
 )תורת הבית פ"ו(. "יכר בזה חביבותו לתורהנ-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"

 
 

 

           

 

 ?באלו דברים נאמר הכלל שהחי נושא את עצמו .1
 .אדם ואפי' כפות, בהמה חיה ועוף, ובני אדם מעונגים שרוכבים ולא הולכים .א
 שאינו כפות, בהמה חיה ועוף, ובבני אדם מעונגים מחלוקת.אדם  .ב
 .אדם שאינו כפות ואפי' מעונג, בהמה חיה ועוף מחלוקת. .ג

 

 ?באלו אופנים אין חיוב הוצאה לכו"ע .2
 .הוצאה בזה יכול וזה יכול ואין שיעור לכל אחד, הוצאת בעלי חיים כשהם חיים .א
 .בכלי, המוציא אדם חי במיטה זה עוקר וזה מניח, המוציא אוכלין פחות מכשיעור .ב
 .יחיד שהוציא במקום שבי"ד הורו שמותר, המוציא מת לקוברו .ג
 ?באלו אופנים הזורק ד' אמות ברה"ר חייב .3
 .כשזרק למטה מי' טפחים, והחפץ נח דווקא על הקרקע, ואין אוגדו בידו .א
 .כשזרק למטה מי' טפחים, אף אם החפץ נדבק לכותל, ואין אוגדו בידו .ב
 .למעלה מי' טפחים והחפץ נדבק שם לכותל, אם אין אוגדו בידואף כשזרק  .ג

 הזורק מרה"י לרה"ר, והחפץ עבר ד' אמות ברה"ר, וכוונתו היתה שהחפץ יפול מיד  .4
 ?בתחילת רה"ר, מה דינו )גמרא ורש"י(

 .לרבנן פטור ולר"י חייב אחת .א
 .לרבנן חייב אחת ולר"י חייב שתים .ב
 .תולכו"ע פטור, כיון שלא נתקיימה מחשב .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. בבוקר 05:00 -ב שלישיעד יום  לענות תשובות בטלפוןן נית .3

 ויש לענות בגמרות סגורות.המבחן הינו על גמ' רש"י,  ללומדי הדף היומי בלבד.המבחן מיועד  .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 לו 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

 ₪    500תו קניה ע"ס 
 לבחירה: אושר עד/יש.

יצחק אייזיק ז"ל לע"נ ישראל יעקב ב"ר

 ?ופן שייך הכלל שמסייע אין בו ממשבאיזה א .1
לפטור מחטאת את מי שאינו יכול לעשות מלאכה לבדו,  .א

 .והשני שעשה עמו יכול לעשותה לבדו
זב היושב על גבי מיטה לענין לטמא מה שתחת כל אחד  .ב

 .מרגלי המיטה

 .התשובות נכונותשתי  .ג
 

באלו דינים מצינו שיכולים לחייב שתים כשיש רק שיעור אחד  .2
 ?לשניהם

טומאת מדרס, צידה, חציצה בעבודת המקדש, כתיבת ב'  .א
  אותיות בשבת

 .טומאת מת, צידה, תשלומי ד' וה', בישול בשבת .ב
 .טומאת מדרס, צידה, תשלומי ד' וה', הוצאה בשבת .ג

 

בשבת )כשאין בתי העיר האם מותר לרבץ את הבית במים  .3
 ?מרוצפים(

לר"א אסור מדאורייתא, לחכמים אסור מדרבנן, ולר"ש  .א
 .מותר לכתחילה

לכו"ע אין בזה איסור דאורייתא, אלא לר"א אסור מדרבנן,  .ב
 ולחכמים מותר לכתחילה

לכו"ע אינו מותר לכתחילה, אלא לר"א אסור מדאורייתא  .ג
 .ולחכמים אסור מדרבנן

 ?שעציץ נקוב הוי כמחובר מתי מודה ר"ש .4
 .לענין תולש בשבת .א
  .לענין הכשר זרעים לקבלת טומאה .ב
 .שתי התשובות נכונות .ג

 

 ?מהו הנקב הקטן ביותר המבטל מכלי שלם שם כלי .5
 .מוציא משקה .א
 .כונס משקה .ב
 .מוציא זיתים .ג

 

הזורק מרה"י שלו לרה"י שלו דרך רה"ר, ונפל החפץ ברה"ר,  .6
 ?האם חייב חטאת )רש"י(

 .למעלה מי"ט פטור, ואם זרק למטה מי"ט חייבאם זרק  .א
 .לרב חייב ולשמואל פטור .ב
 .פטור אף לרב .ג

 
 ?כמה קרשים היו בכל עגלה )רש"י( .7

 .ט' .א
 .יב' .ב
 .טז' .ג

 

 

 ?האם האדנים שבצידי המשכן היו מכוסים ביריעות .8
 .לרב יהודה כן ולרב נחמיה לא .א

 .לכו"ע כן .ב

 .לכו"ע לא .ג

 

העגלה לרה"ר  למה לא מחשיבים את בליטת הקרשים שבצידי .9
 ?)רש"י(

 .מפני שזה היה מקורה .א
 .מפני שהרבים לא היו יכולים ללכת שם בגלל הקרשים .ב
 .מפני שהקרשים היו למעלה מעשרה טפחים .ג

 

היכן מצינו רשות היחיד במקום גבוה י׳ טפחים ואינו רחב ד׳  .10
 ?טפחים

 .בכותל המקיף כרמלית ועל ידו היא נעשית רה"י .א
מחיצות, אע"פ שאין בחלל אם החפץ נח בתוך חלל  .ב

  .המחיצות ארבעה טפחים
 אם אותו מקום נמצא בכרמלית. .ג


