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 ?(של קיטע מקבל טומאה )גמרא ורש"יהאם קב  .1
 .אם יש שם בית קיבול לכתיתין או לשוקו, טמא טומאת מת, ולענין טומאת מדרס מחלוקת .א
 .רק אם יש שם בית קיבול לכתיתין טמא טומאת מת, ולענין טומאת מדרס מחלוקת .ב
 .אם יש בו בית קיבול כתיתין טמא מדרס לכו"ע, ואם יש בית קיבול לשוקו מחלוקת .ג

 

 ?באיזה אופנים העושה כמה אבות מלאכות שונות בשבת אחת חייב חטאת אחת לכו"ע .2
 .ידע שאותו יום הוא שבת ועשה כמה מלאכות תינוק שנשבה, ידע ענין שבת ולבסוף שכח, לא .א
 תינוק שנשבה, לא ידע שאותו יום הוא שבת ועשה כמה מלאכות, אבל אם ידע ענין  .ב

 שבת ולבסוף שכח חייב על כל שבת.
 .רק אם ידע ענין שבת ולבסוף שכח, או שידע ענין שבת ולא ידע שאותו יום הוא שבת .ג
 ?ולא ידע שיש חיוב מיתה, האם חייב חומשזר האוכל תרומה וידע שיש בזה איסור לאו  .3
 .לרבי יוחנן חייב ולריש לקיש פטור .א
 .לרבי יוחנן מחלוקת אם מיתה במקום כרת עומדת, ולריש לקיש פטור .ב
 .לרבי יוחנן חייב, ולריש לקיש י"א שחייב משום שתרומה חמורה מפני שיש בה כרת .ג

 ?כזית, האם חייב עוד חטאת אכל כזית ומחצה חלב, ונודע לו שאכל כזית, ואכל עוד חצי .4

 .תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם ידיעות מחלקות או הפרשות מחלקות .א
 .חייב לכו"ע .ב
 .לכו"ע פטור .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. 073-7289669להתקשר לטלפון יש  .2

  .a0527692282@gmail.com מיילרישום בוכן ב. בבוקר 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  – ₪ . 300יקבלו סך  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

 שבת נופש לזוג 
 מושב יסודות

 053-3140301 - דירת אירוח""

 

      

יצחק אייזיק ז"ל לע"נ ישראל יעקב ב"ר

 ?ות קטנות לצאת עם חוטים שבאזניהםהאם מותר לבנ .1
 .מותר, ואבוה דשמואל אסר בחוטים צבעונים .א
 .מותר בכל גוונא .ב

 .מותר רק לחצר ולא לרשות הרבים .ג

 

 ?האם מותר לטבול בנהרות .2
, וכשהמים עומדים מותר כשהמים זוחלים אסור בכל גוונא .א

 .רק אם הרוב מהמעין ולא מגשמים
כשהמים זוחלים מותר רק אם הרוב מהמעין ולא מגשמים,  .ב

 .וכשהמים עומדים מותר בכל גוונא
לעולם אין לטבול אלא בנהר מכוסה שאין מי גשמים יורדים  .ג

 .לתוכו
 

 ?האם פשוטי כלי עץ מקבלים טומאה )רש"י( .3
 .במגעמקבלים טומאה במדרס ולא  .א
 .מקבלים טומאה ממת ולא משרץ .ב
 .אינם מקבלים טומאה כלל .ג

 

 ?האם מותר לצאת עם אבן תקומה בשבת .4
 .רק לאשה שהפילה פעם אחת .א
 .רק לאשה מעוברת .ב
 .אף באינה מעוברת ולא הפילה שמא תתעבר ותפיל .ג

 
 

 ?האם מותר למי שישן הרבה לצאת עם שן של שועל חי .5
 .אפי' בשבת מותר לצורך רפואה .א
 .אסור משום דרכי האמורי אף בחול .ב
 .שתי התשובות הנ"ל הם מחלוקת תנאים .ג

 

בקדירה בשביל שתתבשל מהר,  האם מותר לתת שברי זכוכית .6
 ?ומדוע

 .לת"ק מותר, וחכמים אוסרים משום דרכי האמורי .א
לת"ק אין בזה משום דרכי האמורי, וחכמים אסרו משום  .ב

 .סכנה
מותר, וחכמים אוסרים משום דרכי האמורי ומשום  לת"ק .ג

 .סכנה

 

 ?מה חייב במעשר מדאורייתא ומדרבנן )רש"י( .7
מדאורייתא רק בדגן תירוש ויצהר, ומדרבנן אף בפירות וירק  .א

 .שהם מאכל אדם
מדאורייתא רק בדגן תירוש ויצהר, ומדרבנן אף במאכל  .ב

 .בהמה
 .מהמדאורייתא בכל מאכל אדם, ומדרבנן גם במאכל בה .ג

 

 ?באיזה אופן נחשב שוגג וחייב קרבן לכו"ע .8
שלא ידע שיש על איסור זה חיוב קרבן, אע"פ שידע שזה  .א

 .אסור

 .שלא ידע שיש על איסור זה חיוב כרת, אע"פ שידע שיש לאו .ב

 .שלא ידע לא מהכרת ולא מהלאו .ג

 

 ?נה מ"בחריש ובקציר תשבות" )רש"י(מה לומדים למסק .9
 .חילוק חטאות במלאכות שבת .א
 .דין תוספת שביעית, וי"א שקציר העומר דוחה שבת י"א .ב
 .איסור חרישה וקצירה בשביעית .ג

 

 ?מה השיעור באוכל לחייב משום מלאכה בשבת )רש"י( .10
 .כזית .א
 .כביצה .ב
 .כגרוגרת .ג

 


