.com 

 

 ?במה בהמה יוצאה .1
דבר העשוי לשמירה מותר, ודבר העשוי לשמירה יתירה   .א

 .מחלוקת, ודבר שאינו שומר הוי משאוי
אף דבר העשוי לשמירה יתירה מותר לכו"ע, ודבר שאינו   .ב

  .שומר מחלוקת

ודבר העשוי לשמירה יתירה דבר העשוי לשמירה מחלוקת,   .ג
 .או שאינו שומר אסור

  

 ?האם מותר שעז תצא עם אפסר בשבת, ומדוע .2
 .אסור משום שביתת בהמתו כיון שאין דרכה לצאת כך  .א
  .מותר, כיון שכך דרך שמירתה  .ב
בקשור אסור שמא יפול ויבוא לטלטלו, ואם תחבו בחקיקת   .ג

  .הקרן מותר, ובתחבו בזקנה ספק
  

 ?כדי למנוע צער מהבהמה אלו דברים מותר לעשות .3
 .נתינת מרדעת ע"ג חמור. תלית טרסקל לסייחים קטנים  .א
סיכה ופרכוס גלדי המכה בגמר המכה. העמדת בהמה במים   .ב

 .אם אחז אותה דם
 .הסרת מרדעת מע"ג חמור. הרצת בהמה שאכלה כרשינים  .ג

  

  ?למה אסור לכרוך את החבלים של הגמלים על ידו .4
 .כים יחד איזה דברמשום כלאים במה שאדם ובהמה מוש  .א
משום שעטנז, במה שכרוכים על ידו צמר ופשתים יחדיו,   .ב

 .וקושרם
 .משום איסור קשירה בשבת כשעושה ב' תכיפות  .ג

  

  ?מה הטעם שאסור שחמור יצא עם זוג .5
 .שמא יפול ויבוא לטלטלו ד' אמות ברה"ר  .א
 .משום השמעת קול  .ב
 .משום שנראה שלוקחו למכירה  .ג

  

  

  

 

  

  ?לענין תוכחהמה מבואר בגמ' שבת נ"ה.  .6
 .בעיקבתא דמשיחא המלכות תהפך למינות ואין תוכחה  .א
 .כל שבידו למחות ואינו מוחה נענש בעוונם  .ב
שאם אחי יוסף לא יכלו לעמוד בתוכחתו, ק"ו שלא נוכל   .ג

  .לעמוד בפני תוכחתו של הקב"ה

  
  ?ממתי בת שבע היתה מותרת לדוד .7

 .ממתי שכתב לה אוריה גט לפני שיצא למלחמה  .א
 .אוריה במלכות ונתחייב מיתהממתי שמרד   .ב
 .ממתי שמת אוריה במלחמה  .ג

  

  ?האם יאשיהו חטא .8
 .חטא, ואין בבעלי תשובה גדול ממנו  .א

לא חטא, והא דכתיב "אשר שב" היינו שהחזיר מממונו מה   .ב
 .שדן לפני גיל שמונה עשרה

 .י התשובות הם מחלוקת בגמראתש  .ג
 

למה אסור לאשה לצאת עם חוטי צמר ופשתן ורצועות  .9
  ?שבראשה

שמא תורידם בשביל שלא יחצצו בטבילה, ותבוא לטלטלם   .א
 .ד' אמות ברה"ר

שמא תורידם להראות לחברותיה, ותבוא לטלטלם ד' אמות   .ב
  .ברה"ר

 .משום שאין זה תכשיט או מלבוש, והוי טלטול  .ג
  

  ?מה דין חוטי שיער למסקנה לענין חציצה והוצאה . 10
חוצצים ואין יוצאים בהם בשבת, ולרבי יהודה אינם  לרבנן  .א

 .חוצצים ויוצאים בהם בשבת
  .לכו"ע חוצצים ויוצאים בהם בשבת  .ב
 .לכו"ע אין חוצצים ויוצאים בהם בשבת  .ג

 


