
 )תורת הבית פ"ו(. "יכר בזה חביבותו לתורהנ-האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו, לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו,"
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 ?איזה עור של בעלי חיים כשר לתפילין .1
 .בעלי חיים טהורים שנשחטו כשרים אפי' בעופות, ונבילות וטריפות פסולים, ובשל דג ספק .א
 .אפי' בנבילות וטריפות ואפי' בעופות, ובשל דג ספק בעלי חיים טהורים כשרים .ב
 .בעלי חיים טהורים כשרים אפי' בנבילות וטריפות, ובשל דג ועוף ספק .ג

 

 ?באיזה אופן מותר לסרס אדם .2
 באיש אסור אפי' באינו מתכוין ואפי' בסירוס אחר סירוס ואפי' בזקן, ובאשה מחלוקת אם יש איסור, .א

 .ובזקינה או עקרה מותר 
 .באדם מותר סירוס אחר סירוס או בזקן, ובאשה יש מתירים בכל גוונא .ב
 .באיש אסור לכו"ע בכל גוונא, ובאשה מותר לכו"ע בכל גוונא .ג
 ?על איזה קשר חייב חטאת ועל איזה פטור אבל אסור ומה מותר לכתחילה )לפי רש"י( .3
 .מותר לכתחילהעומד לעולם חייב חטאת, לזמן ארוך פטור אבל אסור, לשבוע או שבועיים  .א
 .עומד לעולם חייב חטאת, לשבוע או שבועיים פטור אבל אסור, וליומו מותר .ב
 מעשה אומן של קיימא חייב חטאת, מעשה הדיוט או שאינו של קיימא פטור אבל אסור, ומעשה  .ג

 .הדיוט שאינו של קיימא מותר לכתחילה

  ?סנדל שנפסקה אחת מתרסיותיו, מה דינו לענין חליצה .4

 .כשר לחליצה, ולרבי יהודה אם נפסקה החיצונה פסול לחליצה לרבנן .א
 .לרבנן כשר לחליצה, ולרבי יהודה אם נפסקה הפנימית פסול לחליצה .ב
 .לכו"ע כשר לחליצה, שהרי חלצה של שמאל בימין חליצתה כשרה .ג

 

 25 מס' מבחןקיג'~-קז'שבת חוקת ~  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  8ון על מענה נכ .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 ,אלושאלות   4מתוך  3על 

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

 על ההגרלה השבוע

 ₪ 700 תו קניה ע"ס
 

 -ב  

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

 

 ?מה הטעם שהצד חיה ועוף שברשותו פטור )רש"י( .1
 .מפני שאין במינו ניצוד .א
 .משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה .ב

 .מפני שהם כבר ניצודים .ג

 

 ?מה הדין למסקנת הגמרא בהורג בשבת פרעוש או כינה .2
 .לכו"ע, ובכינה מחלוקתבפרעוש חייב  .א
 .בכינה פטור לכו"ע, ובפרעוש מחלוקת .ב
 .מחלוקת בין לענין פרעוש בין לענין כינה .ג

 

 ?איזה איסור יש במליחת כמה צנונות וביצים בשבת )רש"י( .3
 .נראה כמבשל .א
 .נראה כמעבד .ב
 .מכה בפטיש .ג

 
 ?האם מותר לרחוץ בשבת בים הגדול או בימה של סדום .4

 .סדום אסורבים הגדול מותר, ובימה של  .א
  .בים הגדול מותר ובימה של סדום מחלוקת .ב
 .בים הגדול מחלוקת, ובימה של סדום אסור .ג

 
 ?מאכל שדרך בריאים לאוכלו, האם מותר לאוכלו בשבת .5

 .לרפואה אסור ולשובע מותר .א
 .אף לרפואה מותר .ב
 .אם הוא מרפא אסור לאוכלו אף לשובע .ג

 
 
 
 

 

בני מעיים, האם מותר לאכול בשבת כרשינים לצורך רפואת  .6
 ?ומדוע )גמרא ורש"י(

 .אסור מפני שזה מזיק לשיניים .א
 .אסור מפני שאין דרך בריאים לאוכלו .ב
 .מותר מפני שדרך בריאים לאוכלו .ג
 

האם מותר לפי רבא לטבול ביום הכיפורים, ומדוע )גמרא  .7
 ?ורש"י(

 .אסור, מפני שאסור לרחוץ ביום הכיפורים .א
 .אסור, דכיון שאסור לרחוץ נראה כמתקן .ב
 .מותר, דכיון שלא אסרו בשבת לא אסרו ביום הכיפורים .ג

 

כלי שניקב כמה פעמים ובכל פעם סתם את הנקב, האם  .8
 ?הנקבים מצטרפים לטהר את הכלי, ומדוע

 .אין מצטרפים, כיון שכשניקב השני כבר נסתם הראשון .א

 .מצטרפים, דפנים חדשות באו לכאן .ב

 .מחלוקת .ג
 

 ?מהם התנאים שבהם מותר לקפל בגדים בשבת .9
 .אדם אחד, ישנים, לבנים, אין לו להחליף, לצורך אותו היום .א
אדם אחד, חדשים, צבועים, אין לו להחליף, לצורך אותו  .ב

 .היום
אדם אחד, חדשים, לבנים, אין לו להחליף, לצורך אותו  .ג

 .היום
 

 ?כיצד נשרפו חילותיו של סנחריב )גמרא ורש"י( .10
 .הגוףי"א רק הגוף ולא הבגדים, וי"א רק הנשמה ולא  .א
י"א רק הגוף ולא הבגדים, י"א הגוף והבגדים, וי"א רק  .ב

 .הנשמה ולא הגוף
 .י"א הגוף והבגדים, וי"א רק הנשמה ולא הגוף .ג


