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

 
 

 

           

 

 ?ק"ה.( –באיזה אופן הכותב חייב לכו"ע )ק"ג.  .1
 .איטר הכותב בימינו, הכותב על בשרו .א
 .הכותב בשפה אחרת, הכותב שש וכוונתו שזה כל התיבה .ב
 .הכותב על שני כותלי הבית והאותיות נקראות יחד, כתב אות אחת והשלים ספר .ג

 

 ?אימה על אנשי ביתו )גמרא ורש"י(מה הדין בקורע בחמתו ואין כוונתו להטיל  .2
 .פטור לכו"ע משום מקלקל .א
 .חייב לכו"ע משום שהוא מתקן אצל יצרו .ב
 .כיון שהוא מתקן אצל יצרו זה תלוי במחלוקת ר"י ור"ש בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה .ג
 ?מה הדין לפי רבי אבהו בחובל ומבעיר )רש"י( .3
 .לר"י תמיד פטור, ולר"ש תמיד חייב .א
 .חייב רק בצריך לכלבו ואפרו, ולר"ש תמיד חייב לר"י .ב
 .לר"י חייב רק בצריך לכלבו ואפרו, ולר"ש פטור דהוי מלאכה שא"צ לגופה .ג

 ?באלו אופנים אין חייבים על צידה לכו"ע

 .הצד צפור לבית, הצד צבי לגינה .א
 .הצד צבי סומא וישן, בעל חי שאין במינו ניצוד .ב
 .הצד חגבים בשעת הטל, התופס ארי .ג

 

 24 מס' מבחן ~ 'קו-'קשבת ~  קרח פרשת 

 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 בצפת
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 "אחוזת תפארת צפת"
050-4173161 

 

 

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

 

 ?באיזה מקרה חייב לכו"ע משום הוצאה מרשות לרשות .1
 .העוקר שמן שצף ע"ג יין ומניחו ברה"ר .א
 .הזורק מרה"ר לים לתוך מקום עמוק עשרה ורחב ארבעה .ב

העוקר מרה"ר ומניח ע"ג תל המתלקט עשרה טפחים מתוך  .ג
 .אמותד' 

 

 ?האם מותר לטלטל מהים לספינה שהיא עמוקה עשרה טפחים .2
 .פטור אבל אסור .א
 .מותר לכתחילה .ב
 .אסור מדאורייתא .ג

 

 ?באיזה אופן אומרים גוד אחית לכו"ע .3
 .קנה ברה"ר שבראשו טרסקל .א
 .עמוד שלמעלה הוא רחב ד"ט, ויש בחלקו הצר ג"ט .ב
בספינות שהם צרות מלמטה ורחבות מלמעלה )ביצאתה  .ג

 .דמישן(

 

 ?באיזה אופן מותר לטלטל מספינה לספינה .4
 .דווקא בקשורות בשלשלת של ברזל .א
  .אפי' בקשורות בחוט הסרבל אם יכול להעמידם שלא יפרדו .ב
 .אפי' באינן קשורות כלל מותר אם הם סמוכות .ג

 

 ?הזורק לתוך פי כלב בשבת, האם חייב חטאת .5
 .פטור, כיון שאין כאן הנחה .א
 .הכלב היה מזידחייב, אא"כ בזמן שנכנס לפי  .ב
 .אם נתכוין שיפול לפיו חייב, ואם לאו פטור .ג

 

 
 

 

 ?התוחב יתד קטן בחור של המעדר, משום איזה מלאכה חייב .6
 .משום בונה .א
 .משום מכה בפטיש, דאין בנין בכלים .ב
 .לרב משום בונה ולשמואל משום מכה בפטיש .ג

 

 ?מהו השיעור בחרישה ובהוצאת זרע דלועין )גמרא ורש"י( .7
חרישת כל שהוא הראויה לזרע דלועין אחד, והוצאה רק  .א

 .בשתי זרעים
חרישת כל שהוא הראויה לזרע דלועין אחד, והוצאת זרע  .ב

 .אחד
 .חרישה הראויה לשתי זרעים והוצאת שתי זרעים .ג

 

 ?על מה מחייב ר"ש למסקנה בכתיבה "שכיוצא בה מתקיימת" .8
 .אפי' בא"א דאאזרך .א

 .רק בשם משמעון .ב

 .התיבה שרצהרק כשכתב את כל  .ג

 

מה הרמז בכך שאותיות שקר יש להם רגל אחת, ואותיות אמת  .9
 ?מונחות כלבינה

 .שהשקר מצוי והאמת אינה מצויה .א
 .קושטא קאי שיקרא לא קאי .ב
 .שלפעמים מותר לשנות, כגון מפני השלום .ג

 

 ?מה הדין בכתב אות אחת בטבריה ואות אחת בציפורי .10
 .פטור במחוסר קריבה חייב, ובמחוסר מעשה וקריבה .א
 .אף במחוסר מעשה חייב .ב
 .בכל גוונא פטור .ג

 


