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

פרשת בלק ~ שבת קיד'-קכ'~מבחן מס' 26

 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות תשובות בטלפון עד יום שלישי ב 05:00 -בבוקר .וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .5מענה נכון על  8מתוך  10השאלות מצרף להגרלה .לחוזרים על הגמ' או הסיכום מספיק  7שאלות.
 .6ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .7לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .8מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ( 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א) לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .9ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה (שלוחה  ,)4בפקס  15389285851או במייל לעיל.
 .10חדש!! מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה .הזוכה בהגרלה השבועית ,באם ענה נכון
על  3מתוך  4שאלות אלו ,יקבל בנוסף לזכייה בונוס של . ₪ 200

 .1איזהו ת"ח שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו?

 .6כמה סעודות נותנים לעני מן הצדקה לצורך שבת?
א .ג' סעודות.
ב .י"א ג' וי"א ד'.
ג .י"א ב' ,י"א ג' ,וי"א ד'.

א .המקפיד על חלוקו להופכו.
ב .ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומר.
ג .שמניח חפצו ועוסק בחפצי שמים.
 .2ספרים שאסור לקרות בהם ,האם מצילים אותם מפני הדליקה,
והאם טעונים גניזה?
א .מחלוקת אם מצילים אותם מפני הדליקה ,וטעונים גניזה
לכו"ע.
ב .מצילים אותם מפני הדליקה וטעונים גניזה לכו"ע.
ג .מחלוקת אם טעונים גניזה ,ולכו"ע אין מצילים אותם מפני
הדליקה.

 .7על מי אומרת הגמ' (קי"ח ):שעליו נאמר "והתענג על ד' ויתן לך
משאלות לבך"?
א .על המקיים עונג שבת.
ב .על המאריך בתפילתו.
ג .על הלומד תורה לשמה.

 .8איזה דברים מצינו בגמ' (קי"ט ).שהם גורמים לעשירות?
א .נטילת ידים בהרבה מים ,הרוצה להעשיר יצפין.
ב .מעשר ,כבוד תורה ,כבוד שבת.
ג .מעשר ,תלמוד תורה ,גמילות חסדים.

 .3מפני מה אסרו חכמים לקרות בכתבי הקודש בשבת?
א .מפני ביטול בית המדרש.
ב .כדי שלא יקראו שטרי הדיוטות.
ג .מחלוקת.
 .4מה נצרך כדי להכשיר מבוי שאינו מפולש (בסתמא ולא בהצלה
מפני הדליקה)?
א .י"א לחי אחד וי"א ב' לחיים.
ב .י"א לחי ,וי"א לחי וקורה ,וי"א ב' לחיים.
ג .י"א לחי ,וי"א לחי וקורה ,וי"א ב' לחיים וקורה.

 .5מה טעם האיסור להציל מפני הדליקה יותר ממזון ג' סעודות?
א .משום שהחצר אינה מעורבת או משום מוקצה.
ב .שמא יביא כלים דרך רשות הרבים.
ג .שמא יבוא לכבות.

 .9אלו דברים מצינו בגמ' (קי"ט ):שהם גרמו לחורבן?
א .לא בירכו בתורה תחילה ,שנאת חינם.
ב .חילול שבת ,בזוי תלמידי חכמים ,פסקו אנשי אמנה.
ג .שעברו על ג' עבירות חמורות.
 .10מדוע בבגדים יכול לומר בואו והצילו עימי ובאוכל צריך לומר
בואו והצילו לכם?
א .מפני שכל הבגדים ראוים ללבישה.
ב .מפני שדרך להשאיל בגדים לאחרים.
ג .מפני שההפסד בבגדים גדול יותר.

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

.1

א.
ב.
ג.

מה דין קניבת ירק ביום הכיפורים שחל בשבת (גמרא ורש"י)?

י"א שזה אסור מדאורייתא ,וי"א שזה אסור מדרבנן כל היום.
י"א שזה אסור מדאורייתא ,וי"א שמותר מן המנחה ולמעלה גם מדרבנן.
לכו"ע אסור מדרבנן ,ומותר מן המנחה ולמעלה.

.2

ספר תורה שנמחק ,באיזה אופן מצילים אותו מפני הדליקה?

א.
ב.
ג.
.3
א.
ב.
ג.

אם נשארו בו אזכרות ,או פרשה שלימה שיש בה לפחות פ"ה אותיות.
אם נשארו בו אזכרות או פ"ה אותיות.
בתרגום צריך פ"ה אותיות ,ובמקרא אפי' בפחות מצילים.

.4
א.
ב.
ג.

מה הדין האזכרות שבספרי מינים?
י"א שאין מצילים אותם ,וי"א שגונזים אותם עם שאר הספר ,וי"א ששורפים אותם.
י"א שאין מצילים אותם ,וי"א שגונזים אותם ללא שאר הספר ,וי"א ששורפים אותם.
י"א שאין מצילים אותם ,אבל לכו"ע אין שורפים אותם.

באיזה מהמחלוקות דלהלן רבי יוסי מיקל?
הצלת כתבי הקודש הכתובים בכל לשון ,מספר הבגדים שמותר להציל מפני הדליקה.
כמה סעודות מותר להציל בשבת במנחה .טבילה ללא גמי כששם השם כתוב על בשרו.
שריפת אזכרות של ספרי מינים ,גרם כבוי.

(תורת הבית פ"ו).

ההגרלה השבוע על

תו קניה ע"ס ₪ 500
לבחירה :אושר עד/יש.
שמות הזוכים:
שמיני הרב יעקב הוניגסברג ב"ב.
תזריע מצורע הרב צבי לוין בית שמש.
אחרי קדושים הרב אליהו כהן ב"ב.
אמור הרב יחיאל קניג ביתר.
בהגרלה החודשית זכו
הרב ברוך אדלשטיין ק"ס.
הבה"ח אהרון מרגליות אלעד.
הרב מאיר רוטנברג אופקים.

