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  ?אשה שיצאה בטבעת שיש עליה חותם, האם היא חייבת חטאת (לרבי זירא) .1
 .החותם. לוי במחלוקת אם העיקר זה הטבעת אות  .א
 .לכו"ע אינה חטאת, כיון שזה תכשיט לאשה  .ב
 .אם החותם מאלמוג חייבת חטאת, ואם הוא ממתכת אינה חייבת חטאת  .ג

  

  אדם שכתב ג' קמיעות שהועילו לאדם אחד לג' מיני חולי, מה נעשה מומחה? .2
 .הקמיע נעשה מומחה והאדם לא  .א
 .הקמיע לא נעשה מומחה, ורב פפא מסתפק מה דין האדם  .ב
 .שה מומחה, ורב פפא מסתפק מה דין האדםהקמיע נע  .ג
  מה הדין באשה שהוציאה צלוחית של שמן אפרסמון (פלייטון)? .3
 .לר"מ חייבת חטאת אם אין בה שמן, ור"א פוטר בכל גוונא  .א
  .לר"מ חייבת חטאת, ורבי אליעזר פוטר אם יש בה שמן  .ב
  .לר"מ חייבת חטאת, ורבי אליעזר פוטר אף אם אין בה שמן  .ג

 ?עם שן של אדם שנתנוה כשן תותבת (רש"י) האם מותר לצאת .4
 .רבי מתיר וחכמים אוסרים  .א
  .אסור לכו"ע  .ב
 .מותר לכו"ע  .ג
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  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. וקרבב 05:00 -ב שלישיעד יום  לענות תשובות בטלפוןן נית .3
 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד. .4
 שאלות. 7השאלות מצרף  להגרלה. לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  10מתוך  8מענה נכון על  .5
 .5ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה  – ₪ . 300ך יקבלו ס 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, תהזוכה בהגרלה השבועי .להעמקת החזרהנוספות  שאלות 4 - "לדעת חכמה" מדור  חדש!! .10
  . ₪ 200בונוס של קבל בנוסף לזכייה י ,שאלות אלו  4מתוך  3על 

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

 על ההגרלה השבוע

  יימוביללמשחקי פ 

 ₪ 500 בשווי
  ב"בית המשחקים"

ז"ל יצחק אייזיקב"ר  ישראל יעקבלע"נ 

  

 ?זוג עם לצאת לעבד מותר האם .1
 .זוג שבצוארו אסור, ושבכסותו מותר בכל גוונא  .א
  .זוג שבצוארו אסור, ושבכסותו מותר אם ארגו מומחה  .ב

זוג שבצוארו מותר אם ארגו מומחה, ושבכסותו מותר בכל   .ג
 .גוונא

 
 ?תינוק העשוי להשמעת קול, האם הוא מקבל טומאהזוג של  .2

 . דווקא ביש לו עינבל הוא מקבל טומאה  .א
  .אף בהיה לו עינבל וניטל הוא מקבל טומאה  .ב
  .אף באין לו עינבל הוא מקבל טומאה  .ג

  

דבר שהיה כלי ונשבר, והוא ראוי למלאכה אחרת שאינה מעין  .3
 ?מלאכתו הראשונה, האם הוא מקבל טומאה

 .לכו"עמקבל טומאה   .א
 אינו מקבל טומאה לכו"ע.  .ב
 .מחלוקת  .ג

 
  ?למה לא אסרו יציאה בסנדל המסומר ביום חול .4

 .מפני שבחול אין איסור טלטול  .א
 .מפני שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה  .ב
 .מפני שהמעשה היה בשבת  .ג

 
  

  ?האם מותר לטלטל בבית סנדל המסומר לצורך גופו .5
 .אסור, שמא יבוא לנועלו  .א
 .עליו תורת כלימותר, כיון שיש   .ב
 .מחלוקת  .ג

  

 

לגבי איזה דברים סובר תנא דברייתא (ס"א.) שצריך להקדים  .6
  ?את הימין

 .נעילת הנעלים, רחיצה וסיכה  .א
 .נעילת וחליצת הנעלים, רחיצה וסיכה  .ב
  .נעילת וקשירת הנעלים, רחיצה וסיכה  .ג

  
בגד המשמש לסוג אנשים מסוים, האם מותר לאנשים אחרים  .7

  ?לצאת בו בשבת
 .מותר, ובאיש ואשה אסור לפי עולא  .א
 .פטור אבל אסור  .ב
 .מותר בכל גוונא  .ג

  

מה המקור ששני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה  .8
  ?הקב"ה מקשיב להם

 .היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני  .א

 .את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם  .ב
 .אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע  .ג

 
מה ביאור הפסוק שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי  .9

  ?בחורותיך
 .דברים אלו הם דברי היצר הרע ואין לעשות כך  .א
  .שילמד בשמחה ובטוב לבב  .ב
 .שני הביאורים הנ"ל הם מחלוקת בגמרא  .ג

  

  ?במה טומאת שרץ יותר חמורה מטומאת מת (ס"ד.) . 10
 .ששרץ מטמא בכעדשה  .א
  .שהשרצים מצויים יותר מן המתים  .ב
 .ששרץ אינו מטמא באהל אין נזהרים בו כל כךשכיון   .ג

 


